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Befordult a Mihály.
írta: Vargha Tamásné,

Juci már ünneplőben állt n tükör előtt, úgy 
igazgatta nagy gonddal a fekete selyem fejkendö- 
jét. Megkötötte, meg újra elódzotta, mivel az egyik 
csücske hosszabbra sikerült a másiknál.

Mihály türelmetlenül tekintett a fali órára.
— Elkéső! má, he!
Az asszony rántott egyet a vállán.
— De jó is annak Istenöm, akki sose tud 

elkésni...
Jól tudta Mihály, mire céloz az asszony. Két 

esztendeje lesz már az őszön, hogy elmaradt a 
templombui. Akkor történt, szüreti alkalommal az 
a valami, közte meg Csibor Pétör között. Jól van, 
ha történt, hát történt. Ő se maradi adósa a Pé- 
törnek, helybenhagyták egymást amúgy igazában. 
A baj csak ott kezdődött, hogy a Pétürnek vélet- 
ienségbül kiesett három foga. De hát muszáj volt 
neki azér menten doktorhó szaladni, leletet íratni, 
törvénybe menni? Meg történt az már mással is. 
Ki kérdi azt az ember fiáiul, hogy meg van-e 
mind a harminckét foga, vagy hogyha nincs, hát 
hova lett? Nem ló az ember, hogy a fogát nézzék. 
Igaz, nem volt az olyan kibírhatatlan sok, amit a 
törvényben fizettettek vele, a Pétör fogai végett. Jó 
szénatermés volt abban az esztendőben, de hát 
mégis csak utolsó piszok ember az, aki a komá
ját törvénybe adja három pudvás fog miatt. Hát 
csak ezért. Mert ő ugyan nem ül ammellé az ilyen
olyan Pétör mellé. Még látni sem akarja azt a fog- 
hijjas képit. Még ha nem egyugyanazon pádban 
volna a helyük, de így... Jó komák voltak pedig 
mindig, meg lettek volna ezután is, ha Pétör így 
csúffá nem teszi azzal a törvénnyel. Három ron
gyos fogér. Hát azóta nem jár templomba. Kérhette

ötét a felesége, meg kérte is eleget, hogy ne hagy
ja szégyenszemre egymagába menni a templom
kába, de hát ki tehet róla, ha még most is fölin
dul a vére, ha véletlen az utcán, vásárban, hol 
összeakadnak. Hát már az istenházában nem, M i
nek háborítaná a belsőrészit véle?

Juci levette a zsoltároskönyvit a sublótrul, 
szétnyitotta, gondosan elhelyezte benne a inégegy- 
soron összehajtott slíngelt zsebkendőjét, mellé egy 
szál bazsalikomot.

Mihály alig győzte türelemmel.
— Tempós egy asszonynép vagy te is ám, 

hallod...
Juci fölcsattant.
— Hát nem mindegy az magának, hogy én 

mikor indulok? Odaérni odaérök én időbe. Magá
nak mög különben is igön mindegy. Templomta- 
lan Józan Mihálynak hijják má így is a faluba.

Egészen nekikeseredett az asszony.
— Azér is nincs rajtunk az Isten áldása, mög- 

lássa. Három esztendős házasok leszünk má Urnm- 
fia, oszt egy ekkorka sincs még é!

Mihály jónak látta másra fordítani a szót.
— Elláttad a kotlósokat?
Juci csakugyan megcsillapodott, hogy a há

rom szép kotlósára gondolt. Szerdán má kelnek is.
—- Elláttam én mindönt. A levest is odatöt- 

tem időbe, csak forrjon, mondta erősen megszelí
dült hangon.

Mihály két kis pöhölyfélét vett le a Juci blúzáról 
és közben magához szorította kicsit az aszszonyt.

— Jól van, jól, csak erigy má — duruzsolta 
a foga közül.

És Juci csakugyan elindult most már szép 
mosolygósán, békésen, vasárnapiasan a kisajtó felé.

Mihály utána nézett egy percig.
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— Jó asszony azér ez a Juci — gon
dolta és odaképzelte magát is ünneplőbe öltözve 
az asszony mellé. Mint régen.

Egy kicsit szégyenkezve nézett végig' magán. 
Úgy volt csak, ahogy az istállóbul feljött. Kék 
kötő, papucs, rossz nadrág. De az óra meg már 
igencsak tizet mutatott. Hogy is nem tudott ez a 
Juci hamarább elindulni! A sublót sarkához ugrott 
és gyors mozdulattal kapta füléhez a rádióhallgatót.

— Jelöz má — észlelte megadóan, de any- 
nyit már mégsem állhatott meg, hogy hamarjában, 
ameddig a jelzés tart, le ne hányja magárul az 
istállós gúnyáját és nagy sebbel-lobbal akárhogy 
is, de föl ne rántsa a feketét. Ha úgy áll is mint
ha vasvellával dobták volna rá, az most mindegy, 
de legalább igy most már ünneplőben van. Közben 
kétszeris odaugrott a rádióhoz, félfüléhez kapta, hogy 
is állunk. Tyű, ez má bizony a fölálló. A csizmá
ját meg még nem húzta föl. Elő se vette. Mit csi
náljon, úgy ült hát csak le a rádió mellé a fa
kanapéra ünneplőben, ganéhányó papucsban. Jól 
behúzta a lábát a kanapé alá, hogy ne is lássa. 
Átvillant még rajta, hogy vájjon az ajtót nem fe
lejtette-e el bezárni, de a fölálló olyan élettel harso
gott a rádión körösztül, hogy már nem volt lelke 
letenni a fülérül. Még az a jó, hogy zsoltárját jó- 
előre idekészítette, bedugta az ágy végibe a dunyha 
sarka alá. Odáig meg elér a keze így is egész 
kényelmesen. Félszeg vigyázassa! nyújtotta ki a 
balkezét, kihalászta a zsoltárt az ágy végibül, me
reven föltartott nyakkal, nehogy megránduljon. a 
rádió zsinórja. Elégülten lapozta föl az éneket, 
aztán elhelyezkedett a kanapén egész komótosan, 
hátradőlve, mint a templomszékben szokott. Csak 
a lábát, az időközben újra a szeme elé került pa- 
pucsos lábát rántotta be újra maga alá, hogy az 
se zavarja az áhitatosságban.

