
BIZALOM

Havonta kétszer megjelenő szemle,
a  v ilá g  fo ly á s á ró l és a z  e m b e r a lk o tá s a iró l.

8. szám. V. évfolyam. 1934 április 15.

A hibás.
Irta: Bibó Lajos.

I. .
Mindig a piac felől jött s ahogy a Misic bolt

jánál feltűnt hosszú, kajla alakja, amint botjával 
tapogatva a járdát, két rossz gólyalábát dobálta, a 
kölkök megbújtak a puskaszín mögött s a falnak 
lapulva várták. Mikor az a nagy, nyomorék em
ber odaért, egyszerre szétrebbentek s jó, bizton
ságos távolságból rázendítették:

— Gólya! Tarjáni Gólya!
A boldogtalan, aki még kicsit hibás is volt, 

megtorpant, aztán fölemelve botját, megfenyegette 
a kölköket:

— Meg-á-jjatok! — hebegte nagy erőlködés
sel. — Fog-fogja-lak csak mög!

A gyerekek vihogtak. Az egyik fölmarkolt a 
kocsiút szélén a sárból és megcélozta Gólyát. A 
ragadós, nehéz sár éppen fején találta a nyomo
rultat.

— Gólya! Gólya! — visítoztak és a térdü
ket verték rettentő örömükben.

Gólyának lógott a nyelve, összeszorította fo
gait és nekilendült. Futni nem birt, csak hajigálta 
lábait és csavarta előre felső testét.

A gyerekek henteregtek a kacagástól.
Szél, az Öreg fukar, akinek négyszáz hold 

földje volt a nyomásszélen, s egyszer evett csak 
napjában, mert még magától is sajnálta az ételt, 
kint állt a kapuban s odaszólt a gyerekeknek:

— Elmönnyetek, mert mingyár közzétök vá
gok.

A lurkók megszeppentek és húzódni kezdtek 
a kút felé.

— Gólya! Mee! . . .  — kiáltott mégegy- 
szer valamelyik, kinyújtva a nyelvét s a következő 
pillanatban valamennyien futni kezdtek.

Gólya csapkodta szöges botját a járda kö
vein és csakhamar eltűnt a Királyszék irányában.

A száraz utcában lakott, Juci néninél, a víz
hordó asszonynál. A városrészt Tarjánnak hívták, 
itt születtek s itt éltek mind a kettcn s Jánost — 
mert ez volt a becsületes neve — ezért csúfolták 
tarjáni gólyának, ötven év körüli ember volt, ám
bár sovány, beesett arca, ritka, rőt szakálla keve
sebbnek mutatták. Az öregek úgy emlékeztek, hogy 
annakidején, mert idétlennek született, kitették, az 
anyja megriadt szörnyszülött magzatától és sorsá
ra bízta. Az árvaszék neveltette aztán fel s kamasz
korában szárnyára engedték. Koldulásból, meg a 
Juci néni kegyelméből éldegélt később János s ve
sződött a gyerekekkel, akikkel éppen elég baja volt.

Állandóan a várost rótta, tavasszal azonban 
néha, amikor nagyon szépen sütött a nap s a ve
rebek órákszámra fürödtek a porban, kiült az árok 
partjára és sütkérezett. Mikor aztán nyílt valahol 
a kapu s.kióvakodott az utcára valamelyik gye
rek, három vagy négy éves, amelyik még nem tu
dott mást, csak az orrát piszkálni és nézni nagy, 
tágranyílt szemekkel bele a világba, megmozdult 
az árok partján:

— Gye-gye-re ide t-te!
A kis emberpalánták ilyenkor sivalkodva sza

ladtak be és felkéredzkedtek az anyjuk ölébe. 
Akadt azonban olyan is, amelyik nem ijedt meg, 
hanem amikor János hívni kezdte, előbb hátrált 
néhány lépést, azután hirtelen odaszaladt.

— Gye-gye-gyere, — nyújtotta ki János a 
karját. Hanem úgy látszik, mégis csak többet akart, 
mint amennyit lehetett, mert csak a levegőbe ölelt.
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Olyan gyerek nem akadt, aki egészen közel mert 
volna menni hozzá.

Mert János mégis csak ijesztő volt. Az anyák 
oda is szóltak néha az emberüknek:

— Hogy az ilyen embört mög, ugyan mér 
engedik. Csak rémisztgeti ezöket a szögény gye- 
rököket.

De János minderről nem tudott. Csak hívta, 
csalogatta egyre őket, nyújtotta feléjük karjait s 
valami furcsa forróságot érzett a testében. Ha csak 
egyszer, egyetlen egyszer hozzáérhetne valamelyik
hez. Hogy miért? Nem tudta, értelme nem terjedt 
odáig, hogy gondolkozhatott volna ezen, csak a 
forró vágyakozás gyötörte.

Egy nap a Mucsi papucsos unokája leült vele 
szembe az árokpartra, János nem merte hívni, 
hogy menjen közelebb, mert félt, hogy a kisgyerek 
akkor felkel és hazaszalad.

Nézte hát csak. Lapuló, gyáva remegéssel, 
lefogva elcsordult nagy, meleg szeretetét.

A gyerek szalmaszállal piszkálta az orrát és 
figyelte Jánost.

Az kukkot csinált a sárból és földhözvágta.
A kivájt sár nagyot szólt. A gyerek nevetett. Já
nos másikat gyúrt és azt is hukkoltatta. A gyerek
nek a könnyei csorogtak. A nyomorult most el
kezdte a fejét ingatni, ide-oda dobálta magát, 
hogy mulattassa a gyereket. Az ártatlan kis szíve 
viharos sikoltozásával ujjongott. János mostmár 
elszánta magát. Levágódott az árokba, mintha csak 
játszana s odagurulva a kis poronty elé, hirtelen 
fölnyult, hogy elkapja.

A gyerek kétségbeesett sikoltással ugrott föl. 
Mucsiné már rohant is feléjük.

— Pisti! Pisti! — kiáltott rémülten s oda
érve, hirtelen ijedtségében magához szorította és 
paskolni kezdte a gyereket. — Hát köll neköd 
csavarogni? — Majd hirtelen Jánoshoz fordult.— 
Nem mégy innen, te! . . . — kapott föl egy na
gyobb göröngyöt.

