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Az út.
Irta: Raáb Mihály.

Fenn az égben,
Messzeségben,
Ragyognak a csillagok!
Itt a földön 
All egy börtön,
Amelyikben én vagyok!
Amelyikben fogoly lettem,
Melyben annyit s úgy szenvedtem!
Ragyogjatok csillagok!
Én még kiszabadulok!
De nincsen más 
Szabadulás
Nem is tudok más utat:
Ajtóm őre 
Lát előre
Ő a keresztre mutat!

Anglia és Magyarország.
Pontos párhuzamot vonni az angol és a ma

gyar történelem közt igen nehéz volna. Az angol 
nemzet fejlődése nyugodt és sima s a legönállóbb 
fejlődés egész Európa történetében. Földjét szigeti 
fekvése miatt ellenség lába sohasem taposta. A 
magyar nemzet történeti fejlődése viszont éppen 
ellentétes vonásokat mutat: ezeresztendős történe
tünk nagy nemzeti katasztrófák sorozata és fejlő
désük — politikai, gazdasági és kulturális fejlő

désünk — sokszor megszakad. Magyarország a 
népek országútján fekszik s nem volt nagy euró
pai háború, felfordulás, melyet elkerülhettünk volna. 
És sajátságos módon a két nemzet alkotmánya, 
politikai intézményei mégis feltűnő hasonlatossá
got mutatnak és megnyilvánul ez a hasonlatosság 
a magyar és az angol nemzet gondolkodásában is. 
Az angol közgondolkodást is ugyanúgy, mint a 
magyart, az önállóság és az egyéni szabadság 
szeretete jellemzi; a szónak betűszerinti értelmében, 
az egyéni kezdeményezés, az egyéni szabadság 
elfojtására egyik sem hajlandó. Azt látjuk az an
gol történetben, hogy az angol nép mindennemű 
kényszer-szervezettől irtózik, csak önkéntes társu
lásra hajlandó, viszont az önkéntes társulásban 
és annak sikereiben egy nemzet sem hasonlítható 
hozzá: nagy birodalmakat, hatalmas, virágzó gyar
matokat, részben magántársaságok, részben egyes 
emberek szerveztek meg az anyaország számára, 
mint például Indiát és a délafrikai gyarmatokat.

Az angol és a magyar párhuzam ellen azt 
a megjegyzést lehetne tenni, hogy ennek semmi 
helye nincs, mert mi kicsiny nemzet vagyunk, az 
az angol pedig a világ legnagyobb birodalma és 
egyik leghatalmasabb nemzete; nyelvüket ma több 
mint 200 millió ember beszéli. Csakhogy az an
gol nép régen nem volt viszonylag ilyen nagy, 
mint ma. Magyarországnak Mátyás király korá
ban jó 4 millió lakosa volt, amelyből a színmagyar
ság körülbelül 90 százalékra rúgott. Angolország
nak még Erzsébet királynő korában is alig volt 
ennyi lakosa. Az angol nemzet óriási mértékű 
szaporodása csak későbben kezdődik, az úgyne
vezett kapitalista és a gyarmatosító korszakban.

Az angol és a magyar alkotmány legfőbb 
rokon vonása, hogy mind a két nemzet felfedezte 
egymástól függetlenül a képviseleti törvényhozási
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formát. Az angol nemzet épúgy, mint a magyar 
évszázadokon keresztül szívós harcot folytatott a 
korlátlan királyi hatalom ellen s ebben a harcban 
ott is a nemzet győzött, ugyanúgy, mint Magyar- 
országon. A rendi szabadságok két nagy okmá
nya a XIII. század közepén (az angol Magna Charta 
és a magyar Aranybulla) tartalmilag rokonvoná
sokat mutat. Nálunk Magyarországon az alkot
mányfejlődés kissé lassúbb menetű. Az ország
gyűlések az utolsó Árpádházi királyok korától 
fogva nálunk is állandóak és intézményszerűek és 
korlátlan királyi hatalom többé nincs, de a képvi
seleti forma nálunk későbbi keletű. Ángolország- 
ban a képviseleti forma már megvan a XIII. szá
zad vége óta, nálunk Magyarországon csak a tö
rök korban, a XVI. század derekán válik ketté 
végleg a rendi diéta felső- és alsótáblára és ugyan
akkor állandósul a követküldés is.

A magyar nemzet nagy harca az alkotmány 
és a lelkiismereti szabadságért, Angolország ha
sonló küzdelmeivel szintén igen sok rokonvonást 
tüntet fel. A XVII. század elején, amikor a Stuartok 
Angolországban le akarták törni a parlamentá- 
rizmust és katalizálni akarták az országot, az an
gol nemzet Cromwell vezérlete alatt felkelt az ősi 
alkotmány megvédésére. Nálunk, Magyarországon 
is ennek a századnak a derekán hasonló irányú 
és szellemű harcok zajlottak le a dinasztia ellen, 
amely ugyanazokat az eszméket képviselte, itt, az 
európai kontinensen, mint a Csatornán túl a Stuartok. 
A mai alkotmányos fejlődésünk 1526 után termé- 
mészetesen megakadt. A nagy történeti katasztró
fa után a mohácsi vész után, odakapcsolódtunk 
egy idegen uralkodóházhoz, amely századokon 
keresztül képviselte Európában a spanyol és fran
cia szellemű uralkodói korlátlan hatalmat. A ma
gyarság ettől az időtől fogva nem intézte többé 
sorsát önmaga, a saját felfogása és életszemlélete 
szerint s magától érthető, hogy a magyar alkot
mány és jogélet megakadt fejlődésében. A magyar 
nemzet zöme azonban sohasem mondott le alkot
mányos szabadságairól. Rákóczi Ferenc felkelésé
nek alkotmányos szelleme teljesen Cromwellével 
azonos. Ha Rákóczi szabadságharca győz és a 
magyarság teljesen önállóan rendezheti be itt a 
saját életét, biztosra vehetjük, hogy a teljesen angol
mintájú alkotmányos királyság és az angol Jog
törvényben megrögzitett egyéni szabadságjogok 
valósulnak meg Magyarországon.