Másfél esztendeje elmúlt, hogy megvan ez 
a kis rádió. így csak mégis könnyebb. Mert ele
mién bizony, míg nem volt, igen nagy ürességet 
érzett így templomidőben. M ikor a szél erre-erre 
hajtotta a távoli harangszó egy-egy kondulását. Le
ült csak olyankor a ház elé, elővette a pipáját, 
vagy ha az sem ízlett, csak nézte a röpködő le
gyeket vagy a kaparászó aprójószágot. Vagy csak 
gyütt-inent, ámolygott előre-hátra a ház körül és 
végtelenül unatkozott. Olyan iszonyú üresen ma
radt az az óra, amit mióta az eszét tudja, a temp
lomszékben töltött, hogy bár inkább ki is esett 
volna hát egészen az életébül. Most már, hogy így 
van, mégis csak sokkal jobb. Ha így behunyja a 
szemét, még mintha érezné is a templomi levegő
nek azt a különös szagát, a diófapadoknak, a 
zsoltároskönyvek lapjának, a csizmáknak, a kiino- 
sakodott embereknek és a kicsit dohos falaknak 
azt az áhítatot keltő illa tá t...

így csalta magát Józan Mihály.
De akárhogy erőlködött is, a mai vasárnapja 

már nem jól indult. Már az asszony készülődése alatt 
is úgy fflhiju lt az a régi eset, hogy most se bírt 
tőle szabadulni. Behúuyta a szemét, hogy egészen 
úgy érezze, mintha ott lenne az istenházában. 
Szinte még a rádióspapnak a hangja is úgy szólt,

mint a nagytiszteletű úr beszédje. De hiába. A 
Csibor Pétör arca csak odatolakodik melléje. Hiába 
húzódik gondolatban el tőle, hiába idézi föl maga 
elé az öreg Kurucz Ambrus arcát, meg a többiekét, 
akik ott ülnek körülötte. Olyan tisztán látja maga 
előtt a Pétör arcát, hol gyereknek, hol legénynek, 
hol a mostani mivoltába. De a foghíjjas balorcá
ját mindig olyan horpadtformának látja, mint múlt
kor a piac sarkán, mikor összetalálkoztak.

A rádióspap hangja riasztotta föl. Olyan jól 
szuperált most, a kis rádió, szinte dörgött belőle a 
hang, mintha csak nem is földi ember hangja 
volna:

— A nap le ne menjen a ti haragotokon — 
ütődött a fülébe egyszercsak keményen, parancso- 
lóan a fölolvasott biblia részből ez a pár szó és ka
lapácsolta és fúrta és faragta a fülét, vagy még an
nál is beljebb, míg csak össze nem találkozott ott 
valahol mélyen egy másik, egy elnyomott és be
börtönözött, bizonytalan és gyönge hangocskával: a 
Mihály lelkiösmeretével. M ikor összetalálkoztak, ak
kor közös erővel összeszorították a Mihály torkát, 
hogy szintúgy fulladozott bele. De mintha valami 
kis belső világosság kezdett volna derengeni M i- 
hályban. Milyen furcsa, hogy ugyanakkor meg a 
két szeme elhomályosodott, mint őszi időben az 
ablakszem, mikor már melegebb van bent, mint 
odakint.

Erőltette a fülét, hogy odafigyeljen a prédi
kációra. Hallotta is elejitül végig, betürül-betűre, 
de mikor vége lett, nem emlékezett belőle semmire. 
Már énekeltek a rádióban. Zúgott-zengett a zsol
tár a hallgatóból. Mihály is megkönnyebbült, hogy 
éneklésre nyitotta a száját. Harsogtatta is úgy, 
ahogyan csak Isten tudni adta neki. Szinte rezgett 
a kis szoba levegője |belé. De a zsoltárzengésnél 
is erősebb és zengőbb volt az az elhangzott, de 
mégis ittmaradt és egyre visszatérő hang, amely 
azt mondogatta:

— A nap le ne menjen a ti haragotokon...
Régen vége volt már a rádiós templomnak. 

Ájtatos egyházizene terjesztette ki áttetsző szár
nyait Mihály fölé. Mihály fölé, aki csak ült ott, 
befelé néző arccal, fekete ünneplőben, papucsos 
lábait mélyen bedugva a kanapé alá. Máskor ilyen
tájt kapkodta már magára a dolgozógúnyáját és rakta 
a tüzet a húsleves alatt. De most csak ült ott és 
eszébese jutott a húsleves. Szeretett volna gon
dolkozni, valahogy valamiképpen zöldágra vergődni, 
talán valamit, valami jót elhatározni, talán imádkozni 
is... De csak ült ott, nézte az asztalt maga elé ha
jolva az abrosz piros falán a fehér virágokat és csak 
hallgatta azt a föl-föltámadó, hol erősebb, hol gyen
gébb hangot, tanácstalanul, magába merültem

Még azt sem vette észre, mikor Juci benyitott az 
ajtón. Megállt az asszony, a félig nyílt ajtóban, 
rácsudálkozva az urára, aki magárahányt ünneplő
ben, rossz papucsban ott könyökölt az asztalon. 
Aztán hirtelen valami leereszkedő, gyöngéd anyás 
mosolyra szaladt a szája és csöndesen behúzta az 
ajtót. A konyhában egyet fordult, fölkapta a vöd
röt nagysietve, aztán kilódult az udvarra és han
gos szóval hívta össze a csibéket.
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Netök é löttyintette a friss vizet az
edényükbe, csak úgy ünneplőben. Még a zsoltár 
is a kezében volt. Ügy lépett be aztán újra a szo
bába, de előbb még gondosan köhintett is egyet

— Aggyon Isten, Mihál!
Mihály, aki a külső zajra fölneszeit azonnal, 

addigra már rendbetette a rádiót és nagy igyeke
zettel húzta a csizmáját.

No, möggyüttél? — köszöntötte Jucit.
Hát maga? — akadt meg az asszony szeme 

az ünneplő mándlin, mintha csak most látná 
először.

Hát — vasárnap van — mondta csönde
sen Mihály.

— No ugyan föl is őtözhetött vóna hamarább 
is. mög el is gyühetött vóna bátran a templomkába.

Mihály felhúzta a szemöldökét, úgy nézett 
értetlenül az asszonyra.