A félkegyelmű reszketve meredt az asszonyra.
— Takaroggy. . . .  — rivalt rá Afucsiné. — 

Mög ne lássalak többet itt, mert betöröm a fejedet.
Vitte a gyereket haza. János nem mert meg

mozdulni. Ott maradt egész estig. Akkor Juci né
ni, aki közben értesült a történtekről, jött érte.

— Mit csináltál te? — állott meg előtte.
János kuncogott. Nagynehezen feltápászko-

dott és megindult Juci néni után. Az öregasszony 
előbb ért haza, már várta az ól előtt.. János az 
ólnál megállt, tétovázott. Juci néni rászólt:

— Ejnye, — vörösödött el mérgében, hogy 
János nem mozdult.

Az pislantott még néhányat, aztán besánti- 
kált az ólba.

Juci néni becsapta utána az ajtót.
— Dögöjj mög, kutya. Hát nem férhecc te 

azoktul a gycrökökttil. Na megájj csak.
Eldohogott. Másnapig feléje se nézett János

nak, akkor belökött neki egy kis kenyérhajat.
— Vi-vi-zet! — mondta János.
— Hát még mit, — hagyta ott az öreg

asszony.

János ezen az éjszakán a kis Mucsi-gyerek- 
kel álmodott. Együtt játszottak az árok partján s 
a gyerek engedte, hogy ő végighúzza kezét az ar
cán. Oh, milyen kimondhatatlan jóleső érzés volt. 
János zokogott örömében. Még sohase sírt, nem 
ismerte ezt az érzést, s hogy lelkében egyszerre 
mélység nyílott meg, felriadt álmából.

Nem tudta hirtelenében, hogy hol van s csak 
nagy nehezen eszmélt rá. Valami fájt benne. A vá
lyúhoz vonszolta magát, de abban nem talált ke
nyérhéjat, Juci néni az este elfelejtett neki enni 
adni.

János előtt úgy rémlett, hogy a kis Mucsi- 
gyerek kint áll az ól ajtaja előtt és hívja.

— Gyere ki, Gólya bácsi, — vélte hallani.
János haligatódzott. Az éjszaka tompán vert

körülötte.
A fal mellett kúszott az ajtóig. Megpróbálta 

kinyitni. Nem bírta. Fölállt és kinyúlt, hogy meg
keresse a szöget. Az nem volt a vasban, az ajtót 
egy hasáb fával támasztotta be Juci néni. Ezt meg 
János nem érte el. Már lihegett, csörgött róla a 
a veríték, de az ajtó nem engedett.

— Siess, Gólya bácsi, — hallotta megint a 
sötétből.

— A fá-fát, — nyögte.
Azt akarta, hogy a gyerek segítsen neki, emelje 

fel a fahasábot, hogy kinyithassa az ajtót.
A sötétség persze néma maradt és nem moz

dult.
János most nekidűlt az ajtónak és rágni kezdte 

a deszkát. A körmeivel meg kaparta. A szája szé
lén, a kezén az eleven hús vérzett. Hirtelen eszé
be jutott, hogy álmában sírt. Hátha ez segít, nyi
lait át rajta. Lekuporodott és elkezdett vinnyogni. 
Száraz, ugató nyöszörgéssel és két öklével verte 
hozzá a mellét. Ebben a pillanatban úgy tűnt, 
hogy a gyerek kint megint megszólalt:

— Gólya bácsi, gyere mán, mer gyün anyám.
János föl akart ugrani, de most visszazuhant,

estében betörte a falban a fejét. A vér elöntötte, 
ez új erőt adott neki. A meleg vér végigfolyt a 
mellén, mintha simogatták volna.

Gyorsan kelt föl, mint számíthatott volna rá 
és nekiesett az ajtónak. Az megreccsent. János 
mostmár hörögve mart bele a deszkába. A felső 
léc letört s János előrebukva átbillent az ajtón.

Kint volt.
— H-hu-hun vagy? — suttogta bele a sö

tétbe.
— Itt, — hangzott a gyerek hangja.
János négykézláb mászott előre a hang irá

nyában.
— Hu-hu-hun?
— Itt.
— T-t-te? . . .  — ölelte János képzeletben 

magához és elsimította a gyerek szőke fürtjeit.

II.
Juci néni másnap egy karóval félholtra ver

te, miért az ólajtót összetörte. A nyomorult mo
solygott magában Juci nénin, hogy a gyerekről 
nem beszél.
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Éjjel aztán kivette a fatönköt — ez volt a 
kis Mucsi-gyerek — a dudvából, megfésülte öt 
ujjával és elvitte az óvodába. Ez meg a tyúkól 
volt. Elvárta, míg kiengedik, azután kézenfogta és 
vitte haza a dudvába.

Harmadnap aztán Juci néni rajtakapta, amint 
a fatönkkel játszott. János éppen piros csizmát 
mért a gyerek lábára, hát rémülten dugta a tön
köt a kabátja alá.

— Bevitetlek mán, mer nagyon ki vagy, — 
mondta Juci néni, amikor azonban később meg
tudta, hogy János gyereknek tartja a tönköt, rá
hagyta.

Ettől kezdve az idétlen a fatönkkel járt a vá
rosba. Kezénél fogva vezette.

— Viszi mán a Gólya a fiát! — kiabáltak 
utána a kölykök s ilyenkor János az ökleit rázta.

Az ősz is elkövetkezett. Akkor egy szeles, 
borús napon odaszólt valaki tréfásan Jánosnak:

— Te. Mögfázik az a kölök. Mér nem öl- 
töztetöd föl. Asszonyok mentek a kútra. Nevettek.

János megrebbent. Másnap kabát nélkül ál
lott ki a piacra.

— Hun a kabát, Gólya? kérdezték tőle.
— Fá-fá-fázik. Rá-ráattam, — makogta.
Egy éjjel aztán köhögni kezdett a gyerek.

János betakarta. A gyerek másnapra meghalvá
nyodott. János ettől kezdve nem evett, félretette 
neki az ételt. A negyedik napon a gyerek vizet 
kért. Jánosnak alig volt már jártányi ereje, de ho
zott neki.

Még öt napig bírta. Akkor hajnalban a gye
rek meghalt. A tizedik napja nem evett János s 
reggel, amikor megindult az utcán, az emberek 
csodálkozva fordultak utána.,,

— Hát ezt mi lelte? Ősz embör lőtt belőle 
éccörre. — Az a. Csupa fehér.

