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A Saar-veszedelem.
írta: Nagy Emil.

„A Saar-prob1éma“ cím alatt megjelent cik
kemben nagy vonásokban megismertettem az ol
vasóközönséggel azt a kérdést, amely körül a kö
zeljövőben meg fog fordulni nemcsak Németország 
és Franciaország egymáshoz való viszonya, de való
színűleg a Nemzetek Szövetségének léte vagy nem
léte is, sőt talán nem túlzás annak megállapítása 
sem, hogy a Saar-medencében fog eldőlni az is, 
hogy Európa arculatán hamarosan a békegondolat 
szelíd mosolya, vagy a háborús érzés vad vicso- 
rítása fog-e mutatkozni? Hogy cikkemben helyesen 
ítéltem meg ennek a kérdésnek Európa közeljövő
jére végzetesen kiható fontosságát, azt nagyon is 
foghatóan szemléltetik a jelenlegi események, ame
lyek között jelentőségre nézve nem utolsó az a tény, 
hogy a francia képviselöház bizottsága egyhangú 
döntéssel óriási összeget szavazott megaSaar-meden- 
cével kapcsolatos határ katonai megerősítésére...

Rettenetesen izzadhatnak most a genfi Béke
tanács tagjai, mert a Saar-kérdés olyan természetű, 
hogy azt elodázni nem lehet, hanem abban dön
teni kell.

A versaillesi békeszerződés megállapítása sze
rint a jövő év elején megejtendő népszavazás há
romféle dolgot mondhat ki: vagy azt kívánhatja 
a Saar-medence népe, hogy maradjon meg továbbra 
is a mai állapot, mely szerint a Saar-tartományt 
a Nemzetek Szövetsége kormányozza mint nemzet
közi megbízott, teljes hatalommal, avagy pedig 
vissza akar menni a régi germán hazához? Igaz, 
hogy a versaillesi szerződés szerint a népszavazás 
eredménye önmagában véve jogilag még nem vég
érvényes természetű, hanem csak a lakosság óha

jának a kifejezése, amely „helyi kívánságot" a 
genfi Tanács végleges döntésénél „figyelembevesz", 
no de azért mindenki tisztában van azzal, hogy 
a Nemzetek Szövetsége alig helyczkedhetik szembe 
a népszavazás eredményével, amennyiben az ele
mentárisán megnyilvánul. így tehát a két ország 
érdeklődése mégis csak főleg a népszavazás felé 
fordul s arról fog most dönteni a genfi Tanács, 
hogy minő eszközökkel és módozatokkal biztosít
tassák az, hogy a lakosság minden külső befolyás
tól mentesen, szabadon és valóban titkosan dönt
hessen óhajtott sorsa felett. Ezeket a biztosítékokat 
a franciák követelik s odáig mennek, hogy a nép
szavazás idejére nemzetközi rendőrséggel akarják 
azt garantáltatni, hogy a lakosság belső, valódi 
akarata minden terrortól mentesen nyilvánulhasson 
meg, viszont természetesen a németek a nemzet
közi rendőrséget, amely mégis csak francia befo
lyás alatt állana, mindenáron ellenzik, mert az ő 
erejük éppen a lelkeket magávalragadó hazafias 
germán lélek hangos érvényesülésében rejlik, amit 
francia részről bátran lehet nemzeti szocialista ter
rornak is nevezni.

A kérdés egész mibenléte mindjárt világos 
lesz, ha beletekintünk az ottani dolgok belső 
világába, a színfalak mögé:

A Saar-medence lakossága 95 százalékban 
tiszta német. Ha tehát a hazafias és faji tekintetek 
s a germán nemzeti érzés lesz a döntő választási 
szempont, amely hatalmas belső tényezőket a 
Deutsche Front szédületes agitációja felkorbácsolt 
a saari szivekben, akkor a népszavazás kimenetele 
nem lehet kétséges, sőt a németek győzelme ele
mentárisnak ígérkezik.

Ezzel szemben a franciák azt állítják, — s 
ezeket az érdekes szempontokat hallottam az itt idő
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zött francia képviselőktől és újságíróktól is —̂ , 
hogy a minden mást elsöprő hazafias német lélek 
csak abban az esetben fogja eldönteni a népszava
zást, ha az nem lesz teljesen szabad és egészen 
titkos. Ellenben minden befolyástól mentes, szabad 
és teljesen titkos szavazás úgy fog dönteni, hogy 
a Saar-medence maradjon meg mai államjogi hely
zetében, mindkét országtól függetlenül, a Nép- 
szövetség patronátusa alatt, amely választási ered
mény viszonylagosan kielégítené a franciákat, m i
után ők se remélik, hogy a lakosság a Franciaor
szághoz való csatlakozás mellett döntene.

A franciák gondolatmenete a következő szem
pontok után igazodik:

1. A 800.000-nyi lakosból 100.000 ember a 
szén- és érciparban keresi a kenyerét mint munkás. 
Ezek családtagjaikkal együtt a lakosság túlnyomó 
többségét alkotják s miután minden 20 évesnél 
idősebb egyén szavazó, nemre való tekintet nélkül, 
tulajdonképen a szavazók többsége gyári munkás
családhoz tartozik. Ezeknek a mai helyzetben kitű
nően megy a soruk, mert a Saar-medence óriási 
széntelepeihez olvasztásra vámmentesen áthozott 
lotharingiai érc — miután ma a Saar-medence 
Franciaországgal van közös vámterületben — nagy
szerű kenyeret biztosít nekik, mert ilyen helyzetben 
a saari szénnek nincs konkurrense. Ellenben, ha a 
Saar-medence Németországhoz csatoltatnék, úgy 
az ottani szénnek azonnal igen erős vetélytársa lenne 
a közeli westfáliai óriási mennyiségű porosz szén, 
viszont a lotharingiai érc behozatala vámmal suj- 
tatnék s így ezeket a körülményeket egybevetve, 
megszűnnék az a paradicsomi állapot, hogy a Saar- 
vidék mai adója fele a németországi adónak.

2. A franciák hihetetlenül nagy tőkebefekte
tésekkel megalapittottak egy olyan saarvidéki ipart, 
amelynek a francia vámterület kebelén belül nincs 
vetélytársa s így prosperitása elsőrangú. Amint a 
terület átcsatoltatnék Németországhoz, ez az ipar 
az egész németbirodalmi ipar versenyzési körébe 
löketvén, megbuknék s igen sokan elveszítenék a 
kenyerüket s valóban titkos szavazásnál ez is 
figyelembe jönne.