— Mit mondasz?
— Azt, hogy a Pétör nem háborgatta vóna 

má a jelöniétivel.
— Tán nem vót ott? — vetette oda egy

kedvűen Mihály.
— Áztat kérdözze ikább, hogy mén-e még 

valaha is ebbe a födi világba?
Mihálynak megmozdult kicsit a bajusza, de 

mielőtt még a kérdés kibújhatott volna alóla, az 
asszony már felelt is rá.

— Tennap ódalba rúgta a ló. Azt mondják, 
igön-igön mögrúgta. Lőhet azér, hogy nem olyan 
igön, mer a Borcsa nénitű hallottam, annak mög 
igöncsak könnyebben esik nagyot mondani, mint 
kicsit.

— No, én készen is vagyok — nézett végig 
magán Mihály, mintha nem is igen törődnék más
sal, csak a maga csinosításával.

A menyecske akkor már a tűzhely előtt gug
golt és nagybuzgón piszkálgatta, fújta a füstölgő 
zsarátnokot.

—  Hát ez mög elaludt — mondta egy csi
petnyi szemrehányással a hangjában és gyufát vett 
elő, hogy újra gyújtsa.

— Az ám — mondta Mihály csöndesen, de 
aztán mindjárt megvigasztalódva tette hozzá:

— Nem baj ám, ha nem őszünk is harango
záskor, elmék úgyis egy kicsit befelé.

— Befelé?
— Befelé.
Rá sem eszmélt, hogy elindult ő már vagy 

egy félórája befelé, befelé abba a furcsa világba, 
ahova el kell néha indulni az embernek. És ahol 
olyan könnyen el lehet tévdni, ha csak útba nem 
igazítja az embert az a nagy, meg az a kis ha
rang, ami most is egyre ott csengett-bongott a 
Mihály belsejében.

— A nap le ne menjen... a nap le ne men
jen — kondult meg benne újra, meg újra, ahogy 
elindult a kisajtó felé és lenyomta a kilincset. Szép, 
egyenes, határozott lépésekkel indult el. Először 
lassan, elgondolkozva, aztán mintha egyre köny- 
nyebb léptekkel haladt volna a keskeny utcán be
felé. Csizmája szára meg-megcsillant a nyári nap
sütésben.

Juci utánament a kisajtóig, de csak úgy a 
lécek nyílásából, lopva tekintgetett utána nagy szív
béli gyönyörűséggel. Ilyen tartása, ilyen járása nincs 
is másnak. Csak a Mihálynak. Mindjárt odaér már 
a Csörgőék kerítése mellé'. Ott aztán, ha az eper
fák alatt elhalad, ott látszik majd meg, hogy be- 
fordul-é hát a Pétörék utcájukba. Mert ha be, 
akkor jövő vasárnap már ő se egymagában ban
dukol a templomkába. Ha az Isten is úgy akarja.

Épp akkor ért Mihály az eperfák alá. Egy 
pillanat és cl is tűnt a Juci vigyázó szeme elöl. 
Befordult a Pétörék utcájába.

— Befordult a M ihál! Befordult a Mihál! — 
ujjongott föl az asszonyban valami. Aztán sietve 
indult a-konyha felé megnézni, hogy felgyúlladt-e 
hát újra az a tűz.

A gazdasági cselédek régi sérelmének 
orvosolása.

J a n u á r  1. h e ly e tt e z u tá n  m á rc iu s  3 1 .  le s z  a  
cselédség  k ö lfö z k ö d é s i id e je .

A gazdasági cselédség helyzete általában véve 
is súlyos, de még súlyosabbá tette azt egy ősi 
szokás, amely szerint a cselédeket november else
jén fogadták fel, mégpedig január 1 -re. így a gaz
daságok eme állandó alkalmazottainak eddig a 
legnagyobb télvíz idején kellett helyet változtatni
uk, ami minden vonatkozásban a lehető legrosz- 
szabb megoldás volt. A kormány most kiterjesz
tette figyelmét erre az ősi sérelemre is és a har
minchármas bizottság elé rendelettervezetet terjesz
tett, amelyben gyökeresen rendezi ezt a kérdést. Az 
új rendelet szerint a már fennálló szerződések ha
tálya január Ehelyett március 31-ig meghosszab
bodik, új szerződést pedig mindig csak március 
31-i felmondással lehet kötni. A rendeletnek egy
úttal fontos vívmánya az is, hogy az egész országra 
nézve egységesen intézkedik, ami megnöveli a mun
kahelyét változtató munkáselem számára az elhe
lyezkedés lehetőségét.

A költözködés időpontjának megállapításánál 
sok fontos szempontot kellett figyelembe venni. 
Nem szabad azt olyan időpontra tenni, amikor a 
gazdasági munkálatok már javában folynak és Így 
a betanult személyzet távozása, s az új, a helyzet
tel még nem ismerős munkaerőnek munkábaállása 
komoly zavarokat okozhatna. De ezt azért sem le
hetne megtenni, mert a költözködéshez a gazdaság 
adja az igaeröt, márpedig csak vitákra és károkra 
vezethetne, ha a dologidőben kellene sort keríteni 
a fuvar kirendelésére. Nagyon fontos szempont, 
hogy tavasszal már kevesebb a cselédségnek szál
lítani való, természetben kapott terménye és élelme, 
miután erre az időpontra annak javarészét már el
fogyasztotta; télen az elvermelt termények, — bur
gonya, répa, — a szállítás közben igen gyakran 
szenved fagykárokat, ami egyet jelent azzal, hogy 
a cseléd keresményének tekintélyes része semmisül 
meg. Gondolni kellett arra is, hogy az útviszonyok 
lehetően jók legyenek; a gazdasági cselédség nagy
számú gyermekeinek téli szállítása, ami természe
tesen rendesen szekereken történik, igen komoly
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egészségügyi veszedelemmel is jár. S ha például az 
időjárás olyan, hogy március végéig a legsürgősebb 
tavaszi vetés befejeződhetett, a következő munkálatok 
még nem sürgetnek és így ez az a legkésőbbi idő
pont, amelyben a gazdaság érdekét a költözködő cse
lédség érdekével legjobban össze lehet egyeztetni.

