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

15. szám. ‘ Vili. évfolyam. 1937. augusztus 1.

Marconi.
írta: Márai Sándor.

Azon a reggelen, amikor Japán háborút kez
dett Kínával, Rómában csendesen meghalt Gugli- 
elmo Marconi. A két hírt egymás mellé illesztem 
s eszembe jut egy párisi szalon, ahol régen, év
tized előtt, egy feketekabátos, választékos francia 
beszédű, sárga úr, — Tsié Tón Fa,' a Menny 
Birodalmának párisi sajtóattachéja, — halkan és 
áhítatosan mondta:

— Kína, Uram! az csak afféle európai, geo
gráfiai fogalom. Kína világ a világon. Ott Észak 
nem érti Délt. Nincs központi közigazgatása. Ezer 
és ezer mérföldre kell küldeni expedíciókat, míg 
egy kormányrendeletnek érvényt szereznek vala
melyik távoli tartományban.

Közelhajolt, s halkabban mondta,mint egy titkot: 
— Kína negyven éve van igazában. Mióta 

Marconi feltalálta a szikratávírót. S mióta e talál
mányból kifejlődött a rádió. A hang, a szellem, 
melyet a villamos erő közvetít, eljut minden távoli 
faluba. Marconi találmányával kezdődött az új, az 
igazi Kína.

Kissé meghajolt, s a sárga ember halk ud
variasságával mondta:

—  Mi, odaát, tiszteljük Marconit.
Mi is ideát, — feleltem és megborzongtam, 

mint aki a végtelen sodrában a közös emberi sors 
áhítatát érzi.

Ezzel az áhítattal gondolunk ma, halála nap
ján, Marconira. Negyven év előtt, Bologna köze
lében, mint fiatal ember két lámpával és villamos 
szikrákkal kísérletezett. Húsz évvel később, kísér
letei és találmányai jóvoltából, felismerhetetlenül 
megváltozott a világ képe: a drótnélküli távíró által. 
Korunk igazi, titokzatos élménye a varázsszekrény,

mely kisugározza Kína és az Északi-sark üzene
tét. Az a hárombetűs sikoly, melyet süllyedő hajók 
fuldoklói, zuhanó repülőgépek elkárhozottjai, el
tévedt kutatók küldenek évtizedek óta a világűrbe, 
ez a fenségesen szűkszavú és drámai modern fohász, 
az „S. 0 .  S .“ tanúság rá, hogy e tragikusan hősies 
kor csodálatos zsenije az emberért harcolt talál
mányával. Mit érezhetett, mikor észre kellett ven
nie, hogy a világ, amely a titokzatos sugár ölelé
sében meghitt és bizalmas csillaggá változott, talál
mányát, ugyanazzal a mohó szándékkal állítja a 
pusztulás és pusztítás szolgálatába, mint ahogy a 
tudós az emberek szolgálatára sietett vele?

Marconi életműve az embereket megajándé
kozta a legcsodálatosabb élménnyel: megszűntette 
a magányt a földön. Az első mondat, melyet szik
raszóró gépén a világűrbe küldött, idézet volt a 
bibliából: „Dicsőség a mennyben Istennek, békes
ség a földön a jóakaratú embereknek!" Alázatos 
mondat; csak a zseni tud ilyen nemesen alázatos 
lenni. Tragikus mondat; a találmány nem nevelte 
békességre e földön az embereket. Koporsója kö
rül mély gyászban tiszteleg az egész müveit világ. 
Embernek is tökéletes volt: nemes és szerény, öntu
datos és hívő. Zseni nem is lehet más.

Marconi, a rádiótávíró feltalálója 
meghalt.

Marconi Vilmos, az olasz akadémia elnöke, 
a világhírű olasz tudós, július 20-án kedden haj
nalban 63 éves korában szívroham következtében 
meghalt.

*

A nagy tudós halála váratlanul érte a világot. 
Marconi az utóbbi napokban rosszullétről panasz
kodott ugyan, de nem tulajdonított különösebb
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jelentőséget gyengélkedésének. Szombaton még 
fogadta Vincze Pál magyar szobrászművészt, aki 
az Olasz Akadémia megbízásából bronzplakettet 
készített Marconiról. A tudós barátságosan elbe
szélgetett a magyar művésszel és nagy megelége
déssel nyilatkozott munkájáról. Vasárnap az egész 
nap folyamán dolgozott, hétfőn reggel pedig a 
vonathoz kísérte Viareggióba utazó feleségét és 
kislányát, azután laboratóriumában tovább foly
tatta munkáját.

Hétfőn a délutáni órákban már erőteljesebb 
rosszulét fogta el. Este kihallgatáson kellett volna 
megjelennie Mussulininál a Venezia palotában, a 
kihallgatást azonban kénytelen volt lemondani. 
Hozzátartozói elhivatták Frugoni és Pozzi orvosta
nárokat, Marconi kezelőorvosait, akik nyomban 
megállapították, hogy komoly szívzavarokról van 
szó. Ettől kezdve egyre rosszabbodott a világhírű 
tudós állapota s a tanárok tisztában voltak azzal, 
hogy már nincs segítség.

Öt perccel hajnali háromnegyed négy óra 
előtt az orvosok tanácsára lelkészt hivattak a nagy 
beteghez, aki feladta az utolsó kenetet. Három 
óra negyvenhat perckor megállapították a halál 
bekövetkeztét.

Mussolini — az első részvétlátogató.
Marconi Viareggióban tartózkodó feleségét 

hétfőn délután a válságos órákban értesítették férje 
rosszullétéről. Marconiné azonnal visszatért Rómá
ba, de férjét már nem találta életben.

