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

22. szám. XII. évfolyam. 1941. november 15.

India.*
A jelenlegi világpolitikai helyzettel kapcso

latban a gyarmatügyek kérdése talán egyik leg
fontosabb tényezője a most folyó háborúnak. Az 
1914—18. évi világháború után nemzetek gyar
mataikat, országok egyes részeiket. vesztették el 
igazságtalanul, Trianon—Versailles kegyetlen ren
delkezései alapján. A gyarmatügyek rendezése ma 
fontos világgazdasági probléma, mert nagy népes
séggel bíró nemzetek, különösen iparállamok 
gyarmatok nélkül életképtelenné válhatnak.

Mint minden inás nemzetnek, úgy Indiának 
is megvan a saját története, mely feltárja felfede
zését, az indusok szokásait, hagyományait és 
angol uralom alá jutását.

Az angol- történelem tanúsága szerint az 
anyaország terjeszkedését elsősorban saját keres
kedőinek köszönheti, akik úgyszólván hídépítő
alapítói az Angol Birodalom gyarapodásának.

India felfedezése eredetileg Sebastian Cabot 
nevéhez fűződik, aki VI. Eduard angol király 
engedélyével 6.000 font állami segéllyel néhány 
tagból álló felfedező társaságot alapított s három 
hajóval észak felé indulva India felfedezését tűzte 
ki céljául. A jeges tengeren azonban a társaság 
egy részét szerencsétlenség érte s a megmaradt 
részük orosz parton kikötve ott le is telepedett. 
Ennek eredménye lett az oroszokkal megkötött 
angol-orosz kereskédelmi szerződés, melynek kap
csán az első kereskedelmi társaságot alapították 
meg.

India felfedezése ezek után szárazföldön 
indult tovább, úgyannyira haladva, hogy 1581-ben

* A cikk tartalmáért írója felelős.

már Törökországban is angol-török kereskedelmi 
szerződés köttetett meg Ugyanebben az időben 
érkezett vissza Angliába Drake Ferenc, a híres 
világkörülutazó, aki utazásáról beszámolván oly 
adatokat szolgáltatott Indiára vonatkozólag, hogy 
a király azonnal rendeletét adott ki a felfedezés
nek tengeri úton való folytatására Az uralkodó 
Raymond kapitányt bízta meg, hogy három hajóval 
felszerelve Portugália partja mellett induljon a 
felfedező útra.

A megbízást siker koronázta és .Raymond 
kapitány eljutott Indiába.

1596-ban Róbert Dudley angol tudós saját 
kis hajóján Raymond kapitány nyomán szintén 
eljutott Indiába.

1600-ban már Indiában is megalakult az első 
angol kereskedelmi társaság, mely néhány év után 
oly naggyá fejlődött, hogy királyi jogokat is élve
zett. A rohamos fejlődésnek gátló körülményei is 
voltak, többek között a hollandok terjeszkedése 
az Indiai Óceánon, majd az anyaországi polgár- 
háború, melynek megszűntével az angol birodalmi 
gyűlés Erzsébet anyakirályné jóváhagyásával, kizá
rólag kereskedelmi üzletekre engedélyezett korlátlan 
jogokat, mert avatatlanoknak az indiai politikába 
való beavatkozása, angol szempontból hátrányos
nak mutatkozott. Az angolok terjeszkedése Indiában 
folytonosan növekedett s befolyásuk nemcsak a 
kereskedelmi, hanem a politikai^ téren rohamosan 
nőtt. Már 1748-ban angol törvények, szokások 
léptek életbe, különösen a fejedelmi udvaroknál, 
majd a nép és családjog is angol alapra lett 
átdolgozva. 1834-ben a kereskedelmi társaságok 
jogaikkal együtt megszűntek s megalakult az anya
országi kormányzat alá tartozó Indiai Császárság.
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India földrajzilag Ázsiától délre terül el. Bár 
egységes birodalom, mégis földrajzi szempontból 
két részre oszlik és pedig Elő- és Hátsó-lndiára. 
Elő-lndia Ázsia hatalmas hegyláncától, a Himalája 
hegységtől délre fekszik s keletről Kínával közös 
határt képez. Ennek egyrésze ma a Kínai Biroda
lom fennhatósága alá tartozik Indokína néven. 
Hátsó-India fészigetalakú s két oldalát tenger mossa.

Éghajlata igen megfelelő gyarmatárúk ter
mesztésére. Kivitele rendkívül nagy, még pedig: 
kávé, cukor, indigó, fahéj, vanília, dohány, bots, 
gyapot, kaucsuk és horgany árúkban. Nemkevésbé 
a kókusz és más pálmafák, a különböző f őszért - 
termő cserjék és fák terményeit is nagy mennyi
ségben szállítják Európa piacára. A száraz és esős 
évszakot a váltakozó monszun szél irányítja. India 
azonban a drágakövek birodalma is. A gyémán
tot rejtő mezői kincseket érők. Vizenyős részein 
rizstcrmesztéssel foglalkoznak.

Állatvilága eléggé változatos. Orangután, 
rinocerosz, elefánt és tigris hazája. Megemlítésre 
méltók a szebbnél-szebb tarka színezetű madarak, 
melyek közül első helyet a papagájok töltik be. 
Erdői értékes faárút szolgáltatnak, melyek közül 
az ébenfa különösen értékesnek mondható. Keres
kedelme folytonosan növekedik.

India közlekedési viszonyai is sokkal jobbak, 
mint régen voltak. Ma már a városok modern 
szállodákkal rendelkeznek, hol az Európából érkező 
kényelmes otthonra találhat.

Régebben, ha valaki Indiába utazott, csak 
olyan városban telepedhetett le, ahol angol szoká
sok szerint épült szállodák voltak, mert nem min
den város rendelkezett ilyenekkel. Megérkezve a 
városba,, fontos volt egy „boy" (szolga) felvétele, 
aki állandóan szolgálatára állott urának. Ezek 
olcsó bérért (hetibér) voltak felvehetők, akik úgy 
éjjel, mint nappal gazdájuk mellett tartózkodtak. 
Éjjel rendszerint a szálló szobájának ajtaja előtt 
feküdtek, ill. töltötték az éjszakát. Rendszerint 
igen megbízhatóknak bizonyultak. Ezek a „boyok" 
még a vasúton is kedvezményben részesültek, sőt 
külön szakaszban tartózkodhattak, mely részükre 
volt fenntartva.