' Nyilvánvaló mindezekből, hogy a gazdasági 
cselédek költöztetési idejének a rendeletben történt 
egységes megállapítása sok tízezer család érdeké
ben áll és egy régi szociális kívánalomnak felel 
meg. A földművelésügyi miniszter bejelentette a 
33-as bizottságnak, hogy e tárgyban törvényt ké
szít elő, amely az éves gazdasági cselédnek mun
kaviszonyait az ország egész területén egységesen 
fogja szabályozni. De addig is, amíg ez a törvény 
tető alá nem kerül, sürgősen rendelkezni kellett 
abban az irányban, hogy a gazdasági cselédeknek 
télvíz idején való költöztetése mármost megakadá- 
lyoztassék. Ezt a rendeletet azzal teszi lehetetlen
né, hogy március hó 31-ig hosszabbítja meg azok
nak a fennálló éves szerződéseknek az időtartamát, 
amelyek a rendelet hatályba léptétől március hó 31-ig 
terjedő időben végződnének. Ami annyit jelent, hogy 
márc. hó 31-ike előtt még fennálló szerződés alap
ján sem lehet a gazdasági cselédet jelenlegi munka
helyéből eltávolítani és így kiköltöztetni sem lehet.

A kisemberek legszegényebb, a rossz élet
viszonyokkal legsúlyosabban küszködő rétegéről 
való e gondoskodással a kormány régi mulasztást 
pótol és ezzel sikeresen munkálja a szociális meg
értés és megbékélés országépitő nagy feladatát.

Az Aranybulla mégis rokona a 
Magna Karfának.

Az angolok nagy szabadságlevele, a Magna 
Karta (1215) tudvalevőleg hét évvel idősebb a mi 
Aranybullánknál (1222). II. Endre királyunk adta 
ki az Aranybullát a magyar nemzet szabadság 
jogainak biztosítására. Sokszor és szívesen hason
lították össze a két ősi okmányt, a hasonló voná
sok — tartalomban es formában — a természet
szerűleg sok ellentét mellett is azt a meggyőző
dést érleltették régebben, hogy a mi Aranybullánk 
a híres angol szabadságlevél hatása alatt készült. 
Ezt a felfogást azonban a modern történeti kritika 
teljesen elvetette, bár nem tudja magyarázatát adni 
a két szabadságlevél közötti hasonlóságnak. Pedig 
ez a hasonlóság különösen az ellentállás jogának 
kodifikálásánál szembeszökő. A Magna Karta és 
az Aranybulla zárópontja az ellentállás jogát mondja 
ki. Itt van a legfeltűnőbb hasonlóság a két sza
badságlevél között. De mivel nehezen magyaráz
ható, hogy a középkorban mikor posta és vonat 
nem volt, hét rövid év alatt bizonyos eszmék a 
távol Angliából Magyarországba jussanak, e ha
sonlóság mellett sem lehet Aranybullánkat a Magna 
Kartával kapcsolatba hozni. E felfogással szem
ben Fest Sándor tanulmányában oly politikai és 
szellemi érintkezésekre mutat angolok és magya
rok között a XII. század végén és a XIII. század 
elején, melyek kétségtelenné teszik, hogy az Arany
bulla szerkesztőinek ismerniük kellet a Alagna Kartát.

111. Béla királyunk francia királyleányt vett

ugyan nőül, de ez a francia királyleány, a későbbi 
Margit magyar királyné, jövendőbeli angol király
nénak nevelkedett, jóformán egész életét Norman- 
diában és Angliában töltötte. Még három évvel 
férje, az ifjabb angol király halála után, 1186-ban, 
mikor már a magyar király menyasszonya volt, 
normanok és angolok is találhatók környezetében 
és így valószínű, hogy abban a fényes nagy kí
séretben, mellyel Magyarországba jött, angolok is 
voltak. Vele jöhetett magister Robertus Anglicus is, 
kit III. Ince pápa egy 1199-iki levele alapján 
Esztergomban kell keresnünk. Ez a Robertus, 
kit a pápai levél jelzője szerint angol származás
únak kell tartanunk, a legmagasabb egyházi méltó
ságokra emelkedik: veszprémi püspök, majd ké
sőbb esztergomi érsek lesz. Többizben járt Rómá
ban, a középkor egyik nagy szellemi központjá
ban. 1215-ben, a lateráni zsinat idején, mely Il- ik  
Endre magyar király kereszteshadjáratát határozta 
el, ott volt János esztergomi érsekkel.

Ugyanakkor viharzottak ott még a Magna 
Karta körüli harcok, Rómában volt ugyanakkor a 
Magna Karta szerzője, Langton kanterbury-i érsek 
is. Valószínűnek tarthatjuk, hogy már egy fél év
vel a Magna Karta kiadása után főpapjaink, János 
esztergomi érsek és az „angol“ Róbert veszprémi 
püspök, megismerkedtek Rómában az angolok hí
res szabadságlevelével, melynek egy példányát Ang
liából odavittek. Négy évvel később egy másik fő
papunk, Tamás egri püspök tölt mintegy nyolc 
hónapot a magyar király képviseletében Damietta 
egyiptomi kikötőváros ostrománál.. Hónapokig volt 
együtt a keresztény táborban öt híres angol főúrral, 
akiknek a Magna Karta szerkesztésében, főleg mint 
az ellenállás joga őreinek tevékeny részük volt. Ta
más egri püspök tehát, aki János esztergomi érsekkel 
s Róbert veszprémi püspökkel együtt szintén egyik 
aláírója az Aranybullának, a kereszteshadjárat alkal
mából értesülhetett az angolok szabadságleveléröl. 
1220-ban pedig, két évvel az Aranybulla kadása 
előtt, egy magyar érseket találunk Kanterburyban 
azon a nagyszabású ünnepélyen, melyet Langton 
érsek, a Magna Karta szerzője rendezett Thomas 
á Becket, halálának ötvenedik évfordulója alkal
mából. A magyar érsek, mint a legnagyobb egyházi 
méltóságok egyike, jelenik meg Angliában és mint 
Langton kanterbury-i érseknek, a Magna Karta szer
zőjének vendége, feltétlenül kellett, hogy értesüljön 
a Magna Kartáról.