3. A lakosság 70%-ban katolikus s a fran
ciák számítanak arra a belső lelki ellentétre, amelyik 
Hitler Németországában az uralkodó rendszer és a 
katolikusok között a szívek mélyén rejtőzik. Ezek 
a saarvidéki katolikusok az elszakadás előtt arra a 
Centrum-pártra szavaztak, amellyel olyan keményen 
elbánt Hitler. Igaz, hogy már 1933 júliusában a 
saarvidéki centrumpárti szervezetek is feloszlottak 
a birodalmi példa nyomán, de a franciák szerint 
ez csak terror hatása alatt történt s teljesen titkos 
szavazással a katolikusok a mai állapot fennmara
dása mellett döntenének.

4. A versaillcsi békeszerződés értelmében a 
Saar-medence összes szénbányái átmentek a francia 
állam tulajdonába, tekintet nélkül arra, hogy állam- 
jogilag hova fog tartozni a tartomány. Ugyanazon 
szerződés szerint, ha a Saar-medence visszamenne 
Németországhoz, a németeknek vissza kellene vásá
rolniuk az összes szénbányákat a franciáktól, arany
ban fizetendőleg, valódi értékben. A vételi értéket

egy háromtagú szakértőbizottság állapítaná meg, 
melynek egyik tagja lenne francia, a másik német s az 
elnököt a genfi Tanács jelölné ki. Miután a döntés 
szótöbbséggel történne, lényegileg ez az elnök 
állapítaná meg az értéket s az francia befolyás alatt 
olyan magas lenne, hogy vagy a németek nem 
tudnák kifizetni a vételárat, ami beláthatatlanul 
zavaros állapotokat teremtene az ottani szénbányák 
kárára, vagy ha a németek mégis vissza tudnák 
vásárolni a bányákat, biztosan áthárítanák a vételi 
összeg egy részét magukra az ottani bányákra, 
ami megint csak károsan befolyásolná az ottani 
prosperitást s ezzel szenvednének a munkások is, 
a népszavazás döntő tényezői.

*
Nagyjában ezekből az okokból bíznak abban 

a franciák, hogy egy teljesen titkos, minden be
folyástól mentes szavazás a Németországhoz való 
visszatérés ellen döntene s ezért küzdenek kés
hegyre menöleg minden garanciáért . . . Ezzel a 
gondolatmenettel szemben áll a minden egyéni 
érdeket legyőző germán nemzeti és faji eszme. 
Melyik lesz erősebb? . . .______________________

Régi emlékek, bizonytalan jövő 
és a Baráti Ház.

Most, amikor ezen a szép tavaszi napon 
egyedül ülök magányos zárkám kis asztalánál s 
az enyhe szél behozza hozzám a közeli akácfák 
fehér virágának édes illatát, fájó gondolataim elmé
lázva szállnak vissza a múltba s újra felidézem 
emlékeimben a régi idők boldog, felejthetetlen per
ceit. Akaratlanul is ajkaimra tolulnak a kérdések: 
Vájjon visszajön-e még a m ú lt? ... Vájjon lehet-e 
új életet kezdeni öreg fe jje l? . . .  Vájjon lesz-e még 
tavasz, az örök ifjúság tavasza a tört szívekben? 
Feleletet nem kapok.

Hiszen, ha a gyarló emberi elme a jövő tit
kaiba látna, de sok bajt, bánatot, keserűséget le
hetne elkerülni. Sajnos, nem vagyunk felruházva 
ilyen természetfeletti hatalommal s éppen azért nem 
látjuk meg, nem tudjuk kikerülni a reánk leső ve
szedelmeket, amelyeket még a bennünk rejtőző 
különféle indulatok is elősegítenek.

Sok évvel ezelőtt, mint szabad ember, kis 
családom körében gyönyörködtem a szabad élet 
szépségeiben és nem láttam a jövőbe. Azóta sok 
év telt el s hová lett azóta már a boldog szabad
ság, hová lett azóta már a rég elárvult kis család! . . .  
S én e hosszú éveken át gondolkozom azon, ho
gyan is rakjam össze ennek a derékban kettétört, 
elhibázott életnek a tört cserepeit.

Ha itt, e szomorú falak között a jövőre gon
doltam és megpróbáltam a jövőmet elrejtő sűrű 
fátyolt fellebbenteni, akkor olyan sötétséget, olyan 
sivár, rideg bizonytalanságot láttam, hogy való
sággal elborzadtam tőle. De később, mintha egy 
igen halvány fénysugár is derengett volna a jövő 
sötétjéből. Vájjon honnan eredt? Talán a Baráti 
Ház ablakából szűrődik ki ez a vékony fénysugár? 
Lehetséges és adja az Isten, hogy úgy legyen!

A hosszú évek alatt, amit itt eltölt az ember, 
kint a szabad életben nagy változások történhet
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nek a családban. A szülök elhalhatnak, a feleség 
hűtlen lehet, elválhat, a gyermekek szétszóródhatnak 
a szélrózsa minden irányába és ha eljön végre a 
régóta várt szabadulás órája s itt hagyjuk e szo
morú falakat, hát megállunk egy percig tanácsta
lanul, hogy hová is menjünk most, hiszen nincs 
otthon, hiszen azok a családok, amelyekbe tartoz
tunk évekkel ezelőtt, már nincsenek meg, felosz
lottak, a családtagok vagy elhaltak, vagy elszéled- 
tek, a régi ismerősök nem akarnak észrevenni 
bennünket, hiszen csak nem fognak fegyháztölte- 
lékkel szóbaállni. Rokonok? Azok is kikerülnek, 
nehogy esetleg pár pengőt kérjünk tőlük. Akarat
lanul is kitör a kérdés belőlünk: Hová menjek most? 
Végre itt vagyok a boldog, szabad életben, mehe
tek oda, ahová akarok, de annyi pénzem sincsen, 
amennyin legalább kenyeret vehetnék magamnak. 
Lopni nem akarok, mert nincs értelme, hogy pár
pengős érték miatt újra éveket üljek. Isten ments! 
Elég volt belőle! Hiszen a megrögzöttek ilyen e- 
setben nem sokat gondolkoznak, ők nem veszí
tenek semmit. Hogy utána hosszú éveket a fegy- 
ház rideg falai között kell eltölteniök testileg lel
kileg megtörve, azzal nem törődnek, mert az már 
megszokássá vált náluk. Azonban nem mindenkinek 
ilyen a felfogása. Nem mindenki hagyta annyira 
eltompulni a lelkét, hogy a drága szabadságot ilyen 
könnyen kockára tegye. Ezért kell összefognunk a 
Baráti Ház érdekében, hogy minél előbb felépül
hessen. Mert amit lehet Németországban, azt lehet 
nálunk is. M int már előzőleg, a folyó évi május 
1-i számban megjelent cikkemben is kifejtettem az 
egyéni nézetemet a Baráti Ház felépítését illetőleg, 
most is csak azt mondhatom, hogy csak az erre 
illetékes döntő magasságok engedélye, illetve a 
társadalom anyagi támogatása hozhatja csak létre 
a rég óhajtott Baráti Házat. A Bizalom folyó évi 
május hó 1-én megjelent számában olvastam a 
„Mentsük meg önmagunkat" című cikket, Nemo 
aláírással. Én teljesen igazat adok s meghajtom 
az elismerés zászlóját neki még ismeretlenül is, 
mert a soraiból azt veszem ki, hogy egyrészt lelkes 
híve a Baráti Ház eszméjének, másrészt pedig ér
tékelni tudja a Baráti Ház áldásos munkáját s tőle 
telhetőleg jó példával jár elöl.