Egy asszony ámulva jegyezte meg:
— Nézzék csak kigyeimedék, nem is sántít.
János csakugyan délcegen ment. A derekát

kiegyenesítette s lábait csapkodva rakta egymás 
elé. A Piac-térre érve vad dalba kezdett. Ősz für
téit lobogtatta a szél s szemeiben különös láng 
lobogott.

Amikor a templom elé ért, megállt, aztán be
lépett a boltíves ajtón. Az Úr asztaláig ment s ott 
a koporsót, a kis papírdobozt, amiben a tönk, a 
gyerek teteme pihent, letette a pirosbársony asz
talterítőre.

Aztán hátrakerült és ment fel egyenesen a 
toronyba.

Amikor felért, megállóit a haranglábak kö
zött és eltekintett a város fölött, alakja megnőtt, 
nagy aszott teste megvonaglott, örvény nyílt meg 
hirtelen előtte s ebben a pillanatban látott, érzett, 
hallott, kigyúlt benne az értelem és a lélek vilá
gossága. Széttárta karjait:

— Anyám! — hagyta el a bömbölő ordítás, 
az első öntudatlan emberi szó ajkait.

A következő percben már belekapott a ha
rangkötélbe.

A nagy harang már megkondult.
Hanem János azt már nem hallotta.

Magyarország, Ausztria és Olasz
ország újabb megegyezése.

Az olasz-magyar-osztrák megegyezés (pak
tum) senki ellen nem irányul és olyan természetű, 
hogy valamennyi középeurópai állam csatlakozhat 
hozzá. Az eredménnyel mind a három miniszter- 
elnök meg volt elégedve és az osztrák, a magyar, 
az olasz sajtó is jelentős sikerként ünnepli a 
paktumot, amely kiindulópontja lehet Középeurópa 
gazdasági konszolidálódásának és a dunai államok 
gazdasági együttműködésének.

A paktum tartalma a következő:
A  ró m a i p a k tu m  h ite les  szövege.

A három kormányelnök a tanácskozások alap
ján létrejött megegyezést jegyzőkönyv formájában 
írta alá. A jegyzőkönyvek magyar, német és olasz 
nyelven készültek. A megegyezés politikai részét 
az I. számú jegyzőkönyv, a gazdasági kérdésekben 
történt megállapodásokat pedig a II. számú jegy
zőkönyv foglalja magába. A harmadik jegyzőkönyv 
Ausztria és Olaszország kereskedelmi megállapo
dásait tartalmazza.

Az első jegyzőkönyvben a három kormányfő 
abban a törekvésben, hogy a béke fenntartását és 
Európa gazdasági újjáépítését minden egyes állam 
önállóságának és jogainak tiszteletbentartása alap
ján előmozdítsák, kötelezik magukat, hogy az őket 
különösen érdeklő összes kérdésekben, valamint 
az általános természetű kérdésekben egyetértésre 
jutnak abból a célból, hogy a fennálló barátsági 
szerződések értelmében az európai államok közt 
és különösen az Olaszország, Magyarország és 
Ausztria közti igazi együttműködés fejlesztésére 
irányuló politikát összhangba hozzák abban a meg
győződésben, hogy ezáltal a más államokkal való 
további együttműködés reális föltételei megte
remthetők.

A két másik jegyzőkönyv Olaszország, Ma
gyarország és Ausztria gazdasági kapcsolatainak 
előmozdítására vonatkozik a stresai értekezleten és 
a múlt év szeptemberében Olaszország által elő
terjesztett dunai memorandumban lefektetett irány
elvek alapján.

Ezek megállapítják:
1. az Olaszország és Magyaroszág, Olaszország 

és Ausztria, Ausztria és Magyarország között fenn
álló kereskedelmi egyezmények kibővítését oly cél
ból, hogy nemzeti gazdaságaik kölcsönös kiegé
szítésének fokozása útján megkönnyítsék a kölcsö
nös kivitelt;

2. kedvezményes vámok nyújtását osztrák 
ipari áruk javára és gazdasági egyezmény meg
kötését az osztrák és az olasz iparok között;

3. intézkedések megtételét, amelyek szüksé
gesek a gabonaárak zuhanása folytán Magyaror
szágra nézve előálló nehézségek leküzdésére;

4. az adriai kikötőkön át irányuló tranzitó- 
forgalom fejlesztését.

A három kormányfő elhatározta továbbá, hogy 
az illetékes igazgatások útján folytatják a munká
latokat abból a célból, hogy Olaszország, Magyar



56 B I Z A L O M

ország és Ausztria kormányainak képviselői vég
leges formába öntsék az említett jegyzőkönyvben 
létesített megállapodást. E célból az említett kép
viselők Rómában újra összeülnek. Az új megálla
podásokat május 15-ig kell véglegesen elkészíteni.

Szerencsétlenségek, tűzvészek 
a húsvéti ünnepeken.

A húsvéti ünnepek alatt ismét számos na
gyobb szerencsétlenség történt. Angliában két va
súti katasztrófa volt. Az elsőnél egy mozdony be
futott ez egyik álló személyvonat hátsó kocsijaiba 
és tönkrezúzta azokat. A szerencsétlenség London 
külvárosában történt s ámbár halálos áldozata nin
csen, ötven ember mégis súlyosan megsebesült. 
A második összeütközésnél, Glasgow környékén, 
21 ember sebesült meg.

Németországból ugyancsak vasúti szerencsét
lenségről érkezik jelentés. A bajorországi Hof kö
zelében kisiklott egy tehervonat és a szerelvény 
személyzetének valamennyi tagja súlyosan meg
sebesült.

A németországi Löwentien tavon felborult egy 
vitorlás csónak és öt utasa közül három vízbefúlt. 
A német hegyekben számos túristaszerencsétlenség- 
ről érkezik jelentés. Az 1900 méter magas Aggen- 
stein megmászása közben egy 24 éves gépész le
zuhant és szörnyethalt. Az Insbruck fölött lévő 
Martinswandon ugyancsak három ember lezuhant.