De e személyes érintkezések mellett sem sza
bad megfeledkeznünk a párizsi iskolákról, melyek 
első találkozási helye angolok és magyarok szel
lemi érintkezéseinek. A párizsi főiskolákon ugyanis 
az angol ifjúság volt leginkább képviselve, a ma
gyar klerikusok — mint néhány adatból megálla
pítható — éppen az angolokkal érintkezhettek igen 
sűrűn, de azt sem lehet említés nélkül hagyni, 

•hogy angol magiszterek és doktorok voltak ebben 
az időben a párizsi iskolák leghíresebb tanárai. 
A magyar klerikus — akarva, nem akarva — sok 
eszmét szívott Párizsban magába, mely felfogásban 
és szellemben tulajdonképpen angol talajból sar
jadt. Az angol szellem terjedése a távoli Magyar-
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ország felé tehát a Párizsba küldött klerikusok útján 
természetesen és szüntelenül tartó jelenség. E figye
lemreméltó adatok alapján tehát aligha lehet kétel
kedni abban, hogy az Aranybulla szerkesztői az 
angolok nagy szabagságlevelét ismerték és ez talán 
egyúttal magyarázata a két híres szabadságlevél 
közötti hasonlóságnak is.

Világ folyása. ü
%.k

Sándor jugosz láv k irá ly t és B arthou 
fra nc ia  kü lü gym in isz te rt, Marseilleben (Francia- 
országban, hová látogatóba érkezett) megyilkolták.

A tizenegyéves Péter trónörököst királlyá ki
áltotta ki a minisztertanács.

Franciaországban látogatást tevő Sándor ju
goszláv király és az őt fogadó Barthou francia 
külügyminiszter gyilkos golyó áldozata lett. A ma
gyar nemzet ezeréves történetében mindig ismeret
len volt a gyilkosság, mint a politika eszköze, s 
nemzetünk az idegen elnyomatás legsötétebb kor
szakában is kizárólag a jog és a törvény fegyve
reivel küzdött a maga igazáért és mindig elítélt 
minden erőszakos eszközt a politika terén. Ami
kor jugoszláv szomszédunk elvesztette királyát, illő 
tisztelettel és megdöbbenéssel állunk a jugoszláv 
nemzet gyászával szemben.

A vendéglátó Barthou, Franciaország külügy
minisztere is áldozatul esett a gyilkos golyónak. 
De amikor tragikus halálának híre érkezik, nem 
az ellenfelet látjuk benne, aki csak nemrég sér
tette vérig nemzetünket, hanem a háború által 
apai szívében már egyszer halálosan sújtott em
bert s a nagy francia nemzet egyik felelős állam- 
férfiát. A magyar nemzet tisztelettel és részvéttel 
hajtja meg zászlaját Franciaország felé s annak a 
hitének ad kifejezést, hogy ennél galádabb merénylet 
sem zavarhatja meg azt a munkát, amit az európai 
béke fenntartása és kiépítése érdekében vállvetve 
kell folytatnia Európa valamennyi államférfiának.

A kü löncök egyesületének e lnöke. Amerika 
az egyesületek hazája. Úton-útfélen összeállnak az 
emberek, hogy a legkülönbözőbb célok szolgála
tában, egyesületbe tömörüljenek. Az egyik legsajá
tosabb ilyen egyesület a különcök egyesülete, 
amelynek tagjai többnyire milliomosok, akiknek 
egyéb dolguk sincs, minthogy azon törjék fejüket, 
hogyan ejthetik különcségükkel bámulatba a vilá
got. A különcök egyesületének csak az lehet a 
tagja, aki állandó különc életével, vagy valamilyen 
világraszóló különc-esettel kapcsolatban méltán 
kiválthatja az emberek csodálkozását. Az egyesület
nek 27 tagja van, elnöke a 72 éves James Patrick, 
aki ugyancsak különös esettel kapcsolatban nyerte 
el a magas tisztségét.

1930 januárjában értesítették James Patrick 
rokonságát a milliomos rokon haláláról. A különc 
milliomos holttestét felravatalozták kastélyának 
csarnokában és megindult a gyászolók zarándoklata. 
Másnap a halott koporsóját díszes sírba helyezték 
és itt érte a gyászolókat az első meglepetés. A

sírbahelyezéskor James Pátrick — sajátmaga mondta 
el gyászbeszédet. A milliomos ugyanis jóelőre 
gramafónlemezre vétette fel gyászbeszédét, amelyet 
sírjánál megszólaltatott. Végrendeletében, a m illio
mos rokonság kínos meglepetésére, családja tag
jainak egy-egy dollárt hagyományozott, a többit 
jótékonycélra adományozta. A meglepetés fokozására 
ekkor előlépett a másik szobából az „elhalt" m illio
mos, mire a rokonság nőtagjai elájultak,

James Patrick különc tréfáját a hatóságok 
természetesen zokon vették, a milliomosnak azon
ban némi pénzbüntetés árán sikerült megúsznia a 
dolgot. A különc amerikai milliomos viszont elérte 
célját, mert tagja lett a különcök egyesületének, 
sőt rövidesen ennek elnöki tisztségét is elnyerte.

H ek to r a vá d lo ttak  pad ján . Mennyi meg
ható történet szól az állati ragaszkodásról és hűség
ről. Mennyi az állatok értelmi képességéről és érző 
szívéről. A megsebesült paripa hazaviszi halott 
gazdáját, a hű kutya ott pusztul el elköltözött ura 
sírhalmánál. Gyakran mesébe illő, csaknem hihe
tetlen esetek tanúskodnak arról, hogy a legtöbb 
állatban az ösztönön túl valami más erő is műkö
dik, amely közelebb áll az értelemhez, mint a 
cselekvés öntudatlan kényszeréhez.

Az egyik londoni rendörbiró előtt a napok
ban egy buldogg állott vádlottként. A bajbajutott 
kutyának az volt a bűne, hogy naponta elszökött 
hazulról, lesbe állott az utca sarkán, s amikor 
látta, hogy a gyerekek kijönnek az iskolából, ne- 
kikrohant és megfutamította őket.

A kutya gazdája beismerte a buldogg bűnös
ségét, ennek ellenére fölmentést kért.