A Condotti-úton, a nagy tudós palotája előtt, 
amint a halálhír az olasz fővárosban villámgyor
san elterjedt, hatalmas tömeg gyűlt egybe. Az 
államférfiak és más előkelőségek a kora reggeli 
óráktól kezdve egymás után érkeztek a gyászházba. 
Az elsők között jelent meg a palotában Mussolini 
titkára és az olasz akadémia kancellárja kíséreté
ben és személyesen fejezte ki részvétét az özvegynek

A pápa úgy látta, hogy Marconi megérezte 
közeli halálát.

A pápa rendkívül nagyrabecsülle és barát
ságával tüntette ki Marconit, sőt Vatikánvárosban 
utcát akart elnevezni a tudósról. A pápai udvar
ból kiszivárgó hírekből — mint Castelgandolfóból 
jelentik — valószínűnek látszik, hogy Marconi 
megérezte közeli halálát. A Szentatya ugyanis ked
den délelőtt fogadta Pacelli bíboros-államtitkárt 
és a vele folytatott beszélgetés során megemléke
zett Marconi két nap előtti látogatásáról. A kiváló 
tudós minden különösebb ok nélkül kérte a kihall
gatás engedélyezését a Szentatyától és a pápa úgy 
látta, mintha Marconi megérezte volna utolsó nap
jait. Különösen megindította a pápát, hogy Marconi 
a Szentatya külön áldását kérte családjára és sa
ját személyére.

A pápát nagyon megrendítette a halálhír és 
a kora reggeli órákban visszavonult magánkápol
nájába, ahol sokáig imádkozott. A pápa utasítá
sára Pacelli bíboros-államtitkár még délelőtt rész
véttáviratot küldött a családnak, az olasz kormány
nak és az Olasz Királyi Akadémiának.

Harmincháromszor utazta körül a  Földet 
a  nagy tudós.

Marconi életében igen sokat utazott. Nyolc
vanhétszer volt Amerikában és harmincháromszor 
körülutazta a Földet. Igen sok tudományos mun
kája jelent meg olasz és angol nyelven. A müveit 
világ majdnem minden állama magas kitüntetésben 
részesítette a feltalálót. Tulajdonosa volt az angol 
Viktória-rend nagykeresztjének is, amelyet az ola
szok közül rajta kívül csak az abruzzói herceg 
kapott meg északsarki kutatóútjáért.

Olaszország egyik legnagyobb fiát vesztette 
el benne. 1929-ben őrgrófi rangra emelték. Több 
olasz és külföldi egyetem díszdoktorává avatta.

1930-ban lett Marconi az olasz királyi aka
démia elnöke és ezzel együtt a fasiszta nagyta
nács tagja. Ugyanebben az évben világkörüli uta
zást is tett a nagy tudós. Élénken kivette részét a 
fasizmus birodalomteremtő munkájából is. Egyike 
volt az elsőknek; akik önként jelentkeztek katonai 
szolgálatra a kelet-afrikai háborúba.

Róma népének vándorlása a ravatalhoz.
Marconi holttestét kedden délelőtt átszállítot

ták a Tevere partján fekvő akadémia-palota dísz
termébe, ahol felravatalozták. A koporsó körül a 
királyi akadémia tagjai álltak felváltva őrséget. 
Marconi az akadémikusok díszruhájában feküdt a 
ravatalon, hatalmas gyertyáktól körülvéve; a ra
vatal mellett összes kitüntetései láthatók voltak.

Délután megindult Róma népének vándorlása 
Marconi ravatalához. Olaszországnak nemcsak leg
nagyobb tudósa, hanem egyik legrokonszenve
sebb és legnépszerűbb férfia is volt Marconi, akit 
a nemzet halottjának tekintenek. Temetése hivata
los gyászpompával történt meg. Szerdán a holttes
tet az akadémiából Róma főútvonalain keresztül 
nagy gyászmenet kíséretében átvitték a Santa 
Maria degli Angelitemplomba, ahol annakidején 
Viktor Emanuel király egybekelt Elena királynéval 
és ahol Diaz tábornok is nyugszik. Itt volt délu
tán hat órakor a hivatalos temetési szertartás az 
ország összes főméltóságainak részvételével.Marconi 
földi maradványait csütörtökön reggel a Bologna 
melletti Rocchettóba szállították és a nagy tudóst 
szülővárosának közelében helyezték örök nyu
galomra.

Marconi élete és munkája.
Marconi Vilmos, a rádiótávíró feltalálója, 

olasz-angol családból származott. Apja, Giuseppe 
olasz földbirtokos, 1864-ben feleségül vette Jame- 
son Anniét, egy írországi, Wexford-grófságbeli 
előkelő család leányát. Két fiú született a házas
ságból; a fiatalabbik, Vilmos, 1874 április 25-én 
pillantotta meg a napvilágot, Bolognában. Eleinte 
magántanulóként nevelkedett, később a bolognai 
egyetemen folytatta tanulmányait. Különösen a 
fizika színes világa érdekelte és már korán kez
dett fizikai kutatásokkal foglalatoskodni. Képzelő
erejét megragadták egyik tanárának, Righi pro
fesszornak kísérletei. A tanár két fémgömb között 
villamosszikrákat pattantott át és kimutatta, hogy
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a szikrák nyomán szétterjedő villamos hullámok a 
tanterem minden pontján felfoghatók. A villamos 
hullámokra Bezold már 1870-ben, de legfőképpen 
Hertz-Heinrich német fizikus hívta fel a világ 
figyelmét, 1888-ban.

A húszesztendős Marconi elméjében rögtön 
felvillant az addig elméleti jelentőségű felfedezés 
bámulatos gyakorlati értéke: a villamos szikraköz
ből Morse-jelek ütemében kiröpített hullámokkal 
drótnélküli úton távíró-üzeneteket lehetne továbbí
tani! Az átvitelhez szükséges eszközök különböző 
feltalálók munkája révén már megvoltak, de csak 
Marconi lángeszű meglátása és feltalálói készsége 
alakította ki belőlük az első, használható drótnél- 
nüli távíró adó- és vevőkészülékeket.