Étkezést uruktól nem fogadtak el, mert az 
európai módon készített ételeket tisztátalannak 
tartották. Ma már csak turistáknak van szükégük 
„boyok“-ra, mert a szállodák személyzettel ren
delkeznek.

A közbiztonság úgy a vasúton, mint bárhol, 
igen szigorú ellenőrzés alatt áll India bármely 
részén.

A folyami hajózás kb. ugyanazon helyen áll, 
mint nálunk, legfeljebb a berendezésük .más. A 
tengeri utazás Indiába a lehető legkényelmesebb 
és nagy látványosságot nyújt. Ezek a tengeri hajók 
valóságos úszó szállodák, amelyen még a sporto
lókról sem felejtkeznek el, mert tennisz, futball, 
úszás stb.-re is be vannak rendezkedve. A mo
dernül felszerelt könyvtárak, szórakoztató helyek 
sem hiányoznak s szalonjaikban a zene és tánc 
elmaradhatatlan.

India belső élete különböző, mert a szokások 
sem egyformák. Heine, a nagy német költő egyik 
versében írja: Ott a Gangesz partján van egy 
gyönyörű hely, ez pedig a hindu bölcsesség vá
rosa, „Benáre's." A város modern házakkal, szál
lodákkal rendelkezik. A Gangesz mindkét partján 
terül el. A folyóhoz széles kőlépcsők vezetnek, kb. 
úgy, mint nálunk Budapesten a Dunapart egyes 
részein. Gangesz a hinduk szent folyója. A folyó 
partjain csónakok állanak az idegenek rendelke
zésére. Ez a faalkotmány úgy van elkészítve, hogy 
a lapos tetejére nádszékek vannak ráerösítve, 
melyről a folyón végbemenő szertartásokat látni 
lehet. Valóságos embertömeg tartózkodik a folyó 
partjain, akik szertartásukat végzik. Nőket ragyogó 
vizeskorsókkal látni, melyet a szent folyóba merí
tenek s önmagukra öntve, lemossák bűneiket s 
megszabadulnak az esetleges földi portól. Ez a 
népszokás az idegenek előtt természetesen nagy 
látványosság, mert nálunk ilyesmi nem látható.
A városban igen sok templomot láthatunk, melyek 
közül a főpapi templomok kiválnak aranyozott 
vagy zöld színű tornyaikkal. Mint nálunk a kutya 
és a macska látható a házaknál, úgy náluk a 
majmok, papagájok láthatók, sőt a szent folyó 
partján nem egy szent állatot, mégpedig tehenet 
láthatunk ostobán bámuló borjaikkal. Fiatal leá
nyok virágot ajándékoznak a folyónak s kicsi, 
barna gyermekek bármennyire is félnek a víztől, 
ők is alá lesznek buktatva a szent folyóban s 
hozzászoktatva a szertartásokhoz, mert csak így 
juthatnak egykor az örökkévalóságba. Nemkevésbbé 
zavarja a benszülötteket ájtatosságukban még az 
sem, ha a folyón egy elpusztult állat úszik.

Nem messze a Gangesziül szemünkbe tük
röződik a hatalmas, aranyozott tornyú főpapi temp
lom, hová európai nem juthatott be. Egy „boy" 
elmondása alapján a templom belseje a következő- 
képen néz ki: Áz ajtóban belülről egy szent bál
vány van felállítva, melyet a belépőnek szent 
vízzel kell-meghinteni, azután néhányszor körül
járva virágot szokás elhelyezni rajta. Beljebb a 
templomban, az erre kijelölt helyen látható az 
indusok szent állata, a tehén. A hívők elvégezvén 
ájtatosságukat, szokáshoz híven virágot és pénzt 
osztanak szét a papok és a szent állat részére. 
A templomajtóban, úgy mint nálunk láthatjuk, a 
koldusok sorát, akik bár az európai embert tisz
tátalannak tartják, pénzét mégis elfogadják. A 
templom előudvaraiban majmokat és papagájokat 
láthatunk.

Különös látvány az önmagukat sanyargató 
fakírok szokásai. Az egyik szögekkel kivert desz
kára kötözve, a másik szurkálja magát, hogy a 
legyeknek legyen hely a sebeiben. Vannak, olya
nok, akik úgy étkeznek, mint az állatok, kéz 
segítsége nélkül. A hindu nép szemében ezek 
nagy szenteknek minősíttettnek.

Dicsérendő szokás, ha egy hindu majom 
mellett elmenve a kellő tiszteletet megadja neki. 
A halottégetés nagy ünnepség keretében történik 
s midőn a test már füstölög, akkor a hozzátartozók
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gangesz-vízzel' hintikbe szomorú arckifejezéssel.
Benáres egy része modern palotákkal van 

beépítve. Gondosan rendezett parkokkal, szebbnél- 
szebb villákkal. Egyike a legszebb középületeknek 
a Kollégium, modern berendezésével.

A maharadzsák székhelyeit megtekinteni kü
lön látványosság. Gyönyörű paloták, hatalmas 
parkok közepén. Az úgynevezett, elöparkban fan
tasztikus öltözetben sürgő-forgó szolgákat látni, 
munkáikat végezvén. A virágok között pávák cso
portja sétálgat s a papagájok színes tollazatukkal 
röpködnek ide s tova. Hatalmas márvány előcsar
nokok, szökőkutak, mozaikkal kirakott falak, mű
vészi kivitelűek. Maga a palota belseje fényűzően 
van berendezve. A termei modern berendezésűek.

A városban épülő házak legtöbbje a maha
radzsa kedvenc színeit viselik. Sőt még a falak 
is arra a színre vannak festve. Ezzel hódol a nép 
uralkodójának.

A Birodalom számos nagy várossal és kikötő
vel rendelkezik, melyek közül a közismert Bombay 
nevű város olvasóink előtt sokszor hallott név.