— Igaz, hogy Hektor eddig hadilábon állott 
a Viktória nevelőintézet növendékeivel, — mon
dotta vallomásában, — de nem áll, hogy üldözött 
minden iskolás gyermeket. A vétkes én vagyok, 
nem a buldogg. Kutyám egy alkalommal leverten 
és véresen állított haza. Faggatni kezdtem, hol járt, 
ki bántotta. Hektor lovagias és férfias szellem, aki 
nem szeret panaszkodni és akit harag és gyűlö
let helyett szomorúsággal tölt el minden emberi 
igazságtalanság. Hosszas rábeszélés után végül is 
engedett kérésemnek és elvezetett a Viktória neve
lőintézet elé. Egy csapat gyerek éppen akkor lépett 
ki az intézet kapuján. Hektor vad ugatásba kezdett, 
így adta tudtomra, hogy az iskolás fiuk űztek csú
fot vele. „No nem baj, kutyuskám, — veregettem 
meg a hátát, — majd legközelebb rájuk ijesztesz 
és ezzel visszafizeted a kölcsönt a haszontalan 
nebulóinak." Hektor megértette, amit mondtam és 
ezért követte el a vád tárgyát képező bűncselek
ményt. Az igazi bűnös tehát, mint fölbujtó én va
gyok, nem a kutya. Másodsorban Hektor mond
vacsinált ugatása és támadó föllépése kizárólag a 
Viktória nevelőintézet növendékeinek szólt, akik őt 
a túlerő és az emberi kegyetlenkedés jogán véresre 
verték. A kutya gazdája és ura én vagyok, törvény
tisztelete és jogérzéke az én parancsaim alapján 
alakult ki és ezen az egyedül erkölcsösnek mond
ható etikai alapon működik. Kutyám tehát ártatlan, 
kérem fölmentését.
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A rendőrbíró sokáig gondolkozott. Akkor 
megszólalt:

— Az érvelés helytálló, a kutya azonban, 
mint állat, még abban az esetben sem tekinthető 
jogalanynak, ha vádlottként áll a törvény előtt. 
De nem minősíthető jogtárgynak sem, mert köz
vetve felelőségre vonható. Ami pedig a bűnösség 
kérdését illeti, a kutya bűnös, miután az önbírás
kodás, ha felbujtásra történik is, a büntetendő 
cselekmények közé tartozik. Tekintettel az enyhítő 
körülményekre, jelesül a kutya beismerése, továb
bá arra, hogy szolgálati viszonyból eredő utasításra 
cselekedett, végül arra, hogy a kutya kímutatható- 
lag tisztavérű, régi buldogg-kutya családból szár
mazik és büntetlen előéletű, a 132. szakasz alkal
mazásával kiirtás helyett életfogytiglani száműze
tésre ítélem.

A kutya gazdája elsápadt. A boldogtalan eb 
remegve simult oda az ura lábához.

Az utóbbi szólalt meg:
— Azt akarja ezzel mondani bíró úr, hogy 

Hektornak el kell hagynia Londont?
A bíró bólintott:
— Igen, még pedig örökre, uram.
A kutya gazdájára emelte kétségbeesett tekin

tetét. Az halk, de erélyes hangon mondotta:
— Hektor nevében tisztelettel megfellebbezem 

az ítéletet.
A bíró fölemelkedett a helyéről.
— Sajnálom, uram, az ítélet jogerős. Jelen 

esetben nincs helye fellebbezésnek. A kutyának 
ma este hat óráig el kell hagynia Londont.

*
Nincs tovább. Hektor azóta már vonaton, 

vagy hajón ül és szomorú tekintettel néz vissza 
a messzeségbe, amelynek ködében lassan elmerül 
a város, ahol emberek — s nem kutyák — szab
nak törvényt és igazságot.

Világosság a börtönben.
A  s ze g e d i b ö rtö n le lk é s z

Rabok sétálnak az udvaron,
Szomorúan, hallgatagon 
Elfáradt, sápadt, vézna arcok,
A szenvedést látni rajtok,
Mosolygásuk oly szegényes,
Mint pislogó síri mécses.
Sóhaj ? az van bőven . . . bőven 
Hisz megfér a levegőben.
Amerre száll csak Isten tudja,
De mindegyiknek van ú tja ;
Az egyik egy anyókához,
A másik egy barna lányhoz,
Hűtlenné vált feleséghez,
Aki árva? fel az Éghez.

*

Ám az ég tesz mégis csodát,
Elküldi a hű Pásztorát,
S ott sétál a tévedt nyájjal,
A kezében olajággal.
Eljöttem mondá szeliden 
S nézi, nézi kin segítsen ?
Ki szomorúbb, ki bágyatabb?
Ki lankadtabb, ki hervadtabb.
A fáradtnak karját nyújtja.
Jó szivéből — mindnek futja.
Itt vagyok, ne csüggedjetek,
Hidjelek és reméljetek.
T i is az Atyáé vagytok
Mért búsultok, mért bánkódtok?
Ha van szivetekben bánat,
Fenn, az Égben van bocsánat 
Nagy az Úristen kegyelme,
Jut Tinéktek is belőle,
S ha közöltök egy megtérne,
Örömiimiep van az Égbe,
Mert többet ér egy megtérő,
M int száz buzgó istenfélő.
Hiszen ez a száz már megvan,
De ez az egv hiányzott onnand.

lá to g a tá s á r a .

Keressétek az Úristent,
Hiszen itt jár köztetek bent,
Itt jár Ö is, itt jár búsan,
Ahol annyi tévedt juh van.
Köztetek kutat, keresget,
Bűnbánatos fáradt lelket.

*
Megdőlnek a makacs fejek,
Harmatoznak a rabszemek,
És a durva daróc alatt,
Bűnbánat virágja fakad,
Egy-egy sóhaj hallatszik el,
Úristen, hát nem vesztem el ?
Hát igaz lenne? Szabad nékem?
Szabad Hozzád visszatérnem?
És Te megbocsátod nékem?
Mind, mind, amit elkövettem ?
Óh akkor én balga lélek,
Mért csüggedek, mitől félek?
Hiszen van nekem egy Atyám,
Ahol lesz majd örök hazám,
Ehhez képest mit is érhet,
Ez a terhes földi élet ?

*
Én édes jó lelkiatyám,
Egész nap is elhallgatnám,
A te bölcs szent tanításod,
Hiszen kincs minden mondásod,
Mivel nekünk semmink sincsen,
Meg fog áldani az Isten,
Csak Ö tud ja .m it végeztél,
Hányat vissza vezetgettél.

*
De hiszem, hogy nem hiába 
Fáradtál e bús tanyába,
Volt lelkűnknek egy szép napja,
Áldott legyél, Börtön papja! 

