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11.
A  m a g y a r N iirn b e rg b e n .

Akármilyen különösen hangzik, Erdélyhez leg
közelebb a mai Magyarország legnyugatibb városa, 
Sopron fekszik a, „Szép Sopron", ahogy a polgá
rai méltó büszkeséggel nevezik, „civitas fidelissima", 
a leghűségesebb város, amely nevet az 1921-es 
népszavazás eredményeképpen kapta, az „ország 
kapuja", ahogy I. Károly már 1317-ben nevezte. 
Olyan ez a város, mintha az erdélyi öreg, szász 
városok, Brassó, Szeben, Segesvár vén házaiból 
állították volna össze, csak egységesebb, szebb, 
művészibb, igazi „magyar Nürnberg". Szinte va
rázslatos az a hangulati egység, amelyben a Ben
cés-templom finom gótikája, az Esterházy-palota 
olaszos loggiái, a barokktetős várostorony, a pat
rícius-házak művészi kapui és a rokokó, árkádos 
udvarok összeolvadnak.

A soproniak igazi büszkesége a Városháztér, 
„a mi ünnepi szobánk", ahol „az egész magyar 
történelem leadta névjegyét".

— A hatvanegy méter magas Várostorony-alja 
Árpádkorabeli, a Bencés-templom keletkezési éve 
1290, a Storno-házban Corvin Mátyás lakott, a 
Szentháromság-szobrot Thököly-leány emeltette, a 
klasszicizáló vármegyeházán pedig Széchenyiek, 
Esterházyak és Felsőbükki Nagyok vitatkoztak, — 
magyarázza cicerónénk.

Tényleg ezekről a falakról csepeg a történe
lem és ezt a történelmet ismernünk kell, ha a Du
nántúl legsajátosabb városát, a kultúra és művé
szeteknek ezt a ragyogó ékszerdobozát meg akar
juk érteni.

A hom o s o p ro n ien s is .. .  (a soproni ember)
Csak pár adat.
A Szentlélek-templomban 1221 óta miséznek, 

a legrégibb telekkönyv 1379-böl való. Ezen a szó
széken Kapisztrán János prédikált, ebben a házban 
II. Ferdinánd alatt országgyűlést tartottak, az Es- 
terházy-palotában van az az ágy, melyben Mária 
Terézia aludt. Látta a város Bethlent és Bocskayt, 
Pázmányt, a kurucokat és Napóleon franciáit. Házi 
Jenő dr városi főlevéltáros úr szerint Luthernek 
már hét évvel a wittenbergi tételek kiragasztása 
után Sopronban hívei voltak és a levéltárban őrzik 
sajátkezű levelét. A líceumban már 1557 óta taní
tanak és a Kereskedelmi Testület 1656 óta áll fenn. 
Pozsony után egész Magyarországon itt volt elő
ször állandó színház, amely 1769-ben épült. A ze
neegyesület 1829 óta működik és a kaszinónak a 
negyvenes években Széchenyi István tagja volt. A 
gimnázium egyik tanára Révai Miklós volt, a líce
umban Berzsenyi diákoskodott. Liszt Ferenc kilenc
éves korában, 1820-ban a kaszinóban hangverse
nyezett, a színházi zenekarban pedig nem kisebb 
legény, mint Goldmark muzsikált, a hosszúsori 
diáklányán pedig Petőfi Sándor közbaka pihente ki 
fáradalmait.

Ezek pedig nem néma történelmi adatok, ha
nem a város jellegzetességének szerves alkotóré
szei, amelyek nemcsak a külső, hanem belső képét 
is kialakították Sopronnak és egészen speciális, ma
gas színvonalú, művészi és kulturális életének el
indítói, táplálói, fejlesztői voltak, sőt ma is élnek 
és hatnak. Nem megkövesedett múzeum tehát ez 
az ódon és mégis friss város, hanem a mindennapi 
életnek lüktető családi fészke, akármilyen fémjel
zetlen történelmi város is. Majdnem valószínfltlenül 
hat, hogy ezekben a műemlékekben lélekzö, élő,
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pirosvérü emberek laknak, kik ma is ónémet ágyak
ban alszanak, üvegszekrénybe illő művészi faragott 
asztaloknál étkeznek, hoiicsi porcellánból kávéznak 
és pántos vén fóliánsokat olvasnak. Ami szinte pá
ratlanul álló jelenség, nemcsak a nemességnek és 
polgárságnak ez a miliője, hanem a lakosság har
madik rétegének, a „gazdapoIgárság“ -nak is, a 
kékkötényes, fekete kötöttmellényes „póncichterek"- 
nek is, kik úgy hatnak, mint öreg krónikák külö
nös figurái. A hajlékuk parasztház, istállóval, trá
gyadombbal, de az ablakpárkány barokk s az orom 
alatt, a kis falfülkében öreg szent szobrok néznek 
le az utcára, a faragott kapuk mögött pedig mo
dern élet rejtőzik, elsőrendű gazdasági szakisme
retekkel és meglehetős szellemi kultúrával, ami nem 
is lehet másképpen itt, Nyugat kapujában.