Franciaországban hétfőn este rendkívül ka
landos léghajószerencsétlenség történt. Két fiatal 
francia léghajós, aki nem igen volt még jártas a 
léghajó kezelésében, húsvétvasárnap Amiens kö
zelében fölszállt és egész nap a levegőben cirkált. 
Az esti órákban le akartak szállni, de a ballon 
kosara beleütközött a villamosvezetékbe. Az össze
ütközés oly heves volt, hogy a pilóták egyike ki
esett a kosárból és meghalt. A léggömb hirtelen a 
magasba szökött és egész éjszaka ki volt téve a 
szelek játékának. Hétfőn délben végre leereszkedett 
a léggömb, de nekiment egy fa koronájának, amely 
teljesen tönkretette. A kosárban maradt tapaszta
latlan léghajós könnyű sebesülések árán megme
nekült a szörnyű kalandból. Társának holttestét 
csak kedden találták meg.

A húsvéti ünnepek alatt Franciaországban 
számos autószerencsétlenség történt. Lapjelentések 
szerint a két nap alatt heten meghaltak, ötvenen 
pedig megsebesültek a különböző autószerencsét
lenségeknél.

L e z u h a n t  e g y  csehszlovák  h a d ire p ü lő g é p : k é t h a lo tt.

Prágában, húsvétkeddjén a hivatalos jelen
tés szerint reggel 6 óra 38 perckor a milowitzi 
repülőtéren gyakorlatozás közben az R 32—72 jel
zésű repülőgép hibás sebességváltás következtében 
lezuhant. A repülőgép pilótája, Strnad Ferenc ször
nyethalt, Pungochar megfigyelő haldoklik. M ind
ketten az 1. T. G. Masaryk repülöszázadhoz tar
toztak. A szerencsétlenség színhelyére azonnal bi
zottságot küldtek ki.

Ó r iá s i  tű zv é s z  B e rlin b e n .

Húsvéthétfőn délután 4 órakor Németország 
fővárosában, Berlin Neukölln kerületében levő fa
árugyár kigyulladt. A lángok csakhamar átterjedtek 
a közelben levő faépületekre is, úgyhogy mire a 
tűzoltóság kivonult a helyszínre, a tűzvész óriási 
méreteket öltött. Rövid időn belül az ötemeletes 
faárugyár épülete egyetlen égő fáklya lett és a több
száz méter magasba emelkedő füstfelhőket messze 
környékről lehetett látni. A tűzoltóság tehetetlen 
volt a tűzvésszel szemben és minden igyekezetét 
a tűz lokalizálására összpontosította. A környező 
házak lakóit kilakoltatták. A tűzvész a már virradó 
éjszakán még teljes erővel tombolt. A mentési 
munkálatoknál két tűzoltótiszt súlyos füstmérgezést 
szenvedett, kórházba kellett őket szállítani. Rajtuk 
kívül egy, a tűzoltásnál segédkező 23 éves fiatal
embert a lezuhanó vezeték súlyosan megsebesített.

N é g y  g y e r m e k  b o rz a lm a s  tű z h a lá la .

Miskolczi Lajosné tanyai lakásán minap őrizet 
nélkül hagyta négy gyermekét. Távozása után a 
gyermekek gyufával kezdtek játszani s felgyújtották 
a lakást. A szomszéd tanyák lakói csak akkor fi
gyeltek fel, amikor Miskolczyék tanyája már telje
sen lángokban állott. Két gyermek szénné égett, 
kettőt pedig megfojtott a füst. A gondatlan anyát 
letartóztatták.

Ázsia leggazdagabb fejedelme: a 
sziámi uralkodópár Európában 

vendégeskedik,
A prágai „Képes Hét" egyik számában, a 

római történelmi napok címen közölt sorozatban 
érdekes képet látunk: Mussolini Róma előkelő 
vedégeivel, Gömbös magyar miniszterelnökkel s 
Dollfuss kancellárral megtekinti a római lovasiskola 
gyakorlatait. Az előkelő társaságban szinte kont
rasztképpen hat a kép jobb oldala, három kister
metű, cigányos-képü ember s ha nem olvasnók a 
kép magyarázó szövegét, szinte feltolakodna ben
nünk a kérdés, mit keresnek ezek az előkelő kör
nyezetből annyira kirívó emberek a díszes társaság
ban. A kép szövege aztán mindent megmagyaráz.

Rómának a középeurópai államférfiakkal egy- 
időben királyi vendégei is voltak, egy exotikus fe
jedelmi pár. Sziám császára feleségével és a kis 
trónörökössel.

Néhány hete annak, hogy Európába érkezett 
— Amerikán át — Prajadhipok sziámi császár, a 
felesége Rambaibarni császárné s az ifjú Chulan- 
korn trónörökös. Az uralkodó családot mintegy 
150 főnyi császári kíséret követi. Prajadhipok csá
szár most Rómában az olasz uralkodópár vendége.
A  c s á s z á r n y ila tk o z ik  a  fe h é re le fá n to k  b iro d a lm á ró l.

Rendkívül érdekes ember az ifjú sziámi csá
szár. Európai öltözetet visel, alakra kicsiny, még 
Dollfussnál is alacsonyabb s megjelenése feltűnően 
igénytelen, egyszerű. Mégis mikor 1925 november 
25-én — Chulankorn és VI. Rasna király után 
Sziámbán átvette az uralkodást, trónralépése a távoli
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Keleten óriási eseményt jelentett, mert tudták, hogy 
Európában nevelkedett s Európában készült az 
ázsiai uralkodásra. Prajadhipok ugyanis Etonban 
és Woolwickben végezte főiskolai tanulmányait. 
Tökéletesen elsajátította az angol, francia s német 
nyelvet. A világháború alatt a francia vezérkarhoz 
volt beosztva. Szabad óráiban Párisban golfozott 
és futballozott. Majd a világháború után nemcsak 
az európai városokat, hanem Amerika s Ausztrália 
metropolisait is sorra felkereste.

— Ami talán az európai fül számára ma 
még kissé furcsán hangzik — mondotta a foga
dására egybegyűlt újságíróknak Prajadhipok csá
szár — Sziám teljesen modern állam. Bangkok, a 
császárság fővárosa, ma egyik legérdekesebb keleti 
nagyváros. Míg Bangkok határában az óriási fehér 
elefántok, a sziámi nép legféltettebb bálványai, 
mint élő, mozgó szobrok szabadon járkálnak, 
ugyanakkor bent, a város falai között egymillió 
barnásbőrű sziámi polgár éli kényelmes, mozgal
mas nagyvilági életét. A rengeteg tornyos sziámi 
templom körül pedig ezer és ezer autó tülkölése 
zavarja meg a keleti pagodák párját ritkító szer
tartásainak ünnepélyes csendjét. Prajadhipok császár 
elmondta az újságíróknak, hogy mindegyik sziámi 
miniszter herceg és minden herceg egyben — minisz
ter is. Újra szervezte a bangkoki minisztériumokat, 
felépítette a sziámi képviselőház díszes, kupolás 
palotáját s lemondott arról, hogy egyszemélyben 
törvényhozó s végrehajtó hatalom legyen.