Az első kísértelek.

1895-ben kezdte meg korszakalkotó kísérle
teit atyja pontecchiói birtokán, Bologna mellett s 
a még kezdetlegesen összeállított műszerekkel már 
több kilométerre sikerült jeleket közvetítenie. Édes
anyja rábeszélésére 1896-ban Angliába utazott, kí
sérleteit Londonban folytatta s előbb a londoni fő
posta tetején, majd a tengerparton bemutatta ta
lálmányát az angol postai- és a kormányhatósá
goknak. A Bristol-csatornán keresztül, először 
három, majd öt, végül 15 kilométernyire sikerült 
a drótnélküli jeladás és a lapok, melyek eleinte 
fitymáló hangon cikkeztek az „olasz kintornás" 
kíséreteiről, a bámulat hangján emlékeztek meg, 
hogy Marconi távirójelei drót nélkül is pontosan 
rendeltetési helyükre érkeznek.

1897- ben az olasz kormány meghívására ha
zájába utazik vissza és Speziában a kikötő és 
hadihajók között 20 kilométernyi távolságra drót- 
talan távírókapcsolatot létesít. A kísérlet óriási 
feltűnést keltett az egész világon és még ebben 
az évben megalakult Angliában a később Marconi- 
ról elnevezett rádiótársaság, amely a feltaláló sza
badalmainak értékesítésével elindítja a dróttalan 
távíró tüneményes fejlődését.

A dróttalan távíró első kereskedelmi alkalmazása.
1898- ban történt a dróttalan távíró első ke

reskedelmi alkalmazása, mikor a Kingstown-regatta 
eseményeit közvetítették vele a Dublin Expressz 
című lap számára. Ugyanebben az esztendőben 
Marconi Wight szigetén az Osborne-kastély és az 
„Osborne" nevű királyi jacht között rendezett be 
távírókapcsolatot s így Viktória angol királynő 
állandó érintkezésben maradhatott a hajón tartóz
kodó walesi herceggel, a későbbi VII. Edward 
királlyal. Anglia délkeleti partvidékén, South Fo- 
relandban a parti világítótorony és a közelben 
állomásozó világítóhajó között is dróttalan össze
köttetés létesült és mikor 1899-ben egy gőzös ne
kiütközött a világítóhajónak, először bizonyult be, 
hogy az új találmány emberéletek megmentésére 
is alkalmas. A „szikratávíró" (mert hisz akkortájt 
még szikrákkal keltették a rádióhullámokat) hívá
sára idejében odaérkezett segélyhajó felvette a sé
rült gőzös ptasajt és legénységét. A La Manche-

csatornán át Anglia és Franciaország között is 
megindul a dróttalan távíróforgalom. A találmány 
ez időtájt már annyira kifejlődött, hogy tengeri 
hadgyakorlatok alkalmával 120 kilométer távolság
ból beszéltek egymással a hadihajók. A' délafrikai 
háborúban került a sor a drótnélküli. távíró első 
háborús alkalmazására.

A távírótársaságok érthető aggodalommal fi
gyelték az új vetéíytárs terebélyesedését, mert fél
tek attól, hogy milliós értéket képviselő drót- és 
kábelhálózataikat ócskavassá silányítja. A sikerek 
jelentőségét azzal próbálták tompítani, hogy nagy 
távolságra úgy sem használható a „drótnélküli," 
mert a rádióhullámok egyenes irányban futnak, 
nem követik a Föld görbületét és nem jutnak át 
az óceán túlsó partjára. Nem lehet velük száraz
földön át sem nagyobb távolságra érintkezni, a 
hegységek miatt. De 1901-ben az Atlanti-Óceánon 
átrepülnek Marconi hullámai: az angliai cormvalli 
szikraállomásból küldött S-jelet felfogták Ujfund- 
landban. 1902-ben pedig az angliai Poldhu-állomás 
jeleit 1000 km.-en át, az európai szárazföld felől 
vette fel egy Spezia közelében horgonyozó hadi
hajó. Az ellenfelek elnémultak...

Megszűnt a  föld i távolság az emberi hang előtt.
Most már rohamosabb iramot vett a fejlődés 

menete, kivált a háború alatt. A világháborút Mar
coni az olasz hadseregben és haditengerészetben 
harcolta végig. Időközben a technika fejlődése le
hetővé tette, hogy ne csak Morse-jeleket, hanem 
magát az eleven hangot is tovaszállitsák a rádió
hullámok. Az olasz tudós 1916-ban már hatalmas 
fémtükrökkel megszabott irányba kilövelt rövid 
hullámokkal kísérletezett, így akarta megoldani azt 
a feladatot, hogy a rádióüzenetet csak a címzett 
vehesse fel, mások számára hozzáférhetetlen ma
radjon. Ekkor már kutatóműhelynek berendezett 
„Elettra" nevű yachtján folytatta munkáját, mely- 
lyel bejárta a világtengereket. 1924-ben sikerült az 
első rövidhullámú telefon érintkezés Anglia és 
Ausztrália között és Marconi új diadalát soha nem 
látott ujjongással fogadja a világ. Megszűnt a 
földi távolság az emberi hang előtt.

