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A Saar-probléma.
Irta: Nagy Emil.

Szinte közhellyé vált már azaz igazság, hogy 
Európa sorsának jobbrafordulása attól függ, hogy 
Franciaország és Németország valóban és igazán 
ki tudnak-e békülni egymással? Nem holmi meg
nemtámadási szerződést értünk ez alatt, amely dip
lomáciai írásmű dicséretes példányai újabban gom
bamódra szaporodnak, mialatt megbukott a lefegy
verzési konferencia s mindegyik ország gondosan 
és aggódva vigyáz arra, hogy fegyverkezés dolgá
ban el ne maradjon szomszédai mögött. Olyan 
őszinte békére gondolunk, amely mindkét ország
ban bent éljen úgy a vezetőknek, mint a népek
nek a lelkében. De ettől még nagyon messze va
gyunk. Hitler sokszor megismételte már békevá
gyát, de mi tagadás benne, a dolog mégis csak 
úgy áll, hogy a franciák elhiszik ugyan Hitlernek, 
hogy tíz évig valóban békét akar . . . mert kell 
ennyi idő Németországnak, hogy erőre kapjon . . . 
de aztán . . . aztán . . .  jön az irtózatos német 
revanche! Nincs olyan hatalom, amelyik meg tud
ná változtatni ezt a francia érzelmi és gondolat- 
világot. Hisz jól tudják a franciák, hogy ők nem 
is tiz évig, hanem negyvenkét évig tudtak lesni 
a kedvező alkalomra, hogy kiküszöböljék nemzeti 
életük dicsőséges világából a frankfurti békében 
kapott lelki és testi sebeket és semmi áron se hi
szik el azt, hogy Hitleréknek a hágai nemzetközi 
bíráskodás legyen az ideáljuk, nem pedig a kato
nai erő . . .

Van egy nagyon aktuális kérdés, amely rövid 
időn belül próbaköve lesz annak, hogy a franciák 
és németek egyáltalában képesek-e arra, hogy egy
más szempontjait méltányos érzülettel kölcsönösen

megértsék, márpedig enélkül valódi békeérzés nincs, 
Ez a próbakő az úgynevezett Saar-probléma, a- 
mellyel a közelmúlt napokban annyit vesződtek 
Genfben s fognak vesződni rettenetesen a jövőben. 
Félő, hogy ezen a kényes kérdésen fog felborulni 
a Nemzetek Szövetségének amúgy is ingataggá 
vált intézménye. Mert a lefegyverzési blamage in
kább csak elméleti bukás, hisz papirosformulákkal 
sokat meg lehet oldani, ami azért az életben még 
nincs megoldva, ellenben a Saar-probléma vérbe 
megy, húsba vág, itt papirosformulával semmire 
se lehet menni, itt valóban adni kell, súlyos száz
milliókban kifejezett értékeket. A danzigi korridorra 
lehetett adni tízesztendős moratóriumot*, mert az a 
kérdés ma még a cselekvési lehetőség szempont
jából nem aktuális, ellenben cudarul aktuális a 
Saar-probléma s tisztában vannak azzal a gya
korlati eszű németek és a praktikus franciák, hogy 
ma egyedül ez a kérdés időszerű a két nemzet 
között, hisz ennek végleg el kell dőlnie már 1935-ben. 
Hitler meg is mondta november 16-án és ugyan
ezt megismételte legutóbbi keddi nagy beszédében 
is, hogy a Saar-probléma elintézésével megszűnik 
minden zavaró momentum a két ország között, 
mert valóban most minden német a Saar felé te
kint s magának az egész Hitler-rczsimnek az er
kölcsi súlya is ott dől el a németek szemében a 
Saar-folyó körül. Talán nem járok messze az igaz
ságtól, ha azt hiszem, hogy Hitlernek Genffel 
szemben megcselekedett támadó föllépése sokkal 
inkább szólt már előre a Saar-kérdésnek, mint a 
lefegyverzési konferenciának . . .

* Lásd erre nézve a Bizalom jelen számának: „Né
metország és Lengyelország történelmi jelentőségű béke
szerződése" című cikkét.
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Vizsgáljuk meg tehát kicsit alaposabban ezt 
a bizonyos végzetes Saar-problémát:

A Saar-medence 740 négyszögmérföldnyi te
rü ld  800.000 lakossal, akik közül 100.000 gyári 
munkás. A többi 700.000-nek nagy részét teszik 
ezeknek a gyári munkásoknak a családtagjai. Ez 
a terület újból a Franciaországhoz visszakerült Lotha- 
ringia északi határán fekszik s Luxemburg mellett 
délkeletre. A lakosság 95“/#-ban tiszta német. A 
Saar-medence mint határterület stratégiailag is vég
telenül fontos, hisz, hogy egyebet ne említsünk, 
csak 20 kilométerre van a Thionville és Briey 
melletti francia ércbányáktól s ha a Saar-medence 
francia kézben van, ez védelmi falnak számít a 
német birodalommal szemben.

De talán még ennél az elsőrendű stratégiai 
szempontnál is fontosabb egy bizonyos döntő ipari 
termelési körülmény. Ugyanis a közvetlenül hatá
ros Lotharingiában óriási terjedelmű vasérc-mezők 
vannak, de ott nincs szén, ami igen nagy mennyi
ségben van viszont a Saar-medencében s miután 
a vasérc csak úgy bír értékkel, ha van közel szén, 
amelynek a segélyével ki lehet olvasztani, a lotha- 
ringiai vasérc és a saari szén úgy összetartoznak 
egymással, mint a szoptatós dajka és a csecsemő. 
A Saar medencében termő szén — körülbelül 13 
m illió tonna az évi termés — Isten által arra van 
teremtve, hogy kiolvassza a lotharingiai vasércet, 
ez pedig úgyszólván értéktelen a saarvidéki szén 
nélkül. Ezek az ipari és súlyos pénzügyi erejű 
szempontok vezették arra Bismarckot, hogy az 
1870—71-i győztes háború után elvette" Francia- 
országtól Lotharingiát, annak dacára, hogy ez egé
szen francia lakosságú terület. Nagy hibát köve
tett el ezzel Bismarck, hisz a két ország köthetett 
volna megfelelő szerződéseket is a lotharingiai 
vasérc és a saarvidéki szén ipari egyesítésére. De 
a győztes háború nyomán támadt hatalmi gőgben, 
magát az egészen tisztára francia tartományt vette 
el Franciaországtól Bismarck. Mikor azután 1918-ban 
győzött a francia revanche, Clémenceauék belees
tek ugyanabba a győztes hatalmi gőgbe — a h i
bák megismétlődnek a történelem folyamán —, de 
most megfordítva, viszont ők akarták elvenni Né
metországtól a teljesen német Saar-medencét, a he
lyett, hogy beérték volna megfelelő szerződésekkel 
a lotharingiai vasérc és a saarvidéki szén ipari 
egyesítésére. Gőgös kapzsiság és a néprajzi szem
pontok lábbal tiprása dominált 1871-ben is és 
1919-ben is . . .