Mi, akik itt, bent e szomorú falak között 
vagyunk és pártoljuk a Baráti Ház eszméjét, tekin
tettel arra, hogy nincs önálló akaratunk, illetve 
cselekvési szabadságunk s nem is lehet érintkez
nünk azokkal az erre illetékes magas személyekkel, 
akiknek a beleegyező jóváhagyása folytán felépülne 
a Baráti Ház, ezért azokra kell bízni ezt az ügyet, 
akik a mi ezirányú kérelmünket továbbítanák az erre 
illetékes fórum elé és akik maguk is magasállású egyé
nek, akiknek a szava döntő befolyással bír egy ilyen 
nagyobbszabású kérelem továbbításánál, hogy a Ba
ráti Ház felépítését illetékes helyen mérlegelés tár
gyává tegyék. Éppen ezekért felkérjük a Bizalom te
kintetes Szerkesztőségét, hogy nyújtson nekünk ve
zérfonalat ahhoz, hogy hogyan és miképpen induljon 
meg a Baráti Ház felépítésének az első mozzanatja.

Én megértem annak a szenvedő s a sötét 
jövője iránt aggódó rabtársamnak is a panaszát,

mikor a húsvétkor megjelent Bizalomban őszintén 
kifejezte az aggodalmát a bizonytalan jövője felett. 
Megértettem és sajnálom s az ő véleményén va
gyok. Pártoljuk a Baráti ház eszméjét, s akkor el
jön az az idő is, mikor felépülve á lla  Baráti Ház, 
hogy áldásos munkáját megkezdje az élettől meg
tépázott, meggyötört, fegyháztól testileg, lelkileg 
megtört, nincstelen emberek számára, akik erős 
akarattal elhatározták azt, hogy többé nem akarnak 
a bűn útján haladni, amely egyenesen a fegyház 
vagy dologház kapujához vezet. Az ilyen ember
nek kell a Baráti Ház, mert hiszen tudjuk, hogy az 
éhség, a nyomor már sok embert a legnagyobb 
bűnbe kergetett. Éppen azt kell meggátolnunk, 
hogy a pillanatnyi éhség s lakás-nélkülözés ne 
fordítsa el a kiszabadult ember jóra igyekvő törek
vését a rosszra, illetve a bűnre. Szenvedő rabtár
saim, ismételve mondom, pártoljuk a Baráti Ház 
eszméjét. Természetesen csak azokhoz szólok, akik 
pártolják ezt az eszmét és méltányolni fogják tud
ni annak az áldásos működését most és akkor, 
amikor már teljesen készen áll. Mert aki megpen
dítette a Baráti-Ház eszméjét, az nem akar rosszat 
a szabadulóknak, hanem inkább a javukat akarja. 
Azért mondom nektek szenvedő rabtestvérek: félre 
a rossz gondolatokkal! Baráti Ház nem fegyház! 
Minden rendes, gondolkodó embernek pártolni 
kell ezt az eszmét. Majd felépül a Baráti Ház, 
nem is olyan sok idő múlva s akkor azok is pár
tolni fogják, akik most csak megvető kézlegyin
téssel és vállvonogatással térnek napirendre felette. 
Kedves szenvedő rabtársak, nem élet ez ittbenn, 
odakint kacag a szép természet, mindenki éli a 
világát a boldog szabadságban, s mi ittbenn sor
vadunk a múlt bűneiért. Ne térjünk le a bűn útjára 
többé, hanem maradjunk az egyenes úton, a be
csületesség útján. Szálljunk síkra a Baráti Ház 
érdekéért s szegődjünk mi is azok táborába, akik 
felemelik szavukat a kiszabadult, nincstelen em
berek érdekeit szem előtt tartó Baráti Házért. 
___________________________________________________ K. E.

Ki volt Endresz?*
Irta: Hangay Sándor-

Már hervad a hant Endresz sírján a kerepesi- 
úti temetőben, de még él és hat az emléke közöt
tünk, szinte látjuk akaraterős arcát, halljuk a hangját 
és mégis, mégis bele kell törődnünk, hogy elment, 
örökre elment. Messze, nagyon messze. Hova? A 
magyar ég firmanientumára szállott csillagnak! Abba 
a nagy csillagtáborba, amelyről Petőfi énekelte a 
magyarságnak: „Ne nézz ősidre, e fénylő napokra, 
szemeid gyöngék, a napfény megvakít".

Neve a történelemé, emléke a miénk.
Szerintem Endresznek legendája lesz.
Endresz legendája az Emese álmában kap

csolódik majd a jövendő magyar költők lantján. 
Turulmadár a magyar nemzeti totem. Turultól szár

* A jeles magyar pilóta, ki szerencsésen, hősi bátor
sággal átrepülve az óceánt, New-Yorktól Budapestig repült 
a Justice fór Hungary („Igazságot Magyarországnak”) nevű 
repülőgéppel, azonban ezután egy félévre Rómába röptében 
mótorbaleset következtében lezuhant és szörnyethalt Szerk.
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mázunk, a Turul fiai vagyunk. Ősapai örökségünk: 
a szárnyak és a végtelenség.

A Turul-fiak annakidején szélanya-szülte lo
vakon szárnyalták be egész Európát. Viharok szár
nyán szállott később a világhírű magyar huszárság 
s mikor a levegőt meghódította a szárnyas gép, az 
ősi Rákos mezején csodálatos madarak hátán zson- 
gani-bongani kezdett az első magyar pilótagárda, 
a turulfiúk.

Vérbén, vasban, tűzben edződött a mi szár
nyunk. A világháború máról-holnapra költötte ki az 
új Turul-fiókákat s a négy világtáj egében magyar 
Turulok visítoztak.

Vérben, vasban, tűzben jött a világra Endresz 
is, noha az anyakönyvi kivonata mást mond. Bár 
igaz, hogy a Torontál-megyei Perjámos községben 
szülte őt magyar anya és jövőjén merengve ma
gyar apa hajolt a bölcsője fölé, bár igaz, hogy a 
középiskolai tanulmányait a temesvári hadapród
iskolában végezte s igaz, hogy mint zászlós vonult 
be 1913-ban a győri gyalogezredhez, mégis úgy 
érezzük, nem ez a fontos, mert mindez a gyerek- 
Endresz múltja. A férfi-Endresz, a nemzeti hős, a 
világháború katonája, a repülés büszkesége akkor 
született mindnyájunk számára, amikor 1914-ben 
fordult az idők óramutatója, amikor hosszú, virá
gos vonatok indultak csukaszürke milliókkal az 
ismeretlen, a mesés, a vágyott és rettegett hadak 
útja felé.