Amit már el nem végezhetett. . .
De a nagy olasz feltaláló úgy érezte, hogy 

még nem fejezte be küldetését teljesen, sok aján
dékot tartogatott még az emberiség részére. Az 
ezután következő években a távolbalátás tökélete
sítésén fáradozott, egész újságoldalakat átvivő 
képtávírókészüléket szerkesztett, kidolgozta a drót
talan távolbairányitás módszereit, amivel Olasz
országból, jachtjáról bekapcsolja Ausztráliában a 
sidneyi világkiállítás lámpáit és megmutatta, hogy 
kormányos helyett rádióhullámok is teljes bizton
sággal vezethetik a hajót a kikötőbejáratok veszé
lyes pontjai között. A legutolsó években, egészen 
halála percéig haditalálmányokon dolgozott, melyek 
titkát természetesen hét lakat alatt tartották, de 
annyit sejtenek belőle, hogy — egyebek között 
hajók és repülőgépek távirányításával és dróttalan 
villamos energiaátvitellel állanak kapcsolatban. Ki
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tudja, milyen csodák röppentek volna még fel a 
csodaliajó titkos kabinjából, ha a kérlelhetetlen ha
lál megálljt nem parancsol a soha nem pihenő 
utolsó pillanatáig az emberiségért fáradó tudósnak!

Japán megkezdte a büntetőháborút 
Kína ellen.

Peking falai előtt nyílt ütközet folyt a japán és kínai 
csapatok között.

Július 20-án délben megtartott minisztertanács 
elhatározta, hogy katonai intézkedésekkel torolja 
meg az északkínai japán haderőket ért sorozatos 
támadásokat. A minisztertanács határozata úgy 
szól, hogy a kormány haladéktalanul megteszi a 
további támadások elhárítására alkalmas összes 
intézkedéseket.

Japánnak — mondja a minisztertanács ülé
séről kiadott hivatalos jelentés — nem volt más 
választása, tekintettel arra, hogy kínai részről vo
nakodtak eleget tenni a japánok feltételeinek. Hi- 
rota külügyminiszter a minisztertanács üléséről a 
császári palotába ment, hogy jelentést tegyen a 
mikádónak az északkínai helyzet alakulásáról.

A japán főváros a háborús mámor lázában 
töltötte az elmúlt éjszakáit.

Valamennyi minisztérium palotájában egész 
éjszaka lázas tevékenység mutatkozott. A minisz
tériumok ki voltak világítva és a hivatalokban 
végrehajtották az utolsó intézkedéseket a háborúra. 
Valamennyi miniszter talpon volt és a minisz
tériumok főbb tisztviselői sem tértek ezen az 
éjszakán nyugalomra. Egész japán várja a súlyos 
fordulatot Északkina helyzetében.

Tokióban a kormányzósági negyedben a 
hajnali órákig nagy tömegek helyezkedtek el és 
várták az Északkinából érkező híreket. A háborút 
mámorosán ünneplő emberek kis zászlócskákat 
lengettek s minduntalan felhangzott a kiáltás: 
„Éljen a háborúi" A vasútállomásokon szintén 
nagy élénkség uralkodik. A pályaudvarok zsúfoltak 
a bevonuló tartalékosoktól, mindenünnen csopor
tokban vonulnak he a tartalékosok, akiket zászló 
alá hívtak. Több mint 800 nyugalmazott táborno
kot és más magasrangú tisztet hívtak be eddig, 
hogy a válság tartamára a hadseregben szolgála
tot teljesítsenek.

Ütközet Peking előtt.
Az ősi császárváros kapui előtt nyilt ütkö

zet folyt a kínai és japán csapatok között. Több 
irányból fegyver- és gépfegyvertüz hallatszott, amely
be néha-néha ágyúszó is vegyült.

A kínai csapatok is megkezdték az  
előnyomulást.

Július 20-án, a japán hadügyminisztérium 
hivatalos jelentése szerint a kínai csapatok korán 
délután megkezdték az előnyomulást Peking felé, 
az ottlevő japán csapatok ellen. Pekingtől délre 
japán felderítő járőrök kínai csapatokkal találkoztak, 
amelyek nyomban tüzelni kezdtek a japánokra.

Heves harc Wang-Ping körül.
Az Észak-Kínában összevont japán haderők 

kedden délután megkezdték a harcot a Peking vé
delmében felvonult 29. kínai hadsereg ellen.

Az első nagy csata Wáng-Pirig város hatá
rában fejlődött ki, Peking közvetlen közelében. 
Wang-Ping néhány kilométernyire fekszik Peking
től s ősrégi falakkal körülvett város, amelynek tor
nyaiban a kínaiak gépfegyverállásokat rendeztek be. 
A japán hadügyminisztérium jelentése szerint hét
főn este a wang-pingi kínai helyőrség katonái min
den ok nélkül tüzelni kezdtek a közelben táborozó 
japán katonákra s miután a 29. kínai hadsereg pa
rancsnoka nem válaszolt a japán hadvezetőség ul
timátumára, amelyben garanciákat követeltek tőle 
arra nézve, hogy kínai részről nem kezdenek újabb 
támadást, a japán főparancsnokság az ultimátum 
lejárta után, július hó 20-án délután félhárom óra
kor (helyi időszámítás) kiadta a parancsot az elő
ző este végrehajtott kínai támadás megtorlására.

Wang-Ping körül heves harc fejlődött ki, 
amelyben úgy a japán, min! kínai részről az ágyúk 
is működésbe léptek A japán tüzérség rövid idő 
alatt rommálőtte a wang-pingi várfalak bástyáit.

A wang-pingi ütközettel egyidejűleg az észak- 
kinai tartomány több más pontján is megütköztek 
a japán és kínai csapatok, így többek között Lu- 
Kiau-Csau Tacho-Sang környékén is, Tanghu ki
kötőjében a japán katonaság megszállta a kínai 
hajózási társaságok rakpartjait.

Temetem a múltam...
Nem sír lélekharang, gyászt sem ölt most senki, 
Mégis temetés van, csak senki sem sejti... 
Lelkemben ravatal... reá hűli a könnyem... 
Temetem a múltam... meghalt... én megöltem! 
Nem egyedül halt meg; Oda a jövőm is!
Halott lett a lelkem, bár én élek mégis... 
Eltemetek mindent, ami drága emlék...
Én édes Istenem! Velük mit is tennék!?
Jobb ez önmagámnak s jobb ez sok-sok másnak... 
Élő-halott embert nem szívesen látnak...