*

De a franciák nem tudták teljesen keresztül
vinni az akaratukat s be kellett érniök egy egé
szen sajátságos közbenső megegyezéssel, amibe 
kénytclenségből azzal a hátsó gondolattal mentek 
bele, hogy azért végeredményben mégis csak az 
övék lesz a Saar-medence. A versaiilesi békeszer
ződésben úgy alakult ki a megegyezés, hogy 15 
évi tartamra egyik versengő félé se lett a Saar- 
medence, se a németeké, se a franciáké, hanem 
erre az időtartamra a genfi Nemzetek Szövetségé
nek tanácsára ment át a gyámkodó uralom, amely

nek a nevében egy öttagú kormányzótanács, élén 
az elnökkel, gyakorolja az állami szuverénitást az 
egész tartomány felett. Azután 1920-tól számított 
15 év múlva a lakosság népszavazással dönt, hogy 
meg akar-e maradni a mai helyzetben, s ha nem, 
melyik országhoz óhajt csatlakozni? Vagyis a nép
szavazás nem bír végérvényes jogi erővel, hanem 
csak a lakosság óhaját fejezi majd ki, amelyet 
„számbavéve", majd a népszövetségi tanács dönti 
el a tartomány sorsát végérvényesen. Ez olyan sú
lyos feladat lesz, amire nem termett a mai Genf. 
A szavazásban minden 20 éves lakos részt vesz, 
nők és férfiak egyaránt. A népszavazás községen
ként, illetve kerületenként történik, saját területükre 
nézve s így az is megeshetik, ami megtörtént Szi
léziában, hogy szétesik a tartomány más-más or
szághoz. De ez csak a kérdés politikai, államjogi 
része. Emellett a versaiilesi szerződés úgy határo
zott, hogy magukat a szénbányákat, amelyek a 
Saar-medence voltaképeni közgazdasági értékét al
kotják, Németország tartozik átengedni Franciaor
szág végleges örök tulajdonába, kárpótlásul azért, 
hogy a németek a háborúban elpusztították a len- 
si és a valenciennesi bányákat. Ez rettenetesen 
nagy ár volt, tekintettel arra, hogy ez a két utóbb 
nevezett bányavidék hamarosan helyreállíttatott s 
termelésük már 1924-ben elérte a háborúelőtti 
színvonalat. Azt is megmondja a versaiilesi szer
ződés, hogy amennyiben a 15 év után a Saar- 
medence mégis Németországhoz kerülne vissza, 
abban az esetben a németek tartoznak aranyban 
és teljes értékben visszavásárolni Franciaországtól 
a szénbányákat, olyan értékben, amit egy hármas 
szakértői bizottság meg fog állapítani, amelynek 
egyik tagja lesz egy német, másik egy francia s 
az elnököt a genfi tanács rendeli ki. Miután pe
dig a szakértő bizottság szótöbbséggel határoz, 
lényegileg olyan értékre fogják becsülni a szénbá
nyákat, ahogy Franciaország akarja. Ezért is h it
ték a franciák már eleve, hogy a németek úgyse 
tudják majd visszavásárolni a szénbányákat, még 
ha a népszavazás javukra ütne is k i . . .

A Saar-medence ma a francia vámterülethez 
tartozik, a francia frank a tartomány pénze s fe
lette értékes beviteli piacot is jelent a francia ter
melésnek. Franciaország rengeteg tőkéket fektetett 
be a tartományba, amelyek értéke bizonytalanná 
válnék, ha a terület Németországhoz kerülne vissza. 
Azért ma mindent elkövetnek a franciák, hogy 
1935 után vagy ök kapják meg a Saar-medencét, 
vagy legalább maradjon fenn továbbra is a mai 
állapot.

Viszont Hitlerék, illetve a Német Front szé
dületes agitációba kezdett a helyszínen s a Times 
január 12-iki számában olvastam Knoks elnök je
lentését a népszövetségi tanácshoz, a melyben drá
mai színekkel festi le a Nazi-terror erejét . . .

Hitlernek el kell mennie a végsőkig, ha saját 
magán nem akar csorbát ejteni, de Franciaország 
is bízik. Minden más kérdés háttérbe szorul ma 
a két ország egymáshoz való viszonyában. A Saar- 
probléma lesz a közeljövőben Európa legaktuáli
sabb égető kérdése.
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Németország és Lengyelország törté
nelmi jelentőségű békeszerződése.

Az európai béke biztosítása és fenntartása 
érdekében nagyjelentőségű lépés történt az utóbbi 
napokban a Német Birodalom fővárosában; Neurath 
külügyminiszter és Lipski lengyel követ aláírták a 
német — lengyel békepaktumot, amely hivatva van 
a két szomszédos birodalom békéjét legalább tíz 
évre biztosítani. A megegyezés a politikai, gazda
sági és kulturális problémák békés és pedig csakis 
békés megoldásának adja meg a keretét, az erő
szak alkalmazását pedig teljesen kizárja. A szerző
désnek ez a mondata nyilván nyitvahagyja az utat 
a két államot elválasztó legnehezebb kérdések békés 
tárgyalására és az ellentétek kiegyenlítésére: ez tehát 
ennél a történelmi lépésnél a legfontosabb mozzanat.

Mi, akik magunk is az igazi békét keressük, 
a valódi béke megalapozását kívánjuk, osztatlan 
örömmel és megelégedéssel üdvözöljük ezt a nagy 
horderejű eseményt. Az új berlini szerződésben 
foglalt ígérethez képest Európa két nagy nemzete 
komoly igyekezettel fogja az utakat és módokat 
keresni, hogy az igazságnak és méltányosságnak, 
a kölcsönös érdekek tiszteletének szellemében, amely 
a helyesen felismert és ápolt önérdeket is szolgálja, 
kiegyenlítse a fennálló ellentéteket, begyógyítsa a 
már ütött sebeket anélkül, hogy új, fájó sebet 
hagyna hátra.