Mikor születtek ezek a m illiók? Amikor End
resz. És mikor született Endresz? Amikor ők. Édes 
egytestvérek valamennyien. M ind: — Endresz. De 
mégsem egészen. A többi Endreszből hiányzik va
lami, ami ebben az Endreszben kiteljesedett.

És ez az Endresz örökölte azt a valamit, ami 
a kalandvágyó magyar Benyovszky grófot a len
gyel csatamezőkön, Szibérián át Alaszka jégsivata
gáig hajszolta. Azt a valamit, ami erőt adott Be- 
nyovszkynak, hogy a jégbörlönből kitörjön és el
sőnek tegye meg a Behnng-szoroson át az utat 
ezer és ezer veszéllyel szembeszállva s végül örö
költe azt a valamit, ami képessé tette Benyovszkyt, 
hogy az egész kultúrvilággal szembeszálljon Ma
dagaszkár, jobban mondva egy árva, kiközösített 
nép függetlenségéért.

De ebben az Endreszben csodálatosképpen 
egyesült még az Afrika-kutató: Magyar László aka
ratereje, az ősmagyarok nyomát kutató körösi Cso
rna Sándor megingathatatlan hite, az ezermester 
Kempelen Farkas gépszerelme, Bólyay Farkas csil
lagok között járó rakoncátlan fantáziája és az egész 
magyar középkor lovagias, akadályt nem ismerő, 
vállalkozó szelleme.

Ennyiük tehetségét és terheltségét örökölte 
Endresz, aki, valljuk be, úgy járt közöttünk, mint 
aki nem ebbe a világba való.

Már a gyalogságnál föllobbannak ezek a tu
lajdonságai. Olvassuk el csak a hivatalos felter
jesztést. Ezredparancsnoka azon kérdésre, hogy mi 
teszi indokolttá a kitüntetésre, így ír:

„Szakaszának kiválóan bátor és hidegvérű 
vezetése az 1914 augusztus 28-tól szeptember 9-ig 
tartó harcokban, Bycharó-nál, ahol csapatának a

legjobb példát adta, különösen azáltal, hogy midőn 
ugyanazon év (1914) szeptember 6-án srapnell- 
lövéstől megsebesítve, eszméletét veszítette s ön
tudatát csak egy óra múlva nyerte vissza, a legény
séget további kitartásra buzdította s csak azután 
kereste fel a segélyhelyet. Mégis már néhány nap 
múlva, alig gyógyult sebével, újból a tűzvonalba 
ment vissza".

Itt már sejteni lehet a jövendő Endreszt. A 
legyőzhetetlent, a veszélyt-keresőt, a veszélytől meg 
nem rettenőt, az ideálok lélekmegszállta ihletettjét, 
a férfiakarat, a kötelességtudás, a megnemhátrálás 
fölkent bajnokát.

1915 szeptemberében elkeseredett küzdelem 
után orosz fogságba kerül. Szibériába internálják. 
De sorsába nem tud beletörődni. Legyözetését nem 
veszi tudomásul. Megszökik. (Első szökése nem 
sikerül. Pár hónapi börtön.)

Minden regénynél érdekesebb: szökése törté
nete. A hivatalos katonai írás, bármennyire össze
markolja előadását, szófukarságával akaratlanul mű
vészeti magasságokba emelkedik s az egyszerű és 
hiúságmentes Endresz jellemét a legplasztikusab
ban mutatja be.

„Nevezett résztvett a Lublin és Ivangorod, 
valamint Sulosavánál lefolyt nehéz harcokban s 
mint szakasz- és századparancsnok kiváló bátor
ságával kitüntette magát. Előbb könnyebben, később 
súlyosan megsebesült s a III. o. katonai érdemke
reszttel díszíttetett.

Felgyógyulása után 1915 június 6-án ezre
déhez bevonult s mint századparancsnok a Sucho- 
dol-Chlebovice, Bobrka, Podkamien és Rydoml- 
nál lefolyt nehéz harcokban kimagasló vitézségével 
és körültekintésével tüntette ki magát.

Dacára vitéz ellenállásának, zászlóalja marad
ványaival Rydomlnál 1915 szeptember 13-án orosz 
fogságba esett s Szibériába internálták.

Az országot és nyelvét egyáltalában nem is
merve, pénz és térkép hiányában, minden idegen 
segítség nélkül Endresz főhadnagy mégis megkí
sérelte, hogy Mandzsúrián keresztül való szökéssel 
az orosz fogságból meneküljön.

Dacára annak, hogy első ily  kísérlete nem 
sikerült, s őt szökéséért három havi börtönnel 
büntették, másodszor is megkísérelte azt, amely 
most, kimondhatatlan viszontagságok közepette, 
sikerült.

Egész Oroszországot keresztül-kasul vándo
rolván, Svédországon, Németországon keresztül 
hazaérkezett s bevonult zászlóaljához Körmendre, 
de innen rövid üdülési szabadság után újra tüz- 
vonalba ment."

Szinte látjuk a fiatal tisztet, amint Szibéria 
hóborított sivatagjain át vándorol. Rongyos, éhes, 
hazátlan, számkivetett. Nem ember. Hadifogoly. 
Rab. Rab, aki szökik, akit mindenki üldöz, aki 
mindenki számára szabad préda.

Senkihez sem fordulhat segítségért. Hiszen 
még beszélni sem tud senkivel. Ki értené Szibé
riában vagy Mandzsúriában a magyar szót? Ki 
lehetne hozzá könyörületes? Még az utolsó mu
zsik is megretten tőle.
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Egy csontvázzá aszott, cafatos rém indult 
neki Ázsiának. Nincs hajléka, amelyik befogadja 
és nincs kemence, ahol az ő számára sütnének- 
főznének. Az a hajlék, az a kemence, valahová a 
mesék birodalmába szállott, ezer és ezer mérföld- 
nyire tőle. Ez Ázsia itt, a szörnyű, a mérhetetlen, 
a rejtelmes. Merre van Európa, merre? És merre 
van Európában az a kis ország, ahol a Duna-Tisza 
közén apró bogárhátú házakban annyi, de annyi 
Endresz Gyurkát várnak haza.

Bizony messze! Olyan nagyon messze, hogy 
odáig legfeljebb csak az álom juthat el. Mert íme, 
ezer meg ezer Endresz sorvad szomorú rabságban’ 
de csak ennek az egynek, ennek az egyetlennek 
jutott eszébe, hogy semmi sem lehetetlen.

Pedig bilincses karokkal húzza őt a velőt 
dermesztő fagy. Rettegted a hóvihar. Gyöngíti az 
éhség. Farkasok és emberek üldözik. Mégis megy... 
megy. Hová ? Haza!