V izen , levegőben , s z á ra z o n  S z iá m b á i P á r is ig .

Gyönyörű sziámi nő a császár felesége. Ram- 
baibarni őfelsége most van először Európában. 
Férje oldalán eddig csak a keleti nagyhatalmakat 
látogatta meg. Ő is kitünően beszél franciául, ango
lul. Az ifjú trónörökös, Chulankorn főherceg a gim
názium második osztályát végzi. Természetesen 
most szabadságot kapott s neki különösen nagy 
örömet okoz az európai látogatás.

Január első napjaiban a „Pranuang“ sziámi 
hadihajón indult el többhónapos útjára az uralkodó
pár. Először Szumatrára hajóztak.Jtt a holland-indiai 
alkirály nagy pompával fogadta Ázsia leggazdagabb 
uralkodóját. Majd Indiából a „Meomia" amerikai 
páncélos San Franciscoba vitte őket (Északamerika 
nyugati részébe, a Csendes-óceán partján), innen 
díszes különvonaton Washingtonba utaztak, majd 
az uralkodópárt s kíséretét tizenhét repülőgép New- 
yorkba röpítette. Európába már angol hadihajó 
hozta át Sziám uralkodóját, aki a Riviérán, Ville- 
francheban a „La Lovraine“ francia hadihajóra 
tette át szállását. S evvel jutott Olaszországig.

Látogatás a pozsonyi 
„kutyaszanatóriumban".

Axel Munthe híressé vált regényében, a San 
Michele-ben különös szeretettel ír a svéd király 
egykori háziorvosa a kutyákról. A könyv címképe 
is magát Munthét egy hatalmas, szép kutya tár
saságában mutatja. A regény végén a szerző lát
noki szemmel megírja a halálát és mennybemene

telét. Mikor a mennyország kapuján kopogtat, Szent 
Rókus kél a védelmére, mert „nagy barátja volt a 
kutyáknak és egyszer egy beteg kutyát megmentett 
az életnek" — Szent Rókus protekciójára kerül a 
mennyországba. Aki Axel Munthe regényét olvassa, 
bizonyos, hogy kutyabarát lesz. A teljesen meg
vakult orvos még ma is él Capri szigetén, elvo
nulva a világtól. Kerüli az embereket, csak kedvenc 
kutyái vannak körülötte és kutyatemető is van kas
télya kertjében. Sírkövek alatt nyugosznak kedvenc 
kutyái. Ez a kutyatemető specialitása Capri szige
tének és minden arrajáró amerikai, meg angliai 
kötelességének tartja a meglátogatását, mert még 
a Baedecker is felemlíti.

Ez a regény jutott eszembe, amikor olvastam 
a Prágai Magyar Hírlap vasárnapi számában azt a 
hírt, hogy a Nemzetközi Ebtenyésztő Szövetség, 
nemzetközileg rendez minden kutyakérdést.

Kíváncsi voltam, hogyan áll a kutyák ügye 
például Pozsonyban és ezért fölkerestem a Dóm
tér 7. számú házban Reznik Gyulát, a pozsonyi 
kutyák nagy barátját és nyírómesterét, a tulajdon
képpeni pozsonyi kutyaszanatórium tulajdonosát, aki 
már régebben foglalkozik a különféle pincsik, foxik, 
drótszőrüek nyírásával, ápolásával és gyógyításával. 
Hangos kutyaugatás fogad a bejárónál. Reznik úr 
az Állatvédő Egyesület választmányi tagja is, tehát 
illő respektussal léptem át küszöbét. Mosolyog, 
amikor hallja, hogy kutyaszanatóriumot keresek, 
mert ő csak szerény barátja a kutyáknak, „akiket" 
nyír, ápol és gyógyít, de,mindezt dr Henrik állat
orvos úr felügyelete alatt és receptjei szerint teszi.

— Hogy hogy lettem kutyabarát? — azt is 
megmondom kérem. A háború alatt a 2-es vártü
zéreknél szolgáltam, ahol kutyával, lóval elég dol
gom akadt.

A háborúban a hadnagyom kutyája mentette 
meg az életemet.

Ettől kezdve a kutyák barátja lettem. Lesze
relés után a Schuckert-müveknél dolgoztam. Jött 
a „leépítés", nekem is menni kellett. Fogtam egy 
olcsó, piszkos kutyát, vettem az Umlautnál egy 
ollót. A kutyát megnyírtam. Meglátta egy úr az 
utcán.

— Hol nyiratta meg a kutyát?
— Én magam — feleltem.
Az övét is megnyirtam. Aztán jött a többi. 

Már hét éve, hogy kutyanyiró vagyok. Nem a leg
szebb foglalkozás, de én kedvvel csinálom. Az Á l
latvédő Egyesület beválasztott a választmányba, 
mert kérem, én szeretem a kutyát. A nyírást vagy 
itt végzem a háznál, vagy házhoz is jövök; Per
sze sokszor humoros jelenetekre kerül a sor egy- 
egy kutya nyírásánál, ami elég „komplikált" dolog. 
A félkilós pincsit a nagysága, a cselédje, meg a 
fiú is a kezében tartja, öt-hat kéz is fogja egyszerre, 
úgyhogy nem tudok hozzáférni. Aztán szépen át
veszem én, az ölembe fogom és megy a munka. 
Már többször megharaptak bizony a „pácienseim", 
de föl se veszem. Egészséges kutyaharapástól nem 
igen kell félni.

Pozsony kutyakedvelö társadalmáról a derék 
kutyabarát így nyilatkozott:
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— Pozsonyban általában szeretik a kutyákat.
Némelyik kutya okosabb, mint sok ember. 

