
BIZALOM

Havonta kétszer megjelenő szemle,
a v ilág  fo ly á s á ró l" é s  a z  em ber a lk o tá s a iró l

12. szám. V. évfolyam. 1934 június 15.

Erdélyi szemmel a Dunántúl.
írta: Nyirő József.

Pécs a  m a g y a r  „ fö ld i p a ra d ic s o m “ .

Szulejmán szultán, mikor meglátta Pécset a 
zöld síkságból kiemelkedő dombok sorára felka
paszkodó házaival, égbemeredő tornyaival, a vá
rost körülvevő természeti panorámájával, ahol a 
mandula, birs, füge, gesztenye, vadolaj a szabad
ban kitelel, az eper és a cseresznye május végével 
beérik, a szőlő pedig augusztusban; a hagyomány 
szerint így kiállott fel: „Földi paradicsom". Bonfini 
„igen gazdagnak", Sennyey váci püspök 1629-ben, 
tehát a török hódoltság alatt Bécscsel egyenlő nagy
nak mondja. így aztán érthető az ősi szólásmóu 
is, hogy: „Magyarnak Pécs, németnek Bécs"; de 
— azt hiszem hogy a magyarság jónagy ré
sze e szállóige miatt velem együtt szégyelheti ma
gát, mert — édeskeveset tud Pécsről. A magyar 
végzet tragikumának egyik oka abban van, hogy a 
magyarok sohasem ismerték eléggé egymást, nem 
ismerték kellően azt a földet, amelyen születtek, 
élnek, annak múltját, értékeit, kincseit és jelentő
ségét és csak kevesekben alakulhatott ki ezeken a 
reális történelmi, gazdasági és kulturális alapokon, 
széles látókörrel felismert, szellemi önállóságon és 
komoly intellektuson nyugvó magyar öntudat. Az 
egymásról való tájékozatlanságot úton-útfélen ta
pasztalja az ember. Tőlem is kérdeztek Erdélyre 
vonatkozólag olyan elemi dolgot, hogy elpirultam, 
én is kérdeztem a Dunántúlról olyan együgyüeket, 
hogy ők is kétségbe eshettek a kérdéseim fölött.

Pécsről is csak annyit tudtam, amennyit a 
legtöbb, régi módszer szerint oktatott és iskolázott 
rendes, becsületes magyar tudni szokott, hogy a 
Dunántúl egyik legnagyobb és legszebb városa

55.000 lakossal, Magyarország kultúréleténck egyik 
legjelentősebb központja, egyeteme, két fiú- és egy 
leánygimnáziuma, főreáliskolája, felsőkereskedelmi 
fiú- és női iskolája, férfi- és női tanítóképzője, pol
gári és elemi iskolái, zeneiskolája, kerámiai szakis
kolája, fémipari iskolája, bányásziskolája, két mú
zeuma van. Hallottam a Zsolnay kerámiai gyárról, 
kőszénbányászatáról, fejlett kereskedelmi életéről, a 
Littke-féle pezsgőgyárról, hogy villamosa van és 
hogy — egyszóval szép város. Ha tudtam egyebet 
is róla, azt elfeledtem, mint mások, mint a többi 
magyar testvéreim. Különösebben nem izgatott ez 
a város sem és így kellőleg nem is értékelhettem.

Az alábbiakban bevallom, hogy miket nem 
tudtam Pécsről.

Nem ismertem a múltat, legalább is csak hé
zagosán. Nem tudtam, hogy Pécs története az ős
idők homályába vész és az itt talált kőkori és bronz
kori leletek tanúsága szerint ősidők óta lakott te
rület és a Krisztus születése előtti századokban itt 
laktak a Franciaország területéről bevándorolt kelták, 
kiket a rómaiak igáztak le a Kr. utáni első században.

Nem tudtam, hogy Galerius császár a ketté
osztott Pannónia egy részét feleségéről „Pannónia 
Valeria“ -nak nevezte el és hogy a római biroda
lom nevezetes pontjaival utak kötötték össze egész 
a németországi Trierig.

A  k a ta k o m b á b a n .

Nem tudtam, hogy a kereszténység már a ró
mai impérium alatt el volt itt terjedve és talán most 
se hinném, ha saját szemeimmel nem láttam volna 
a székesegyház melletti öskeresztény katakombát. 
1913-ban fedezték fel. íves ajtója előtt bronz kulcs 
feküdt. A falakon most is látszik a régi mécsesek 
korma. Megállapították, hogy vándor népek feltör
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ték és kifosztották. Az elökamrából az 1780-ban 
felfedezett „festett sírkamrá“ -ba lépünk. Ettől ke
letre a plébánia építésekor még tizenhárom keresz
tény római sírládát találtak. A falakat festmények 
borítják. Korát a Krisztus utáni IV. század köze
pére teszik a Krisztus-monogramm alakja, az alakok 
ruházata, a festés kivitelének módja és az itt talált 
két darab negyedik századbeli római pénz alapján. 
Most a nedvesség ellen vasbetonnal van burkolva, 
modernül-szellőztetve és villannyal világítva.

Ugyancsak az 1913. évi ásatások alkalmából 
került elő még kilenc római sírláda. Kettőben két- 
két halott feküdt. Mellettük fibulát (bronz ruhaka
pocs), két üvegedényt, cipőbör maradványokat, 49 
agyagedényt és egy gyermek nyakláncának üveg
gyöngyeit találták.

Az 1922-ben végzett ásatások tárták fel a ne
gyedik római sírkamrát, négy méter mélységben. 
Boltozata római téglákból, oldalfalai terméskőből 
vannak építve. Jobbra-balra egy-egy sírláda van 
építve terméskőből, melyek háztető-szerűen felállí
tott téglákkal voltak befödve. Bennük széthullott 
emberi csontok.

Ugyancsak az 1922. évi ásatások eredménye 
a püspöki palota sarkában felfedezett őskeresztény 
temetői kápolna. Alig másfél méteres falait festések 
borítják. Hasonlóak a római bazilikák falfestmé
nyeihez. A kápolna déli falában befalazott ajtónyí
lás az előcsarnokba vezetett, melynek padlója alatt 
az ásatásoknál újabb kősirláda került elő feldúlt 
állapotban. Valószínűnek tartják, hogy egy elfele
dett vértanú feküdt benne. A világon ugyanis min
dig sok volt a névtelen vértanú. A kápolna eddigi 
megállapítások szerint a IV. századból való lehet. 
Hozzá hasonló őskeresztény kápolnák csak Rómá
ban és a Spalato melletti Salonában vannak.

Ezek bizony európai, sőt világhíres nevezetes
ségű dolgok, amikről igen sokan nem tudnak. Tu
dományos és mütörténeti jelentőségük mellett arról 
is prédikálnak, hogy az eltemetett népek is felkel
nek sírjukból, s a testet el lehet pusztítani a né
pekben, de az igazságukat és emléküket sohasem.