Tíz évre biztosították a német-lengyel békét.
A német és lengyel kormány a minap este 

szenzációs meglepetéssel szolgáltak a világ közvé
leményének. Németország és Lengyelország tíz évre 
szóló megállapodást kötött, amely teljesen kikap
csolja a két ország között minden konfliktus lehe
tőségét.

A német külügyminiszter és a berlini lengyel 
követ a minap délelőtt a berlini külügyminisztéri
umban nagyfontosságú nyilatkozatot írt alá, amely
nek szószerinti szövege a következő:

A német kormány és a lengyel kormány 
elérkezettnek látja az időt arra, hogy a két állam 
közötti közvetlen megegyezés útján új időszakot 
vezessen be Németország és Lengyelország politikai 
kapcsolataiba. Ezért elhatározták, hogy a jelen 
nyilatkozattal megvetik az alapját e kapcsolatok 
jövőbeni alakulásának. A két kormány abból a 
tényből indul ki, hogy az országaik közötti tartós 
béke fenntartása és biztosítása lényeges előfeltétele 
az általános európai békének. Ezért el vannak 
határozva arra, hogy kölcsönös kapcsolataikban 
az 1928 augusztus 27-i párizsi paktumban (ez 
tudvalevőleg a Kellogg-paktum. A szerk.) tartalma
zott alapelvekre támaszkodik és ami Németország 
és Lengyelország viszonyát illeti, pontosabban meg 
kívánja határozni ez alapelveknek alkalmazását.

Ezzel kapcsolatban a két kormány mind
egyike megállapítja, hogy az általuk már eddig 
más irányban vállalt nemzetközi kötelezettségek 
kölcsönös kapcsolataik békés fejlődését nem aka
dályozzák, a mostani nyilatkozattal nem állanak 
ellentétben és e nyilatkozat által nem érintetnek.

Megállapítja továbbá, hogy ez a nyilatkozat nem 
terjed ki olyan kérdésekre, amelyek a nemzetközi 
jog szerint kizárólag a két állam bármelyike belső 
ügyének tekintendők.

A két kormány azt a szándékát nyilvánítja, 
hogy a kölcsönös kapcsolatait érintő kérdésekben 
bármiyen jellegűek legyenek is azok, közvetlenül 
keres megegyezést. Ha esetleg vitás kérdések me
rülnének fel közöttük és azoknak tisztázása köz
vetlen tárgyalások útján nem lenne elérhető, úgy 
minden egyes ilyen esetben kölcsönös egyetértés 
alapján meg fogja kísérelni azoknak más békés 
eszközökkel való megoldását, fenntartva azt a lehe
tőséget, hogy szükség esetén azokat az eljárási 
módozatokat veszi alkalmazásba, amelyek a közöt
tük életben levő másirányú egyezményekben ilyen 
esetekre elő vannak irányozva. Semmi körülmények 
között sem nyúl azonban a két kormány ilyen vitás 
kérdések megoldása érdekében erőszak alkalmazá
sához.

Az ez alapelvek által teremtett békebiztosíték 
meg fogja könnyíteni a két kormánynak azt a nagy 
feladatot, hogy politikai, gazdasági és kultúrális 
természetű problémák tekintetében oly megoldáso
kat találjon, amelyek a két ország érdekének igaz
ságos és méltányos kiegyenlítésén alapulnak. A 
jelen nyilatkozatot ratifikálni fogják és a ratifikációs 
okmányokat, amilyen hamar csak lehetséges, Var
sóban kicserélik. A nyilatkozat tízesztendős idő
szakra szól, amely a ratifikációs okmányok kicse
rélésének napján kezdődik s ha a két kormány va
lamelyike nem mondja fel hat hónappal ennek az 
időnek letelte előtt, továbbra is érvényben marad, 
azonban annakutána bármely kormány bármikor 
felmondhatja hathónapos határidővel.

Hélium-tartalmú földgázt 
találtak Debrecenben.

A léghajók töltésére használt értékes, ritka 
nemesgázt eddig csak Amerikában találták. — 
Évente 800.000 köbméter földgázt és 65 fokos 
sós-jódos vizet szolgáltat a debreceni új mélyfúrás.

A debreceni második mélyfúrásnál keddre 
virradó éjszaka megtörtént a földgáz és hévíz 
feltörése. Ezúttal ezt a folyamatot nem kisérte 
semmiféle kitörés, hanem a foganatosított előké
születeknek várható eredményeként lassan fokozó
dó erővel indult meg a gáz és a viz feláramlása.

Faller Gusztáv főmérnök hétfőn este hét óra
kor észlelte először a gáz felszivárgását és ettől 
kezdve egész éjszaka permanenciában voltak a fú
rásnál dolgozó szakmunkások. A nagyobb meny- 
nyiségű gáz és víz jelentkezése éjjel 11 órakor 
kezdődött, amikor már iszapos és homokos volt 
a víz, de hőfoka ekkor már óráról-órára emelkedett.

Az első fúrókúttól alig fél kilométerre állí
tották fel a második fúrószerkezetet és karácsonyra 
1038 méter mélységig hatolt a fúró. Ebben a 
mélységben ugyanazt a földréteget találták meg, 
amelyből az első kútgáz feltört. A fúrást ekkor 
abbahagyták és kezdetét vette a csötisztitási munka. 
Több napig tartott a szivattyúzás, hogy szabaddá
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tegyék a kutat a feltörő víznek. Először nyitott 
csővel kísérelték meg a víz feltárását abban a re
ményben, hogy így több víz és gáz fog mutatkozni. 
Ez az eljárás azonban nem mutatkozott eredmé
nyesnek, mert a feltörő víz salakkal betömte a 
cső nyílását. Ekkor perforált szürőlappal ellátott 
csövet bocsátottak le a kút fenekére és ezen ke
resztül megkezdődött a víz feltörése. Reggel felé 
a kiáramló víz mennyisége és a fölszálló földgáz 
tömege ismét nagyobb lett. Délben már 65 fokos 
sós és jódtartalmú forró víz jött a kútból, erősen 
hullámozva és a hozzávetőleges mérések ekkor 
már igazolták, hogy a kút ugyanannyi vizet és 
legalább annyi gázt szolgáltat, mint az első hő
forrás. A hévíz anyaga teljesen azonos az első 
hőforrás vizével. A helyszínen rögtönzött számítá
sokat végeztek a második fúrás eredményének gya
korlati kihasználásáról s megállapították, hogy a 
földgáz hasznosítása csekély költséggel megoldható. 
Az első kút évente 800 ezer köbméter gázt szol
gáltat. A második kút is körülbelül ilyen teljesítő 
képességű lesz. Ebben az esetben 1 millió 600 
ezer köbméter gáz áll Debrecen város rendelke
zésére. A város évi gázszükséglete kétm illió köb
méter, tehát a fö ldgáz a szükséglet túlnyomó ré
szét fedezi. A mélyfúrás sikere nagy örömet kel
tett a városban s Vásáry István polgármester azon
nal a helyszínére sietett és melegen gratulált Faller 
főmérnöknek.