Egy pozsonyi úrnak a Védcölöp-úton van egy pud- 
lija. Öt-hat ajtó vezet az előszobából. Ha meg
mondják neki, hogy a fürdőszobába menj, a vilá
gért sem menne a szalonba. Elhozza a gazdája 
papucsát az éjjeli szekrényből, sőt naponta reggel 
elküldik a standra újságért. A nyakravalóján van 
egy kis pénztárca, abba teszik az újság árát és a 
kutya szépen elhozza gazdájának a reggeli kávéhoz 
a Prágai Magyar Hírlapot. Azt a farkaskutyát az 
egész város ismeri, amelyik féllábú asszonya szá
mára reggelenként a bevásárló-szatyorral a piacra 
megy, sőt még a kannatejet is szépen hazaviszi 
a nélkül, hogy hozzányúlna.

Új „tatárjárás" indult 
a fehérek ellen.

Tatárjárás indul Európa vámfalai ellen. Ost
romló ágyúja: az olcsóság, a hihetetlen olcsóság. 
A tengeri kikötőkben már horgonyt vetettek a japán 
hajók. Kirakodásra várnak azzal a végtelen türe
lemmel, amely több, mint szívósság. Mosolygós 
türelemmel várnak, udvarias meghajlással, amellyel 
azonban szembe kell nézni, mert mögötte nemcsak 
az európai, sőt az amerikai ipar és kereskedelem 
kegyetlen ítélete rejtőzik.

A száraz tény: Japán eltanulta a Nyugattól 
mindazt, amit eltanulhatott. Gyárt mindent, amit a 
fehérek, akiknek munkásai húst esznek, búzake
nyeret, akiknek munka- és vasárnapi-ruhájuk van, 
akik vendéglőbe járnak, színházba, moziba men
nek és jogos törekvésük, hogy minél emberibb éle
tet éljenek. Ezzel szemben az ö munkásaik napi 
tápláléka félmarok rizs, igényük ruházatban, élet
módban semmi, és hajszál híján ingyen dolgoznak. 
Mezőgazdaságuk, állattenyésztésük fölülmúlja taní
tómestereikét és most nem tudnak mit kezdeni vele. 
Népük nem fogyasztó. Nem is akarják, hogy az 
legyen. A Nyugatnak akarják eladni. Nem óhajtják, 
nem kívánják, hanem akarják.

Mindazt, amit Amerika, Európa dollárokért, 
fontokért, márkákért kínál, ő fillérekért adja és — 
nem fizet rá. M it csinál Amerika, Európa gyárai
val, iparával, kereskedelmével, ha a japán áru pa
rányi árszabásaival behatol a vámterületekre?

A sárga veszedelem, amelyről annyiszor esik 
szó a nélkül, hogy komolyan vennék, itt áll a 
vámfalak kapuja előtt. Hogy nem hiába tette meg 
idáig a messze utat, hogy eredményt kell felmu
tatnia, mert nemzeti érdeke, arról érdekes adatokat 
mondott el Spolarich Károly dr, aki tanulmány 
céljából beutazta egész Japánt.

M é r n ö k v á lto z á s  a  h a to d ik  em e le tn é l.
Japánba hazatértek a fiatalemberek, akik el

árasztották a világ minden egyetemét. Megtanulták 
mindazt, amire módjuk és alkalmuk volt. Haza
térésük után új kor kezdődött Japánban. M ind
azokat a külföldi szakembereket, akiket eddig feje- 
delmileg megfizettek, egymásután bocsájtották el. 
M ikor a tizenkétemeíetes palota építésénél már a 
hatodik emeletnél tartottak és hazajött a fiatal ja

pán építészmérnök, az angol mérnököt egyszerűen 
elküldték. Nem volt már szükség rá. És elküldték 
a textilgyár mérnökét és elküldték mindenkit, aki 
feleslegessé vált.

Ugyanilyen fejlett a mezőgazdaságuk, állat- 
tenyésztésük, de tízezerszámra hullanak el gyönyö
rűen kitenyésztett sertéseik, mert nem tudnak mit 
csinálni vele. A japán népnek nem kell. Százezer
számra pusztul gyönyörű baromfiállományuk. Mit 
csináljanak vele? A japán legfeljebb a mellehúsát 
vágja apróra s keveri el rizzsel. A többit eldob
ja. Nem szokták meg. Egy poulard 5 fillér, egy 
kiló vaj ötven fillér. A sertéshúst is csak kétféle 
formában tudják elkészíteni. Szalonna? Nincs. Nem 
tudják, hogy mire lehet felhasználni.

— Egy alkalommal, — mondotta Spolarich 
dr, — amikor viszonzásul a számos lakomának, 
vacsorára hívtam meg az előkelőségeket, minden 
magyaros ételt jóízűen fogyasztottak el, de meg
kérdezték, hogy a csirkepaprikásba okvetlenül kell-e 
a csirke, nem lehetne-e helyette rizst beletenni. Nem 
a galuska helyett! Azt kanállal ették. Hogy káposz
tát savanyítani is lehet, arról fogalmuk sem volt. 
Megtanulták, kitűnően megtanulták a mezőgazda
ságot és állattenyésztést, de elfelejtették megtanulni 
felhasználását, feldolgozását. Konzervgyáruk nincs. 
Tízm illió yent ajánlottak fel egy konzervgyár lé
tesítésére.

P a p r ik á s  c s irk e  h e ly e tt fü s tö l t  szöcske.

A népnek azonban nincs erre szüksége. A 
nép nem kíván többet, mint napi rizsadagját és 
kitünően izük a füstölt szöcske, amely természete
sen még a poulardnál is olcsóbb.

A japán munkásnál igénytelenebb pária nincs 
a földön, a kínait nem számítva. Nem teszi le a 
munkát azzal, hogy ebédidő van, nem számítja, 
hogy nyolc órát, vagy többet dolgozik. A fő, hogy 
megkapja 30 fillérnyi napibérét, amiből tizet költ 
el ebédre. Családja számára nem kell keresnie, 
mert a család minden tagja dolgozik. Mindegyik 
ellátja magát.

Csak így érthető meg, hogy a tizenhat dol
láros amerikai ruhát tizenhat yenért adhatja. Ha 
valamelyik tanácstalan japán megkérdezi, hogy 
honnan van a nagy különbség, azt a feleletet kap
ja: Lehet, hogy az olcsó ruha nem tart el olyan 
soká, mint az amerikai, de ez japán munka. T i
zenhat yent jövőre is tudsz adni egy újdivatú ru
háért és pénzeddel nem az idegeneket segíted.

A legtöbb szó nélkül veszi meg a japán 
gyártmányt, legyen az ruha, villanykörte, cipő, vagy 
bármi. Aki nem így tesz, az a nemzet ellen vét 
és súlyos következményeket szenvedhet el, ha ki
tudódik. *

Világ folyása.