Az angollal rokon ősi magyar alkotmány 
mégis megmaradt. Sokan, akik a múltat modern 
szemüvegen nézik, azt az ellenvetést tehetik, hogy 
a régi magyar alkotmány a megcsontosodott ren
diség alkotmánya volt és ellentétben állott az új
kor demokráciájával. Ez tökéletesen igaz, de ugyan
ezt mondhatjuk az angol alkotmányról is. Angol- 
országban a középkorban és az újkorban épúgy 
nincsen nyoma a demokráciának, akárcsak Magyar- 
országon. Az angol demokrácia csak az 1833-i 
választójogi törvénnyel kezdődik, a nagy tömegek 
politikai joga Angolországban is a XIX. század 
terméke. És itt ismét megtaláljuk a magyar és az 
angol parlamentárizmusnak egy fontos rokonvo

nását. A mai demokratikus angol parlament a 
régi, szükkörű rendiséget képviselő parlamen- 
tárizmusból bontakozott ki, ugyanúgy, mint a ma
gyar is. Kossuth Lajos hangsúlyozta 1848-ban, 
hogy mi nem vettünk külföldtől semmit sem, csak 
azt tettük, hogy a régi rendi szabadságot és jo
gokat a rendiségen kívülállókra is kiterjesztettük.

Mindenesetre egészen sajátságos jelenség, 
amelynek lélektani okait nehéz volna felfedni, hogy 
két egymástól ennyire távol élő, más nyelvcsalád
hoz, más fajhoz tartozó két nemzetnek alkotmány- 
jogi fejlődése, politikai észjárása ennyire rokon
vonásokat tüntet fel. Mi magyarok nyelvileg és 
fajilag idegenek vagyunk az európai nyelvcsalád
ban. Mindenesetre fontos és ezt a mai világvál
ság közpette nem árt hangsúlyoznunk, hogy in
tézményeinknek a szelleme, alkotmányos fejlődé
sünk rokonsága, a politikai észjárás csaknem tel
jes azonossága lelki kapcsokkal fűz bennünket a 
világ egyik leghatalmasabb s vezető nemzetéhez.

Bulgária útja.
A bolgár miniszterelnök — neve: Kiosszeivanov 

— a múlt héten Németországban járt Fogadta 
Hitler és tárgyalt a birodalom különböző vezetőivel, 
elsősorban Ribbentrop külügyminiszterrel. Négy
napos németországi út után hazatért. Hazatérő
ben megállott Jugoszláviában is, ahol szintén el
töltött két napot és ott egyrészt Pál jugoszláv 
kormányzóhercegnél volt fogadtatáson, majd Cin- 
car-Markovics jugoszláv külügyminiszterrel tárgyalt.

Ezzel a kettős látogatással kapcsolatban 
ismételten felmerül a kérdés, merre vezet Bulgária 
útja? A német-olasz hatalmi csoport részéről erő
sen hangoztatják, hogy Bulgária közeledett a né
met-olasz hatalmi csoporthoz. Ezt azzal indokolják, 
hogy egyrészt Bulgária kivitelének háromnegyed
része Németországba irányul, másrészt, hogy Bul
gária revíziós törekvéseit elsősorban a német
olasz hatalmi csoport támogathatja, úgy amint 
ezt tette Magyarországgal. Különösen az utóbbi 
indok miatt Románia részéről elég élesen is írtak 
a bolgár miniszterelnök útjáról és hangoztatták, 
hogy a bolgár revízióból még sem lesz semmi, 
mert Románia nem adja vissza Dobrudzsát.

Rendkívül érdekes azonban az a nyilatkozat, 
amit a bolgár és jugoszláv államférfiak tettek. Eb
ben a nyilatkozatban azt hangoztatják, hogy Bul
gária és Jugoszlávia között a pár évvel ezelőtt 
kötött szerződés szerint örök béke áll fenn és 
most ennél még többet is akarnak: a két ország 
gazdasági életét a lehető legnagyobb mértékben 
össze akarják hozni. Ugyanilyen érdekes az is, 
hogy a jelentések szerint a bolgár miniszterelnök 
rövidesen Angliába és Franciaországba is ellátogat, 
hasonló politikai céllal. Végül a harmadik érdekes 
dolog, hogy Musanov, a bolgár képviselőház el
nöke, már előzetesen külföldön utazik, de erről 
az utazásról élénken cáfolják, hogy annak politikai 
célja volna.

Mindezeket összevetve, azt kell látnunk, hogy 
Bulgária elsősorban Jugoszláviával való szoros
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együttműködést akar és vele együtt jó barátságot, 
kapcsolatot kíván fenntartani úgy a német-olasz, 
mint az angol-francia hatalmi csoport felé. Nern 
kívánnak csatlakozni egyik hatalmi csoporthoz 
sem, hanem gazdasági erejük kihasználásával 
szeretnék elérni céljaikat. Jellemző, hogy ugyanezt 
csinálja Románia is, csak nem együtt Bulgáriával 
és Jugoszláviával, mert Románia és Bulgária kö
zött fennáll a már említett revíziós kérdés. Bár
mennyire nem akar azonban egyik vagy másik 
kisebb állam csatlakozni valamelyik hatalmi cso
porthoz, a tényleges helyzet mégis az, hogy a 
német-olasz hatalmi csoport befolyása ezekben az 
államokban erősödik és fejlődik.

Anyám.
Nem ismertem de tudom, hogy volt — 
Mert vagyok,
ö  előttem elment meg se kérdett — 
Elhagyott.
Vak éjszakán elindult félve —
Reszketett,
Csak a szívét láttam, — csillogott — 
Szeretett.
A szemét is láttam könnyezőn —
Zokogott,
Lángoló szivében a szeretet —
Lobogott.
Ő előttem elment, meg se kérdett — 
Elhagyott.
Nem ismertem, de tudom hogy volt — 
Mert vagyok. Bois.