A megtartott vizsgálat arra enged következ
tetni, hogy hélium-tartalma is van a feltörő gáz
nak. Európában ez a nemes gáz még nem fordult 
elő. Csak Amerikában találtak még eddig olyan 
mennyiségben, hogy ipari célokra is felhasznál
ható. Ezzel a gázzal töltik tudvalévőén a léghajó
kat, mert a levegőnél könnyebb, viszont nem gyú
lékony. Debrecen városa vegyelmeztetni fogja a 
gázt, hogy vájjon érdemes-e annak héliumtartal
mát kitermeltetni.

Balassi Bálint bibliája.
Irta: Tamás Ernő.

Nemrég dr Zákonyi Mihály, az esztergomi 
könyvtár őre, megtalálta Balassi Bálint családi b ib
liáját a költő életrajzi adataival. Balassi Bálint bib
liája... Megilletődve gondolunk a régesrégi könyvre, 
amelynek leveleit lelki válságai, szomorú bujdosásai, 
nagy lehullásai idején elmélyedve, töredelemmel, 
Isten arca felé fordultán forgatott. E megviselt, 
avult biblia életrajzi följegyzései a költő születé
sének és halálának pontos megállapítására szolgál
hatnak, talán élete történetének némely részét is 
szorosabban határozhatják meg, de nem változtat
hatnak a bensőséges képen, ahogyan Balassi Bá
lint bibliája képzeletünkben él. A szerelmes virág
énekek XVI. századi költőjének ugyanis külön és 
páratlan magyar bibliája van: az ö Istenes éneki 
néven ismert istenes verseinek gyűjteménye, a 
versekbe zendült imák, könyörgések, amelyekben 
„siralmas szép szókkal kér fejének kegyelmet".

Istenes éneki már életében kézírású másola
tokban úgy Magyarországon, mint Erdélyországban

elterjedtek. Hiába perelte az embert az állam és 
az egyház, a költő  angyalszárnyakon beszállt a 
lelkek áhítatának szentélyébe. Az élet viszontagsá
gaival megvert Balassi, lelkében, költészetében 
találkozott Istennel és fölemelkedett a bűnbánat 
önítéletének erkölcsi magaslatára.

A versei — istenes éneki — megtalálták a 
titokzatos utat a hivő lelkekhez és a fölségesen 
szép, biblikus nyelven zengő ritmusú, harangszavú 
Bocsásd meg, Úristen... kezdetű éneke — mint 
az irodalomtörténet feljegyzi — belekerült az er
délyi unitáriusok szenténekes könyvébe, de a kato
likusok is magukénak vallották és fölvették a kar
énekek könyvébe. Dallamára is rátaláltak a Kájoni- 
codexben.

... Isten mindenben jelenti igazságát, — tudja 
és írja Balassi —  vétkünket eltűri, de reánk küldi 
büntetését. Tétova bujdosásában, bűnén bánkódva, 
tusakodva az ördöggel, énekli keseredett szívvel, 
várván Úr kegyelmét fejére:

Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét,
Sok hűtlenségét, undok fertelmességét,
Térj azért, én lelkem, kegyelmes Istenedhez, 
Szép könyörgésekkel békéjét szent kezéhez...

Kegyelemnek élő kútfeje, — így szólítja — 
hahogy háborút és szíve fájdalmát számlálván, 
kéri Istent, hogy kétségbeeséstől oltalmazza és 
lelkének „buzgó kiáltása" dicséri.

Töredelmek óráin igazi katolikus lelkiséggel 
valósággal gyón, úgy vallja bűneit a szentírás 
Istenének, akihez alázatosan, áhítatosan és meg
hitt bensőséggel szólt:

Nem tagadom, mert vétkeztem,
Hitemet sokszor megszegtem,
Rút, fertelmes volt életem...

Úgy hangzik, mint a gyónó ima. Bűnös 
életét szembeállítja a végtelen irgalommal: „Irgal
ma végtelen, De bűnöm éktelen S romlást valló". 
Mély magábaszállás foganta ezeket a verseket.

Nagyon is érzi a bűnért való büntetés osto
rozását és könyörgi: Isten ne hagyja bűnében el
veszni, enyhítse próbáit, ostorait, sujtásait. Ószö
vetségi példákra hivatkozva, kéri, váltsa meg bű
nétől, szenvedéseitől, a pusztulástól: „Szent Fiadnak 
érdeméből — Végy ki halálnak völgyéből."

A Balassi Bálint nevére írt énekében meg- 
alázatosulva könyörög irgalomért, amint látomás
szerűen meglátta bűneit, még az eredendő bűn 
is fölrémlik képzeletében. Látta őket szemtől-szem- 
be — mint János a jelenéseket:

Láttam bűneimet, kikkel életemben
Vétkeztem ellened: vitt ördög a bűnben,
És a test a tőrben,
De mégsem gondoltam, hogy így járjak
-------- -------------------------------  — [ebben.
Sokasága bűnömnek rettegtet engemet.
Az élet vágya még sem múlik el tőle, jóért, 

örömért imádkozik minduntalan, bujdosásában, a 
tenger partján is „ Kilencvenegyet M ikor jegyzettek, 
Másfél ezer felett".
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Világi énekeiben, szerelmes verseiben is min
denütt megnyilatkozik a keresztény lélek. Vallási, 
szentírási hasonlatok tanúskodnak arról, hogy 
mennyire áthatotta a keresztény gondolatkör és 
életszemlélet.

Például azt a versét, melyet egy gyémánt 
kereszt mellett küldött el, így kezdi:

Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez,
Én kínaimat is jelenti bizony ez,
Mert nékem oly nehéz,
Hogy szerelmem nékem sok bánatot szerez.