Sopron-kőhidai fegyintézet, 1934. aug. 26.
F .  P .  E r n ő .
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Gárdonyi Géza* fia — az apjáról.
Kevés könyv, önéletrajz, emlékirat, életrajz 

adott hőséről olyan teljes, átfogó, minden részletre 
kiterjedő képet, mint az, amelyet a héten olvas
tam. Igaz, hogy itt könnyű is volt a szerző feladata. 
Mert ha nehéz témát vett is a tollára: a bonyo
lult lelki szerkezetű, magába néző, visszavonuló 
csöndes Gárdonyi Gézát, de ezt a témát olyan szerző 
vállalta, akinek a tolla hegyét hősének szeretetén kí
vül a fiú i ragaszkodás is melegítette. És azon fe
lül: Gárdonyi József, a legújabb és legteljesebb 
Gárdonyi életrajz szerzője számára hőse nem elér
hetetlen messzeségben riadtan rejtőző szfinksz volt. 
Gárdonyi József ismerte Gárdonyi Gézát, az embert. 
Ismerte őt, az apját, ismerte mint családfenntartót, 
ismerte mint sokakban csalódott, éppen ezért so
kaktól visszahúzódó magányos embert. Ismerte öt 
gyerekfövel, amint nádparipán lovagolni tanította 
és ismerte mint kis diák, azután — ami a legfon
tosabb — ismerte érett ésszel, a férfikor teljessé
gében. Ismerte őt hálóköntösében és ismerte ám- 
bítusi pipázgatásai közben. Látta töprengeni, bosz- 
szankodni, látta szenvedni és látta örülni, látta 
pihenni és látta az alkotás lázában.

Az apának nem volt titka — vagy ha volt — 
csak kevés titka volt fia előtt.

Az életrajzírónak mindig legnehezebb prob
lémái, amikor hősük életének egy-egy kínos, zava
ros pillanatáról nem tudnak képet kapni. Gárdonyi 
Józsefnek nem kellett ilyen akadályba botlania. A 
téma, amelyet két vaskos és tartalmas kötetté dol
gozott föl, ott élt előtte, az idegenség és titokza
tosság minden árnyéka nélkül. Mint jó ember.

Hiába azonban mindezek az életiró számára 
megbecsülhetetlen előnyök, gátlás-hiányok, termé
szetes adottságok, ha az író, aki ilyen nehéz té
mára vállalkozik, nem író Gárdonyi József azon
ban nemcsak fia volt Gárdonyi Gézának, de ma
ga is író.

Forrásait: apjának összes müveit úgy isme
ri, mint rajta kívül senki. Apja naplóit művészien 
és tapintattal használta föl. Amint végigvezet Gár
donyi életén, sorra megismerkedünk a későbbi író 
regényeinek hőseivel. Kántortanítói környezetének 
ebből az alakjából lett az „Egri csillagokénak ez meg 
ez az alakja, újságírói asztalának látogatóiból ez 
vagy amaz a hőse. Elénk tárja, hogyan öltöttek 
testet Gárdonyi elfakult ifjúkori szerelmei, köztük 
Gergelyi Kató is, az egyetlen, aki lelki szerelme 
volt Gárdonyinak.

Sorra, rendre életrekelnek regényeiben a szom
szédok, akik agárdpusztai szülőháza, azután taní
tói nyomorlakásai, majd egri tuszkulánuma mel
lett laktak. Látjuk, hogyan szökik be az „Egri csil
lagokéba az a pécsi szekeres gazda, aki fölvette 
kocsijára a sorsüldözött szegény tanítót. Egymás
után megismerkedünk azokkal a magukba véve je
lentéktelen epizódokkal, amelyek, a lángelme agyá

* Gárdonyi Géza jeles magyar Írót a Bizalom olva
sói jól ismerik. Most fia, Gárdonyi József, írta meg a nagy 
író életrajzát.

nak kohójában gyémánttá keményedtek és ma „A  
Láthatatlan ember", „A Hatalmas harmadik", „Szu- 
nyoghy Miatyánkja" magasságából árasztják szét 
ragyogásukat.

Szeretném hinni, hogy Gárdonyi József köny
ve kötelező iskolai olvasmánnyá lép elő. Megta
nítaná a magyar ifjúságot egy lángelme verejtékes 
országújára. Megtanítaná arra, hogyan lehet, sőt: 
hogyan kell az életkeresztjét béketűréssel viselni. 
Hogyan nem szabad összeroppanni még akkor sem, 
amikor már minden mintha kárba veszett volna. Meg
tanítaná arra, hogyan tud egy országút vándora törött 
ablakú, széljárta, fűtetlen szobájában írni, hegedül
ni és festeni, hogyan kerekedik szögletes föllépése 
tökéletes lelki békévé.

Megtanulna azonban egyebet is. Többek közt 
azt, mennyire igaz az, hogy „senki sem próféta a 
maga hazájában". Még Gárdonyi is és még hozzá 
Egerben. Hiszen ott történt meg vele, hogy ami
kor egy adóügyben becitálták a városházára, a kis 
írnok a nacionálé felvételénél Gárdonyi Gézának 
arra a vallomására, hogy ö író, azt felelte, ez nem 
foglalkozás. Beírta hát, nagy közigazgatási szakér
telemmel hogy — magánzó.

Azután megtanulhatná, hogy ebben a kicsiny 
országban olyan cigány is akadt, aki Monte-Carlóból 
azt tervezgette, hogy kertet vesz az összehegedült 
pénzéből. Es ezt a következő sorokban jelentette be 
Gárdonyinak:

„A lig  várom már, hogy ültethessek. Öt részre 
fogom osztani, ú. m. „Jókai domb," „Pósa völgy," 
„Göre járvány," „Feszty határ" és „Nóta fészek". 
A vincellér pedig Gábor lesz ö.ni.a.f. . , már t. i. 
Göre Gábor. A kertészek keresztszülei meg az a ba
ráti kör, amely Szegedről indult ki és Pesten át 
Monte-Carlóig kísérte azt a cigányt. Igaz, hogy az 
Dankó Pista volt.

Azután megtanulhatná, hogy egy ünnepelt, 
világszerte ismert íróban megvan az elszántság, 
hogy élete alkonyán megtanulja a tibeti, könnyű
nek éppenséggel nem mondható nyelvet.

És megtanulhatná, hogyan dolgozik a láng
elme. Mennyire nem a légbőlkapottak a történe
tei. Mennyi történelmi igazság tapad minden so
rához, minden jelenetéhez.