R a v a s z  L á s z ló  S z e n c z i  M o ln á r  A lb e r tr ó l ,
(kiről a Bizalomban folytatásos regény jelent meg). 
Szombaton este rendezte a budapesti belső lipót — 
terézvárosi református egyházközség a Zeneművé
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szeti Főiskolán Szenczi Molnár Albert-emlékünne- 
pét, a halhatatlan zsoltárfordító halálának három
százados évfordulója alkalmából. A budapesti egy
házi és társadalmi élet számos kitűnősége vett részt 
az ünnepen, amelyen Ravasz László dr dunamel- 
léki püspök beszélt arról, honnan jött és hová ment 
Szenczi Molnár Albert. A magyar irodalomban — 
úgymond — kétféle ember van: az egyik az, akit 
nem lehet kimozdítani helyéből, a másik olyan, 
aki szakadatlanul úton jár. A legmozgalmasabb 
magyar írói élet Szenczi Molnár Alberté. Honnan 
jött? A magyar lélek ősi szomjúságából, amely 
Nyugatra néz és csodát akar látni, ismeretet akar 
szerezni. A magyarban van valami lefojtott, mér
hetetlen szomjúság, amellyel Nyugatra, Nyugat felé 
akar menni.

— Az ősi nomádlélek testesült meg Szenczi 
Molnár Albertben, amely jobb legelőre vágyik, a 
lélek jobb legelőit keresi. Ugyanez a lélek zúgott 
fel Bessenyeiben és Ady Endrében. Szenczi M ol
nár Albert megtestesítője a szent evangéliumi sze
génységnek, nem törődött ruhával, arannyal, mél
tósággal, egyetemről-egyetemre járt, mint örök diák, 
minden új hírt meghallott, minden új gondolatot 
először fogott fel, művelődést lehelt be, tanítást 
lehelt ki, és koldusán és szegényen is világosság
szülő és világosság-terjesztő ember volt. Jött a 
vizsolyi nyomdából, ahol az öreg istenes ember, 
Károli Gáspár magyar nyelvre lefordította a Szent
írást. A műfordítás életének lényeges értelme, belső 
tragédiájának győzelmes feloldása volt.

— Hová ment? Mindig csak haza, mert buj
dosó és vándor volt. A kolozsvári temetőben lelke 
megpihent, s a lelke és alkotása belement a ma
gyar néplélek csarnokába. Nem volt nagy költő 
és még sincs magyar költő, aki a magyar lelket 
annyira formálta volna, mint ő, nincs klasszikus, 
akinek műve élőbb kincse lenne a magyarnak, 
mint az övé.

— Elrendelésből jött, a magyar dicsőségbe 
távozott, de hogy átment közöttünk, zeng a lelkünk 
és zeng az idő tő le . . .

E g y s z e r ű  h o lla n d  b á r ó h o z  m e g y  f e l e s é 
g ü l  a  n é m e t a l f ö ld i  tr ó n ö r ö k ö s n ő .  A Havas-ügy
nökség hágai jelentése szerint Julianna trónörökösnő 
a közeljövőben férjhez megy. Vőlegénye a 32 éves 
Hardenbruck holland báró, az egyik udvarhölgy 
bátyja, akivel a közelmúltban ismerkedett meg a 
hercegnő. Julianna jelenleg 25 éves, filozófiai dok
tor és a leideni egyetem díszdoktora.

A  j ö v ő  h á b o r ú  s z ö r n y ű s é g e i .  Beveridge, 
a londoni közgazdasági főiskola igazgatója beszé
det mondott a jövő háborújáról, amelyet szerinte, 
az ellenfelek haderői nem egymással, hanem egy
más polgári lakossága ellen fognak vívni. Védelem 
alig lesz, pusztán rombolás. A légi haderők alig 
fognak megütközni, hanem kölcsönös verseny in 
dul majd meg az ellenfél városainak elpusztítására.

T u d ó s o k  s z ö r n y ű  k a la n d ja  a  K a s p i- t e n -  
g e r  j e g é n .  A Kaspi-tenger északi partvidékének 
jegén az orosz tudósok másfél hónapos megfeszí
tett munkával befejezték tudományos kutatásaikat.

A tengeri halászat és az oceánográfiai intézet ki
küldött expedíciója néhány nappal ezelőtt vissza
tért Moszkvába. Kutatásaik alatt azt a jeget, amin 
a tudósok tanyáztak, hatalmas vihar elszakította 
a többi jégtől és ' belesodorta a nyílt tengerbe.

A rendkívül veszedelmes helyzet ellenére az 
expedíció tagjai megindultak a szárazföld felé és 
vagy kis csónakjaikban eveztek, vagy pedig jég
tábláról jégtáblára ugráltak át. A mozgó jégen a 
tudósok 900 kilométer utat tettek meg észak felé. 
Az elszabadult jégtáblák, amelyeken az expedíció 
tagjai rekedtek, óránként 2 kilométernyi sebesség
gel mozogtak. A nehézségek leküzdése után a 
tudósok végre elérték a partot, ahol néhány napi 
pihenőt tartottak és rendszerbe fogtalták kutatásaik 
eredményét. Számos fontos megfigyelést tettek és 
új utakat mutattak az ipari halászat számára.

M űköd ik  Is land lagnagyobb  tűzhányó ja . 
Husvétvasárnap óta újra működik az Island szige
tének délkeleti részén lévő Skeidar Joekul tűzhá
nyó. A hegy kráteréből huszonöt kilométeres láng
nyelvek csapnak az ég felé, melyek többszáz kilo
méternyi távolságban világítják meg a környéket.

A tűzhányó belsejében kedden egymásután 
több robbanás történt, ezek a robbanások az egész 
szigeten földlökéseket idéztek elő. A szigetre ha
mueső hull alá, mely minden órában sűrűbb lesz.

A sziget gyéren lakott és csak ennek köszön
hető, hogy ezideig emberéletben nem esett kár. 
A Skeidar-folyó is kilépett medréből és óriási te
rületeket öntött el.

Ó r iá s i  á r v iz e k  A m e r ik á b a n . Minnesotta ál
lamból érkezett jelentések szerint a folytonos eső
zések folytán a folyók kiléptek medrükből és óriási 
területeket öntöttek el. Az árvíz által előidézett ká
rok felbecsülhetetlenek.