A három gyönggyel ékesített gyémántkereszt 
értelmét fennköltszavú jelképbe foglalja versében, 
melynek második szakasza úgy hangzik, mint val
lási intelem („de ha így végezte Isten...“ ) Ám a 
szerelmes sorok is valósággal komoran, tisztultan 
és vallásosan szenvedelmesek:

Legyünk egyarányúk mi nagy szerelmünkben,
Ne fogyatkozzunk meg egymásnak hívségben, 
Keresztviselésben,

■ Legyen együnk másért kész mindent-türésben.
Úgy mondja ezt a költő mindenre fölkészült 

szenvedélyességgel, mintha az oltár előtt a házas
ságkötés esküjének szövegét ismételné.

Miként szerelmesét, istenfélelemre inti a világ 
fejedelmeit, urakat, főnépeket is, kik községgel 
bírnak s nekik törvényt tesznek.

Balassinak élete gazdag volt búban, bajban, 
szenvedésekben, bujdosásokban, sokféle viszon
tagságban.

Istenhez kellett fordulnia annak, akit az em
berek annyit bántottak, hogy el ne pusztuljon a 
siralom völgyében: „Neked jó Istenem, ezért az 
én nyelvem híven énekeljen... holtig tiszteljen, 
Hogy annak utána örökké élhessen." És Balassi, 
verseinek tisztítótüzén át, el is jutott az öröklétbe.

B u j d o s ó n a k  v a ló  é n e k .

Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten!
Ki előttök mentél tüzes oszlop képben, 
ígéret földére vezérelvén szépen,
Kalauzuk voltál minden szerencsében.

Te adtál csillagot három szent királynak, 
Vezérül is angyalt ifjú Tóbiásnak,
Heródes elöl futó Szűz Máriának,
Te voltál vezére minden zarándoknak.

Könyörgök; nékem is, hogy légy a vezérem, 
Mert im bujdosni űz nagy bú és szemérem, 
Én Istenem! ebben ne vesszen el vérem, 
Őrizz meg gonosztul, felségedet kérem.

Építsd fel elmémet az jó bölcsességgel, 
Szívemet pediglen hittel, merészséggel, 
Bujdosó fejemet töredelmességgel 
S le-adtad lelkemet buzgó könyörgéssel:

Jártomban, költőmben, hogy csak reád nézzek, 
Búmban, örömömben reád figyelmezzek 
S jó, gonosz szerencsét csendesen viseljek, 
Soha semmi helyen el ne felejtselek!

Hogy bujdosásom ideje tölte után 
Én édes hazámba térjek ismét vígan: 
Mindazokat jó egészségben találván,
Akik szomorkodnak éntűlem búcsúzván.

Én édes hazámból való kimentemben,
Szent Mihály nap előtt való harmad hétben, 
Az másfélezerben és nyolcvankilencben 
Az ó szerint, szerzém ezt ilyen énekben.

Világ folyása. sas
M ost tizenö t éve, hogy m eghalt Ady 

Endre, a tragikus életű nagy magyar költő. T i
zenöt év alatt elcsitult a zaj, amely végigkísérte 
életét, a gyűlölet és a rajongás fanatikus hangjai 
elnémultak, az ember alakja elhomályosult, de a 
költő alakja megtisztult és felnőtt a napi szenve
délyek és csatározások zűrzavara fölé. Ady ma már 
a nemzeté, az egész nemzeté. Ady Endre magyar 
minden szavában, minden ritmusában, minden fel- 
jajdulásában. A magyar földből sarjadt, annak ízét, 
álmát, erejét hozta. Fajtája rajongó szerelmese volt 
s ha ostorozta fajtáját, ezt csak azért tette, mert még 
szebbnek, tökéletesebbnek kívánta, életre akarta os- 
torozni a benne szunnyadó mérhetetlen őstehetséget. 
Örök, terhes feladata nagy magyar költőknek.

Régi harcok: felejtsük el őket. Költő és k riti
kusok némán feküsznek a fagyos rögök alatt. De 
mi, az utódok, mondjuk el helyettük Ady verse 
nyomán:

.. .S  amit akkor elmulasztottak:
Megemeljük kalapunk mélyen...

T íz é v e s  s z á m t a n i  l á n g e lm é t  f e d e z t e k  fe l  
I n d iá b a n . Londonból jelentik: A kalkuttai egyetem 
számtani és természettani szakára egy Shri Mohini 
Mohán Kushari nevű tízéves faridpuri hindu paraszt
gyermeket vettek föl. A tanárok az igénytelen, ron- 
gyoskülsejű gyermekben a közeljövő legnagyobb 
számtani lángelméjét fedezték föl, aki — mint 
mondják — el fogja bomályosítani Einstein fölfe
dezéseit. Mohán szülei szegény parasztok, akik nem 
tudták iskoláztatni fiukat. A gyermek koldulással 
szerzett pénzén tudományos könyveket vásárolt s 
ezeket hajnali négy órától késő éjszakáig szakadat
lanul tanulmányozta. Valószínűen még az idén el
nyeri a tudori fokot és azután Angliába utazik, hogy 
angol egyetemek számtani díjára pályázzon.

N a g y  m o z i-  é s  á r u h á z - t ü z  P o z s o n y b a n .
Pozsonyból jelentik: A hajnali órákban sikerült lo
kalizálni azt a hatalmas tűzvészt, amely a pozso
nyi Atlon-mozgó és az Ascho-áruház épületében a 
Köztársaság-téren szerda éjjel óta pusztított. Az 
epület, az Irgalmasrend tulajdona, majdnem telje
sen leégett. A tűz fenyegette a szomszédos Irgal- 
inasok templomát és a közelben fekvő Irgalmasok 
kórházát is. Az Atlon-mozgó teljesen és az áruház 
legnagyobb része is leégett. A pozsonyi tözőrség 
tiz szerelvénnyel vonult ki. Emberéletben a tűzvész 
nem okozott kárt, az anyagi kár azonban igen nagy.
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Hat h é tig  úszkált a kú tban az elveszett 
kacsa. Szekszárdról jelentik: Maver János izményi 
birtokos udvarából ezelőtt hat héttel szőrén-szálán 
eltűnt két hófehér kacsa. Hiába keresték, kutatták, 
a két kacsa nem került elő. Elképzelhető a gazda 
meglepetése, amikor hétfőn a kutat valami javítás 
miatt szétszedték és a mélyből kacsahápogás hal
latszott ki. Kiderült, hogy a két kis kacsa a kút 
csövét körülvevő két kőlap között leesett és ott él
degélt hat hétig. A csontig lesoványodott szökevé
nyeket azonnal felszínre hozták.

Vándormadár útja.
írta: Vargha Tamásné. (Folytatás.)