Klasszikus példa erre, hogyan találták meg 
a Margitszigeten az apácakolostor romjainak kútját. 
Gárdonyi kivitte a fiát a Nyulak szigetére, hogy 
megmutassa neki a régi klastromot. A romoknál 
éppen néhány munkás dolgozott. Hallották, amint 
az apa magyarázta fiának: ez volt itt az apácák kony
hája. Ott szemközt a betegház. Itt állott a k ú t . .  .

— Bizony nincs itt kút — szólalt meg az 
egyik munkás. — Ha vóna, már rég megtaláltuk 
vóna.

Odatoppan a beszélgetők közé Lux Elek mű
egyetemi tanár, az ásatások vezetője, ö  is erösködik:

— Dehogy volt, ha kút lett volna, mi csak 
ráakadunk.

Gárdonyi bemutatkozik. Lux Elek örül a sze
rencsének, főleg, hogy értő emberre akadt. Az „Is 
ten rabjait" akkor még Lux csak hírből ismerte.

— Itt nem lehet kút — vélekedik Lux.
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— Itt kútnak kellett lennie — erősködik Gár
donyi. Apácakonylia kút nélkül nem képzelhető.
A Dunavíz főzésre nem jó. A szigeti forrás messze, 
így az apácáktól nem járhattak vízért a forráshoz. 
Különben is, ki győzne annyi vizet hordani . . . 
Egy klastrom apácáinak . . . Még csak ivóvizet is?
A Margit legenda világosan említi a kutat. Mar
git cselédje is belehullott egyszer a kútba. Ez is 
bizonykodik, hogy a kút valahol az út mellett 
állhatott.

— Amibe a cseléd belefordult, csak a Du
nából idevezetett csatornamélyedés lehetett.

— Nem kérem, az határozottan kút volt.
A vége a vitának:
— Ön szerint hol állott akkor a kút? — 

kérdezte Lux azon a hangon, mely egyúttal azt 
is jelenti, hogy a vitatkozást befejezte.

Gárdonyi kilép a konyhaajtótól 6—7 lépést, 
a kőudvar közepe felé.

— Itt!
— Ezen a helyen ?
— Nem lehetett másutt. Mert ha ön össze

köti képzeletében a konyhaajtót a betegház ajtóval, 
ez volt az apácák sétaútja. A kút a gyalogjáró 
oldalán lehetet a virágágyak folytatásában.

— Ide négy ember! Ássátok! — paran
csolja Lux.

Félóráig vártunk. Semmi nyom.
Elköszöntünk. Lux diadalmasan mosolygott 

utánunk. Két nap múlva levél érkezett Egerbe. 
Lux tanár levele. Értesítette Gárdonyit:

„A  betömött kút kőkarikáit három méter mély
ségben megtaláltuk. Az ön következtetése helyes volt.“

Az alkotó lángelme megszállottságát azonban 
mégis a legjobban az a jelenet érzékelteti, amikor 
Gárdonyi fölkapja mindig útrakész táskáját, beül 
a vonatba. írni kezd. Útközben kifogy a papirosa. 
A gyorsvonat kétperces megállóját fölhasználja, 
hogy egy gyereket irkákért szalasszon, azután ír 
Budapestig. Ki sem száll, tovább megy a vonattal, 
mindaddig utazik, tolatja magát ide-oda, míg el 
nem készül alkotásával.

Benne van Gárdonyi József könyvében meg- 
dicsőült Édesapjának egész élet bölcseleté, titokzatos 
egyénisége, önmarcangoló tépelödése. Minden során 
megérzik, hogy a fiú a szive vérébe mártotta tollát, 
amikor méltó emléket állított benne apjának, a láng
elmének, aki ha nem magyarnak születik, egy marok
nyi nép kicsiny fiának, ma a Nobel-díj koszorú- 
jával ékesen halad a halhatatlanság országútján.

Javulj meg!
Egy rombadölt élet roncsai közül,
Próbál kiemelkedni egy új.
Vergődve kínlódik hiába minden,
A bűnnek szennyében megszorul.
Nem hagyja magát! Ha elfárad, — pihen 
S kiált elég! félre a bűnnel.
Ez nem élet így, ez testi gyötrelem!
Szebb az az éíet mely harcból áll,
Harcolj a létért és küzdj a kenyérért,
Az igaz ember örökké áll.

Nyomaton a váci kir. orszagc

Bogárék vendéglője.
Irta: Gárdonyi Géza.

' Folytatás.

M ikora nagyító üveget föiéjük tartom, a légy
félék meg a darazsak otthagyják nagy boszankod- 
va az ebédet, de a keményhátú bogarak úgy be
le vannak édesedve a dőzsölésbe, hogy se nem lát
nak, se nem hallanak.

Csak egyszer tapasztaltam, hogy egy piros 
katicabogár (csupa sárga por volt a kabátja), föl
emelte az első lábát, s rám nézett, és megvaka- 
ródzott.

Mint a cigány, akit az ebédtől zavarnak el:
— Apríts more egykis tűzrevalót.
Vajon gondolkodnak-e a bogarak?
Vagy csak eleven gépecskék?
Ha nem gondolkodnak, mért húzódik be 

némelyike a virágba, ha embert lát?
Mért ágaskodik szembe a szarvasbogár?
Mért les ki a tücsök a lyukából, hogy el

mentem-e már?
Gondolat nélkül nincs védekező mozdulat, 

se támadó, se vigyázó.
Hogy állok a répavirág mellett, valamennyien 

néznek reám‘.
_ — Mit keres ez itt, ez a nagy állat? — kér-

dé egyik-másik.
— Ha közelebb lép, elröppenek, — mondja 

az aranylégy.
— Ha hozzámnyúl, megszúrom, — komoly

kodik a darázs.
— Én meg levetem magam a földre — mond

ja a katicabogár, — s halottnak színlelem magamat.
Állok és nézem őket.
Az ebéd hosszan tart, mint a régi nagyurak 

ebédjei. Csak mikor a nap már a nyugati hegyek 
felé ereszkedik, akkor hagyogatják el az asztalt.

Az esti homály már csak az apró fekete ke
ményhátú bogarakat találja ottan.

Azok éjjelre is ottmaradnak.
Azok a lumpok.
A virágon szanaszét hevernek, torkig jó lla- 

kottan, méztől és illattól részegen alusznak a tiszta 
és fehér selymes-szirmokon.

Vége.

Felelős szerkesztő és kiadó:

N. CiÖLLNER MÁRIA
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