India a kincsekben gazdag birodalom, váj
jon marad-e angol fennhatóság alatt vagy sem, 
a jövő titka s talán a jelen háborúval áll kapcso
latban. Reméljük, hogy a gyarmatok most olyan 
államok kezeihez jutnak, akik ezt megérdemlik s 
a dolgozó nép boldogulását segítik elő, hogy 
mindenki élvezhesse annak s a gyarmatárúk egyes 
cikkei ne a tengerbe öntessenek, semhogy olcsó 
áron árúba kelljen bocsátani, hanem hogy a nép 
minden rétege vehessen belőle.

Ahogy az igazság Versailles és Trianon felett 
győzött, úgy győzni fog a gyarmatügyek rendezése 
felett is.

D . 1716.

A háború.
Rendkívül kedvezőtlen az időjárás a német- 

szovjet arc-vonalon. Havaseső esik és mindenben 
megnehezíti a hadműveleteket. Az események kö
zéppontjában továbbra is a déli arcvonalrész van, 
ahol a németek támadása két irányban folyik.

A K rim -f'élsziget a német támadások egyik 
iránya, ahol a héten elfoglalták a félsziget fővá
rosát, most a félszigetnek a déli részén harcolnak 
a szovjet csapatokkal. Ennek a félszigetnek azért 
van fontossága, mert déli csúcsán van Szebasz- 
topol, a Szovjet egyik legfontosabb fekete-tengeri 
kikötője. Ezenfelül ezen a félszigeten „örök nyár“ 
van és innen támadási lehetőség van a Kaukázus 
ellen.

A D onec-m edence a német támadások másik 
iránya. Itt vannak a Szovjet legfontosabb nyers
anyagtelepei. Itt Charkovtól északra a németek 
Kurszk fontos várost foglalták el. Az arcvonalnak 
azon a részén vannak a legnagyobb harcok és 
légiháborúk.

. A déli arcvonalrész mellett a középső  arcvo-  
nalrésznek van fontossága. Itt változatlanul áll a 
németek félköre, amelynek végpontjai északon

L O M

Kalinin, délen pedig Őrei városokon nyugszanak. 
Az időjárás itt a legkedvezőtlenebb, ennek ellenére 
a német csapatok szilárdan verik vissza a szovjet 
támadásokat. Zsukov tábornok lett ennek az arc- 
vonalréSznek új.szovjet jwancsnoka. Rendeletben 
adta ki, hogy senki se hátráljon, mert új' erőket' 
fognak harcba vetni.

Újabb haditevékenységre került sor a z  északi 
arcvonal részen. Naponta három-négy ellentámadást' 
vernek vissza a németek. Itt már hótakaró borítja 
a földeket, a szovjet csapatok elkeseredett ellen- 
támadásai sikertelenek maradnak.

H onvédcink a háborúban.

Honvédeink a német-szovjet háború jelen
legi szakaszában a Dnyepr és Don folyók közötti 
altöldön harcolnak. Ez a vidék a magyar töténe- 
lem szempontjából is jelentős. A magyar legenda 
szerint itt van a Mcotisz vidéke,, ahoi Magor és 
Hunor a csodaszarvast űzték és ahonnan Álmos 
vezér a hét törzzsel elindult a Magyar Hazába. 
Álmos később elhunyt és Árpád lett a vezér, oki 
a hét magyar és a később hozzájuk csatlakozott 
kun törzset bevezette a Magyarok Hazájába.

Ősi földön harcolnak tehát honvédeink és a 
Donba torkoló Donec folyó mentén érnek el nagy 
sikereket. Amig a szövetséges csapatok a Krim- 
félsziget irányában harcolnak, a magyar honvédek 
a Donec folyó vidékét tartják úgy, amint azt a 
Dnyepr folyónál tették. Ebben a háborúban rész
letes jelentest mindig csak az egyes hadműveleti 
szakaszok befejezése után adnak, így tehát mi 
sem közölhetünk részletes jelentést.

i

Egy magyar művész nyilatkozata 
Iránról, (Perzsiáról).

Évek ejőtt történt, a „békevilág" boldognak 
is emlegetett napjaiban, hogy a közelmúltban trón
jától megfosztott perzsa sah, Mohamed Reza Pahlevi 
a magyar nép iránt érzett, barátsága, a magyar 
tudás és munka elismerésének jeleként országát 
megnyitotta a magyar művészek, mérnökök, orvo
sok és iparosok előtt. Hazánkfiai a messzi ország
ban otthonra, munkára, gondtalan megélhetésre 
találtak, mígnem a közeli napokban lezajlott világ- 
történelmi események teljesen felborították Irán 
belső életét. Angol és szovjet csapatok szállták 
meg a sah országát és az idegeneknek, közöttük 
elsősorban a németeknek el kellett hagyniok Per
zsiát. A magyarok egyelőre ottmaradhattak. A 
hazatért német csoporttal együtt négy magyar is 
megérkezett, köztük Hadák Imre bútortervező, aki 
a perzsa sah udvarában tartózkodott már hosszabb 
idő óta és aki. az uralkodó fejedelmi pompájú 
kastélyai számára tervezett pompás, művészi 
bútorokat.

A m agyar tudás és m unka sikere.

Még 1937-ben kerültem összeköttetésbe a 
perzsa uralkodóval — kezdi elbeszélését Hadák 
Imre. — Akkortájban a fővárosban bútortervező
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irodám volt és munkám híre eljutott messzi Keletre 
is. Az első megrendelések megnyerték Mohamed 
Reza Pahlevi tetszését és meghívott udvarába. 
1938-ban megjelent 'műtermemben egy perzsa úr. 
Irattáskájában szerződést hozott és sógornőmmel, 
Dietrich Borbálával, aki a belső berendezéseknek 
és kézimunkáknak elismert művésze, elindultunk 
Perzsiába. Odalent virágzó és jólétben élő magyar 
kolónia élt: művészek, orvosok, mérnökök, iparo
sok, vasútépítő munkások, akik Irán fejlesztésében,- 
civilizációjában komoly munkát végeztek.

— A perzsa uralkodó számtalanszor hangoz
tatta, hogy a legteljesebb mértékben meg van 
elégedve a magyarok munkálkodásával. Kitüntetö- 
leg szeretett bennünket! Az új életet hamar meg
szoktuk. Teljesen szabad kezet kaptam a sah 
palotáinak berendezésére, melyeket magyar építész 
tervezett és magyar cpítömunkások építettek meg. 
Csak a napszámosok voltak odalent bennszülöttek. 
Egyidöben három épületen dolgoztunk: a királyén, 
a trónörökösén és a király legidősebb leányáén. 
Teheránban, a fővárosban és villanegyedében, Sim- 
lában, ahol az uralkodó nyáron lakott és ahol a 
nagy melegekben a parlament is ülésezni szokott.