*
Temetem a múltam, sok édes emlékem,
Mindent és mindenkit, ki kedves volt nékem...

*
Elkezdem legelsőbb a sort jó Apámon...
Szegény jó öregúr... többé sosem látom...
Első forró könnyem őérette ejtem...
Egy nehéz sóhaj még s vége... eltemettem... 
Irgalom Istene! Földre sújt a bánat!
Segíts erős lenni! Szívem aztán fájhat!
Mintha csak itt lenne... mintha-mintha élne:
Úgy rémlik reszketőn Édesanyám képe... 
Megcsalt minden ember, minden jóbarátom!
Ö kitartott volna értem tűzhalálon,
Hanem szeretetét rosszra pazarolta:
Kit mindenki megcsalt, az szegényt őt csalta!
S hogy ily hálátlanul megcsaltam őt egyszer: 
Megteszem másodszor, de most kegyelettel!
Nem tudja... és ne is tudja meg, mi lettem...
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Könnyem hűli... imám száll... S őt is eltemettem... 
Két testvéremnek is búcsúztatót mondok:
Legyen mind a kettő nagyon-nagyon boldog!
Ami jó t és szépet a Sors elvett tőlem,
Pazarolja rájok két kézzel, jó bőven!...
Az én osztályrészem nem más, csak a bánat!
Az ő érdekük, hogy ez’tán félreálljak!
Vihart kell aratnom, mert szelet vetettem!...
. ..  Két jó testvéremet ezzel eltemettem...
Nem hűli már a könnyem, csak a szívem vcre... 
Pedig ja j! Nincs még a temetésnek vége... 
Rettenetesebb ez mint lidérces álom...
De tovább... tovább csak! Jöjj hát Ideálom!
Éltem napsugara te voltál, te lettél...
Tudom, hogy igazán, szívedből szerettél.
Ugye nem sejtetted, mikor elbúcsúztunk,
Hogy mindennek vége... elválik az utunk! * 
Tudom, visszavársz még, te szegény kis árva... 
Hej! Ha tudnád, hová lettem én bezárva!...
Nem fogod megtudni! Ne fájjon a lelked...
Ezért a többivei Téged is temetlek...
Lesz majd más, ki szívből szeretni fog téged... 
Tisztességes ember legyen boldog véled...
Barátok! Barátnők! Búcsúzom tőletek!
Szálljon áldás rátok! Boldogok legyetek!
Tudom, visszahívtok. De kár minden kérés: 
Onnan ahol vagyok, nincsen visszatérés!
Nem járhattok többé soha közelembe...
Eltemetlek hát mind keserű lelkembe...
Végre... s most mehetek... Hová, merre tartsak...? 
Ki szabna most irányt tétova utamnak...? 
Bizonytalanul lép roskadozó lábam...
Mázsás teher nyomja roskadozó vállam... 
Kifosztva, megcsalva utam merre vegyem...? 
Könyörülj Istenem én bűnös lclkcmen...!

— ra B  —

Rabok
Irta: Csurka Péter

Két fakó arcú fiatal legény kiért az ország
úira, feslett gúnyájukból fújta ki a déli szél a 
tömlöcszagot. Hat hónapot ültek a szerelem miatt. 
Az egyik a mátkáját késelte meg, a másik a vetély- 
társát verte félholtra.

—  Soha többet, komám! — mondotta az egyik.
— Na én se, pajtás!... Kést se hordok ma

gammal ezután!... Csak mán kapnék valahol vala
mi munkát!... Mit gondolsz, beszámít ez a hat hó
nap a „legetemációnkba"?

A másik felvágta barna fejét a nap felé, ki
csit gondolkodott.

— Hát nem igen dicsekszünk vele!... Nincs 
a hátunkra írva... Én különben se megyek vissza 
a falumba!...

Perzselt rájuk a forró júliusi nap. Az ország
út nyílegyenesen vágott belé a messziségbe. Ta
nyák lapultak meg tikkadt akácok hűsében, mint 
kicsi oázisok integettek feléjük, és ők kiszáradt 
torokkal igyekeztek toronyiránt. Falvak hallgattak 
lombkoszorúba burkolódzva, ködhalom aljáról 
gyermekkiáltás nyúlt feléjük. Fonnyadt kukoricás 
szélén tehén kérődzőit, távolabb két ló egymásba-

fordult nyakkal delelt a verőfényben, a kocsi alatt 
tarka rongypokrócon emberpár ült, a férfi moso
lyogva nézte az asszonyt, aki jó ebédet hozott 
neki. A lábuknál keverékfaj kutya lihegett kiöltött 
nyelvvel.

Falun haladtak át, két szuronyos csendőr jött 
velük szemben. Az egyiknek szemet szúrt rongy
gúnyájuk, sunyi nézésük, bátortalanságuk. Meg
állította őket. Előkaparták a cédulát, melyet a bör
tönből kaptak, igazolták magukat. A csendőrök 
tovább engedték őket. A falu végén ittak a gémes- 
kútból. Sokat, jóízűen ittak és mentek tovább.

— De hová is megyünk mi tulajdonképpen? — 
esett ki a bizonytalanság az egyikből.

Majd csak látunk valami nagy uradalmai, 
bemegyünk, munkát kérünk.

Az este utólérte őket. Telihold folyt szét az 
égen. Utánuk elkésett kocsi poroszkált. Mikor be
érte őket, az egyik megállította a kocsit.

— Vegyen fel, szomszéd, bennünket, mi is 
abba az irányba megyünk!

A telihold világánál úgy álltak a kocsi mel
lett, mint valami élettelen vásári kép. A kocsis 
megijedt, hirtelen kurtára rántotta a gyeplőt, azután 
vágtának eresztette a lovakat, csak úgy ficánkolt 
a kocsi hátsórésze.