Kozáklovak patkója dübörögteti meg az éj
szakát. Útszéli árkok, borókabozót, pallóhidak alja 
a búvóhelye. Fut, szalad... zakatol a szíve. Zúg 
az agya. Szédül, kering vele Ázsia. A néma, az 
érthetetlen, az ős dajka. Leroskad. Ölébe hanyatlik. 
Cserepes ajka lázasan hajtogatja: haza! haza! 
De föléje hajol már a kozák. Előkerül a kulacs. 
Perzselő vudki pezsdíti életre. Körülnéz... Haza!

De nem haza viszik. Nem a magyar hazába, 
a kozák hazába cipelik vissza.

És összeül az orosz hadbíróság. Talán saj
nálják is. Talán eszükbe jut, hogy a vén Európá
ban orosz Endresz Gyurkák sínylődnek, akiknek 
a szive most is éppen úgy sajog a Volga vagy 
Ázsia után, mint ennek a magyar hadifogolynak 
a Tisza-partja után. Talán csodálják is. Csodálják 
hősiességét, vakmerőségét, elszántságát. Talán tisz
teletet parancsol a rongyos, összetört ember szá
mára ez a szó : haza!

Nem tudom. Bizonyára könny szökött a sze
mükbe. De a haditörvény törvény marad, még ha 
sírva is mondja ki az ítéletet a bíró. ítélni kell. 
Ó örökös, szomorú, kegyetlen emberi tragédia, 
amikor a legjobban szeretnénk a szívünkre ölelni 
valakit, el kell magunktól taszítani.

Három havi börtönre ítélik. Szörnyű az orosz 
börtön. Hideg-rideg, nedves, sötét, piszkos. Na
ponta csak háromszor nyílik a cella pántos ajtaja. 
Csajkában adják be az ételt. Ételt? Nem. Moslé
kot. És az ajtón nem napsugár csillan be biztatón. 
A szibériai ég nincs ismeretségben vele. Palaszürke 
mennyboll ásít unalmasan s mire az ajtó újra zá
rul, már ott kucorog a sarokban a reménytelenség.

Minden fogoly minden börtön ajtaján írást 
lát. Ezt az írást senki más nem látja, senki más nem 
érti, csak a rab. Dante sorai világítanak eléje, mint a 
jég: „Dobjátok el a reményt, akik itt beléptek."

Milyen csodálatos, hogy ezeket a szavakat, 
amiket — mint mondom — minden fogoly olvas, 
egyedül Endresz nem látta, vagy ha látta, nem hitt 
benne. Elhomályosodott benne minden írás,,, min
den lehetetlenség, minden reménytelenség. Ö h it t ! 
Márpedig a hit — mint a biblia mondja — hegye
ket mozgat. Endresz hite megmozgatta egész Ázsiát.

Aáegmozdult a börtön ajtaja, megmozdultak 
a puszták, elmozdultak az országhatárok, megmoz
dultak az erdők, mint Shakespeare Birnámi erdeje, 
megmozdultak a befagyott vizek, mind-mind csak 
azért, hogy ezt a konok, hazavágyó magyar hadi
foglyot egyik a másiknak adja, dajkálja, rejtegesse, 
hazasimogassa, a Tisza partjára ringassa.

És mostmár hiába leselkedtek a farkascsor
dák, hiába hujráztak utána kozák lovak, a makacs, 
a legyőzhetetlen, a hívő foglyot — köd előttem, köd 
utánam — vitte a lába, a muzsik szekere, az er
dő, a folyó, talán még a madár is, csakhogy el
érje azt a kacsalábon forgó házikót, ahol rája vár
nak, azt a kemencét, amelyik friss habos kalácsát 
számára tartogatta egyedül.

Megérkezett vérző Magyarországra az első 
hadifogoly-szökevény, aki az óperenciákból, vagy 
talán a túlvilágból csöppent közénk.

De ez a messziről jött ember keveset beszélt. 
A szavakkal ugyancsak fukarul bánt. Befelé be
szélgetett. Nézte a szálló felhőket, nézte a mada
rakat és nézte a végtelenséget. Bizonyára azon 
töprengett: miért utasította öt vissza Ázsia? Miért 
nem értette meg őt ? Miért volt részvétlen, szívte
len hozzá? Miért nem ismerte meg? annyira meg
vénült volna a nemzetek dajkája, hogy nem em
lékezik már? Lehetetlen! Kétezer év egy kontinens 
életében — semmi. Kellett volna tudnia — hiszen 
nemrégiben történt, hogy szárnyas paripákon bo
csátotta útjára Nyugat felé a Turul-fiakat.

Itt van a bökkenő! Turul-fiak voltak a ma
gyarok és szárnyas paripákon jártak. Nem tudhatta 
vén dajkájuk: Ázsia, hogy az a rongyos szökevény 
— magyar. Nem tudhatta, hogy a szent Turul 
madár fia. Nem voltak szárnyai.

Márpedig ha Endresz álmodik valamit, azt 
meg is valósítja. Szárnyak kellettek neki, hát 
szárnyra kapott.

1916 végén, hazaszökése után, csakhamar a 
repülőknél találjuk. Először mint megfigyelő tiszt, 
majd később mint tábori pilóta harcol Balkán és 
Itália egében a többi magyar sasokkal. Légi győ
zelmet légi győzelemre arat, amelyek közül az 
Orchida-tó mellett fekvő Korea fölött vívott lovagi 
tornája volt a legkimagaslóbb.

Az erről szóló kitüntetési beadványa ezeket 
mondja:

„M int megfigyelőtiszt 15 ellenség-feletti re
pülést és 5 elhárító repülést — közte 2 légi har
co t— teljes eredménnyel vitt véghez. 1917 augusztus 
14-én Koreánál két ellenséges olasz repülőgép ál
tal megtámadtatva, fölvette a harcot és egy Nieu- 
port-t leszállásra kényszeritett." Majd hozzáteszi 
parancsnoka: „Kiváló, snájdig megfigyelőtiszt."

A dicsőséges háborút azonban tragikus ösz- 
szeomlás fejezte be. Utána a káosz következett. 
Trónok borultak fel, országok tűntek el, új országok 
születtek s egy ezeréves ország megcsonkittatott.