Több k ilós a ran yvázák , drágaköhalm ok  
és  szön yegcsodák között.

— A király palotája tiszta márványból épült. 
Keleti stílusban rendeztük be a hallt és a szalo
nokat. A többi helyiség bútorai európai felfogásban 
készültek el. Művész számára korlátlan lehetőségek 
nyíltak. A szobákban kevés a bútor, mivel min- 1 
dent megtöltenek az elképzelhetetlenül pompás 
műkincsek: Sévresi, kínai porcellánok, káprázatos 
perzsa szőnyegcsoiják, másfélméteres keleti vázák, 
elefántcsontminiatürök, faragások, bámulatraméltó 
írókészletek, bórsónyi briliánsokkal kirakott elefánt- 
csont képkeretek tömkelegé. Általában szinte ha
lomban hevert a drágakő, melyet aztán bútorba, 
képkeretekbe, dombormfivekbe beépítettünk. A ter
mekben 5 —6 kilós színarany vázákban álltak kelet 
legpompásabb virágai. Itt tág tere nyílt az alkotó 
képzeletnek és léleknek.

— Irán rohamosan fejlődött. A fővárost újra 
rendezték, 30—40 méter széles utak nyílnak az új 
városrészben. A perzsa virágszerető nép. A régi 
városrész egyszerű, vályogos kerítései mögött pom
pás kertek sorakoznak. Minden háznak megvan a 
maga fürdő vízmedencéje és a pincében a külön 
ivóvizmedence, mivel az iráni főváros vízellátásá
nak teljes kiépítésére még nem kerülhetett sor.

— A külföldit, főleg a magyart Perzsiában 
nagyon megbecsülik. Udvariasan bántak velünk 
mindenütt és előnyben részesítettek bennünket. 
Olcsón éltünk és gond nélkül. Egy szakember 
átlagos tovi fizetése 300—400 tornán volt, ami 
1200 pengőnek felel meg. Négyszáz főre tehető a 
kint élő magyarok száma. Legtöbbjük tehetős 
ember lett munkája révén. Gyermekeik francia, 
vagy angol iskolába járnak és majdnem mind 
tudnak perzsául. A perzsák ugyanis nem szívesen 
sajátítanak el idegen nyelveket, igy hát az idegen ✓ 
kénytelen megtanulni a perzsákét.

A kút.
í r ta :  R a á b  M ih á ly .

Egy kút béna szerkezete tűnt a szemem elé, 
melyet csak egy angyal láthatott el annyi erővel, 
hogy reagált, ha megdöngették. Talán ugyanaz az 
angyal volt, aki a fagylalt helyett épp ennek a 
kútnak vizét kívántatta meg velem, ami annyira 
jól is esett.

Szegletes káváján még az évszázadok távla
tának regényessége tanyázott. Körülötte már leját
szódtak azok az események, melyek a kút külső 
történelmét jóformán végleg jelentik. A környék 
részére vízvezeték szolgáltat már vizet. De a kút 
mélyén még tovább folytatódik az, ami idefent 
inár a múlté. A kút védangyala sokat láthatott 
régente, megilletődött lelkemnek oly sok szépet 
tudott most mesélni, hogy elhallgattam volna a 
világ végéig. Emlékeztetett gyermekkori kirándu
lásomra, amikor vele először találkoztam. Édes
apám felemelt és biztatott, hogy tekintsek csak le. 
A kút lelke mélyén van az a tükör, melyben a 
védőangyalom, a magam világát ‘tükrözi, az eget. 
Ha nyugalmasan figyelem, meglátom a tükörkép 
szélén magamat. A kút védőszelleme is a vízből 
látja mikor imádkozzon az egekhez esőért és mi
korra óhajt tisztult eget, csillagokat. Mélységes 
tisztelettel vettem tudomásul édesapám jártasságát 
a víz természete és a benne uralkodó szellemi 
hatalom dolgában, de akkor már azt is szerettem 
volna tudni, hogy mit láthatott az én tükörképem
ben az angyal!? Édesapám akkor azt mondta, hogy 
azt a szellemtől magam kérdezzem meg. Igazi 
válasz a szellemi világból csak annak érkezik, aki 
közvetlen fordul a szellemhez magyarázatért. Igen 
értelmetlenül nézhettem akkor édesapám szemébe, 
mert elhallgatott, megcsókolt és mondta: eljön 
ennek is az ideje. Hát most itt volt. Vagyis én 
voltam ismét annál a kútnál, amelybe gyerekko
romban betekintettem a hitem mennyei zavartalan
ságában, hogy lenn egy tükör van, amelyben a 
magam képét láthatom.

Most niegilletödötten álltam a kút előtt. Az 
angyal mesélt. Elmondta, hogy mit látott az én 
gyerekkori tükörképemben, amikor még oly tisztán, 
mintha én magam is angyal lennék, lebegve a 
mélység felett; lebegtem azzal a tisztasággal, me
lyet a napsugár terjeszt a világba. Csak ebben a 
tisztaságban lehet felfogni azt a készséget, hogy 
régi, lefolyt élet nem semmisülhet meg, hanem 
kialakul és újratámad és támad a fejlődés mindig 
magasabb fokáig az egész végtelenségben.

Készségeinket a kifejlődésekre kell felhasz
nálni. Most ime annyi idő után látom a kút tük
rében, hogy készségeim e n n e k  az életemnek az 
útján igen gyászosan betemetődtek és az a tiszta
ság is sokat szenvedett a nagyváros füstje és por
rétege alatt — és közelebb hajolva a napfény elöl 
a kút fölé — annak tükrében a régi jellegeket 
még felfedezhetem képemen és szívemben hordom 
tovább az újra élés tisztultabb érzését a minden- 
ség tengerén á t...
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Tündértánc.
■ Az alkony ráborult az aludni készülő tájra. 

A magányos fűzfák halk susogással köszöntötték 
az Éjszaka előhírnökét, a Szellőt.