A  s o k a t szenvedett város .

A római uralmat a IV. században a népván
dorlás törte meg. 443 óta Pécs és az egész Pannónia 
Valéria a hun nők birtokában van, kiknek eltűnése 
után gepidák, gótok, longobardok, avarok váltják 
fel egymást majdnem háromszáz esztendőn keresz
tül, akiket a frankok és szlovének követnek. Az 
erőszaknak, pusztításoknak vad, zavaros, homá
lyos kora ez. Közben egy bolgár betörés is vé
gigpusztított rajtunk, míg végül a magyar hon
foglalás véget vet a vándorló népek tűz- és vér
uralmának és 900-ban az Ete és Bojta vezérek 
által elfoglalt vidéken a hagyomány szerint Botond 
törzse letelepedik. Szent István 1009-ben püspök
séget alapít benne és megkezdődik Pécs középkori 
kulturális fejlődése. Bonipertus, Szent István ud
vari káplánja lett az első püspöke, akit a kiváló 
emberek egész sora követ: Boldog Maurus, Ca- 
lanus, ki az érseki pallium kiváltságát szerezte

meg és Attila életrajzírója is, Alsáni Bálint bíbor- 
nok, Nagy Lajos király diplomatája, a Janus Pan
nonius néven ismert kiváló humanista költő, Czer- 
miczei János, Szakmán György kancellár, ki a 
mohácsi csatában esett el stb., stb.

Az idők folyamán végigdúlták Pécset a tatá
rok, nyögte a török hódoltságot másfél évszázadon 
keresztül. Pécsnek kilenc dsámija (temploma), tíz 
mecsete, öt medresséje (iskolája), három sirkápol- 
nás búcsújáróhelye és három törökfürdője volt. Itt 
született Ibrahim Pecsevi török történetíró és itt 
írta „A  kávé és bor versenye" című versét Ghazi 
Girai tatár khán. Bethlen Gábor több napig tartóz
kodott a városban és közben megmentette egy, a 
Gergely naptár bevezetése miatt bajba került ka
tolikus pap életét.

A felekezeti viszálykodások egész sorát mel
lőzve, kijutott a városnak a kuruc-labanc világból 
is, a rác betörésekből is. A kurucok 1708-ban 34 
napig lőtték a várost. Akit a fegyver megkímélt, 
elvitte a pestisjárvány. A szabadságharc folyamán 
Stokucha őrnagy 250 lövést adott le a városra.

A világháború végre betetőzte a sorsát. 1918 
november 14-től 1921 augusztusig szerb megszál
lás alatt volt, amit a kommunisták rémuralma kö
vetett, akik kikiáltották a szociálistákkal a szerb
magyar köztársaságot.

Végre konszolidálódtak a viszonyok és a so
kat szenvedett város élete új iramot vett, s a vá
rosfejlesztő akciók egész sorát valósították meg 
azóta is.

Az embernek zúg a feje már ettől a pár mon
datba zsúfolt sok megpróbáltatástól, szenvedéstől 
és nyomorúságtól, pusztulástól és haláltól nyugta
lan röpke áttekintéstől is. Nem sok szót váltok a 
kiváló pap-költővel, Kocsis Lászlóval, aki Pécs 
másik európai látnivalójához, a székesegyházhoz 
kalauzol. Pécs több évezredes múltjának tarka ka
leidoszkópjából arra a levélre gondolok, amelyet 
Kücsük Mehmed basa, a „győzhetetlen török csá
szár Dunán innen lévő hadainak főparancsnoka" 
1661-ben magyar nyelven ilyen szavakkal íra:

„Ezen levelemet látván te hamis, hitetlen, 
disznó sopornyai bíró, ha életedet és fejedet sze
reted, se órát, se napot ne várj, hanem azon Sánta 
Györgyöt hozton hozzad. Hamis ellető disznó, már 
egynéhány levelem ment hozzátok, azon sánta 
disznóért. Miért, hogy ennyit vártok és nem hoz
zátok? Majd sereget kiküldők rajtatok és mint a 
disznókat összekötöztetlek és a tömlöc fenekén 
elrotvasztlak.. . “

Elég goromba stílusa volt Kücsük basának, 
de ami meglepő, magyar nyelven írt, mint a többi 
basák is és volt annyi politikai érzék bennük, 
hogy magyarul közigazgattak. Ennyivel tehát jobb 
sorsuk volt az akkori, török impérium alatt élő 
magyar kisebbségnek . . .

Nem érek rá azonban folytatni ezt a gondo
latot, mert Kocsis László barátom intésére nyílik 
a portálé és teljes szépségében föltárul Pécs örök 
nevezetessége, a páratlan értékű, múltú és szép
ségű négytornyú székesegyház.
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T e m p lo m  a  n é p e k  tem ető je  fö lö tt .

Szent István korában, a XI. században épít
tették a hittérítőkkel a bevándorolt olaszok a ró
mai temető fölött, felhasználva a temető sírköveit 
és sírtégláit. A hagyomány és a krónikák szerint 
Péter király építtette. Salamon királyt benne koro
názták meg. Mai formáját századokon keresztül 
kapta és közel ezer esztendő minden szépségét, 
művészetét, hangulatát és értékét megőrizte, ren
díthetetlenül állva a véres századok viharát és éb
ren őrködve a város fölött felmagasulva. Külön 
történelme van a székesegyháznak, melyet sajnos 
mellőznünk kell. Homlokzata a pisai, ferrarai, az 
olasz toszkán-román stílű dómok homlokzatainak 
mintájára épült. Ha belép az ember, még fokozó
dik monumentálitása. Belseje három hatalmas ha
jóra van tagolva, melyekhez a „Corpus Christi“ , 
a Mária kápolna, a Jézus Szt. Szívé-kápolna és a 
Mór kápolna csatolódnak. Az épülettömbnek kü
lön nevezetessége a XI. századból fennmaradt 
altemplom (kripta) és a dóm-múzeum.

A hajók mennyezetei laposak. A föhajóé ara
nyozott fagerendákkal mezőkre tagolt felület, me
lyet a tizenkét apostolnak és keresztelő szent Já
nosnak Andreae Károly rajnai festő és tanítványai 
által testeit 56 kép díszítenek. Egyébként, aki a 
részletekbe el akar merülni, megszédül a művé
szetnek és szépségnek gazdagságától. A leghíre
sebb művészek alkotásai teszik feledhetetlenné a 
benyomásainkat, melyek mindenike külön könyvet 
érdemelne.

A remek faragású gyóntatószékeket, az Angs- 
ter cég gyönyörű villamos orgonáját, a sátoros 
gazdag főoltárt és a tövében épített népoltárt, az 
evangélium és lecke felolvasására készült művészi 
ambókat mellőzve, a művészek egész sorának al
kotásai nyűgöznek le.