Föltámadt egy Kossuth-szobor.
Volt idő, amikor Nagy-Magyarország városai 

egymással vetélkedve emeltek szobrot Kossuth 
Lajos halhatatlan emlékezetére. Kőbe, márványba 
faragva, ércbe öntve egymásután nőttek ki a 
földből a magyar szabadság lánglelkü, lángszavú 
apostolának szobormásai. Művészeink alig győztek 
eleget tenni a rendeléseknek és résztvenni a 
pályázatokon, amelyek arra voltak hivatva, hogy 
ihletet fakasszanak és ötleteket sarjasszanak elő a 
Kossuth név, a Kossuth-mitosz sugallatával. Akkor 
volt legerősebb ez az áramlat, amikora kilencszázas 
évek elején a függetlenségi mozgalom — az 
úgynevezett nemzeti küzdelem eredményeképpen — 
egyszerre hatalmas sikert ért el a politika porondján. 
A függetlenségi negyvennyolcas párt vezérei kor
mányra jutottak, élükön Kossuth Lajos fiával, aki 
a koalíciós minisztériumban a kereskedelmi tárca 
birtokosa lett. Kossuth-szobrok addig csak egyes 
nagyobb vidéki városokban álltak. Most azután, 
a nemzeti lelkesedés hevében, kisebbek is igye
keztek pótolni a mulasztást.

Természetesen mindenütt nagy ünnepélyes
séggel avatták fel Kossuth apánk emlékművét. A

szobrászok legtöbbnyire a nagy szónokot örökí
tették meg, a selymeshajú, dús szakállú, tüzes 
tekintetű, karcsú szép férfit, amint csizmában 
zsinóros atillában, lobogó mentében gyújtó hatású 
toborzó beszédét tartja. Hogy egy vagy több 
mellékalak került-e a talpazatra, azt a mindenkori 
gyűjtés eredménye döntötte el. Ha futotta a szo
boralapból, akkor a művészek képzelőerején mú
lott, hogy miféle jelképes csoportozattal érzékítik 
meg a Kossuth-beszéd magával ragadó hatását, 
vagy a Kossuth-eszme történelmi jelentőségét.

Gömör vármegye kies fekvésű, Rákóczi-em- 
lékekben gazdag városa, Rozsnyó sem maradhatott 
ki az országos mozgalomból. Elkészíttette a maga 
Kossuth-szobrát Róna Józseffel, a kitűnő művész
szel, a budavári Savoyai Jenő-szobor és még több 
értékes emlékmű alkotójával. A szobor nagyon 
szépen sikerült és látható, hogy az eszmétől át
hatott igaz művész alkotta, aki még hozzá — 
mint rendkívül érdekes emlékirataiból tudjuk —, 
olyan szerencsés volt, hogy személyesen ismerte 
a turini remetét, sőt engedélyt kapott rá, hogy 
öregkori fejét természet után megmintázhassa.

A rozsnyói Kossuth-szobrot nagyszabású ha
zafias ünnepség keretében leplezték le 1907 május 
26-án. A szobor leleplezésén résztvett Kossuth Fe
renc és Róna Jószef a szobor alkotója is a feleségével.

Az új felavató beszédet Jaross Andor felvi
déki miniszter tartotta mégpedig ismét avató szó
noklatot, a szobor újjászületésének fölemelő ünne
pén. Mert az első leleplezés óta nagyot fordult a 
történelem kereke. Jött a világháború, bekövetke
zett Magyarország balsorsa, szomorú megcson- 
kítfatása a trianoni békében. A csehek elrabolták 
Felvidékünket és az elszakított országrésszel együtt 
a magyar Rozsnyót is. Az „új urak a régi hegyek 
közt" — ahogyan Maróthy Jenő nevezte őket 
csendes, fájdalmas iróniával — itt is mint Po
zsonyban, Kassán és sok más helyen, szoborrom
bolással igyekeztek minél előbb fájdalmas sebet 
ütni a magyarság lelkén. Rövidesen eltávolították 
a szép szobrot. Csak az üres talpazatot hagyták 
helyén, de arról is lekaparták Kossuth világszerte 
tisztelt nevét.

A bronzalak valami sötét, dohos pincében 
hevert húsz esztendőn át. Most, hogy a Felvidék 
egy része s azzal együtt Rozsnyó hazatért az 
anyaországhoz, eljött az ideje a Kossuth-szobor 
helyreállításának. A rozsnyóiak kegyelete fölkutatta 
méltatlan rejtekhelyén. És a szobor érdemekben 
megőszült alkotója megérte azt a büszke örömet, 
hogy ő maga tatarozhatta ki kedves alkotásán a 
barbár kézzel ejtett csorbákat. És ott lehetett abban 
a lélekemelő órában, amikor az újra magyarrá 
lett magyar város apraja-nagyja ünnepelte Kossuth 
szobrának feltámadását.

India tehenei.
A hajókürt felbőg, még néhány pillanat és 

odasiklik a fehéren szikrázó mólóhoz és előttünk 
India szent városa, Bombay. A nap ontja sugarait 
a védtelen utasokra, tüzel a hajó padlója, a vas
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korlát, a levegő lomhán, súlyosan áll a táj fölött. 
A hajó korlátjának támaszkodva két férfi áll: egy 
idősebb, negyvenes, vörösarcú hollandus és egy 
fiatalember, nézik az egyre közeledő várost, a pisz
kos tengervizet és a kikötőben ide-oda igyekvő 
apró járműveket.

— Szóval megérkeztünk — mondja az idő
sebb férfi —, mit szólsz hozzá?

— Túlságosan meleg ahhoz, hogy szólni 
tudjak. India! Hogy vágytam ide.

— Szóval nem örülsz?
— Örülök, apám, de ez más, nem az a 

szenvedélyes érzés, ami eddig volt, míg nem 
ismertem.

— Ne félj, még nem ismered, lesz bőven 
részed meglepetésekben.

Leszállnak a hajóról. Az idős úriember, a 
hollandus apa, aki tanulmányútra hozta talán ma
gával fiát, hatósági közegekkel, hordárokkal és 
riksakulikkal tárgyal, intézkedik, magabiztos fellé
pése, nyelvtudása bizonyítja, hogy alaposan isme
rős a trópusokon. Végre erélyes hangja és fenye
gető nyugalma elparancsolja maga és fia mellől 
a koldusok, árusok, idegenvezetők, riksakulik, soffő- 
rök és szálló-boyok hangos seregét: egyedül ma
radnak s a következő pillanatban egy hatalmas 
fekete kocsi siklik a kikötőépület kijárata felé. 
Beszállnak.