Ebben a felfordulásban, ebben az eszeveszett 
kavargásban is megtalálta helyét az energikus End
resz. Kezdetben a magyar kereskedelmi légiforga
lomban helyezkedett el. A vezetőség csakhamar 
Németországba küldte őt, mint az egyik legkivá
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lóbb pilótáját, hogy a német kereskedelmi repülő- 
technikát tanulmányozza. Itt a Junkers-érdekeltség- 
hez tartozó „Aero Express" vezetőpilótája lesz s Bu
dapest és Bécs között bonyolít le hidroplánforgalmat. 
Ennek a vállalatnak a felszámolása után 1925-ben 
Amerikában lakó bátyjához utazott, ahol ajánlatot 
kapott Fordtól. A felajánlott szerződést azonban 
vissza kellett utasítania, mivel magyar állampol
gár létére ottartózkodását nem engedélyezték. Ame
rikából hazajövet, Berlinben fényes ajánlattal lepte 
meg Ammanulah, aki udvari pilótának kívánta öt 
szerződtetni. Azonban az oroszok átrepülését nem 
engedélyezték. Berlinből hazatérve, Budapesten 1929- 
ben a Magyar Aero Szövetség fogadta kebelébe, 
amelynek első sportrepülő-oktató pilótája lett. Eb
ben a minőségben működött Érden a sportrepü
lők kötelékében, amikor az óceánrepülés terve föl
vetődött és a Magyar Aero Szövetség az amerikai 
magyarok felkérésére őt szemelte ki a „Justice fór 
Hungary" vezetésére.

*
Endresz a magyar katona példaképe. Endresz 

a szárnyaitól megfosztott magyar repülés diadala. 
Endresz, Trianon ellen a legvéresebb, igazságot 
követelő kiáltás, a magyar revízió első és legtisztább 
áldozata. Azok közül való, akikről a költő ezeket 
mondja:

Nevüket vérrel, arannyal cifrázva
Idők könyvébe írja egy diák,
Hogy ámulattal olvassa a késő,
A boldogabb, a szebb magvar világ.

Annyi eszes fiatalember, mint 
Magyarországon,

n in c s  s e h o l a  v ilá g o n  — m o n d já k  a z  
é re tts é g i b iztosok .

Ismét elérkezett az érettségi ideje éppen úgy, 
mint minden évben. Távolból nézve úgy látszik, 
mintha mi sem változott volna. Ugyanaz az ifjúság 
ugyanolyan mentalitássá1 és ábrándokkal hagyja el 
az iskolát, mint amilyen húsz, vagy harminc évvel 
ezelőtt. Mindegyiknek az a legfőbb gondja, hogy 
a nagy nap után szivarral, vagy mostmár mo
dernizálva: cigarettával a szájában, monoklival és 
sétapálcával, mint párbajképes úriember parádéz
hasson végig a városon.

Pedig nincs így. Az időkkel együtt a matu- 
randuszok is változtak. Nem kell elmennünk a fő- 
kapitányságra, ahol legutóbb értekezletet tartottak 
a diáköngyilkosságokról, mert hiszen régen is voltak 
iskolakerülők, rossz tanulók, akik megbuktak az 
érettségin, de azért nem lettek öngyilkosok. Elég, 
ha kimegyünk a Városligetbe, amely ilyenkor ta
vasszal megtelik érettségizőkkel, hogy meglássuk, 
mennyire megváltoztak az érettségiző diákok prob
lémái, s maga az érettségiző fiatalság is.

A legszorgalmasabbak — akiket mindig stré
bernek szidtak — olyan korán jönnek ki, hogy 
még kapupénzt is kell fizetniök. a  kevésbbé szor
galmasak csak hétre érnek ki, de nyolcra már a 
notórius iskolakerülök is ott vannak. Hiába, az 
érettségi még ma is drukkal jár s mindenkinek 
meg kell magát egy kissé embereim.

Délben, mikor felfüggesztik a szakadatlan ta
nulást és csoportokban bandukolnak haza, akkor 
látszik meg legélesebben az ellentét a régi és az 
új ifjúság között. Egészen mások a problémáik, 
mint a régi diákoknak és egészen más az álmuk 
és a bánatuk is.

A  m a tu ra n d u s z o k  p ro b lé m á i.

Az egyik stréber, aki reggel kapupénzt fize
tett, annyira sietett tanulni, izgatottan magyarázza:

— Feltétlenül prematúrusznak kell lennem, 
mert az orvosi fakultásra akarok menni. Oda pe
dig még jeles bizonyítvánnyal is nehéz bejutni.

A híres bliccelő gúnyosan mosolyogva inti le:
— Minek az a nagy ambíció? Hiába jutsz 

be az egyetemre és hiába szerzel jeles diplomát, úgy 
sem tudsz elhelyezkedni. Nem mindegy, ha meg
buksz, mint én fogok és így ütöd agyon az idődet?

A hétkor érkezőnek mindegy. Ő úgysem ta
nul tovább, mert állásba kell mennie. Kishivatal- 
noknak pedig elmehet elégséges érettségi bizonyít
vánnyal is.

Lármázva, vitázva vonulnak végig a diákok 
az István-úton.

H é ts z á z  le á n y , e z e rn é g y s z á z  f i ú  . . .
Érdeklődésünkre az érettségi vizsgálatokat ve

zető egyik magyar pedagógiai szaktekintély a kö
vetkezőket mesélte el a hétszáz leány- és ezernégy
száz fiúmaturandusz sorsáról:

— Az írásbeli érettségi vizsgálatok már meg
történtek. Az új rendszernek megfelelően, a fiú - és 
leánytanulók egyformán magyar irodalomból, latin
ból és németből érettségiznek, írásbelileg is. Az 
algebra írásbelit már régebben eltörölték. Ennek 
nagy előnyei mellett megvan a hátránya is, mert 
az írásbeli érettségi nagy könnyítés a vizsgázókra. 
Akinek sikerült az írásbelije, annak már félig nyert 
ügye van a szóbelinél. Míg ha nem sikerült, úgy 
csak jobban megnézik, hogy m it tud.

Tulajdonképpen az érettségi vizsgálaton most
már nem is az abszolút tudásra fektetjük a fő- 
súlyt, hanem az értelmi színvonal kipuhatolására. 
Gyakran előfordul, hogy az egyik, vagy a másik 
tanuló valamelyik tárgyhoz nem igen ért. Például 
a humanisztikus tudományok iránt érdeklődők a 
matematikához. Ilyenkor, ha a vizsgázó intelligens 
feleleteket tud adni, tehát az értelmi színvonala 
elég magas, akkor az osztályzatát a többi tárgyak
ból tanúsított tudásához megfelelően módosítjuk. 
Az érettségi biztosok, akiknek nagyrésze egyetemi 
tanárokból kerül ki, nagy elragadtatással nyilatkoz
nak jelentéseikben a magyar ifjúság magas értelmi 
színvonaláról. Általános megállapítások szerint any- 
nyi eszes fiatal lány és fiú, mint Magyarországon, 
sehol máshol a világon nincsen.

A  tö b b ség  k a to n a  v a g y  p a p  a k a r  le n n i.

— Az érettségi romantika és a nagy drukk 
általában még megvan ugyan, de főként a lányok
nál. A fiúk nyugodtabban fogják föl, vagy pró
bálják leplezni az érettségitől való félelmüket.