(Szemelvények a 300 évvel ezelőtt meghalt zsoltár- és bib- 
liaforditó, Szenczi Molnár Albert regényes életrajzából.)

— Isten vezérelt ide, ifjú barátom.
Elhallgatott s nagyot lélekzett. Aztán róka-

bőrrel takart faragott ládára ültette le őket, maga 
meg a nyugszékébe ült s újra megszólalt.

— Tudjátok, hogy a múlt esztendőben milyen 
rettenetes erővel tombolt itt Herbornban a pestis. 
Jaj volt annak a háznak, ahová befészkelte magát! 
A szolgálóleányunk beleesett a szörnyű nyavalyába. 
Egy-két óra — vége volt. A feleségem és én egész 
álló éjszaka imádkoztunk és halotti énekeket éne
keltünk. Készültünk a halálra. Még egy iszonyú 
halálváró nap, még egy éjszaka. Mikor felvirradt, 
ámulva tapasztaltuk, hogy élünk és egészségesek 
vagyunk.

Keze nyugtalanul babrált az asztalon heverő 
holmikkal.

— Térdenállva kértem az Istent, hogy ha 
már eddig megkímélt, mentsen is meg egészen a 
dögvésztöl bennünket. Megfogadtam, hogy ha tú l
éljük ezeket a rémitő időket, Istennek tetsző életet 
fogok élni. Nem a nyereségre nézek ezután és az 
én sajtóm csak olyan könyvet nyom, ami az em
berek lelkének üdvösségére szolgál.

— Elmúlt a veszedelem. Nem haltam meg. 
Vagy — nem jól mondom. Bizony meghalt Cor- 
vinus Kristóf! Élek többé nem én, hanem él ben
nem a Krisztus.

Dávid könnyes szemmel, lehajtott fővel ült a 
helyén. Úgy gondolta, hogy megértette, mitől lett 
Corvinus Kristóf fekete haja és fekete szíve — 
galambfehér. De a következő percben már megint 
az ő szerelmes asszonyához szálltak a gondolatai.

Albert pedig ragyogó, sugárzó szemmel, elö- 
rehajolva ült mellette s megbeszélte Corvinus mes
terrel töviröl-hegyire a zsoltároskönyv kinyomta
tását. Néha-néha vetett csak Dávidra egy-egy futó 
pillantást. De annyi boldogság tükröződött a szemé
ben. hogy Dávid meg nem foghatta, mért van ilyen 
magánkívül az örömtől. Azért, hogy a magyar 
zsoltárokat kinyomtatják? No bizony! Olyan nagy 
dolog az? Erősen meg volt győződve afelől, hogy 
nem lehet boldog az, akinek nincs olyan édes és 
gyönyörű újdonsült asszonykája, mint Hanna. M in
den szó, amit hallott, minden hangulat, mely 
már-már megragadta — lepergett róla, mint ho
mokszem a kristályról, ha nem volt összefüggésben

Hannával. Nem vette észre, hogy a homokszemek 
nem is homokszemek, hanem drága aranyszemecs- 
kék. Oda se igen figyelt, hogy mit beszélnek 
amazok. Csak Kristóf bátyjának utolsó szavai ütöt
ték meg a fülét:

— Bizony, nincs annál nagyobb boldogság, 
mint a Krisztusénak lenni!

IV.
Heidelbergbe visszatérve, először is Thököly 

Miklós úrfit kereste fel Albert, az akadémia diák
szállásán. Igen derék és vígkedvű diák volt Miklós 
úrfi. De most bosszúsnak látszott. Az örömhír se 
örvendeztette meg eléggé, amit Molnár Albert 
hozott. Az asztalán egy kis üveg hazai szilvórium 
begyeskedett, két hatalmas szál kolbász és egy tál 
omlós pogácsa mellett. Nyilván ma hozhatta valaki 
hazulról. De ő hozzá se nyúlt semmihez. Goromba 
betűkkel telirótt nagy árkus papiros volt széjjelter
jesztve előtte.

— Az atyám írta, — mondta röviden.
— Hogy-mint vannak Thököly nagyuramék?
— Hát — csak megvannak...
— ír-e valamit az ország dolgairól?
Miklós úrfi kedvetlelül legyintett a kezével.
— Semmi jót.

V.
Thököly egyszer csak a homlokára ütött.
— Ejnye no! Lám, lá m .. .  Majd el is 

felejtem. Hiszen neked is hoztak egy levelet. De 
ugyan hol is van?

— Hazulról?
— Nem, nem. Altdorfiumból. Itt van ni, a 

dolmányom zsebében.
Albert arca felderült. Rittershausen professzor 

vékony betűi mosolyogtak a címzésről. Vájjon 
hogy-mint vannak? Ha csak rájuk gondolt, már 
érezte azt a meleg, derűs, hangos és mégis csendes 
atmoszférát, ami csak az olyan házat lengi be, 
melynek az ura Krisztus.

Most az egyszer azonban szomorúságot ho
zott a levél Altdorfból. Szívfájdító szavakkal adta 
tudtára barátjának a professzor, hogy Heléna asz- 
szony, házának dísze, életének oltalma, örömének- 
bánatának osztályostársa — meghalt. Újszülött kis
fia ment előre szálláscsinálónak s egy hét múlva 
ő is követte. Utolsó szavai ezek voltak: Haza 
kell mennem...

Imitt-amott szétfutott a betűk nyomán a tinta. 
Mintha könnycseppek hullottak volna a levélre.

„K i értené meg, mily nagy a gyászom, mely 
naponkint a hajnallal megújul? Különösen mikor 
kicsinyeimre tekintek, kik oly nagyon nélkülözik 
az anyai gondviselést. . . “

De a papiros alsó szélére mégis ez volt írva:
„Az Istenben vagyon az én szabadulásom és 

dicsőségem: az én erős kősziklám, az én oltalmam 
az Istenben vagyon".*

Letette a levelet s eltakarta a szemét.
Oh, micsoda a földi boldogság? Mi volna 

az élet, micsoda értelmetlen zagyvaság, ha a halál
lal bevégzödnék!

* Zsoli. 62. 8.
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De mérhetetlen boldog és gazdag az, aki 
szívének legkedvesebbjét is oda tudja adni az 
Úrnak, mint kedves áldozatot, zokszó nélkül s 
akinek szabadulása és dicsősége az Istennél vagyon.