— Bolond, bolond! — mosolyogtak össze. — 
Pedig, ha tudná, hogy nincs jobb ember nálunk 
most a földkerekségen!

Mentek tovább, de járásuk egyre lassúbb, nehe
zebb lett. Két sáv kukoricás között heremező csik- 
lott jobbra be az úttól, a közelben szénaboglya állt 
rajta. Egyet gondolva, hangtalanul tértek le az út
ról és belevájták magukat a boglyába. Nemsokára 
mélyen aludtak, harmateső verte a csizmájukat, négy 
darab csizmát, melyek párhuzamosan egymás mel
lett nyúltak ki a boglyából.

*

Pitymalatkor csendes „hóhá“-ra ébredtek. 
Kikászolódtak a széna közül. A törek beette ma
gát ruháikba, hajukba és látták, hogy a boglya 
másik oldalán kocsi állt meg, éltesebb gazda za
bolázta ki lovait és két leány gunnyasztott a ko
csi ülésén.

— Mért nem szálltok le mán?
— Vizes még a fű, édesapám!
— Hát ha vizes is ? ... Tán féltitek a selyem

cipőtöket?
Mind a két leány mezítláb van, lustán nyúj

tózkodnak, zúgolódva szállnak le a kocsiról.
— Olyan nagy kedve telik benne édesapám

nak, hogy térdig csatakosak legyünk!?
— Egén hát!... Terítsetek pokrócot, fröstö- 

kölünk!
A szőke legény rájuk köszön.
— Adjon az Isten jó reggelt!
Megszeppennek mind a hárman. Csak sokára

viszonozzák a köszönést, mikor már a barnaképü 
rab is előbújt a szénából.

— Ránkszakadt az éjszaka, megháltunk a 
boglyában. Messzire megyünk, nagy út van még 
előttünk.
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Az öreg megtörüli kését, feláll, a lovak mellé 
megy, babrál velük, a két lány idegenül nézegeti 
őket. Nyeslett csend áll köztük.

— Szénabehordás lesz? — töri a csendet 
a barna.

' — A’ lesz, ha lesz! — felel az öreg iminel-
ámmal.

—  No, akkor legalább egy kocsit felrakunk 
mink ketten.... A szállásért megdolgozunk!

— Majd elvégzem én a lányaimmal. — mor
dul az öreg.

És kifogja a lovakat, kiveti őket a heretorzsra, 
béklyóba veri első lábukat. És szólni se tud, mi
kor a két legény megkapja a kocsit, a boglya 
mellé állítja, egy pillanat alatt megerősíti a vendég
oldalakat, az egyik bent terem a kocsiderékban, a 
másik felugrik a boglya tetejébe és rakják a kocsit. 
A két leány vihog befelé, megakad szájukban a 
falat. Néznek a legényekre, néznek az apjukra. 
Azután mindig a legényekre néznek, akik már le
dobták magukról a kabátot, izmaik feszülnek. A 
szőke legény pedrett kis bajusza alatt mosolyog 
a barna lányra, az aranysárga hajú leány a barna 
fiún legelteti tekintetét. Az öreg veri markába a 
pipát, szutyogtatja, rátölt, masinát ránt, sután szót 
vet a lányokhoz:

— Megvan a szakértelem!... Mink akár haza 
is mehetünk, jányim!

A két mezei virág erre felbátorodva, nevet. 
A két legény pedig megittasodva a szénaillattól, a 
rég-áhított munkától, rakja a kocsit, a barnaképíi 
dalt dúdol, a szőke füttyel kíséri. A fürj bele,- 
pitypalattyol a nótába.

*

Estig betakarították a szénát, lekaszálták a még 
megmaradt heretáblát, égett kezükben a munka, 
egészségeseket nevettek, nótáztak és mikor nap- 
szállatban bementek a tanyába, az egyik kikapta 
a  moslékosdézsát a lány kezéből, ellátta a mala
cokat, a másik megaijazott a lovaknak, rendbehozta 
az istállót, felseperték az udvart. Közben főtt az 
udvar közepén bográcsban a csirkepaprikás.

—  Hány hold a föld? —  kérdezte az egyik
legény falatozás közben.

—  Nem sok !... Húsz katasztrális!... — csám
csogott az öreg.

—  Az szép !... Lehetne gyarapítani!
—  ö reg  vagyok m án!... Meg m inek?...
—  Mindig aszongya édesapám! —  méltat

lankodott a nagyobbik lány, az aranysárga hajú. — 
Szegény édesanyám, amig élt, máskép gondol
kodott.

Ettek, szótlankodtak és a tűzhely zsarátjának 
vörös fényén keresztül egymásra parázslód négy 
lobogó szempár.

—  Feküdjünk le! —  állt fel az öreg. — 
Mivel tartozók fiam?

—  Jó szóv al!... Még meghálnánk itt az éj
sz a k a i... Ezt engedje m e g !... Nem megyünk mi 
be a házba! . . .  Csak itt az eperfa alatt, vagy az
istállóba...

Mérhetetlen magasságokban lebegett már fönt 
a fiastyúk és a hold tejszínűre meszelte be az égi 
tájakat, midőn az egyik legény megdörzsölte sze
mét, felült fektében, megérintette a másikat.

— Kelj fel, p a jtá s !... Gyere, csináljuk meg 
reggelre a kerítést!... Istentelenül el van hagyat
va ez a tan y a !... A kerítés sok helyen k időlt!... A 
kútgém düledezik!... Az istálló hátsó falával is ten
ni kellene valamit, mert mahónap k id ő l!... Leg
alább megemlegetnek bennünket!