Lotz Károly és Székely Bertalan örökszép
ségű falfestményei mellett a „Krisztus teste“ -ká- 
polnában a vörös márvány renaissance oltár, ere
detileg pastophorium (szentségház) olasz művé
szek müve, a renaissance egyik legértékesebb 
fennmaradt emléke; a copf-stílusú keresztelőkutat 
Dichinger Simon pécsi ötvös készítette 1792- 
ben. Viszont a Székely Bertalan maradandó al
kotásait rejtő „Mária-kápolna" renaissance ala- 
bástrom epitaphiuma a XV. századból származó 
németalföldi munka, melyet Esterházy püspök 
vett Rómában és hozott Pécsre. A Jézus Szt. 
Szívé-kápolnában a belga márványbetétes oltár 
felett Jézus szíve bronzszobrát Zala György alkotta. 
A középhajó két aranylapú képszalagját Beckcrath 
Mór német festő festette. A két mellékhajó falait 
szintén az ö alkotásai díszítik. Pécs második püs
pökének, Boldog Mórnak emlékére szentelt kápol
nának falképein Székely Bertalan hatalmas mű
vészete ragyog. Az oltár asztala alatt rács mögött 
Szent Faustinus vértanú-katona csont-ereklyéje fek
szik, melyet szintén Esterházy püspök hozott Ró
mából. Az északi altemplom lejáratának a XII. 
századbeli faragványait Zala György alkotta újra 
a kolozsniegyei Magyarnádasról hozott köböl.

Magában az altemplomban szintén a Zala fenséges, 
holtan fekvő Krisztus-szobra ejt bámulatba. A dó
mot restauráló Dulánszky püspök karrarai fehér 
márványszobrát pedig Kiss György készítette. La
tin sírfeliratát amerikai zöld ónixra vésték. — A 
déli altemplomlejárat körtalain a XII. századbeli 
domborműves faragványok másolatai ragadnak 
meg. Köztük a legmeglepőbb a három napkeleti 
király Jézus-imádása. Mária a XII. század d i
vatja szerint van öltözve és a három királyok ta
risznyát viselnek Másik kép. A királyok egy ágy
ban hárman fekszenek, mikor az angyal figyel
mezteti őket. — Végül marad a dóm-múzeum, 
a Mór kápolna alatt. Tele van értékes és ritka 
emlékekkel.

Külön kellene megemlékezni a gazdag mű
vészi alkotások témáiról, szimbolikájáról. Mindez 
egy fél életre elegendő szellemi és művészi anya
got nyújtana és szinte szerencsétlennek érzi ma
gát a hozzáértő ember, mikor mindezt ott kell 
hagynia a futó látogatás után.

Még ha megnézte az ember a jakorali Hassan 
dsámiját, amely a Magyarországon megmaradtak 
közül a legépebben megőrizte török formáját mi
naretjével együtt és most kórházi kápolna, s a mi
naretben — melynek vasrácsos erkélyéről a török 
pap egykor a nap imaszakait kiáltotta ki — most 
harangocskák lógnak; — körülbelül annyit látott 
az ősi Pécsből, hogy a mai modern Pécs lüktető 
életéhez, villamos- és gépzajához, kereskedelmi és 
gazdasági kultúrájához külön kell hozzászokni.

A  v ilá g v á lto z á s  m ia t t  e lk ö ltö z ö tt  egyetem .

A nélkül azonban nem lehet Botond városá
ból távozni, hogy futó pillantást ne vessünk az 
1921-ben Pozsonyból idehelyezett és 1924 október 
14-én megnyitott egyetemre, mely a modern Pécs 
életének talán legszámottevőbb tényezője és új 
korszakot van hivatva létrehívni az ősi város és 
az egész Dunántúl életében. Az intézmények egész 
sorozatát valósították meg eddig is. Elég, ha csak 
nevüket említjük. A központi épületen kívül az 
egyetemi könyvtár, fizikai és Rüngten-intézet, bio
lógiai, élettani-anatómiai, gyógyszertani intézetek, 
belgyógyászati-, sebészeti-, szülészeti- és nőgyógyí
tó-, szemészeti-, gyermek-, bőr és nemibetegségi-, 
ideg- és elme-klinikák terjesztik a kultúrát kiváló 
erők vezetésével és európai viszonylatban is szá
mottevő tanári karral, szakemberekkel.

Az egyetem mellett az egyesületek egész sora 
végzi az áldásos munkát, kezdve a „Janus Pan
nonius Irodalmi Társaság“ -gal, melynek Surányi 
Miklós, a kiváló író az elnöke és amelynek iro
dalmi matinéin a közönség zsúfolásig meg szokta 
tölteni a Nemzeti Színház pompás épületét.

Hetekig tartana, ha mindent számba akarna 
venni az ember. Nincs az az utcácskája a városnak, 
mely ne nyújtana valami történelmi vagy művészeti 
meglepetést. Külön tanulmányutat érdemelnének a 
külvárosok és Pécs környéke is. Mikor végül azt 
hiszed, hogy mindent láttál, akkor derül ki, hogy 
a vidéknek gazdag és szépséges népművészetéről 
teljesen elfeledkeztél. A városi múzeum 50.000
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darabját csak éppen megemlíted, hogy láttad. Ezért 
is hét nagy termet kell végigjárnod. A szobrokat 
és emlékműveket az utcákon, tereken máskor is 
megnézheted.

Mindezeknek a látnivalóknak a végén alig 
tud az ember számot adni magáról. A feje, lelke 
zsong tőlük az embernek és ha némi hozzáértés, 
lélek és érzék van benned, akkor szégyelni fogod 
magad, hogy mindezekről milyen keveset tudtál, 
mint ahogy én is szégyeltem magamat és Kocsis 
László barátomnak arra a kérdésére, hogy: „No, 
mit szólsz hozzá ?“ — nem mertem válaszolni. 
Szótlanul elmentünk vacsorázni, de még útközben 
meg kell nézni a városház nyugati homlokzatával 
szemben az időjárást jelző házikót hőmérőivel, lég- 
súlyméröivcl és műszereivel.

— Milyen időnk lesz holnap? — mosolyog 
Kocsis László.

A hatalmas, változatos múltú város ezer tör
ténelmi emléke mégegyszer felrajzik emlékezetem
ben és se nem tudok, se nem merek arra a kér
désre válaszolni, hogy holnap milyen idő virrad 
ránk, szegény, árva magyarokra . . .