Nyugaton még vörös volt az ég alja, és a nap 
utoljára tekintett végig a síkon, megvilágítva a tá
voli földből szökkent várat, de a keleti égbolton 
már ki volt feszítve a fekete kárpit, és szorgalmas 
éji manók sietve akasztgalták rá a fényes csillagokat.

Az úton lovas alakját simogatja az utolsó nap
sugár. Fáradt, poros a lovas, ugyanolyan a lova is. 
Előretekint, a vár felé, és megsarkantyúzza paripáját. 
Szegény pára azonban nem bírja a futást, s újra 
poroszkálni kezd. A páncélos vitéz, aki rajta ül, le
gyint egyet, s nem serkenti tovább. „Apródom már 
rég a konyhában kotnyeJeskedik, míg nekem szá
raz ajakkal kell a pusztán lovagolnom" — állapí
totta meg félhango.n, aztán kezét szeme elé téve, 
újra a messzeséget kémlelte. Már látni vélte ifjú 
feleségét, aki kikönyökölve a bástya fokán, türelmet
lenül nézi a kanyargó utat.

Mennyit fog majd mesélni a királyról, a többi 
lovagról és a nagy győzelemről! Mint fog az a szép 
kék szempár rajta függeni, mikor elmondja a döntő 
csata lefolyását s hogy fog a nyakába ugrani hit
vese, ezt kiáltva:

— „Drága férjem, végre itthon és egészsé
gesen!" Maga ágyaz neki és folyton sürgeti majd 
a vacsorát, mert ki tudja, mikor evett szegény ura 
utoljára. Közben újból és újból táncraperdül, hogy 
az ő ura..., de miféle dal ez?

Az út melletti nagy mocsár felöl halk, ked
ves dalt hozott a szél...

Megállította paripáját, és lehúnyt szemmel 
hallgatódzott az alkonyaiban.

Az ezüsthangok elbódították s ki tudja, med
dig marad úgy, ha egy bagoly meg nem szólal a 
feje felett.

Felrezzent és észébe jutott az otthon képe. 
Idegesen megrántotta a kantárt, de megint csak 
elengedte. Hallgatódzott tovább. — „Kik énekel-, 
hetnek? „Nem bírt szabadulni ettől az izgató kér
déstől. Leugrott lováról. Fához kötve állatját, foly
tonosan hallgatódzva kereste a dal helyét. — „A 
Tündérszigeten énekelnek" — gondolta. A mocsa
ras tavat jól ismerte: gyermek korában itt tartotta 
hadijátékait a várbeli ifjúság. A szürkületben már 
csak a körvonalakat lehetett látni.

Óvatosan lépkedett zsombékról zsombékra, 
míg végre szilárd földre tehette a lábát.

A szigeten állott. A fűzfák gyűrűjéből csilin
gelő ének egyre jobban hallatszott. Hiába nyújto
gatta a nyakát, nem látott semmit se. Közelebb 
osont hát.

Egy vastag fa mögül meglepetve pillantotta 
meg a tündéreket.

Fehér fátyol volt fehér ruhájukon s kezükben 
tartották annak végét, mintha szárnyuk nőtt volna. 
Körtáncot lejtettek.

A köd leszáll,
A szél eláll,

Bagoly repül.
A zaj elül,
Fel, táncra fel!
Az éj közel!

A tündérek éneke betöltötte a levegőt. István 
lovag mindent feledve itta a dallamot.

Táncolva már 
Férfira vár,
Bajt kesereg 
Tündérsereg.
Fel, táncra fel!
Az éj közel!

Ekkor az egyik tündér észrevette az elrejtőzött 
lovagot és ijedten menekült a nádas felé. A kör 
szétrcbbent, de a lovag sem volt rest s utána ka
pott az egyiknek. Megragadta volna..., de rémülten 
vette észre, hogy kezében semmit se tart...

Megkövültén állott a tisztás közepén és han
gosan kimondta a rettenetes sejtést:

„Tündérkirály lányai!"' — Megingod és hogy 
el ne essen, hátra lépett...

Az éj ránehezedett a mocsárra, egyesült erő
vel igyekeztek eltüntetni a merész halandó holttestét.

„Letért a boldogság útjáról, elnyelte a bűn 
mocsara" — mondta szánalommal egy ragyogó 
csillag s a másik helyeslőén bólintott rá...

Teremtő Istenem!
Imára kulcsolom reszkető két kezem. 
Keresztedre vetem könnyező két szemem.
Forró imát mondok, édes jó Anyámért, —
És akit szeretek, azért a leányért.

Ezen imám Atyám! Csak Te hozzád szállnak. 
Mert én Téged többé, soha meg nem bántlak. 
Ígérem szívemből, megtisztult lelkeinből, —
Ne fosszál meg engem, jó Anyám szívétől.

Tartsd meg nekem soká, sok-sok évek során. 
Ne maradjak én itt; elhagyottan árván.
Add hogy megérje azt, míg én boldog leszek, — 
Ezért Oltárodhoz mindig letérdelek.

A Te neveddel fekszem, neveddel ébredek. 
Ilyenkor mindig imákat rebegek.
Könnyebb így az élet, ha Te vezérelsz engem, — 
Ha Atya-i sziveddel sohsem hagysz cl engem.

Ha színed elé megyek, oda leborulok. . 
így a keresztemmel, mindig megnyugodok. 
Sohasem csüggedek, népi is ingadozók, —
A Te Oltárodnál, mindig erőt kapok.

Teremtő Istenem! Könyörögve kérlek! 
Kereszted előtt, most is ott térdelek.
Hallgasd meg kérésem, a forró imámat, — 
Tartsd meg, kit szeretek, — és édes Anyámat.

D . 1592.
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V ilág folyása.

Jobbra hajts. Budapest cs környékének 
kivételével már előbb bevezették a „jobbra hajts“- 
ot, November 9-től az ország egész területén 
tehát ott is, ahol eddig a balra hajts volt érvény
ben, jobbra kell hajtani. Különösen Budapestre 
szekerezők vegyék ezt figyelembe!