— Rossz újságot írnak? — kérdezte Miklós 
úrfi részvéttel s már nyúlt a kés után, mert igen 
az orrába csapódott a hazai sonka illata. — Haj, 
haj ez a világ sorja. Ki nem fogyunk a bajból, 
míg a világ világ. De a kesergésböl mégsem lehet 
megélni, pajtás.

Lekanyarított két jó darabot a pirosló son
kából s az egyiket Albert elé tette a megfeketedett, 
kopott óntányérra.

„ K ir á ly o k  le s z n e k  a  te  tá p lá ló id " .

I.
Ketten ültek a fejedelmi palota várakozó ter

mében, Türelmetlenül lesték mindketten az ajtónálló 
apródot, hogy mikor int már valamelyiküknek. 
Molnár Albert volt az egyik. Sárga arcú, lázas 
szemű, összeszorított ajkú férfiú a másik, Vietor 
Konrád, a marburgi főiskola tudós magisztere.

Kardcsörgés és kemény katonaléptek hallat
szottak. Az apród intett Vietornak, hogy bemehet. 
Két szigorúképű generális csörtetett ki az ajtón. 
Móric hesszeni fejedelem, aki jeles hadvezér is 
volt, abban az időben szervezte újjá a hadseregét.

II.
Néhány perc múltával újra nyílt az ajtó. 

Maga a fenséges fejedelem lépett ki rajta, mindkét 
kezét már messziről a magyar tudós felé nyújtván.

Albert tisztelettel hajolt meg előtte. A feje
delem pedig félrehúzta az ajtó függönyét s betessé
kelte Albertét. A fogadóterem újmódi, nagy ablak
tábláin széles sávokban sütött be a nap. Zöld 
selyemkárpit borította a falakat s zöld bársonnyal 
vont ülöszékek sorakoztak a fal mentén. Szemközt 
a falon egy nagy perzsiai szőnyeg, mint valami 
csudálatos, gazdag virágoskert. Köröskörül meleg 
aranyos, játszi napsugár futkosott a rég meghalt 
ősök merev képmásain, mint gyanútlan gyermek 
öreg temető süppedt hantjain. Merő ellentét. Csak 
egy kép volt, amelyhez úgy illett a napfény, mint 
a rajta ábrázolt fiatal nőnek márványfehér kezébe 
a rózsaszál. Finom mosolyát szinte élővé varázsolta 
a játszi fény. Magyarországi Erzsébet királykisasz- 
szonynak a képeniása volt, II. András király leányá
nak, kiből thüringiai hercegasszony lett és Móric 
fejedelem ősanyja.

Albert tekintete rávetődött. Ugyan hol látta 
ennek a hosszúpillájú, sötét-bársony szemnek s e 
fenséges fejtartásnak mását?

Feleletképpen megmozdult szemközt a perzsiai 
szőnyeg virágpompája, s ott termett, mintha egy 
rózsabokor ágai közül bújt volna elő. Hajlékony, 
karcsú termetére simuló tengerzöld magyar derék
ban, fátyolos, gyöngyös pártában: Magdaléna her
cegkisasszony.

Albert úgy nézett rá, mint valami jelenésre. 
De Móric fejedelem összeráncolta a homlokát.

— Ej, hát vége-hossza nem lesz már a 
komédiázásnak? Mit keresel itt?

Magdaléna hercegkisasszony megtorpant, mint 
egy riadt őzike. Kicsiny keble hullámzott s a szé
gyen könnyei öntötték el bársonyos szemét. Pár
tájának piros pántlikái fájdalmasan vonaglottak.

—- Én . . ,  azt hittem, egyedül van Fensé
ged . . .

A fejedelem elmosolyodott s gyengéden kar
jaiba vonta.

— Nono, kis őzikém! Hiszen azért nem 
haragszom.. .  És mondtam már, hogy' ne hívj 
Fenségnek, hanem apának. Ne hallgass Lujza asz- 
szonyságra!

Magdaléna lehajtott liliomnyaka nyomban fel
egyenesedett. Könnyfátyolos mosollyal nézett feje
delmi atyjára s a bámuló idegenre.

— íme, legnagyobb leányom, — fordult 
most a herceg Molnár Alberthoz, aztán Magdaléna 
szeme közé nézett.

— Én azt hiszem, Magdaléna, te csupán csak 
azért kerested elő ezeket az ócska ruhákat az öreg 
láda fiából, hogy a magyar tudós előtt ebben 
páváskodhassál.

Magdaléna kisasszony halvány arca olyan lett, 
mint a rózsa. Lehajtotta szőke fejét, hogy ne kelljen 
az atyja szemébe néznie.

- -  Oh, apa. . . ,  mondta, könnyeivel küzködve 
— dehogy is! De azt mondta mindig Lujza néni, 
hogy hasonlítok ehhez a képhez, s most előkerült 
ez a köntös és én bejöttem, hogy megkérdezzem 
tőled, igaz-e? ...

Azzal perdült egyel, a tarka szőnyeg megleb- 
bent, s eltűnt a foszladozó öreg, virágos atlasz
szoknya utolsó fodra is.

— Valóságos szélvész! — nézett utána a 
herceg.

— Erzsébet hercegnő . . .  — suttogta áhítattal 
Molnár Albert, mert arra gondolt, hogy ö most 
magyarországi Erzsébetnek újra testet öltött liliom
nyakát, bársonyszemét, finom mosolyát látta.

— Nem Erzsébet, Magdaléna. A legkisebbet 
hívják Erzsébetnek, — igazította ki a fenség és 
helyet foglalt egy nagy, faragott oroszlánfejekkel 
ékesített széken. Vietor magiszter odébb ült egy 
írószeres asztalka mellett és szorgalmasan jegyezte 
a rendeléseket, melyeket Őfensége a marburgi 
főiskola elé szabott s melyeket az imént vett át tőle.

Albert, kis zsoltároskönyvével a kezében, ott 
állt hát a fejedelem előtt. Meleg, őszinte hódoló 
szavak termettek az ajkán. Első látásra megszerette 
a fejedelmet. Áldotta azt a percet, mikor arra 
határozta magát, hogy őneki dedikálja a könyvét. 
Az a tudat adott ehhez bátorságot, — mondotta 
— hogy a fejedelemnek nemcsak a hasznos és 
szükséges, hanem néha még a ritka és idegen 
ajándékok is kedvesek szoktak lenni.