A kilencmilliós Csonkamagyarország.
A közéletben még ma is nem egyszer nyolc

milliós országképen emlegetjük önmagunkat, pedig 
népünk szaporodása olyan erőteljes ütemben halad, 
hogy ma már a közvetlen közelébe értünk a kilenc
milliós lélekszámnak és egészen pesszimista szá
mítás szerint is a közeli jövőre várhatjuk azt az 
időpontot, amelyben ezt a határt át is lépjük.

Az idén az első négy hónap alatt az utóbbi 
évekhez mérten különösen kedvező volt népünk 
természetes szaporodása. A születések száma az év 
első harmadában 22.250 fővel haladta meg a ha
lálozásokét, holott tavaly mindössze 13.380 fő volt 
a természetes szaporodás eredménye az év hasonló 
időszakában. Magyarország népességét a központi 
Statisztikai Hivatal a vándorlások figyelembevéte
lével már a múlt év végére is 8,837.349 főre szá
mította és ezt a számot április végén az idei ter
mészetes szaporodással 8,859.599 főre kell tennünk. 
Kivándorlás ebben az évben aligha apasztotta a 
természetes szaporodás hatását, sőt az eddigi ada
tok szerint utóbb a visszavándorló volt a több, 
mint a kivándorló.

A magyar nemzet regeneráló ereje a sok le
mondó és vészharangot kongató megállapítás elle
nére sem romlik olyan mértékben, mint például a 
németeké. Az utolsó három év alatt a születések 
száma 171.200 fővel haladta meg a halálozásokét 
és ezt a számot csak a vándorlások csökkentették 
le 22.170 fővel 149.030 főre, amennyivel az ország 
lakossága a múlt év végén nagyobb volt, mint a leg
utolsó népszámlálás időpontjában. így az évi nép- 
szaporulat majdnem hatvanezer fő. De ha vándor
lási veszteséget számítunk, évente akkor is legalább 
ötvenezer fővel lesz dúsabb az ország lakossága, 
vagyis a kilencmilliós számot nem egészen három 
év alatt elérjük. Ez az idő azonban lehet annál 
jóval rövidebb is. Az idén például kedvező, az

időjárás az újszülöttek szempontjából előnyösen 
változott meg, nagy forróság idején ugyanis a cse
csemőket rendkívül nagy mértékben pusztítják a 
különböző járványok. A születések várható alaku
lására nézve pedig a házasságok arányának emel
kedő irányzata a kedvező alap. A statisztika még 
arról is számot ad, hogy lassanként a nép kor
csoportjai szompontjából is közeledünk a kedvező 
állapot felé. Az utolsó két évtizedben a kevés cse
csemő és a sok felnőtt a mi csonka hazánkban is 
az elöregedett társadalmak képét adta meg, de ezt 
a születések száma, főként pedig az újszülöttek 
halandóságának apadása fokozatosan kiegyenlíti.

Ma már mindenesetre olyan közel vagyunk a 
kilencmilliós határhoz, hogy a nyolcmilliós szám
nak egyszersmindenkorra búcsút mondhatunk, — 
még a megnyomorított és csonka haza határain 
belül is.

Meghalt Bura Károly cigányprímás.
Gyásza van a magyar muzsikának: a minap 

este hirtelen meghalt Bura Károly, a neves cigány- 
prímás és zeneszerző, akinek művészetét ismerte 
és szerette az egész ország.

Még délután 5 órakor jókedvűen próbált 
zenekarával, de egy órai hegedüjáték után hirtelen 
a szívéhez kapott, rosszul lett. Nyomban orvost 
hívattak, aki megállapította, hogy Bura Károlyt 
szívroham érte, mire nyomban beszállították — más 
hely hiányában — az Államvasutak Podmaniczky- 
utcai kórházába.

Bura Károlyt már régebben kínozták szívbán- 
talmak. Orvosa, Hasenfeld Artúr pihenőt ajánlott, 
de Bura ilyenkor mindig azt mondotta:

— Már csak egy örömöm van a világon, a 
magyar nóta; nem bírom én ki hegedű nélkül . . .

Rövidebb pihenőt vett ugyan igénybe, de aztán 
ismét játszott a budai vendéglő udvarán, ahol á l
landóan nagy közönség ünnepelte.

Bura Károly a kórházban injekciót kapott, de 
rosszulléte alig csökkent, állandóan levegő után 
kapkodott és minden orvosi beavatkozás ellenére 
is este 1J órakor hirtelen meghalt a kórházi ágyon.

Bura Károly komoly vesztesége a magyar mu
zsikának. Művészetét nemcsak mi magyarok be
csültük, hanem a rádión át nagy közönsége volt 
külföldön is. Afrikából épen úgy kapott hálás 
köszönőleveleket, mint Amerikából.

Bura Károly híres cigánycsaládból származott. 
A bihari dzsentrik hazájában, Nagyváradon kezdte, 
ahol korán megszerette az úri közönség. Radics 
Béla leányát vette el feleségül, akivel boldog há
zaséletet élt.

Biharban Tisza Istvánnak volt a kedvenc ci
gánya. Gyakran kivitték a geszti kastélyba, ahol 
minden családi ünnepségen Bura Károly hegedű
jét hallgatták, akit szerettek nemcsak finom, szív
bekúszó muzsikájáért, hanem finom, úri modoráért is.

A háború után a románok által megszállott 
Nagyváradon nem tudták neki megbocsátani ma
gyarságát, letartóztatták, szuronyos fedezet mellett 
vitték a kolozsvári hadbírósági fogházba, ahol két
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hónapot ült, mert eljátszotta a magyar Himnuszt. 
Ezután tíz évvel ezelőtt kitoloncolták Erdélyből^ 
mire Bura Károly Budapestre jött és itt nemcsak 
hegedűvel, hanem egész lélekkel szolgálta a ma
gyarság ügyét.

A régi nagy prímások közé tartozott.
Nemcsak mint muzsikus volt nagy, hanem 

mint ember is. Meleg tekintetű, finom modorú, 
gyengédlelkű ember volt, akit kedves közvetlen
ségéért is nagyon szerettek. Ö volt az első cigány
prímás, aki a berlini rádióban először játszott ma
gyar nótákat. Legutóbb Londonba hívták, de elhá
rította magától:

— Eii már csak a magyarok közt érzem jól 
magam . . .

Egyetlen nagy szívügye volt: a magyar nóta. 
Sokat küzdött a jazz ellen, gyakran harcolt a ma
gyar dal terjedéséért.

Olyan cigányprímás volt, hogy nem törődött 
azzal, hogy mennyit fizetnek a muzsikájáért. Ha 
észrevette, hogy melegen figyelnek hegedűjátékára 
szerényebbsorsú vendégek, akkor csak azoknak 
játszott, még akkor is, ha a többi asztalnál pezs
gőző vendégek ültek.

Egyszer ott voltam az étteremben, amikor 
egy bankigazgató megkérte, hogy játsszon el neki 
három nótát.