— Érdekes, hogy az érettségizők legnagyobb 
részt még most, közvetlenül az érettségijük előtt 
sem tudják, hogy milyen pályára fognak lépni.
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Általában nem a kedvük szerint választják me", 
hanem a lehetőségek szerint. Akinek csak módjá
ban áll és a legkisebb hajlamot érez rá, az kato
nai, vagy papi pályára lép. Ez az a két hivatás, 
amelyiknél még a legjobban látják biztosítva a 
jövőjüket.

"ÜF ~ " SS;
Világ folyása. ggs

^ ____________________________ __________
A rendellenes idő já rás  v ilágszerte  nagy 

ká ro ka t okoz. A csikágói gabonatőzsdén a búza 
az állandóan száraz időjárás hírére bushelenként 
öt centtel emelkedett, ami a megengedett legna
gyobb árfolyamemelkedés. A winnipegi gabona- 
tőzsdén a búzahatáridős árfolyamok 4 és ötnyol
cad — 4 és háromnegyed cent nyereséggel zárultak.

Az amerikai búzatermő övét újabb hőhullám 
perzseli és mérhetetlen pusztítást visz végbe a 
termés még megmaradt részében. Ehhez járulnak 
még a rovarok okozta súlyos károk. Montana-ál- 
lamban az átlagos hőmérséklet árnyékban 102, 
Déli Dakotában 120 Fahrenheit fokra emelkedett 
és ezzel új májusi magassági rekordot ért el.

A Daily Express szerint a szárazság, a por
számum, az aszály-tüzek és a rovarok sokmillió 
font értékű termést semmisítettek meg az Egyesült 
Államokban, Kanadában, Lengyelországban, a Bal
kánon és Oroszországban. A kanadai préritarto- 
mányok búzatermése legalább 40 százalékkal ma
rad az átlagos 400 m illió bushel alatt.

Az Egyesült Államok 262 kerületében, Déli 
és Északi Dakota, Minnesota, Visconsin, Montana, 
Kanzas, Nebraska, Texas, Colorado és W yoming- 
államokban katasztrofális szárazság uralkodik, lowa 
államban, a magasszárú búza hazájában, a termés
nek azt a részét, amely túlélte az aszályt, szöcs
kék, tücskök, sáskák és egyéb rovarok milliárdjai 
pusztítják. A még meg nem fertőzött földek körül 
a gazdák mély árkokat ásnak, azokba kátrányt és 
kreozotot öntenek, hogy megakadályozzák a csapás 
tovaterjedését.

Kanadában, a Quebec-államban fekvő Ronyn 
mellett nagyméretű bozóttűz pusztított. A lángtenger 
teljesen körülvette az aldermaci régi aranybányát, 
amelynek épületei teljesen elhamvadtak. A tűz 
a környékbeli erdőket is fenyegette. Az anyagi kár 
eddig meghaladja a kétszázezer dollárt.

Ontario és Quebec-államok a nagy száraz
ság következtében kiszámíthatatlan károkat szen
vedtek a gyakori bozót- és erdőtüzektől.

Délausztráliát katasztrofális szárazság sújtja. 
Az idei csapadékmennyiség négy hüvelykkel cse
kélyebb a rendes évi átlagnál. Ádelaideban a ha
tóságok szigorúan korlátozzák a víz használatát 
és új víztartályt építenek, hogy megkétszerezzék a 
város vízszolgáltatását. A terméskilátások nagyon 
kedvezőtlenek, az állattenyésztés, főként a juhte
nyésztés, súlyos károkat szenvedett, mert a lege
lőket mindenütt kiégette a szárazság.

Angliában is óriási a csapadékhiány. Az an
gol hadvezetőség a nagy szárazság miatt nem

tartja meg a szokásos hadgyakorlatokat. A salis- 
bury-i síkságon, ahol a mechanizált alakulatok 
gyakorlatait szokták tartani, a hadvezetöség varázs
vesszős szakértőkkel kerestet forrásokat.

Kelet-Európábán a szárazság okozta tüzek 
egész falukat hamvasztottak el. A román és bolgár 
búzatermő vidék kiszámíthatatlan károkat szenve
dett. Déli Lengyelországban a szárazság majdnem 
az egész termést elpusztította. A szárazság követ
keztében a terméskilátások Szovjetoroszországban 
rendkívül kedvezőtlenül alakulnak. A magánpiaco
kon a kenyér ára már napok óta erősen drágul s 
úgy hírlik, hogy rövid időn belül a kormány is 
felemeli a hivatalos kenyérárakat.

A hirtelen időváltozás Ausztria egyes részei
ben rendkívül erős lehűlést és havazásokat hozott. 
Stájerországban is havazott.

M asaryko t negyedízben köztársasági elnökké 
választották Csehországban. Masaryk professzort 
csütörtökön délelőtt negyedszer is köztársasági el
nökké választották. A prágai vár Ulászló-terinében 
megtartott nemzetgyűlés 420 jelenlévő tagja közül 
327-en szavaztak rá, vagyis a jelenlevőknek mint
egy 78 százaléka.

Az ülést az elnökválasztás megejtése után 
felfüggesztették és Malypetr miniszterelnök elment 
Masaryk elnök rnagánlakosztályába, hogy közölje 
vele a választás eredményét és ünnepélyesen meg
hívja az elnököt az eskütételre.

Masaryk elnököt a nemzetgyűlés lelkes ün
nepléssel fogadta. A nemzetgyűlés elnöke, Stanek, 
hosszabb beszédben üdvözölte őt. Masarykot szem- 
mellátliatóan meghatotta az ünneplés és alig hall
ható hangon mondta el az eskümintát: „Becsüle
temre és lelkiismeretemre ígérem, hogy a köztár
saság és a nép javát szolgálom és megőrzőm az 
alkotmánytörvényt és a többi törvényt is“ .

Az eskütétel alatt negyvenkét repülőgép kerin
gett a prágai vár fölött és a várkaszárnya ütegei 
haszoné"'/ ip

E u r ó p a i  k ö r r e p ü lé s r e  in d u l M u s s o l in i  17  
é v e s  f ia .  Rómából jelentik: Az olasz légiflotta 
egy része európai körrepülésre készül. A rajrepü
lésben az olasz katonai aviatika tizenkét legújabb 
típusú repülőgépe vesz részt Valié pilótatábornok 
parancsnokságával. Az egyik repülőgépet, hír sze
rint, Mussolini fia, a 17 éves Vittorio Mussolini 
vezeti. A körrepülés során a következő országokat 
érintik: Franciaország, Belgium, Anglia, Németor
szág és Ausztria.