Kedvtelve nézegette a herceg a szép új köny
vet és gondolatai visszaszálltak a múltba. Ajkának 
határozott vonala meglágyult s szemében az elmúlt 
ifjúság sugarai villantak meg. Tizennyolc esztendős 
korában ö maga is fordított zsoltárokat latin nyelvre. 
Ö is épp ily elfogódva állt valamikor Schmalkalden- 
ben nyomtatott könyvecskéjével a kezében, Rudolf 
császár előtt. Nyomban elő is kereste a császár
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köszönőlevelét, mit akkor kapott tőle, hogy meg
mutassa Molnárnak. Remekbe faragott ébenfa lá- 
dikóban őrizgette.

— Büszke vagyok a magyar atyafiságomra 
és büszke vagyok arra, hogy az első magyar 
zsoltároskönyv nekem dedikálva indul útjára, mond
ta a hatalmas, gazdag fejedelem az éhenkórász, 
üres zsebü Molnár Albertnek, akit némelyek otthon 
Magyarhonban semmirevaló csavargónak tituláltak 
ugyan, de akit szíve mélyén talán még irigyelt is 
egy kicsit Móric fejedelem. Amiért nemcsak ízelí
tőnek kering ereiben néhány csepp magyar vér, 
hanem keveredés nélkül lüktet és izzik benne és 
amiért nemcsak kedvtelésből pepecselt a zsoltár- 
fordítással, hanem nekiállt, a mélyre ásott, hogy 
meg ne sértse a hajszálfínom gyökereket, s vigyázó 
kézzel, szent reménységgel ültette át, egyiket a 
másik után, nemzetének lelki plántákban szegény 
kertjébe.

Albert pedig álmélkodva gondolt arra, hogy 
milyen dicső utakon vezetheti a népét az az ural
kodó, aki nem sötét babonaságokban, nem ocs- 
mány szenvedélyekben leli kedvét, hanem zsoltár- 
fordításban.

— Néhanapján majd énekelgetek belőle.
— Fenséged tud magyarul?
— Bár tudnék!
— Egy barátom, Thököly Miklós — hallotta 

magyarul szólni Fenségedet Dillenburgban.
— Igen, igen! — nevetett a fejedelem. Emlék

szem rá. Olyan boldog lett általa, alig bírtam visz- 
szatartóztatni attól, hogy meg ne csókolja a kezemet.

— Nos, hát igen. . .  Valami kevés még 
maradt a fejemben abból, amit gyermekségemben 
öntött belém öreg magyar nyelvmesterem. De annak 
immár harminc esztendeje, s napról-napra úgy 
szivárog el a tudományom, mint hordóból a bor, 
ha fel nem töltögetik idején.

— Milyen kár!
— Kár. Hanem — magasodott fel a fejedelem

erős válla — én nem szeretem, hogy valami is 
veszendőbe menjen. Míg ép a hordó, míg épen 
őrzi a maradék nedűt, addig nem késő szerezni 
hozzája. Most, hogy megláttam ezt a magyar zsol- 
tároskönyvet, szinte kedvem támadt megtanulni 
ősanyám nyelvét. (Folyt, köv.)

Anyósok paradicsoma.
A Galla-törzs, amelyről most hallunk először, 

Kelet-Afrikában élő, félig nomád nép. Egy angol 
utazó könyvet irt róla. Mikor megérkezett a gallák 
vidékére, különös dolgokat tapasztalt. Egy faluban 
egy sátor előtt rövidre vágott hajú, tagbaszakadt, 
idősebb nőt pillantott meg. Két hosszúhajú fiatal 
férfi földrevetette magát előtte, a nő elvonult, a két 
férfi megcsókolta a lába nyomát. Az utazó jól 
ismerte az afrikai nyelvjárásokat és megértette a 
férfiak beszédét. Az egyik így szólt:

— Az égi banánfa csodálatos gyümölcse 
gumiszüretre megy.

A másik, némi megfontolás után, mély meg
győződés hangján rebegte:

— Süssön rá a nap ezer sugara és minden 
sugár egy esztendővel hosszabbítsa meg áldott 
életét.

A fehér ember egy szót sem értett a dolog
ból. Tovább, ment és nagy csődület középpontjába 
került. Az egész tömeg, öklét rázva, szeme fehér
jét mutogatva, ordított, fenyegetőzött. Rettentő po
fonok csattantak el egy egész testében remegő 
szerencsétlen néger arcán.

— M it követett el ez az ember? — kérdezte 
a körülötte állókat.

— Bűnös kezet mert emelni a karcsú kó
kuszpálmára! A nap fényes ábrázata haragjában 
bíborvörösre változott.

— Kire emelt kezet! — kérdezte az utazó 
most már kissé türelmetlenül.

— A sugár eukaliptuszra, amely minden 
földi lény között a legszebb és legtiszteletreméltóbb.

Az angol vállat vont és tovább ment. „Ezek 
őrültek!" gondolta magában. De azért elhatározta, 
hogy nyomára jön a titoknak. M ikor a legköze
lebbi csődülethez ért, magához intett egy jóképű, 
értelmes tekintetű négert.

— Miért verik itt meg nyílt utcán az em
bereket! Ha megmondod, ezt ajándékozom neked. 
— Azzal elővett egy üres konzervdobozt, amely 
vakítóan csillogott az afrikai napon.

— Azért, mert szentségtörő ajkára merte 
venni a nevét.

— Kinek a nevét?
— A gyönyörű ébenfa nevét___— hadarta

a néger.
— Te, ne idegesíts, ezt már hallottam. Mondd 

meg rögtön, kinek a nevét.
— Az anyósáét!... Jaj, Istenem, végem van!...
Azzal eliramodott a néger, mintha puskából

lőtték volna ki. Még az ajándékot is a fehér em
bernél felejtette. Az utazó most már mindent értett. 
Az anyós, akiről Európában vicceket csinálnak, 
ebben a derék, romlatlan országban vallásos tisz
telet tárgya. Annyira tisztelik, hogy még a nevét 
sem merik kimondani, csak körülírják. A gallák 
földjén a teremtés koronája az anyós. A családfő 
nem az apa, hanem az anyós. Az uralkodó nem 
a törzsfő, hanem a törzsfő anyósa. A tekintély 
elvét az anyósok képviselik. Goromba és megfon
tolatlan emberek nem az apák, hanem az anyósok 
teremtettéjét emlegetik, de rögtön utána földrevetik 
magukat és sírva vezekelnek. Egyszóval a gallák 
földjén az anyósok uralkodnak. Máshol is azt 
teszik, de a szegény vöknek máshol legalább 
szabad a fogukat csikorgatni. Öt világrész anyó
sai! Indulás Afrikába!
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