Szó nélkül ugrott fel a másik is és azonnal 
munkához láttak a ragyogó holdfényben. Szótla
nul dolgoztak. Reggelre ki volt javítva a kerítés, 
rendbehozták a kút környékét, megtámasztották a 
rogyadozó istállófalat. A kertből kiszedték az úti
laput,  ̂ a bürköt, büdöskővirágot, kutyatejet. Az 
öregember, midőn kibújt az eresz alá, eltátotta a 
száját, a két lány pedig tűzbeborult arccal nézte a 
két legényt.

— Hát köszönjük a szállást, köszönjük a 
kosztot, most már odébb megyünk! — nyújtották 
búcsúzéra kidolgozott kezüket a legények.

És már mentek is, mielőtt bármelyik is szól
hatott volna nekik. Mentek a dűlőúton, vissza se 
néztek. A két lánynak a torkában ugrált a szíve, 
szavakat kerestek és üresen kongott a lelkűkben 
valami. Az aranyhajú sírósan szólt később:

—  Édesapám!
— Édesapám, ne hagyja elmenni őket! — csil

logott a szeme a másiknak is.
. Az öreg pipát szutyogtatott, komótosan rá

tömött
—  Jányaim, hászen azt se tudjuk, hogy ki 

ijafija egyik se !...
—  Ég a kezükben a munka!...
—  Jóravaló mindegyik!... Ügyes-arcú, okos- 

szavú m indegyik!...
—  Mahónap nem birja már a kaszát, kapát, 

édesapám !...
Hulltak az érvek, mögöttük az egy nap alatt 

megérett szerelem kandikált ki. Végre az öreg
ember megtört.

—  Hát nem bánom, n a !... majd meglátjuk! 
Kiáltsatok utánuk. Hívjátok vissza őket!

*

Jöttek vissza a dűlőúton, kiki a párjával. A 
déli szél cibálta, fodrozta a lányok szoknyáit és 
arra hozta a messzi falu reggeli harangszavát. A 
templom kupolája felragyogott a napsütésben, 
megnőtt képzeletükben és mind a négyen boldog
ságtól remegve érezték, hogy rövid idő múlva ün
neplőbe öltözötten állnak majd a kupola alatt.

Az öreg ember lopva könnyet törült ki a 
szeméből. De erős volt, kemény akart lenni!

—  Hát, gyerekeim, itt az eperfa alatt meg- 
früstökölünk, ótán dologhoz!... Holnap nyomta
tunk, a szérűt kell rendbehozni!... Jányaim, tik 
meg a zsákokat teszitek rendbe!... Vasárnap pe
dig bemegyünk mind az öten a faluba!,.. Mozgás!



B I Z A L O M 119

A trianoni páva,
Égbenyúló magyar hegy alatt,
Elárvult székelyfalu hallgat, '
Olyan csendes, azt hinnéd halott, 
Pedig laknak még itt magyarok.
Egy két öreg lófő is akad,
Anyák, meg gyerek, aki kacag,
Olykor még gyerekkacagásra,
Mosoly kerül a bús orcákra.
De aztán vége, —  nincs több öröm, 
Kelyhük itala csupa üröm,
Fenékig ürítik szent hittel,
Telve vannak titkos reménnyel,
Hogy egyszer tán’ újra magyar nap, 
Ragyog majd a magyar ég alatt, 
Hangos lesz a magyar szó is még, 
Szabad magyar dal fakad, mint rég... 

Vasárnap délután,
Ház előtt a padkán,
Székely anya ölén,
Székely gyerek pihen... 
„Édesanyám, lelkem,
Meséljen kend nékem,
Mesélje a régit,
De csak ám a szépít,
Hogy ki az én Apám,
Mesél, úgye Anyám?"
Mesélek gyermekem,
„Hallgassad csak szépen"...
S  székely anya ajkán,
Magyar szavak szárnyán, 
Megindul a mese...
„Háborúba hívták,
Elment hát az apád,
Az elsők közt volt ő,
Vele ment sok lófő,
Sok szép piros élet,
Mind deli legények... 
Ellenségünk annyi.
Nehéz volt olvasni,
Mint a sáskák raja,
Tört ránk a sok fajta,
Tengernyi nagy sereg,
Még a föld is rengett...
De ott volt az Apád,
Nem kellett félnünk hát!... 
Nyert is sok szép csa’tát,
Jól védte a hazát,
Medálit is kapott,
Aranyosat, nagyot!..."
Hallgatja a gyerek,
Szeme szinte kerek,
Eleven az esze,
Olyan szép a mese...
Látja már a csatát,
Hallja minden zaját,
Peregnek a dobok,
Minden recseg, ropog,
Ágyúk torka szakad,
Vad tüzet ontanak,
Gyilkos ólomgolyók,

Biztos halált hozók, 
Szanaszét röpködnek...

Halódók hörögnek,

Egyik anyját hívja,
Másik a mátkáját,
Van, ki elsiratja,
Elhagyott árváját...
Aztán még egy sóhaj,
A borús ég felé,
S felröppen a lélek.
Az Úr trónja elé...
Amott a sánc alatt, 
Honvédek rohannak,
A nagy füsttengerben,
Alig, hogy látszanak, 
Maroknyi a csapat,
Ádáz harcot vívnak,
Legelői a zászló,
Rajtarajt! — a jelszó...

Fölérnek a sáncra,
Hull az ellen száza,
Most az Apját látja,
Amint viszi, rántja,
S kitűzi a zászlót,
A szent magyar zászlót!...

Ez a mese szépe,
Szomorú a vége,
De azt az Édeske,
Még sohse mesélte...
Most is im elhallgat,
Nem bírja a szava,
Ha nem látná a fia,
Tán’ föl is zokogna...
De a gyerek kéri: 
„Édesanyám, lelkem,
Mondja meg hát nekem, 
Mikor jön már haza,
Újra Édesapa?...
Mikor vesz ölébe,
Ültet a térdére,
Játszik huszárt velem,
Úgy, mint akkor, régen?..."