Alig fut az autó néhányszáz métert, éktelen 
dudálással hirtelen megáll.

— Mi az?! — kérdi izgatottan a fiú, Pieter, 
aki kitűnően vezet és semmit se lát, ami miatt 
meg kellene állni.

— Bizonyára egy tehén fekszik az utón, 
talán több is — mondja az apa kényelmesen hát
radőlve az ülésen, szivart vesz elő és nyugodtan, 
nagyon ráérően meggyújtja. Egy-egy szippantás 
közben folytatja mondanivalóját fiának, aki cso
dálkozva felkiált:

— Egy tehén?
— Igen. Tehén, borjú vagy bika. Szóval egy 

köztiszteletben álló barom. Meg kell várni, mire 
határozza el magát. Bántani nem szabad. Sérthe
tetlen állatok ezek. A hindu vallás tiltja a marha
húst, sőt a marha levágását is. Mindenkinek kö
telessége, hogy táplálja őket.

Pieter feláll a kocsiban, látja, hogy a soffőr 
a szomszéd üzletből valami zöld takarmányfélét hoz.

— Az eredményt láthatod. A jámbor tehenek 
megszokták a nagyváros forgalmát, nyugodtan és 
bántatlanul ténferegnek az utcán, lefekszenek a 
villamossínre és kérődzenek. Valami csalamádéval 
vagy egy szakajtó kukoricával esetleg sikerül el
csalogatni. Esetleg nem. Ilyenkor megpróbálhatod 
rábeszéléssel, jámbor biztatással. Csak éppen hozzá 
ne nyúlj. Agyonvernek érte.

— Kedélyes — feleié Pieter dühösen.
— Igen, kedélyes. De hozzá lehet szokni. 

Különösen, ha tudja az ember, hogy a benszülöt- 
tek mennyire tisztelik ezeket a négylábú szenteket. 
Boldog, aki megérinthet egy-egy ilyen szabadon 
kószáló állatot: áhitatos imát mormol melléje.

Hatalmas füstfelhőt fúj ki magából. Elgondol
kozva néz maga elé.

— Talán te is tiszteled ezt a barmot, apa? 
—• kérdi Pieter szelíd gúnnyal.

— Azt éppen nem. De engem már nem 
zavar. És van ennek a szokásnak is haszna A 
szegények megfejhetik az ilyen gazdátlan, kóbor 
jószágot. Ez szép és megnyugtató. De igézés, 
varázslat ellen kissé középkori módra „élnek ve!e.“ 
A száraz trágyával. Ezt különben talizmánnak is 
használják. Na, mi van? — fordult hirtelen a 
soffőrhöz.

— Már indul! hangzott az örvendező felelet.
— Persze a tehénre érti — mondta Pieter 

és elnevette magát.
— Igen. Ez fontos is. Addig nem mehetünk 

mi se. Nagy úr az ilyen tiszteletben álló barom! 
Valóságos paradicsom Indiában a szarvasmarha
élet. A köztulajdont képező templomi csordán kí
vül, persze lehet egy hindunak tiszteletben álló 
tehene vagy borja magántulajdonban is. Olyanok 
is vannak, akiknek csak tehenük van; az utcán 
laknak, de pórázon vezetik magukkal védő állat
jukat. A tehén és gazdája egyforma, színes csikókat 
hord a homlokára mázolva, amelyek Shiva vagy 
Vishnu szent jeleit ábrázolják.

— Szóval Vishnu tiszteletére lemondhatok a 
marhahúsról egyidőre — kérdezte Pieter.

— Na látod, már megyünk is — felel apja 
ügyet se vetve a kérdésre — jámbor barátunk 
betért a suszterhez és szerencsét hoz neki. Hogy 
a marhahúsról, hogy mondtad? Lemondhatsz?

Kihajította szivarcsutkáját a kocsiból és hal
kan, szinte sóhajtva felel:

— Azt nem. Sőt, életedben nem ettél annyi 
marhahúst, amennyit itt ehetsz. Elvégre moha
medánok is vannak Indiában, akik csak a disznó
húst nem ehetik meg, és angolok, akik élnek-halnak 
egy jó beaf-steak-ért.

— Hát . . .  ezt nem értem!
— Sok furcsa dolog van a világon, Pieter, 

nagyon sok. És hidd el, nem a legrosszabb ezeket 
a furcsaságokat végigcsinálni. Minden új ország 
egy új kaland és remélem, tetszeni fog neked ez 
az ország.

A kocsi egy díszes épület előtt megáll, ben- 
szülött szolgák sietnek az európai urak elé és 
Pieter jókedvűen körülnéz.

— Ez már India! — mondja, de apja a 
fejét ingatja:

— Igen, ez. Meg még sok minden. És ha 
kinyitod a szemed, lassan megismered ezt a világot.

Pozsonyi kis trafik.
írta: Ács Ernő.

Egy-kettő-három kopott márványlépcső; vas
patkós küszöb; szúette tölgyajtó; cifra, kovácsolt
vas kilincs; vékonyhangú csengő: csingilingi-
csing-ling...ing... — és az ember benn volt a 
kis trafikban.

Boltíves szobában kicsi pult; a pult mögött 
mosolygós nénike; őkuláré az orrán, kötőtű a
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a Nyugatmagyarországi Híradó.kezében, előtte 
Sztanek néni.

Gutntág... sztihand, Frau Sztánek!
— Jónapot Kranzl úr! Szolgálhatok, kérem?

Négy Hölgy kérek és egy skatuly
Cündholc.

Sztanek néni fürgén felállt; jobbra nyúlt, 
balra nyúlt s már is mondta:

— Négy Hölgy cigaretta és egy doboz gyuj- 
tófa; tessék, kérem!