Ú j k i s s z a k a s z b e o s z t á s o k .  A  Bszkrt közli, 
hogy április 9-étől, hétfőtől kezdve a kisszakasz- 
beosztásban a következő változásokat léptetik élet
be: A Lipót-körúton: a 4, 5 , 5A , 7, 7A, 49, 53  
és 71 viszonylatban a jelenlegi Berlini-tér— Ru- 
dolf-tér—Zsigmond-utca kisszakaszbeosztás helyett: 
Berlini-tér—Zsigmond-utca. A pesti Dunaparton: 
a 2-es viszonylatban a jelenlegi Vilmos császár-út 
— Földművelésügyi minisztérium— Földművelésügyi 
minisztérium— Rudolf-tér helyett: Vilmos császár- 
út— Rudolf-tér; a 8-as viszonylaton: a jelenlegi 
Vilmos császár-út— Földművelésügyi minisztérium 
— Generali-palota és Generali-palota— Eskü-tér vég
állomás helyett: Vilmos császár-út— Gróf Vigyázó 
Ferenc-utca, Gróf Vigyázó Ferenc-utca— Eskü-tér 
végállomás; a 16-os és 22-es viszonylatokon a 
jelenlegi Rudolf-tér— Földművelésügyi minisztérium, 
Földművelésügyi minisztérium—Generali-palota, Ge
nerali-palota— Eskü-tér helyett: Rudolf-tér—Gróf 
Vigyázó Ferenc-utca, Gróf Vigyázó Ferenc-utca— 
Eskü-tér lesz az új kisszakaszbeosztás.

F é lm i l l iá r d o s  f e l e s l e g g e l  z á r u lt  a z  a n g o l  
k ö lt s é g v e t é s i  é v .  Az angol költségvetési év szom
baton befejeződött és 31 m illió font sterling* fölös

* I angol font sterling megfelel ina kb. 17-18 pengő
nek, tehát 31 millió font sterling több mint 500 millió pengő. 
(500 millió— féi milliárd).
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léggel zárult. A bevételek 724.6 millió font sterlingre 
rúgtak, a kiadások 693.5 millióra. Az angol adó
fizetőket ez a hír rendkívül megörvendeztette, mert 
bizonyosra vehető, hogy a nagy fölösleg miatt az 
angol adókat leszállítják. A lapok máris találgatják, 
hogy milyen adónemekben fog könnyítéseket esz
közölni a kormány. Az általános vélemény szerint 
elsősorban a sokgyermekes munkanélküli család
apák segélyét emelik föl tetemesen. Bizonyosra ve
hető, hogy az eljövendő költségvetés aránylag nép
szerűbb lesz, mint a multévi, amennyiben a régi 
szigor eltűnik belőle.

T iz e n e g y m i l l ió  m u n k a n é lk ü li  A m e r ik á 
b a n . Az amerikai szakszervezeti szövetség statisz
tikája szerint a munkanélküliek száma februárban 
11,037.000-re emelkedett. Januárral szemben a 
munkanélküliek száma 314.000-rel csökkent.

Hullámok hátán.
írta: Vargha Tamás né.

Ha új kereszt lesz vállamon,
Új munka, gond borúi rám,
Ha talpamat nyaldossa is 
Ónszürke, borzas hullám:

Hiába zúg, hiába ring
— Feléd fordítom arcom — 
Hullámok hátán úgy megyek,
M int csendes, biztos parton.

Szemed sugára fut felém
— Ezüst sugár a vízen.
Ezüst örvény a tengeren, — 
Megyek s nyugodt a szívem.

Ma még. De holnap?! Óh, uram, 
Hisz ismersz, lábam gyenge . . . 
. . . .  Hullámverés vesz tán körül, 
Sós ár szökik szemembe.

Viharmadár víjogva száll,
Meg-meg csap éjszín szárnya.
S nem látom az ezüst utat — 
Árnyékot ejt reája.

Zokog s kacag s ronggyászakad 
A széltépkedte tenger.
Heggyé dagad, melység fakad 
S az ember, — lépni sem mer.

Segíts Uram! Tarts fenn Uram,
Ha süllyedezne lábom!
. . . .  Sötét hullámzó tengeren 
Szemed sugarát várom.

Az én új otthonom.
(Egy rab vágyódása.)

Ma még e négy fal az én otthonom s őrző 
szemek figyelnek reám, vigyáznak rám,- mert bűnös 
embert így fékeznek meg. Ne legyen életem az 
emberek kárára. Az igazságszolgáltatást most tu
dom értékelni. Belátom, hogy e négy fal az én 
tanítóm, megtanított sok jóra, bátor lettem tiszta 
szóra. De lelkem aggódik, ha szabad leszek újra... 
Nem a szabadságtól félek, hanem azt a cellát saj
nálnám itthagyni, mely felszabadított. De kint hol 
lesz az én új otthonom? Anyám rég meghalt, ked
vesem csalódott bennem, barátaim nem ismernek 
többé... Ó, csak volna egy olyan hely, mely me
nedéket kínál az új életet keresőnek, nem siratnám 
anyám otthonát. Ha ezt a cellát elhagyom, akkor 
hol lakom? Hiszen nem megy máról holnapra új 
élet teremtése! Az idő most nekem arra kell, hogy 
megmutassam elhagyott barátaimnak, hogy nem az 
vagyok, aki voltam: a munka lett immár eszmé
nyem. De mitévő legyek, ha bűnöm már megbélye
gezett? Nem szívesen fogadnak be az emberek, 
mert „börtönből" jöttem. Most az a vágyam, hogy 
egy baráti házra vágyom. Talán a „Baráti Ház" 
fog megfelelni? A barátom az lesz, kinek sorsa 
egyforma az enyémmel. Barátok háza lesz az első 
győzelem.

I.
Barátaim fogjunk össze,
Új erővel hát.
Ma még egyforma a sorsunk 
Mind, mint jó barát.

II.
Szorgalmunk nagy 
És ezáltal teremtsünk Hazát!
Új életünk ez új házban 

• Alapot talált.

III.
Teremtsünk egy új nagy házat,
Fogjunk össze hát!
A „Baráti Ház" érdekében 
Mind, mint jó barát.

IV. .
Ez legyen életünk váza 
S lehull a bilincs,
Legyen egy „Baráti Házunk"
Melyben már „rab" nincs.

K  / .
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