Fájdalmas a hangja,
Érzi jól az anyja,
De a szentigazat,
Meg, mégsem vallhatja... 
Elfordítja fejét,
Elfojtja könnyeit,
S  tovább mesél inkább, 
Idegen országról,
Idegen országban,
Egy büszke madárról... 
„Kicsi fiam, csacska, 
Hallgassad, csak hallga!...

Fényes madár, járása gőgös, 
Minden tolla, aranyos, gyöngyös, 
Ezüstös palotában lakik,
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Ragyogása szinte, hogy vakít,
Lépése hímes szőnyeget ér,
Soha, senki elől ki nem tér...

— De lelke nincs néki,
Szíve sem volt soha,
Esztelen madara,
Rátarti, ostoba...—

Ezért lettünk: Székelyország, árva,
Ez fiam a trianoni pávai..."

Vasárnap délután,
Ház előtt a padkán,
Székely anya ölén,
Székely gyerek pihen...
Édesanyja szava,
Szelíd galambhangja,
Altatja, csitítja,
Alomba ringatja,...
Álmát híven őrzi,
Könnyét egyre törli,
S  várja, hogy alkonyon,
Csíki havasokon,
Újra rávillogjon,
Magyar tüzek lángja,
Az ősi határra,
Nagy Magyarországra!...

Budapest, a trianoni szerződés esztendejében.
Cs. B.

Miképen mi is megbocsátunk...
— Elbeszélés —

(Folytatás.)
— Most visszafizetem neki, amit az asszo

nyommal tett!...
Felállt, hogy ott hagyja. A hideg fagyban, 

a zúgó viharban, amelynek panaszos jajjától még 
a Tisza hangját is alig hallani.

Hagy fagyjon meg a kutyalelkű!...
Már-már be is megy a házba, amikor, eszébe 

jut a Miatyánk, amit éppen most imádkozott el. 
Még nincs tíz perce, hogy azt imádkozta:

„...bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen 
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!..."

A szobából még ki sem szállt az a lehellet, 
amely akkor jött ki az ajkán, s ő máris másképen 
akar cselekedni?

Egy pillanatig habozott... Tétovázott, küszkö
dött, de ez a tétova pillanat megteremte a maga 
jó gyümölcsét.

— Nem!— kiáltott föl — N em !... Az egy
szerű napszámos, a földhözragadt, eladósodott 
szegény ember megmutatja, hogyan kell szeretnünk 
a felebarátunkat.

Sovány, de izmos kezére veszi a súlyos tes
tet, és bevonszolja a szoba egyetlen ágyába s pil
lanatnyi késedelem nélkül feleségével együtt hoz
zálát az élesztési kísérlethez...

*
Két hétig feküdt Dombiéknál Bartha Ambrus.
Átengedték neki egyetlen szobájuk egyetlen 

ágyát s addig ők a konyha földjén háltak. Mert

ezt parancsolta az igazi szeretet törvénye. Meg 
vontak minden falatot a saját szájuktól, de a szük
séges dolgokat előteremtették a betegnek.

És mégis, mi volt érte a hála, a köszönet!
Mikor Bartha magához tért, nem a köszönő 

szó jött ki először az ajkán, hanem megtámadta 
Dombit, hevesen hálátlanul.

— Hogyan merészelt behozni a házába?... 
Miért avatkozik bele a más ügyeibe?... Azonnal 
megyek haza!... A ruhámat!...

Fel akart ugrani, azonban a fájdalom vissza
dobta az ágyba.

Később a lecsillapodás után a pénztárcáját 
kereste.

— Hol van a pénzem?... Adja ide a pénze
met! — sikoltozta és a kebléhez kapkodott.

Dombi először vörös lett, de aztán büszkévé 
derült az arca. Szánta, teljes szívéből szánta ezt 
a szegény embert, aki talán nem is olyan rossz, 
mint a híre... Csak kéreg tartja fogva a szívét, 
kemény páncél, amelynek a jóság és a szeretet 
melengető napja kellene s akkor felolvadna: meg
nyílna... A szekrényhez lépett, kivette a szegényes 
fehérneműek alól a duzzadt, fekete bőrtárcát és 
odavitte az ágyhoz.

Bartha meg sem köszönte.
Mohón esett neki a bankóknak. Olvasott .. 

Mindig tudta, mennyi pénzt hord magánál. Még 
az aprópénzét is fejben tartotta.

A pénz megvolt.
Mert még az orvost is a magáéból fizette ki 

Dombi. A patikát is. Meg mindent, ami csak kel
lett a két hét alatt. Ráment az. utolsó fillérje is, 
amit a házrészlet törlesztésébe kellet volna küldenie, 
de ő tartozott Bartha Ambrusnak — hát fizetett.

Szegény Bartha! Micsoda mély sebet kapott 
a szive.

Két hét múlva annyira javult az állapota, 
hogy az orvos megengedte a hazaszállítását. Saját 
lábán ment ki a kocsijához, de még kezet sem 
fogott hűséges ápolójával. Kezet sem fogott azok
kal, akik a csupasz földön háltak miatta, akik utol
só fillérjüket költötték rá s kitették magukat annak 
a veszélynek, hogy a bank nem nézi el a negye
dik havi törlesztés mulasztását és foglaltatni fog. 
Elfelejtette, hogy ugyanaz az asszony ápolta őt 
éjjel-nappal, aggódó figyelemmel, önfeláldozás
sal, akit ő még a kapuja alá sem engedett be...

Egy hétig várt a falu.
De hogy egy hétig sem történt meg az, amire 

ők számítottak, nevetni kezdték Dombit. Hogy mi
lyen nagy szamár... Jóval fizet a rossz helyett!... 
Ma, a modern, huszadik században, amikor oly sok 
az önző ember...

Csak Dombi nem nevetett. (Folyt, köv.)
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