— Nem lehet, — felelte Bura.
— Miért?
— Mert most a rádión át játszom előbb Af

rikának. Kaptam ugyanis nyolc szegény magyar f i
útól levelet Kairóból, hogy játsszam el mindegyiknek 
a nótáját. Itt a levél s benne a nyolc nóta. Hát 
előbb őket szolgálom ki. Képzelje milyen jól fog 
nekik esni . . .

És odament a mikrofonhoz, s megkezdte a 
nyolc afrikai magyarnak az első nótát: „Oda már 
a virágos nyár, minden levél sárga . . . “

Elment Bura Károly. Szegényebbek lettünk 
egy magyar szívvel . . .

S z á z ö tv e n  c ig á n y  h e g e d ű je  k ís é rte  a  s írb a
B u r a  K á ro ly t ,  a  n ép s ze rű  c ig á n y p r ím á s t .
Bura Károlyt, a főváros egyik legnépszerűbb 

cigányprímását, akinek nevét és muzsikáját a rádió 
révén az egész ország ismerte, a napokban temet
ték el a kerepesiúti temetőbe. A rendőrség jóval a 
temetés megkezdésének időpontja előtt lezárta a 
temető kapuit és csak a család hozzátartozóit és 
a temetésre érkező cigányokat engedték be. Az 
elővigyázatosság oka az volt, hogy a rendőrség 
jóelőre útját akarta állni annak, hogy megismét
lődjenek a Radics Béla temetése alkalmával elő
fordult tolongások. A temetésre valóban óriási tö
megek jelentek meg és mikor a temetési-szertartás 
megkezdődött, a temetőben lévő halottasház körül 
sokezer főnyi tömeg szorongott.

Rengeteg koszorút küldtek Bura Károly ko
porsójára ismerősei, barátai. Valamennyi koszorú 
közt a legszebbet „Felejthetetlen prímásunknak" 
felírással zenekarának tagjai küldték. Elküldte ko
szorúját Bura Károly koporsójára a Ategyar Rádió 
is, mintegy utolsó kiengesztelésül a már különben

békésen elintéződött „cigányháború" után, amely
ben Bura Károly teljes odaadással védte a cigány
ság érdekeit. Nem lehetetlen, hogy halálát, amelyet 
előrehaladott szívbaja okozott, némiképpen siettette 
is a háborúskodással járt sok izgalom.

A cigányprímás koporsóját három fivére, Sán
dor, László és Géza és a rokonok állták körül. 
Gyermeke nem volt Bura Károlynak, felesége pedig, 
aki Radics-lány volt, nyolc évvel ezelőtt halt meg.

A temetési-szertartást pontosan öt órakor 
kezdték meg. A koporsó körül hegedűvel a kezük
ben százötven cigány állott fel, két híres cigány- 
prímás Farkas Jenő, és Rigó Jancsi vezetésével, 
hogy mielőtt a holttestet a sírba teszik, mégegy- 
szer elhúzzák Bura Károly kedvenc nótáit.

A temetési-szertartást Vargyas dr plébános 
végezte. Közben az Operaház kórusa énekelt, majd 
megindult a gyászmenet a nyitott sír felé. A gyász
menet élén mentek a cigányok, akik megindító 
módon, igazán szivbőljövö szomorúsággal játszották: 

Lehullott a rezgő nyárfa ...
Azután következett a halottaskocsi, a rokonok 

és a közönség százai és ezrei.
Bura Károlyt felesége mellé és Radics Béla 

siremlékénék közvetlen közelében temették el. A 
délután borongós volt és mire a tömeg felállt a 
nyitott sír körül, megeredt az eső. A sír mellett 
az egyetemi ifjak nevében Nagy Sándor dr mon
dott búcsúbeszédet. Bura Károly volt ugyanis a 
jogászok állandó cigányprímása és a temetésen ott 
volt több bálelnök és a társaságban jólismert bál
rendező is. Elbúcsúzott Bura Károlytól szülőváro
sának, Nagyváradnak kiküldötte is.

A koporsó felett már a frissen hántolt sír 
domborult, fölötte a halombarakott koszorúkkal, 
amikor mégegyszer búsan megszólalt a „Rezgő 
nyárfa" szomorú dallama százötven könnyesszemű 
cigány hegedűjén. így ért véget Bura Károly meg
ható temetése.

A világ legnagyobb repülőversenyét
re n d e z ik  őssze l L o n d o n  és a z  a u s z t r á l ia i  

M e lb o u rn e  k ö z ö tt.

A magyar és a külföldi sajtó közleményeiből 
nyilvánvaló, hogy az idén ősszel megtartandó lon- 
don—ausztráliai nagy repülőverseny máris az ér
deklődés központjába került. Erre joggal is tarthat 
számot, mert nem tekintve, hogy kétségtelenül az 
év legnagyobb aviatikái eseménye lesz, sok más 
szempont van, amely az aviatikán kívülállók érdek
lődését is felkelti. A nagy vonzerő elsősorban a 
félm illió pengőt kitevő díj, amelynek megszerzésére 
nemcsak az egész világ repülő „star“ -jai indulnak, 
de megmozdult a ma már hatalmas repülőgépgyártó 
ipar is, sőt, ami eddig még sohasem fordult elő, 
légiforgalmi vállalatok is indítanak gépeket. A ver
seny nemzetközi jellege is nagyban fokozza az 
érdeklődést, mert a 18.000 km-es útvonalon folyó 
verseny mind gépben, mind pilótában a legjobbat 
kívánja és bármely ország színeiben induló is lesz 
a győztes, nemzete aviatikájának az egész világ 
előtt elismert babérokat szerez.



94 B I Z A L O M

A  c u k rá s z in a s b ó l le tt  m e lb o u rn e i m ecénás.

Érdekesek a verseny kiírásának előzményei. 
Az ausztráliai Melbourne városa alapításának 100 
eves évfordulóját ünnepli. Egyik érdemes polgára, 
Sir Mac Pherson Robertson, aki mint kis cukrász
inas ezelőtt hatvan évvel indult el amerikai stílű 
karrier felé s ma a város világszerte ismert csoko
ládégyárának tulajdonosa, szülővárosának méltó 
helyet akar biztosítani a glóbuszon. A centenárium 
céljaira összesen 100.000 angol fontot (kétmillió 
pengő) adományozott a városnak, ami nevezett 
gentleman skót származását is figyelembe véve, 
nem megvetendő összeg, bár ez csak egy kis tö
redéke annak, amit Mac Robertson évröl-évre vá
rosa nélkülözőinek adományoz. A gyárat, amelynek 
területe ma már többszáz hold s amely 3200 al
kalmazottat tart el, egy elhagyott ház düledező fél
szerében alapították s ma m illió dollárokat képvi
selő berendezése néhány öreg bádogkanna volt.