Szőlőmunkásképző Sátoraljaújhelyen. A 
földmivelésügyi minisztérium Sátoraljaújhelyen 
szőlőmunkásképző iskolát állított fel. Szőlő- és 
pincemunkásokat képeznek ki. A kiképzés ,9 hó
napig tart. A tanév március 1-én kezdődik. A 
pályázati feltételeket november közepén kezdik

— Szeretetcsomagok a katonáknak. A 
hadbavonult honvédek részére a járási, községi 
vöröskereszt útján szerefctcsomagokat lehet küldeni. 
A helyi vagy járási vöröskereszt egylet ad részle
tes felvilágosítást a csomagküldés feltételeiről. Névre 
szóló csomagokat nem fogadnak cl. A szeretetcso- 
magot cgy-cgy harcoló honvéd kapja kézhez.

— Dunántúlon kivirágzott az almafa. A 
celldömölki református templom kertjében kivirág
zott az almafa és kihajtotta a leveleit. A virágzó 
almafának sok háinulója akad.

— Villám, jégeső. Azt mondják, hogy enyhe 
tél következik, ha október végén, november elején 
megdördül az ég. Ez a Tiszántúlon október 31-én 
hekövetkezett. Debrecentől—Békéscsabáig villám- 
lott és Debrecenben jégeső is volt.

Az egy- és kétpengősök. Az ezüstből ké
szült egy- és kétpengősök csak ez év november 
31-ig maradnak forgalomban. A Magyar Nemzeti 
Bank azonban 1942. január 31-ig beváltja az ilyen 
pénzeket. Az ötpengősök továbbra is forgalomban 
maradnak.

A m unkásbakancs ára . A legújabb rendel
kezések értelmében november elsejétől zsíros szin- 
tchénbörbö! készítik a núinkásbakancsokat. A 
munkásbakancsnak ezért megváltozott az ára is. 
A 39—46-os számig a munkásbakancs 34.90 míg 
a 35—38-as számig 27.60 pengő az ára.

— Az akasztó—foktői árapasztó  csatorna 
építése. Kalocsa város kijáratánál megkezdték az 
akasztó—foktői árapasztó csatorna építését. Meg
állapították, hogy több tízezer holdat azért változ
tatott Duna tengerré, mert árapasztó csatornákat 
nem építettek. Az árapasztó csatornákból szivattyúk 
segítségével emelik majd-a Dunába a vizeket.

Kukoricalevél feldolgozását tanító tan
folyamok. November 15-én kukoricalevél (suskó- 
fonó) feldolgozását tanító tanfolyamok kezdődnek: 
Kaposvár, Fonyód, Nagyberki, Pusztakovácsi, 
Libickozma, Toponár, Balatonberény, Hóból, Ho- 
mokszerngyörgy, Lajosháza, Hajmás, Balatonkitli, 
Balatonendréd, Kapospula, Szenna, Somogyszent- 
pál, Nagybcrény, Vörs, Somogyszob, Osztopán, 
Horvátkút, Csokonyavisonta, Kaposfíired, Kadarkút,

és Igái községben. A kukoricalevélből kosarakat, 
nyári cipőket, szőnyegeket fonnak. Ezekre a tan
folyamokra a somogymegyei iskolánkivüli népmű
velési bizottságnál, Tamás Józsefnél (Kaposvár) 
kell jelentkezni.'

Tövisek között!
Hosszú évek során tövisek közt jártál,
Nem találtál utat, hogy onnan kitaláljál. 
Mindig beljebb mentél, egész a fertőig, —
A bűn posványában, egész mostanáig.

Itt megállapodtál, mert nem volt sehol kiút. 
Nem volt ki vezessen, merre van a jó út. 
Rogyadozó lábad s.em bírta a tested, —
Mert bűn nyomta lelkedet s ez lett a végzeted.

Ne csüggedj el azért, ne is szitkozódjál, 
Legyél mindig azon, hogy megnyugvást találjál, 
Megbékélt szíveddel keresd, ki majd vezet, — 
Ki az ingoványból, a jó útra nyújt kezet.

Ezen haladj tovább, egy egész életen át,
Ki erre vezérel, adjál neki hálát.
Nem fogsz rogyadozni, soha ingadozni, — 
Sohasem fogsz többé, tövis közt bolyongni.

• . D. 1592.

H aszn os
______________

Használjuk fel okosan a szappant. Telve 
vagyunk panasszal: kevés a szappan! Ezzel men
nek szét nagy elégületlenül az ácsorgók a boltok 
elöl. Hát bizony így van: nincs elég szappan, nem 
kapni, pedig nagy szükség van rá. Az Országos 
Egészségvédelmi Szövetség összeállított szappant 
megtakarítható szabályzatot, amelyet mindenfelé 
terjesztenek is, de bizony azt igen sokan — nagy 
bosszúságukban — nem is olvassák cl. Ezt rósz- 
szül teszik, mert mindent meg kell ragadni, ami
ből okulhatunk, különösen akkor, ha a nincs ko
pogtat ajtónkon.

Szappannal csak akkor tudunk takarékoskod
ni, ha eső- vagy folyóvízben, illetve artézivizben 
mosunk, mivel ezekben a vizekben a szappan jól 
habzik és így kevés is ugyanazt a hatást váltja 
ki a ruhák tisztításánál. Sok helyen nincs patak, 
nincs artézikút és néha nem is esik s ezért nem 
jutnak lágy vízhez. Minden víz, még a legkemé
nyebb (meszesebb) kútvíz is lággyá tehető, ha 
egy kádba vizet húzunk és abba mosószódát 
teszünk,és pedig 50 liter vízre 10—12 deka mosó
szódát. Ha a vizet így állni hagyjuk 24 órán át, 
akkor a kútvíz lágy lesz. A lágy vízben jobban 
és könnyebben oldódik fel a piszok és a feloldott 
piszkot már kevesebb szappan is eltávolítja. Ha 
esetleg mosószódát nem vásárolhatunk, ne essünk 
kétségbe, mert a vízlágyításához hamulúgot is, amit

tudnivalók.
6 v y
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mindenki odahaza elkészíthet fahamuból és vízből. 
Az eljárás egyszerű. A fahamut leforrázzuk vízzel, 
illetve az edénybe tett hamura forró vizet öntünk 
és azt 24 óráig rajta hagyjuk és kész a lúg ami
vel a vizet lágyíthatjuk, ha 10 százalék lúgot ön
tünk a vízhez. A jól előkészített lágy víz már a 
mosás félsikere. Mégis hányszor látjuk, hogy nem 
nagyon törődnek a víz milyenségével, hanem mosni 
kell, hát mosnak akármilyen vízzel, Az iiyen- mo
sás csak kárral és sok bosszúsággal jár, amitől 
olyan könnyen meg lehet szabadulni, ha az előbb 
mondottakat figyelembe vesszük.