Csingilingi-csing-Iing.. .ing...
Az utca, ahol a kis trafik székelt, tekintélyes 

öreg utca volt; két és háromemeletes bérházai között 
címeres homlokzatú úripaloták díszelegtek. Az 
eleje a várhegyre telepedett, a vége meg, sze
szélyes kanyargással, lesétált a Dunapartra. Ko
moly és előkelő volt az utca, de azért cseppet 
sem büszke vagy nagyképü. Udvaraiban leánderek 
virítottak s reggelenkint kedélyes verkliszó ker
gette ki falai közül a csendet.

A trafik mögött volt a lakás; egyetlen tágas 
szoba. Ajtaja a boltra nyílt, ablaka a kapualjára 
nézett. Ősztől tavaszig csend uralkodott a szobá
ban, de nyáron rettenetes dolgok történtek benne. 
Kraft templom-karnagy úr éppen szivarra gyújtott 
s a gyújtó majdnem a körmére égett:

— Mi az Sztanekné? Malacot ölnek oda
benn?

— Jaj, dehogyis, kérem — röstelkedett a 
néni —, csak a gyerekek verekednek. — Aztán 
sóhajtott: Nagy gond három diákgyerek egy öz
vegyasszonynak.

— Fel a fejjel Sztanekné! — mondta ke
gyesen Kraft karnagy. — Az Úr, aki felettünk 
lakozik, majd csak megsegíti.

A háziúr, aki Sztanekék fölött lakott, büszke 
járású és szigorú tekintetű férfi volt. Özvegyember. 
Ajtaján címeres sárgaréztáblán, ez állt: „Alsó- és 
Felsőharkályi, Kis- és Nagyparnaki Parnaky Géza 
cs. és kir. kamarás."

Iskolaév végén Sztanekné ünneplőbe öl
tözött, kézenfogta legnagyobbik fiát s felment vele 
a kamaráshoz. Árpád a pozsonyi lyceum tanulója 
volt; a háziúr taníttatta, Parnaky elolvasta a diák 
bizonyítványát, bólogatott, barackot nyomott a fe
jére, fényes ötkoronást dugott a markába, azt 
mondta: — Csak így, tovább! —, aztán kegye- 
gyelemben elbocsátotta őket. Sándor, a középső 
gyerek, Rózsahegyen, a nagybátyjánál járt isko
lába; Frigyes, a legkisebb, Brünnben, a nagy
nénje költségén faragta az iskolapadot. Csak nyá
ron volt együtt a család.

Csilingelt a csengő, jöttek-mentck az em
berek s Sztanek néni sohase unatkozott a kis 
boltban.

— Mondja, nagysám: mi bért fizet ezért a 
kis lyukért? — kérdezte egy szúrosszemű idegen.

— Jaj, kérem, nehéz erre felelni — magya
rázta az özvegy. — A méltóságos úr áldott jó 
ember, de sokat ad a formákra; meg aztán: neki 
is szüksége volna a pénzre... Hanem a lánya... 
Óh, az egy aranyos lélek; az csak adni tud... —

Sztanekné meghökkent: — Ejnye!... Miért érdekli 
ez az urat? Csak nem adóhivatalnok?

— Szociológus vagyok — mondta rejtel
mesen az idegen —, az elnyomottak sorsát ta
nulmányozom...

Újra nyár volt. Karcsú lány suhant végig a 
kapu alatt. Aranyhajú, nefelejtsszemü. Parnaky 
Gizella kisasszony. A Sztanek lakásban vad üvöl
tés támadt. Sándor és Frigyes elrántották Árpádot 
az ablaktól, leteperték, a mellére ültek s énekelni 
kezdték a Gotterhalte dallamára:

Al-só, fel-ső, hosz-szú, rö-vid,
Kis és nagy az e-lő-ne-vem!
Pén-zem nin-csen, csak gő-göm van, 
Hosz-szú ha-jam s rö-vid e-szem!...

Nem tudták folytatni. Árpád lerázta magáról 
a kamaszokat s akkora két pofont szabott le nekik, 
hogy csillagot hányt tőle a szemük. Hihetetlen 
gyorsan történt az egész. Mire Sztanek néni be
rontott, hogy egy pipaszárral rendet teremtsen, a 
három testvér már a szoba három sarkában ült 
és szerényen hallgatott. — Az özvegy mindent 
hallott. Csóválta a fejét, s nem tudta felfogni: 
miért gyűlöli a két kisebbik fiú Parnakyékat.

Az idő múlt s a Sztanek csemeték nőttek. 
Sándor prágai diák lett, mert a nagybátyja Prá
gában kapott állást; Frigyes meg Bécsből írogatta 
a leveleit, mert a nagynénje urát Bécsbe helyezték...

Kranzl, városi kézbesítő lelkendezve robogott 
fel a három lépcsőn. Nyilvánvaló volt, hogy nem 
a négy Hölgy és a skatuly Cündholc miatt sietett.

— Gutntág... sztihand!... Gratulálom, Frau 
Sztánek! — lihegte. — Szívből gratulálom! — 
Mos jövök a Petőfi Denkmal le.. .lelepele-léze- 
séről... Donnerwetter... és hallottam az Árpád 
gyerek deklamálni!... Tyőnyörü volt! Igazán gra
tulálom!...

Valóban szép ünnepség volt a Kossuth 
Lajos téren.

Sztanek Árpád nyolcadikos gimnázista ma
gyar ruhában, piros-fehér-zöld szalaggal a vállán, 
ott ált a diákok élén és csillogó szemekkel nézte 
Parnaky Gizella kisasszonyt. Gizellán is magyar 
ruha volt. A fején párta. De ő nem figyelt Árpádra...

Sztanek Árpád megfogadta, hogy éjjel-nap
pal tanulni fog; híres ember lesz; és feleségül 
veszi Gizellát. Áddig pedig: imádja és hű lesz 
hozzá. — A hűség a legszebb erény a világon! — 
állapította meg Árpád.

Nyulászi űr igen korán jött a trafikba:
— Jóreggelt... jóreggelt Sztanek néni! Igaz, 

hogy a Parnaky lány menyasszony?
— Jó reggelt kívánok! Igaz, kérem.
— Ki veszi el?... Mágnás?
— Valami földbirtokos veszi el, tíz fillér 

visszajár, kérem.
— Mit szól ehhez Árpád?
— Árpád? Ugyan, kérem!... Árpád most 

honvédönkéntes a széplakutcai laktanyában. In
kább azt tessék megmondani: lesz-e háború!