N a g y  é r d e k lő d é s  a  T is z á n t ú l i  Ip a r i é s  
K e r e s k e d e lm i  Á r u m in ta v á s á r  ir á n t .  A Tiszán
túli Ipari és Kereskedelmi Árumintavásár iránt a 
magyar gyáripar körében nagy érdeklődés nyilvá
nult meg. A debreceni Nagyerdőn felépítették már 
a két hatalmas kiállítási pavillont. Eddig 50 gyár, 
61 kereskedő, 183 kézműiparos és 15 iparművész 
jelentkezett a kiállításra. A kibocsátott ötvenszá
zalékos utazási kedvezményre jogosító vásáriga
zolványok közül eddig 10.000 darab fogyott el. 
A vásárt június 2-án délelőtt 10 órakor Fabinyi 
Tihamér dr kereskedelmi miniszter nyitotta meg.
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A hazá jukba  v issza tért Pálosok ünnep
lése. A napokban érkezett Budapestre az a tizen
kilenc főből álló magyar Pálos-csoport Lengyel- 
országból, amelynek tagjai számára épült a gellért
hegyi kolostor. A nyugati pályaudvaron hatalmas 
küldöttség fogadta őket. Alészáros János érseki 
helytartó intézett hozzájuk üdvözlöbeszédet, amelyre 
Pzedztiesti pálos generális és P. Besnyö magyar 
pálos atya válaszolt. Vasárnap nagy tömegek ke
resték fel az immár pálosok vezetésébe került gel
lérthegyi sziklakápolnát. Délután a Zeneakadémiá
ban magyar-lengyel ünnepség volt, amelyen József 
Ferenc királyi herceg megnyitóbeszéde után Balanyi 
György dr tartott előadást a pálosrend múltjáról. 
Közreműködtek még az ünnepségen Lehotay Árpád, 
a budai polgári dalárda, a IX. kerületi polgári leány
iskola növendékei, székelykereszturi Molnár Sándor 
és Sugár Viktor orgonaművész.

A csikavai hársak.
Irta: Mikszáth Kálmán. Folytatás.

Csak midőn közelebb ért és penecilusával 
úgy a gallyakon, mint a törzsön lenyesve a kérget, 
háncsot, a húsába tett bevágásokat, tudta meg, 
hogy bizony a Terka halott már, egy teljesen k i
száradt fatuskó már, aki már csak egyszer fog fé- 
nyeskedni e földi pályán, — mikor alágyujtanak vele.

Baj, persze baj és a ravasz Poroszkay sze
rette volna titkolni halálát, de már akkor a Lá- 
nyiék szeme olyan érdeklődéssel csüngött a fákon, 
egy hét se telt bele, megtudták.

Egy napot se késtek. A prókátoruk legott 
megindította a kérvényt nemes Nógrád vármegyé
hez, fölszerelve azt keresztlevelekkel és a Lányi 
Pál-féle végrendelet másolatával, hogy miután az 
egyik csikavai hársfa kiszáradt, a Porovka-rét fe
lét és a váci káptalannál elhelyezett tőke felét 
Lányi Mihály egyenes leszármazottjának, Lányi 
Józsefnek kiadni méltóztassék.

A vármepve kiadta a kérv é n v t  elintézés vé-u  j  J

gett tekintetes Somogyi István szolgabíró úrnak.
Tekintetes Somogyi István szolgabíró úr pe

dig az ügy lelkiismeretes tanulmányozása után 
meghozta az ítéletet ekképen:

„Az elhalt fa után az életben maradt fa örököl."
Hát ’iszen lehetett ez salamoni ítélet (annak 

is mondta Poroszkay uram és a plébános), de mé
gis törvénytelen volt. Már annyiban, hogy halálos 
ítéletet szolgabiró nem mondhatott, ez pedig egye
nesen halálát okozta Lányi Józsefnek. Amint el
olvasta a végzést, kihullt a papír a kezéből és ő 
is elesett élettelenül: szivszélhüdés érte.

Az öreg halálával kiütöttek a zavarok. A hi
telezők egyszerre rohantak ki mindenünnen.

Pedig olyan szép tervük volt! Csak egy kis 
lélekzetvétel, egy kis idő s ez az örökség kellett 
volna, hogy talpra álljanak.

Élt akkor ugyanis a szomszédos Kassa vá
rosban egy nyugalombavonult, igen gazdag bécsi 
gyertyamártó, bizonyos Schrammel, a Malvina 
nevű szeplős, satnya leányával.

Nyomatott a vád kir. országo

A megszorult Lányiak, apa és fiú, erre a 
csúf gyermekre vetették ki a plánumaikat. A dolog 
úgy állott, hogy Károly egyike volt messze földön 
a legszebb ifjaknak; apja gyönyörködve biztatgatta:

— Ebből*a pofából pénzt kell csinálni, amice.
Sápadt, világfájdalmas arca vo lt; nincs az a

fiatal lány, aki annak ellenállhatna. Ahhoz járult 
a sugár, törékeny termet. Általában igen érdekes 
ifjú volt, ideges, szomorú, ábrándozó, „egy félbe
maradt p ik tor", ahogy nevezték. Két nagy szeme 
valami sajátságos, földöntúli fényben világolt.

A terv alapját az képezte, hogy egy pár kassai 
bálon táncolt a leánnyal és az valósággal odata
padt hozzá.

Biztos volt a dolog. Olyan ez már, mintha 
itt lenne. T. i. hogy a leány olyan. Vagyis, hogy a 
pénze olyan, mintha már itt lenne. Csak egy kis 
befektetés kellene hozzá sürgősen. Egy szép kocsi, 
két szép ló, libériás kocsis, meg egy pár száz 
költeni való tallér. Akkor rögtön beállíthatna ké
rőnek.

S mindezt most a fától várták. S ahelyett 
jött a kedvezőtlen ítélet, az öregúr halála, a hi
telezők fészkelődése.

A temetés után összeült az anya a fiúval 
tanácskozni.

— Nemsokára kitűzik az árveréseket. M in
denünket ellicitálják, hajlék és föld nélkül mara
dunk, mint az ujjam.

— Hát mit tegyünk anyám?
— El kell azt a leányt venned. Meg kell 

menteni a Lányi nevet és a Lányi-kúriát.
— Hiszen én elvenném, de hol vegyem a 

költségeket, ami ahhoz kell? Talán azt gondolja 
édes anyám, hogy fellebbezzük meg az ítéletet az 
elpusztult fa hagyatékára nézve?

— Az hosszadalmas és bizonytalan — felel
te az asszony. — M it ér már a fű, ha a ló meg
döglik? A pénz a káptalannál van, a szolgabíró és 
a pap, akik a fák tutorát kinevezik, nem könnyen 
engednek a uoiogban. Aztán ök otthon vannak 
elég befolyással, hogy keresztülvigyék, amit akar
nak. Nem fiam, a feljebbezés nem ér semmit.

— De hát akkor mit tegyek? — sopánkodott 
Károly.

Az asszony a csípőjére tette kezét. (Folyt, köv.)

T . /. Kecskemét. Ügyében innét, Budapestről 
nem tudunk érdemlegesen intézkedni. Kérését to
vábbítottuk az ottani plébánia-hivatalhoz s reméljük, 
hogy ezúton sikerül valamit elérni.
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