Magánál a mosásnál is igen sokat hibáznak, 
ami eddig nem volt baj, mert volt szappan bövi- 
ben, de most nincs és igy előáll a hiba. Mosás
kor, mielőtt a ruhát szappannal dörzsölnénk, előbb 
a ruhát emeljük ki az áztatóvízből és nyomkodjuk 
ki és csak akkor szappanozzuk be gyengén. A 
nyomkodáshoz nemcsak víz megy el a ruhából, 
hanem a piszoknak vízben könnyebben oldható 
része is és így már kevesebb piszok maradt ben
ne, tehát kevesebb szappan is kell. Csakis száraz 
szappanból fogy kevesebb, ezért a szappan legyen 
mindig lehetőleg száraz, mert így kevesebb kenö- 
dik a ruhára. Nedves vagy előre beáztatott szap
panból bizony nagyon sok kenődik fel, ekkor nem 
lehet takarékoskodni. Azzal is tisztába kell lenni 
a mosásnál, hogy nemcsak a szappan veszi ki a 
piszkot, hanem a jó dörzsölés is. Bizony, a mosás 
nem könnyű, munkaerőt, figyelmet és tudást kíván 
és a takarékoskodásnak a mosásnál csak úgy te
hetünk eleget, ha lágy vízben mosunk, ha nem 
áztatjuk a szappant és a ruhát alaposan kidörzsöljiik.

Az elhullott á llatok bőrének kicserzése. 
Az elhullott állatok bőrét a gazdák feldolgoztathat
ják. A cscrzésre engedélyt kell kérni az Anyaggaz
dálkodás Bőripari Bizottságától (Budapest, IV., 
Tiirr lstván-utca 4.).

Fűszerpaprika term elési verseny. A 
földmívelési minisztérium 1942-ben fűszerpaprika 
termelési versenyt rendez. Erre a versenyre Bogyósz- 
ló és Fadd községben 30—30 gazda jelentkezett. 
A versenyben résztvevő községek gazdái között a 
fűszerpaprikát termelők szövetsége díjtalanul oszt 
ki fajtaazonos magot.

J ANCSI
Regény

Irta : Galambos János.
(Folytatás.)

Igen, Jancsi tudhatja és tudja is nagyon jól, 
hogy áz öreg Mózsi bá megadná az idei árendát is, 
de az asszony nem engedi, mert az öreg temetésére 
tartogatja a pénzt... Hiszen jól van, nem kíván ő 
egy krajcárral sem többet, sőt még abban sem 
nagyon bízott, hogy ennyit is kap.

Az öreg valamennyire erőt vesz elérzékenyü- . 
lésén és elkezd hálálkoni, amiért az úrfi olyan 
„igazi jó orvosságot" küldött, hogy amióta veszi, 
mégis sokkal könnyebben van. Jancsi biztatgatja, 
hogy még jobban lesz, aztán búcsúzik és hazafelé 
indul.

Eszébe jut, hogy amikor utoljára járt itt. a 
Lidi anyja várt rá, balról egy kapuban s akkor kez
dődött el az ö nagy csalódása...

Hej Lidi, Lidi... Csak ne találkoznék vele! 
Dehát az az ember, aki magához vette, úgy hallotta: 
a falu alsó végén lakik, nem valószínű, hogy ta
lálkozzanak . . .

És nini: valaki most is ott áll épp abban a 
kapuban, épp úgy, mint akkor a Lidi anyja. . .  
Most is fehernép, most is mintha rá várna... De 
nem az anyja, hanem — Istenem! — Lidi maga.

Jancsinak egy pillanatra megáll a szive s az
után annál nagyobbat dobban. Ha még visszatér
hetne, ha volna valami mellékutca, ahová befor
dulhatna, ha eltűnhetnék... De nincs menekvés... 
Lidi már meglátta, Lidi várja! Nem-hátrálhat meg, 
tehát előre! De rá sem néz a menyecskére, észre 
sem veszi, mintha ott sem volna. Néhány pillanatra 
csak úgy tobzódik a semmibevétel gyönyörűségében 
és megy, megy eiőre, a netovábbig megfeszített 
igyekezettel, hogy érzéketlennek lássék. Van a jobb
jában egy suhogó mogyorófavesszö s hogy még 
jobban kimutassa nemtörődömségét; áz útszéli bur
jánt csapkodja vele.

Már egészen közel jár Lidihez s hallja az t 
jól ismert, halk, gyöngyöző nevetést, sőt a menyecs
ke szavát is;

— Szervusz, te hosszú Jancsi!
De csak megy tovább, félre se pillantva s 

csak annál kegyetlenebből paskolja a burjánt. Ám, 
hogy esik, hogy nem, a mogyorófavesszö kiröpül 
a kezéből, Lidi — mint a villám — ott terem, föl
kapja s átnyújtja nagy nevetve.

— Nesze, te hosszú Jancsi. Tán haragszol, 
hogy rám se akarsz nézni?

Erre már lehetetlenség nem válaszolni, ha még 
oly röviden, még oly ridegen is.

— Közöttünk vége mindennek!
— Csakugyan? és nevet, nevet, halkan, gyön- 

gyözőn. — Hát mit vétettem, mondd m eg!
— Mit vétettél? Még kérded? Eressz! Mon

dom, hogy közöttünk mindennek vége!
— Ne menjen el az eszed, te hosszú Jancsi 

— és nevet, ahogy szokott.
Hát tudtam én, hogy utánam jön az az em

ber?
— Nagyon is jól tudtad, nagyon is jól!
— Én? Süllyedjek el, ha tudtam! Te hosszú 

Jancsi, idehailgass! Mán ott hatíam azt az embert 
s hazakőtöztem.

— Bánom is én!
— Igen, de én ehelyt hálok a belső házba, 

látod-e? Oztán kutya sincsen, s ha megkoccintod 
az ablakot, beeresztlek. Hátulról is bejöhetsz, palló 
van a kert végibe.