— Háború? Úgyan, kérem!...
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Pár nap múlva harsány kiáltozás verte fel 
a csendes utcát: Rendkívüli kiadási... Megölték 
a trónörököst!... Rendkívüli különkiadás!...

— Istenem! Édes Istenem — imádkozott 
Sztanek néni a kis trafikban —, segíts meg 
bennünket!...

Kranzl kézbesítő mindennap bekukkantott 
és megkérdezte:

— Gutntág... sztihand! Mi van az újság, 
Frau Sztanek?...

— Semmi sincs, kérem. Az utolsó lapot 
Krakkóból küldte Árpád. A Parnaky kisasszony 
vőlegénye is aláírta. Főhadnagy. Az ő szakaszában 
szolgál Árpád.

— Nó, az a Barnáky kísasszon is ókosabb 
tete volna, ha gyorsan férjhez megy ahoz a pír
tokoshoz, mielőtt a csatápa mén!...

Haragos katona dörömbölt az ajtón:
— Mi ez? Miért van zárva ez a trafik? 

Mi dolog ez?... Hé!...
— Bácsi, kérem, ne tessék haragudni: a 

tulajdonosnő kiment a pályaudvarra. Most érkez
nek a sebesültek; a fia is közöttük van... Kö
szönöm, nem fogadhatok el pénzt. Én diák va
gyok; szívességből állok itt!

Gizella kisasszony vőlegényét is kórházvo
nat hozta haza...

Mennyi gond, mennyi bánat szakadt a csen
des utcára...

Árpád meghalt. Sándor eltűnt. Talán fog
ságba esett... Ki tudja... Frigyest is besorozták 
tegnap... Sztanek néni gyászruhában szolgálta ki 
a vevőket. — Gyakran kérdezték tőle:

— Mi van a Parnaky lány vőlegényével?
— Se kezét, se lábát nem tudja mozgatni. 

A látása is gyengül. Gerinclövés — mondta szo
morúan a néni.

— Szegény kisasszony! Nem elég, hogy az 
apja meghalt...

Fehér árny rebbent a kis trafikba.
— Óh, Gizella kisasszony! — ugrott fel a

néni. '
— Kedves Sztanekné... — mosolygott Gi

zella — adjon valami újságot. Az én drága ga
lambom igen türelmetlen odafenn. Szeretnék... 
szeretnék neki felolvasni... jó híreket olvasni a 
lapokból.

— Óh, tessék... tessék, drága!...
A fehér árny eltűnt. Megszólalt egy sötét- 

képű, katonasapkás civil:
— Ki volt ez a nő?
— Parnaky Gizella kisasszony!
— Az a... gőgös?
— Ejnye, kérem! — pattant fel Sztanekné—, 

hogy mer ilyent mondani?!
— Na! Talán nem?... Talán nem gőgös a 

fajtája?! Alsó és felső, hosszú és rövid... meg a 
fene tudja! Mit védelmez? Hiszen: nemsokára 
úgyis minden máskép lessz!...

Emberek rohantak az utcán. Messziről pus
kalövések hangzottak. Dübörgés támadt. Valaki 
orvos után kiáltozott. A kis csengő vadul csen
gett...

— Mi az? Mi történt?
— Helyet!... Félre az útból!...
— Szent Isten! Hiszen ez a... kisasszony!
— Óh, édes Jézusom! Mi történt, Herr Kranzl?
—... Pszt!... csak halkan, Frau Sztánek!...

Barnáky kisasszony tüntetett. Magyar ruhára ma
gyar kokárdát tűzte ki... zo a Dummheit!... jöttek 
a legionerek... ihr Sohn... a Sándor...

— Megölték?
— Azt nem! Csak apuska tusájával leütöt

ték!... A Sándor többet tud mondani!... Na, leben 
Sie wohl... Isten megáldja Frau Sztánek!... A 
Sányo fiából nagy úr lesz!...

*
De megváltozott a világ a kis trafik körül!
Sztanek néni járt, kelt, dolgozott, kiszolgált 

a boltban, mint azelőtt, de mintha kábulatban 
tette volna mindezt.

Szeretett volna örülni, hiszen mind a két 
fia hazaérkezett szerencsésen, de nem tudott. Pe
dig semmi baja sem volt. Sándor igen szép hiva
talt kapott és megnősült. A trafikengedély miatt 
sem kellett aggódnia; Sándor mindent elintézett. 
Árulhattta tovább is a cigarettákat és a szivarokat, 
csak az új nevüket kellett megtanulni. Sándor 
igazán jó fiú volt.

Végül is: minden rendbejött — Csingilingi- 
csingling-ing... zengett a kis csengő s utána 
vígan és büszkén hangzott az üdvözlés:

— Dobré jitro!
Sztanek néni mosolyogva, szolgálatkészen 

mondta:
— Dobré jitro! Co poroucite?... Jóreggelt! 

Mit tetszik parancsolni?...
Jaj, csak olyan összeférhetetlenek ne vol

nának ezek a gyerekek!... Hiszen ha Árpád élne! 
Az rendet teremtene közöttük! De így?... Sztanek 
néni szíve majd megszakadt a bánattól: Frigyes 
összeveszett Sándorral és elköltözött Pozsonyból. 
Bécsi lakos lett.

De milyen sokan eltűntek a régi ismerősök 
közül?!... A Parnakyak címeres homlokzatú ősi 
háza valami banké lett. Gizella kisasszony kór
házban feküdt; a vőlegénye meghalt...