T e n g e re k , s iv a ta g o k , h e g y ó r iá s o k  és v a d  
d zs u n g e le k  fö lö t t  v is z  a z  ú t.

Egy pillantás a térképre mindenkit meggyőz
het arról, hogy igazán nem oly csekélységről van 
szó, amelyre bárki is gondos megfontolás és ala
pos előkészültség nélkül vállalkozhatna. Az Anglia 
és Ausztrália között ma már kitaposott útvonal, 
amelyen rendszeres légijáratok is közlekednek, nem 
a legrövidebb útvonal a két kontinens között. Hogy a 
versenyzők mennyire követhetik ezt a kijárt útvo
nalat, azt a versenyzők gépeinek távolsági rádiusza 
és az a körülmény fogja megadni, hogy egyes pilóták 
milyen mértékben kockáztatják a saját és gépük 
épségét. Az úgynevezett „Great Circle-t“ , vagyis a 
földgömb két pontja közötti legrövidebb távolsá
got akkor kapjuk meg, ha a földgolyón a két pont 
között egy zsineget feszítünk ki. Ezt a vonalat 
merkátor térképre átvive, körivet kapunk, ami a 
gyakorlati repülésben azt jelenti, hogy állandóan 
változtatni kell a repülési irányt, ami a pilótától 
még fokozottabb figyelmet és szakértelmet kíván. 
A légiforgalmi járatok vonalai természetesen nem 
követhetik ezt a rövid útvonalat, mert úgy kellett 
azokat megválasztani, hogy lehetőleg kikerüljék a 
hegyes vidékeket, az esetleges kényszerleszállással 
járó kockázatot lecsökkentsék és érthetően lakott 
területek, városok felett, ahol repülőterek állnak 
rendelkezésre, repülnek.

Ebben a versenyben indulnak gépek, ame
lyeknek többezer kilométeres távolsági rádiusza 
lehetségessé teszi a rövidebb útvonal követését. 
A kötelező leszállási helyek a londoni start után: 
Bagdad, Allahabad, Singapore, Darwin és Charle- 
ville. E városok közötti távolságok 2000—4500 km 
között variálnak. Ezeknek a szakaszoknak pihenő 
nélküli megtétele leszállás nélkül oly hatalmas fel
adat, amelyekhez hasonló teljesítménnyel eddig csak 
az amerikai W illy Post dicsekedhet. Fokozza még 
a feladat nagyságát az is, hogy a nyerőnek egyes 
szakaszokon feltétlenül éjjel is kell repülnie. Ha 
300 km-es óránkénti sebességet veszünk alapul, 
amelyen aluli teljesítményű gépek alig indulhatnak 
komoly eséllyel, úgv kora reggeli indulás esetén a

versenyzők első nap este Bagdad-ot érik el és az 
első éjszakában kell a semmikép sem csábító Per
zsia, Afganisztán és Beluchistan felett átrepülniük, 
ahol egyes esetleges eltévedés vagy kényszerleszál
lás következményei teljesen kiszámíthatatlanok. To
vább követve az útvonalat, hatalmas hegységek, 
tenger, sivatag és az aviatikailag teljesen kultúrá
latlan területek felett kell átrepülni, a legnehezebb 
szakasszal, az ausztráliai kontinens teljesen isme
retlen dzsungeljei feletti 4000 km-es úttal a végén.

A versenyzők másik csoportja, akik még en
nél is nagyobb sebességű, de kisebb rádiuszú gé
peken indulnak és benzinfelvétel miatt kényszerítve 
lesznek gyakoribb leszállásra, bizonyára a légfor
galmi vonalak útvonalát követik, remélve, hogy 
gépük nagyobb sebessége által behozzák a gyakori 
leszállásokat és a hosszabb útvonal követésével vesz
tett időt. Ez a körülmény már évek óta folyó vitát 
fog eldönteni, azt t. i., hogy nagytávolságú repülé
seknél milyen típusú gépek érnek el jobb eredményt.

A versennyel kapcsolatban érdekes terv me
rült fel a hollandi K. L. M. légiforgalmi vállalat
nál, amely két nagy, forgalmi gépéi utasokkal fogja 
indítani a versenyen, alkalmat adva tehetős aviatikái 
rajongóknak, hogy a nagy verseny minden izgal
mát átéljék.

Bizonyos, a verseny előkészületeiből és le
folyásából az aviatikái ipar és a légiforgalmi vál
lalatok a tapasztalatok egész tömegét nyerik majd 
hasznosítás céljából s igy kétségtelen, hogy Mel
bourne városa valóban jelentős módon ünnepli meg 
centenáriumát.

Sajnos, a mi szegény viszonyaink mellett ko
moly eséllyel magyar versenyző nem indulhat. Da
cára az igen nagy összegű díjnak, amilyenre még 
nem is volt példa aviatikái versenyen, a győztes 
sem számolhat nagy anyagi eredménnyel, ha figye
lembe vesszük a gép beszerzésének, az előkészü
leteknek és az útnak költségeit. A „futottak még“ 
csoportjában levők között pedig bizonyára sokan 
érkeznek üres zsebbel.

8  Világ folyása. H

J a v ít já k  a  M a r g it h id a t .  A budapesti Du- 
nahidak közül a legnagyobb forgalom a Margithídon 
bonyolódik le. Villamosok, autóbuszok, teherjár
művek, biciklik, gép- és lovaskocsik szakadatlan 
áradata hullámzik a kisebb forgalom részére készült 
hídon. Az úttestet kockaburkolattal látták el, amely 
már régen tönkrement és a különböző jármüvek 
a hepe-hupás úton csak nehezen tudnak közle
kedni. Illetékes helyeken számos észrevétel hangzott 
el e miatt, azonban eredmény csak most mutatkozik, 
mert a híd különböző pontjain egyidöben megin
dultak a javítási munkálatok. A több helyen meg
kezdődött kövezési munkák azonban teljesen meg
akadályozzák a forgalmat és naponta kellemetlen 
jelenetek játszódnak le a Margithíd különböző pont
jain a forgalom fennakadása miatt. A késő idény
ben megkezdett javítási munkálatoknál súlyos hiba,
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hogy a burkolatot most is ugyanolyan anyagból 
készítik, mint az előbbit, ennek következtében a 
jelenleg elvégzett kövezés félesztendő múlva újra 
tönkre fog menni és a járművek megint bukdá
csolhatnak a göröngyös úttesten. Igen primitív a 
híd gyalogjárójának a burkolata is a lefektetett fa
deszkákkal, amelyek számos női cipő magas sar
kának halálát jelentik. A deszkaburkolat közt u- 
gyanis rések keletkeznek, amelyekbe a kis sarkok 
beszorulnak és megvan a baj. Elintézetlen még a 
világítás kérdése is, amire ismételten felhívtuk a 
figyelmet. A bel- és idegenforgalmi szempontokból 
egyaránt fontos Margithíd esti megvilágítása egy
általán nem felel meg a világvárosi színvonalnak 
és úgylátszik az intéző körök arra várnak, amíg 
valamilyen nagyarányú baleset nem kényszeríti a 
jelenlegi rendszer megváltoztatását. A legmegfele
lőbb alkalom lenne most a különben is feldúlt 
hídon az erősebb és megfelelőbb világítás beve
zetése.