*

— Milyen rideg, milyen durva voltam, — 
gondolja magában Jancsi hazamenet — pedig csak
ugyan nem tudhatta, hogy az az ember még aznap 
érte jön.
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Álmai közölt is' újra meg újra eszébe jutott 
Lidi s egyre jobban' vádolta magamagát, amiért 
olyan durva, olyan visszautasító volt hozzá. Hoz
zá, akinek soha meg nem hálálhatja azokat a bol
dog napokat, éjszakákat,... s aki talán csakugyan 
megtartptta volna ígéretét, ha utána nem jön az 
az ember... Lidi otthagyta s újra otthon van, újra 
szabad és várja őt,... talán a régi szerelemmel...

De eszébe jut az is, hogy az öreg Mózsi -bá
liak — úgy látta — fogytán van az orvossága s 
az a tökéletlen Mári néni bizonyára nem csináltatta 
meg újra... Fene egy asszony, minden krajcárt saj
nál az urától.... Jancsi nem"veheti a lelkére, hogy 
az a szegény öreg Mózsi bá annyit szenvedjen... 
Hát megcsináltatja az orvosságot ő és átviszi még 
ma délután...

De vesz egy szép virágos selyemkendöt is, 
persze az öreg Zarugától, nem Keresztestől.

Mózsi bának csakugyan jól elfogyott az or
vosság, nagyon is kellett már a fájdalomcsillapító. 
Áldja is a jó Istennel az úrfit.

Mári néni jön-megy, mintha nem nagyon tet
szenék neki a dolog s mikor Jancsit kikíséri, meg 
is mondja:

— Kár, hogy az úrfi kötségbe veri magát, sze 
úgyse használ az öregnek semmi.

— Mári néni, — felel Jancsi megbotránkozás
sal — hogy beszélhet így? a |ó Isten megtarthatja 
még.

— Csak vóna mán vége! Amennyit énkén- 
lódom...

Nem mondhatja tovább, Mihály jön be a kis
kapun azzal a hírrel, hogy másnap föl kell mennie 
az Elemérre, a szénacsinálókhoz.

— Oztán — fordul az édesanyjához — taris- 
nyájjon kied jócskán, me két napig leszek oda!

— Mikor indulsz?
— Hajnalba.
— És hol hál, Mihály? — kérdi Jancsi, akit 

nagyon kezd érdekelni a dolog.
— Hát valami kalibába, — feléli Mihály de

rülten — vaj egy fa alatt, van ott hely elég.
Jancsi nekibuzdul. •
— Mihály, én is elmegyek magával.
— Nem, istálom, — kottyan bele Mári néni 

— nem a nacssás úrfinak való.
Ez csak olaj a tűzre. Jancsi sokszor hallott 

már az Elemérről, de még egyszer sem járt ott. Tud
ta, hogy az nagy havasi mező s az egyik évben 
kaszálják, a másikban legeltetik. Képzelete máris a 
leggyönyörűbb színekben ragyogtatja e havasi ki
rándulás szépségeit, lobogó vágy támad benne, 
hogy ő is elmenjen. S oly hevesen kezdi ostro
molni Mihályt, meg Mári nénit, hogy végül nem
csak engednek, hanem — mintha Jancsi lelkese
déséből rájuk is átragadt volna valami — még ked
vüket is lelik abban, hogy a nacssás úrfi is felmen
jen Mihállyal az Elemérre.

A terv egy-kettőre kész. Jancsi most haza
megy, elkéredzik Klári nénitől, ha elengedi, holnap 
(pénteken) reggel öt órakor Mihályéknál lesz (me
leg kabáttal, takaróval), ha nem engedi el, Mihály 
vár még egy negyedórát s aztán elindul egymagá
ban. Eleséget majd tarisznyái Mári néni mindket
tőjük számára. A hazaérkezés szombaton délután 
lesz, mert Mihály még „faluba" is akar menni (va
gyis : ‘'lányosházhoz látogatóba).

Jancsi már indul is, hogy vacsora idejére ott
hon lehessen. És még nem is intézett el mindent. 
Tele a szíve, a.lelke ezzel a kirándulással, de Lidi
ről sem feledkezik meg. Azért — persze — haza 
kellene mennie Szelesdre, hogy Klári nénivel elin
tézze a dolgot S felsőkabátot, takarót, hozzon,' de 
mindez megtörténhetnék még m a...

Lidit az udvaron találja.
— Lidi — kezdi bűnbánó hangon — a múlt

kor hívtál.
— Hívlak és most es, Te hosszú Jancsi — 

szólt halkan nevetve — de nem es feleltél.
— Nem, mert nagyon elkeserítettél, hogy még 

arra az utolsó éjszakára sem maradtál ott... Azt 
hittem csak bolondítottái...

— Hát honnan tudtam vóna, hogy utánam 
jön az az ember?

— Jó na, ha nem tudtad, hát ne haragudjál, 
legyünk újra jóbarátok!

— Hát én es csak azt akarom, Te hosszú 
Jancsi!

A kendő is előkerül s hamar megegyeznek, 
hogy Jancsi tizenegy órára visszajön. Lidi várja a 
kert végébqi, a pallónál.

Jancsi nem nagyon sietett hazafelé: el akar 
késni, a vacsoráról, mert — úgy gondolta — ha 
Klári néni már visszavonult, (pedig vacsora után 
mindjárt vissza szokott vonulni), akkor élőszóval 
el sem kéredzhetik tőle az eleméri kirándulásra, 
hanem ír majd néhány meleghangú sort, kimenti 
magát a késedelemért és nagyon szépen megkéri 
Klári nénit, hogy ne haragudjék, amiért így kér en
gedd met arra, hogy résztvehessen egy igen-igen 
érdekes és tanulságos havasi kiránduláson, amely
ről szombaton este tér haza.

Mire megérkezett, Klári néni már csakugyan 
bement a hálószobájába s Jancsi tizenegy órakor 
Lidinél volt, másnap reggel ötkor pedig Mihá
lyéknál.

Már lefelé jár a nap — szombaton délután 
— Jancsi meg Mihály hazatérőben meglátja a falu 
végső házait.

(Folytatjuk.)
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