Liptákné, a kamarás utolsó cselédje, mielőtt 
elutazott volna Pozsonyból, búcsút vett a kis 
trafiktól is. Sztanek néni könnyes szemmel hall
gatta a szavait:

— ... Hogy miből fog élni, ha kikerül a 
kórházból? A jó Isten tudja! Nincs annak már 
semmije se, csak valami csekély hadikölcsöne!... 
Hogy miért ment le akkor az utcára? — az úgy 
volt, kérem, hogy nagy lárma és lövöldözés tá
madt odakinn és szegény főhadnagy úr megkér
dezte: mi az, talán csak nem a honvédek jönnek?... 
Mert — tetszik tudni — mi, három éven át, ha
zudtunk a főhadnagy úrnak! Sajnáltuk! Gizella 
kisasszony ott ült az ágya mellett, a kezében új
ság, de nem nézett bele, csak beszélt szegény 
vaknak szépeket, mintha az újságból olvasta volna. 
Olyasmit mondott mindig, hogy győztünk; nem
sokára vége lesz a háborúnak és hazajönnek a
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katonák. Mind! A pozsonyi honvédek is. Diadal
kaput építenek a Stefánia-út végén, a Palugyaynál 
és azon át vonulnak be valamennyien!... Azon a 
napon igen szomorú volt a kisasszony. Azt mondta 
a vőlegényének: Most érkeznek a 13-as honvédek! 
Lemegyek, fogadom őket!... Felvette régi, aranyos 
ruháját, amit a dédanyjától örökölt, megcsókolta 
a főhadnagy urat és lement!... Így történt, kérem!... 
Másnap meghalt a főhadnagy úr. De ő nem tu
dott róla. A temetésen se volt; eszméletlenül fe
küdt a kórházban...

Sztanek néni bement a belső szobába és 
sokáig nézte Árpád fényképét. Magyar ruhát vi
selt Árpád a képen.

— Matka — szólt egyszer Sándor az any
jához—, kicsi ez a bolt és ez a lakás. Átalakíttatom!

A trafikot átalakították. A három márvány
lépcső eltűnt; a kis csengő lomtárba került; és 
háromszobás úri lakás támadt a kis bolt mögött. 
Gyönyörű volt minden s Sztanek néni szíve mégis 
fájt: Árpád magyarruhás képe az építkezés alatt 
valahogy elveszett.

Mentek az évek. Új arcok tűntek fel a régi 
utcában, s új vevők jöttek a trafikba. Szemben, 
két zsalugáteres ház közé, hatemeletes üzleli pa
lotát építettek. Cementből és üvegből...

Futottak az évek s Sztanek néni nagyon 
megöregedett. Üzletvezetőt kellett fogadnia, de 
azért vitézül kitartott ő is a díszes pult mögött...

És egyszerre: megint nagyot változott a világ.
— Istenkém, Istenkém! Mi lesz velünk? Mi 

lesz a trafikkal? — töprengett a néni.
Érthetetlen volt előtte minden. Miért kellett 

Sándornak olyan hirtelen elutazni? Miért vitte 
magával a családját is? Miért búcsúzott el tőle 
csak úgy, futtában?... Jaj, mi lesz velünk?...

No, nem kellett volna félnie! Akinek három 
fiút adott az ég, annak nem történik egykönnyen 
baja. Ha el is ment Sándor: megérkezett helyette 
Frigyes. Sok ismerős tűnt el nyomtalanul az ut
cából; az üvegpalota is kongott egyideig az üres- 
ségtőL— de nem sokáig. Lassan minden rendbe
jött. Új emberek jöttek megint. Frigyes valami 
hivatalt kapott és nagy úr lett. A trafikjog körül 
se támadt baj, s a kis bolt újra virulni kezdett.

Még most is virul.
Sztanek néni haja hófehér. Már nem dolgo

zik. Ókulláré sincs az orrán, kötőtű sincs a kezé
ben; csak ül a trafikban és szemlélődik. Néha 
meglátogatja Frigyes. Óh, Frigyes nagyon jó fiú 
és igen szép hivatalt visel. Csak kibékülne Sán
dorral... Hiszen: ha Árpád élne...

Ma is eljött Frigyes. Idegen urakkal jött, 
akikkel együtt élt Bécsben és másutt. Büszkén 
mutogatta nekik Pozsonyt. Most beültek pihenni 
a kis trafikba.

Nyílt az ajtó.
Vékony, ferdevállú, ősz asszonyka lépett be 

rajta. Különös szerzet volt. Kopott, fekete csipke
ruháját talán a múlt században varrták. Ódivatú 
táskát tartott a kezében... A kalapja: legalább 
huszesztendős. Cipője ócska cugoscipő. Haja:

ősz, mint a kenderkóc. Szeme: fátyolos-kék, mint 
az opál...

Jött, apró lépésekkel, reszkető fejjel, üres 
mosollyal. Áz arcán csúnya forradás nyoma... 
Jött egyenesen Sztanek nénihez.

Á néni felállt, feléje indult és nyájasan 
mosolygott. Látszott rajta, hogy jó ismerőse a 
kopott kis teremtés.

— Isten hozta, drága! — üdvözölte magyarul.
— Mi újság? — kérdezte suttogva az asz- 

szonyka. — Jönnek?... Jönnek?... — s a  szemé
ben aggodalmas remény csillogott.

Izgatottan suttogtak pár pillanatig. Aztán a 
ferdevállú kis nő, mint egy beteg • madárka, fé
lénken körülnézett és mosolyogva elsietett.

A vendégek szótlanul bámultak utána. Frigyes 
köhögni kezdett; ujjúval a homlokára mutatott; 
legyintett; és sajnálkozás volt a hangjában:

— A magyar honvédeket várja...
Sztanek néni szeme könnyben úszott... s

mint az anya, ki legkedvesebb, legdrágább gyer
mekének mondja ki a nevét, így szólt az urakhoz:

— Gizella kisasszony!...

Két vándor.
Friedrich Hebbel verse.

Egy néma bolyong a földön,
Rá egy szót rótt ki az ég!
Hogy azt ne is értse sehogy meg 
S el se mondhassa, csak egynek,
Kit nem látott soha még.
S a földön egy süket is jár,
Az Úr maga küldte el,
Ez menjen, mit se hallván,
Annak meg zár legyen ajkán,
Míg az emerre lel.
A néma szólni fog akkor 
S felfogja szavát a süket,
Megfejti legott, mit a szó mond,
A titkot, az isteni zordont 
S fény lengi körül fejüket.
Hogy e kettő összejöjjön,
Kérjék az Atyát, imák!
Ha akik külön mennek,
Ketten egymásra lelnek,
Célnál lesz mind a világ.