M e g ny ito tták  a m odern m agyar művé
szek london i k iá llítá sá t. Londonból jelentik: 
Gróf Széchenyi László magyar követ ünnepélyesen 
megnyitotta a modern magyar művészek londoni 
kiállítását. A megnyitáson a londoni társadalmi, 
politikai és szellemi élet számos kiválósága jelent 
meg. Ezzel kapcsolatban írja a Star: „Magyaror
szágnak sok barátja van Angliában, különösen 
amióta gróf Széchenyi László képviseli Londonban, 
így az ő befolyásának köszönhető többek között 
az is, hogy a ma megnyílt kiállítás létrejött. A 
magyar festőknek különös sikerük van világos, ra
gyogó színeikkel. Szívesen festenek olyan szín- 
gazdag témákat, mint például naplemente, cigány
tábor, cirkuszi jelenet." A lap végül kiemeli Kis- 
faludi-Stróbl Zsigmond és Batthyány Gyula érdekes 
képeit.

Rózsaszüret B u lgá riában . Szófiából írják: 
A világnak külsőre, színre legigénytelenebb, illatra 
ellenben legkiválóbb rózsája mostanában virágzik 
és telíti hódító szagával Délbulgária két kerületé
nek, a kazanlikinek és a karlovóinak levegőjét. A 
rózsaolajpiacon a bolgár rózsa évszázadok óta az 
első helyet foglalja el és bárhol bármily kísérlet 
folyt is kiszorítására, nem volt eredménye: a bol
gár rózsa, amely csak egyetlen hónapig virágzik, 
májusban vagy júniusban, ma is legkeresettebb 
rózsája a világ rózsaolajgyárainak. Kétféle rózsát 
termesztenek a bolgár rózsavölgyekben, egy vörös 
és egy fehérszínüt. A fehér jobban ellenáll az idő 
viszontagságainak, de félannyi rózsaolajat ad, mint 
a vörös és ezért félannyi az ára is. A vörösnek 
2600 gramm virágja ad egy gramm rózsaolajat, a 
fehérből, hogy ugyanennyi olajat kapjunk, 5000 
gramm virágra van szükség. A bulgáriai rózsa
szüretről csak 1895 óta készülnek pontos feljegy
zések. Ebben az évben 4080 hektár területről 1800 
kilogramm olajat nyertek. A legtöbbet az 1897. év 
hozott: 4845 hektárról 5500 kilogramm olajat. A 
legutóbbi években 1100— 1500 kilogramm volt az 
eredmény. A háború után jelentékenyen megcsap
pant a rózsatermesztés, de mostanában megint 
gazdagabb az aratás. Ha tudjuk, hogy egyetlenegy

kilogramm rózsaolaj előállításához 3500 kifogramm 
rózsára van szükség, elképzelhetjük, hány m illió 
kilogramm rózsát szakítanak le minden évben a 
rózsák völgyében. A rózsa kilogrammjának az ára 
a kereslet és a kínálat nagysága szerint tiz-tizenkét 
leva közt váltakozik és egy kilogramm rózsaolaj 
ára Bulgáriában 60.000—70.000 leva. Így érthető, 
hogy Kazanlikban, a rózsamüvelés középpontjában 
külön Rózsabank van. A bolgár rózsaolajat első
sorban az Amerikai Egyesült Államok vásárolják, 
azután követi Németország, Ausztria és Olaszor
szág. Rózsát termeszteni, átható rózsaillatban járni, 
amely úgy beleveszi magát az ember ruhájába, 
hogy még hosszú órák múlva is érezhető, költői 
foglalkozásnak tetszik, holott ebből a jellegből a 
rózsák völgyében semmi nem vehető észre. Az 
erős, hosszú és szívós rózsatövisek közt igazán 
véres és küzdelmes munka folyik a megélhetésért.

Hasznos tudnivalók.
a V*>

A ng lia  a m agyar term elés fogyasztó ja . A
magyar külkereskedelem aktívumában egyre fon
tosabb szerepe van Angliának. Tizenhétmillió pen
gővel több értékű árut vittünk ki Angliába, mint 
onnét behoztunk, tehát a nyolcvanmilliós külkeres
kedelmi felesleg ötödrésze Angliából kerül hozzánk. 
Angolország így a második helyen áll ebből a 
szempontból a magyar forgalomban és egy év 
alatt 121 százalékkal nőtt meg az angol fogyasz
tás magyar árukban. Anglia összesen 303 m illió 
értékű árut vett át tőlünk, ebből 17 8 m illió élelmi
cikk és ital, 12 5 m illió ipari áru. Mindenesetre 
örvendetes az angol kapcsolat annál is inkább, 
mert még további lehetősége van a magyar k ivi
telnek Angliába, hiszen Angolország évente 6'4 
milliárd értékű élelmiszert visz be külföldről.

Ki le h e t  k ir a k a t r e n d e z ő ?  A budapesti k i
rakatok egyre ízlésesebbek, finomabbak és művé
sziesebbek. A kirakatrendezés iparművészet is, de 
egyúttal szakértelem is kell hozzá. Most azután 
felmerült az az elvi kérdés, vájjon ki lehet kirakat- 
rendező. A döntés megtörtént. E szerint a kirakat- 
rendezés szabad ipar, gyakorlásához egyszerű ipar
igazolvány elegendő.

E g y s é g e s  p é n z  a z  a n g o l  v i lá g b ir o d a lo m 
b a n . Az ozzawai konferencia jeletősége igen nagy 
a világ gazdasági életében, hiszen Kanadában az 
angol világbirodalom államai nagyon fontos gaz
dasági megegyezéseket kötöttek. Most újabb angol 
világbirodalmi konferencia ül össze, mégpedig 
Ausztráliában, Melbourneban. Ezen az értekezleten 
az angol világbirodalom államai tovább mélyítik 
ki gazdasági kapcsolataikat, de ennél fontosabb 
terv megvalósításáról is szó van. Egységessé akar
ják tenni az angol világbirodalomban a pénzrend
szert. Amíg ugyanis Angliában a font a valúta, 
addig Kanadában a kanadai dollár, Indiában a 
rúpia az úr és a világbirodalom más részein is 
különböző értékű fontok és pénzek vannak forga
lomban. Most az a terv, hogy az egész világbiro
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dalomban a font legyen a valuta és ennek meg
valósításáról tanácskoznak majd Melbourneban.