Világ folyása.
eKTv

Érdekes intézkedés Északolaszország- 
ban. Észak-Olaszországban a bolzanói kerületben 
kiadták a parancsot, hogy a svájci, angol, francia 
és holland állampolgárok azonnal hagyják el az 
ország ezen részét és költözzenek az ország más



120 B I Z A L O M

vidékére vagy külföldre. Nemcsak azokat az ide
geneket küldik ki, akik átmenetileg vannak ott, 
hanem a régen ott lakókat is eltávolítják. Az olasz 
kormány felvilágosításul azt mondotta, hogy bi
zonyos politikai és katonai okok tették szüksé
gessé ezen intézkedést. Ez a kerület a német- 
olasz-svájci határ találkozásánál van és a német
olasz katonai együttműködés során valószínűleg 
nagy jelentősége lesz.

Jó term és van. A legújabb hivatalos termés-, 
jelentés szerint a kedvező időjárás megjavította a 
terméskilátásokat és így általában jó termést vár
hatunk.

Repcéből holdankint 544 kg összesen ke
reken 100.000 mázsa termés lesz.

Búzából holdankint országos átlagban 868 
kg a becslés, az egész országban összesen 28 
millió 500.000 mázsa termés lesz. Az aratás min
denütt folyik.

Rozsból a termés holdankint 760 kg. or
szágos átlagban, ami az egész területen 9,230.000 
mázsát ad ki. Az aratást már befejezték.

Az árpa is jól fizet. Holdankint átlagban 
80S kg a termés, az összes területen 7,635.000 
mázsa lesz. Az aratását nagyrészben már bevégezték.

A zab közepesnek mondható. Holdankint 
átlagban 765 kg van, összesen 3,400.000 mázsa, 
ami a tavalyinál több.

Tengeri, burgonya, répafélék jól ígérnek, jól 
fejlődnek és most már csak kivételesen nagy 
szárazság tehetne kárt bennük. Magánbecslések 
szerint legalább 30 millió mázsa burgonya lesz.

Egyéb termények: Bab, borsó jó. Káposzta 
bőséges. Komló cirok szép. Napraforgó, kender, 
len jó. Lóhere, lucerna, rétek bőséges kaszálást 
adnak. Dohány jó. Gyümölcsök általában bőséges 
termést adnak. Dinnye jól fejlődik. Szőlőben sok 
kár van az esőzés miatt, de aránylag kielégítő 
termést igér.

M egkezdődött a katonai m unkaszolgálat.
A honvédelmi törvény értelmében katonai munka- 
szolgálatra kötelesek azok, akiket katonai szol
gálatra alkalmatlanoknak minősítettek. Ezen munka- 
szolgálat 3 hónapig tart és az alól semmi
féle címen nincsen felmentés. Aki tehát katonai 
szolgálatra nem vált be, annak feltétlenül kell 
három hónapot munkaszolgálatban tölteni. A 
munkaszolgálatot a 21. és 24. év között töltik le 
azok, akik nem váltak be katonának.

Ennek a rendelkezésnek az alapján július 
15-én vonult be az első 6000 fiatalember katonai 
munkaszolgálatra. Később másik további 6000 
vonul be mindaddig, amíg az idei évben érintett 
mintegy 25.000 fiatalember mindegyike le nem 
teszi a munkaszolgálatot. Akik munkaszolgálatra 
vonulnak be, azok is katonai fegyelem alatt álla
nak. Nyáron leginkább földmunkával, télen pedig 
megfelelő gyári és egyéb munkával foglalkoztatják 
majd ezeket a honvédség érdekében.

Szlovákia helyzete. Szlovákia parlament
jének pénzügyi bizottságában ismertették az or

szág helyzetét. Ebből kitűnt, hogy az ország pénz
ügyi életében óriási hiány mutatkozik. Az év első 
öt hónapjának hiánya több száz millió szlovák 
koronát tesz ki, ezeket a kiadásokat csakis a 
bankóprés igénybevételével tudták fedezni. Rend
kívül csekély az állami egyenes adók bevétele, 
ellenben nagyobbak a fogyasztási, illeték és jöve
déki bevételek, melyek tehát a legszegényebb né
pet terhelik. Igen nagy veszteségek vannak az 
állami üzemeknél, elsősorban a híres felvidéki 
fürdőknél, melyek állami kezelésben vannak. Maga 
ez a veszteség kitesz 480 millió szlovák koronát, 
ami pengőben körülbelül 60 milliónak felel meg. 
Ezt figyelembe véve a szlovák állam kicsiny terü
letét és csekély lakosságát, óriási összeg.

Ebből magyarázható a külföldi lapokban 
állandóan jelentkező híradás, hogy Szlovákiáról 
hétröl-hétre jobban kiderül, hogy képtelen önálló 
állami életre. Ezzel kapcsolatban hangoztatják azt 
is, hogy az országnak valamelyik szomszédjához 
kell csatlakoznia.

Szlovákia vezetői, köztük Tisó miniszter- 
elnök, mindezek dacára keményen ragaszkodnak 
ahhoz, hogy önállóságukat fenntartsák és a leg
utóbb tartott nemzeti ünnepen úgy beszéltek, hogy 
végre beköszöntött a tót nép boldog korszaka. 
Annyi kétségtelen, hogy a rendet nagyjából most 
már sikerült helyreállítani, de az is tény, hogy a 
magyarok ellen még mindig erős ellenszenvet 
mutat a szlovák közigazgatás bár a lakosságban 
ilyen ellenszenv sokkal kevésbé van.

Kivándorlás.
A hajó siklik.
A part már semmi lett.
A végtelen víz 
Elnyel hazát, szívet.
Holt puszta minden.

Serény, láthatatlan,
Halk szárny lebbenése,
Kerek kosarat tesz 
A hajó fedélre.
Arany kenyér benne,
Galamb alakjában! 
Szaporodásában 
Az Isten kegyelme!
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