A kávé. A meleg vidékekről, ahol a kávé 
terem, olyan hírek jönnek, hogy az új terméskilá
tások kedvezőtlenek. Olyan kis termést várnak, 
amekkora már esztendők óta nem volt. Tíz esz
tendő óta nem is volt kisebb soha a világ kávé
készlete, mint most. Brazíliában már nem öntik a 
tengerbe a kávét, mert fogynak a készletek, Ará
biában pedig a kávétermő vidékeken olyan csaták 
dúlnak, hogy ott e miatt sem remélnek bővebb 
aratást. Ezért a kávéárak emelkednek a világpiacon, 
de azért a közönségnek azt is tudnia kell, hogy a 
kávéárak alakulása nálunk annyira a szállítási 
költségek és a vámok hatása alatt áll, hogy ebből 
a szempontból a kávéárak 10— 15 százalékos emel
kedése a fogyasztási árakat aligha befolyásolja.

G yapotot te rm e l B u lgá ria . Bulgáriában 
évek óta kísérleteznek a gyapottermeléssel és az 
idén már 400.000 hektáron termeltek gyapotot. 
Ilyenformán Bulgária azt reméli, hogy textilipará
nak nyersanyagszükségletét részben fedezni tudja, 
miután a várható pamutmennyiség csak olyan, 
hogy ebből kivitelre még nem számíthatnak. Ab
ban bizakodnak azonban, hogy néhány esztendő 
alatt Bulgária a gyapotkivivő országok közé fog 
kerülni.

Csikavai hársak.
írta: M ik s zá th  K á lm á n . (Folytatás.)

— Hát mit szoktak csinálni a türelmetlen 
örökösök, ha nagyon kell nekik az örökség? — 
kérdé élesen.

— Ugyan mit? — tünődék Károly, mereven 
nézve maga elé.

— Megölik az örökhagyót — felelte az anya 
mérgesen.

— Megölik? — szólt Károly összerezzenve. — 
De hiszen az borzasztó!

— Ne légy legalább együgyű, Károly! Mit 
bámulsz rám olyan mereven? Hiszen persze bor
zasztó, ha emberről van szó. De egy fa? Hát ok- 
vetetlen szükséges, hogy természetes halállal múl
jon ki?

— Igen, de . . .
— Ejh, mafla vagy, ne beszélj, mert ha nem 

az volnál, már rég nem állna ott az a fa. Két em
ber meg egy fűrész jól megtenné egy szép hold
világtalan éjszakán.

— De hátha megtudnák?
— Hát miért kellene azt megtudni?
Lányi Károlyban megfogant a szándék. Sötét, 

álmatlan éjszakák megérlelték, kiszélesítették. Igen, 
megölöm a fát. Hadd vesszen. Ha ez a fa egyszer 
nincs, mindjárt úr vagyok. A hatvanholdas rét 
igazi Kánaán, és a négyezer tallér krőzusi vagyon 
most nekem. A dolog annyira tiszta, hogy nem is 
kell a formalitásokkal időt vesztegetni. A legelső 
zsidó ad rá pénzt és nyitva áll az út Kassára a 
Schrammel-házhoz.

Nyomatott a váci kir. országos

Nem a lányra vágyott, hiszen nem szerette. 
Odáig már el sem ment terveivel. Csak addig raj
zolta ki képzelete a jövőt, mikor a négy kapálódzó 
lovon, amit vesz, megáll a Schrammel-portán és 
odadobja a gyeplőt a libériás kocsisnak. Az átko
zott dzsentri-vér dolgozott benne. Az űzte, kergette 
és mutogatta neki a színes képet. Őt magát mint 
kérőt, mint gavallért. Megint egy Lányi, aki négy 
lovat hajt. Meg lehet ebbe bolondulni. Ah, hogy 
nyargal a négy paripa, villám lik a kassai utcák kö
ve a patkóik alatt! Nyitják ki az ablakokat az em
berek, merre megy. Hej, ki lehet az a gyönyörű úr? 
Hát az bizony a Lányi Károly.

Napokig beszélgetett, tárgyalt a csukott ajtóknál 
hű szolgájukkal, bizonyos Toportyán Mihállyal. Az
alatt a szokottnál is sápadtabb volt, kerülte az em
bereket, lehorgasztott fejjel járt s ha valaki meg
szólította, összerázkódott.

Idegenek figyelmeztették Lányinét:
— Vigyázzon a fiára, tekintetes asszony, mert 

valami rossz jár a fejében.
Egyszer aztán elhíresztelte Toportyán, hogy 

elmegy rokonait meglátogatni és el is ment, utána 
pedig Lányi utazott el Gömörbe vadászatokra, ál
lítólag valami iskolapajtásaihoz, de mind a ketten 
találkoztak Losoncon. Ótt tüstént baltákat vásárolt 
Károly úr s külön-külön fogadott szekéren indul
tak Csikavára, úgy intézvén dolgukat, hogy éppen 
öreg este legyen, mikor a csikavai erdőbe érnek.

Szép májusi este volt, balzsamot lehelt az 
erdő, ezer meg ezer élőlény rezgett benne. Egy 
tisztáson hús forrás mellett megállíttatta Károly a 
szekeret és visszaküldte; itt várta be a másik ko
csit, amelyen Toportyán jött.

Izgatottan, türelmetlenül járt fel s alá a puha, 
harmatos gyepen. Hallgatódzott, jön-e már a másik 
szekér, hanem csak a távolodó kerekei zörögtek. 
Aztán azok se. Beállt a csend, az erdő ünnepélyes 
csendje. Hús áram futott néha a fák közt, a m il
liárd gally összezörgött különösen, rejtélyesen.

Borzalmas hidegség futott végig hátgerincén. 
Ügy rémlett neki, mintha a fák összebújnának és 
róla beszélnének. Mintha mondanák egymásnak: 
„ö ln i megy."

Egy óriási szem meredt reá, egy irtózatos fe
kete szem, akkora mint egy tányér. Eh, ostobaság! 
Hiszen csak egy fának az odva, egy nagy fekete 
üreg az oldalán.

Szidta magát, hogy olyan nagy fantaszta és el
kezdett fütyörészni. Hiszen nem félek. M itől félnék?

És mégis a halálos verejték csurgott homlo
káról s tagjait lassú reszketegség fogta el. M int
ha összeszaladtak volna a fák és őt néznék, mint
ha eleibe akarnának állni.
____________________________________________(Folyt, köv.

Felelős szerkesztő és kiadó:

N. GÖLLNER MÁRIA
Szerkesztőség és kiadóhivatal

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE
_______________ Budapest, V., Szalai-utca 10._______________
fegyintézet könyvnyomdájában.