Lemoshatatlan patinája van azért mégis min
den trunkus soproni embernek és talál rajtuk a 
név, ahogy magukat jogos büszkeséggel homo sop- 
roniensis-nek nevezik.

„Mértékletes, higgadt, óvatos és fegyelmezett 
emberek — olvasom róluk a Magyar Bibliophil 
Társaság által kitüntetett Soproni Képeskönyv
ben, — akik tisztelték a krajcárt és tisztelték a tu
dást. Fiaikat gondosan tanították, külországokba 
küldték világot ismerni, azután a fiúk hazajöttek és 
beálltak a boltba, a műhelybe, az irodába. Egész 
nap dolgoztak és gyarapították a vagyont... de este 
olvastak, színházba jártak, vagy házizenét gyako
roltak. Buzgólkodtak a közért és szenvedélyesen 
csinosították a várost, melyet saját lakásuknak te
kintettek. Élt belőlük egy kőfaragó-céh, mely va
lóságos helyi szobrászstílust hozott létre, egy órás
céh, mely a legraffináltabb óraremekeket alkotta, 
egy ötvös-céh, melynek termékei már a XV. szá
zadban híresek voltak és hogy mást ne mondjunk, 
egy könyvkötő-céh, mely alig győzte a sok köny
vet szebbnél-szebb köntösbe öltöztetni."

Az olcsó Itália.
• M u s s o lin i  „ n y á r i  id ő s z á m ítá s t“ veze te tt be 

a z  á ra k b a n .

Április 14-én tartotta meg az olasz kormány 
azt a minisztertanácsot, amelyen az állami költség- 
vetés mérlegének kiegyensúlyozása és a külföldi 
kereskedelmi forgalom növelése érdekében meg
hozta nagyjelentőségű határozatát, hogy átlagosan 
10— 15 százalékkal olcsóbbá teszik az életet Olasz
országban. Két nappal később, április 16-án már 
életbe is lépett az új rendelkezés.

Olyan egyszerre, olyan gyorsan és olyan 
magátólértetödő egyszerűséggel ment minden, mint 
annakidején az úgynevezett „nyári időszámítás" 
bevezetése. Egy órával visszatoltuk a mutatót s az
zal a dolog már el is volt intézve. Mussolini csak
nem ugyanilyen egyszerűen visszaigazította az ára
kat és a fizetéseket jelző mutatót. Ez történt Olasz
országban.

Így elgondolásban rendkívül egyszerűnek lát
szik az egész és szinte azt kérdezhetné az ember, 
hogy miért nem nyúlnak a többi államok is ehhez 
az életolcsóbbítási eszközhöz? A felelet könnyű:

más országokban nincsenek meg azok a gazdasági 
és pénzügyi előfeltételek, amelyek Olaszországban 
lehetővé tették ennek az elgondolásnak gyakorlati 
megvalósulását.

Más országok valútáival szemben egészen 
speciálisan olasz jelenség, hogy a pénz vásárló
ereje az utóbbi évek folyamán hatalmas emelkedést 
ért el. A líra diadalmasan verte vissza a spekulá
ciók és krízisek valútaromboló rohamait. Az olasz 
pénzügyminisztérium kiszámította, a békebeli és a 
mostani árak középarányát véve alapul, hogy a líra 
vásárlóereje az utolsó öt év alatt sokkal nagyobb 
százalék-számban emelkedett, mint amennyit a mos
tani fizetéscsökkentés és árleszállítás jelent.

A világháború előtti év olasz líráját 100 egy
ségnek véve, a háború utáni líra vásárlóereje még 
1929-ben is csupán 20.82 arányszámot mutatott. 
1930 decemberében már 27.13-ra emelkedett a bé
kebeli vásárlóerőhöz viszonyított arányszám, míg 
1933 júliusában már 35.30-on állt, 1934 áprilisá
ban pedig elérte a 36.28 magasságot.

De nézzük néhány fontos élelmicikk árala
kulását. A kenyér ára 1929-ben kilónként 1.79 líra 
volt, ez év április elején pedig 1.42 líra. A közép
minőségű marhahús ára ugyanez alatt az idő alatt 
9.37 líráról 7.15 lírára, a rizs ára 1.91 líráról 1.42-re, 
a parmezánsajt ára pedig 18.85-ről 12.45 lírára esett.

A  lakb é rc s ö k ke n té s .

A líra vásárlóerejének nagymérvű emelkedése 
ilyenmódon lehetővé tette azt, hogy az olasz kor
mány, amikor az államháztartás szanálása érdeké
ben csökkentette a fizetéseket, ugyanakkor olyan 
intézkedéseket tegyen, amelyekkel kártalanította a 
közalkalmazottakat. Az első ilyen intézkedés a lak
bércsökkentés volt, amely igen jelentős kárpótláshoz 
juttatta a tisztviselőket. A lakbéreket 12 százalék
kal szállították le és ez a csökkentés, tekintetbe- 
véve az igen magas olasz lakbéreket, igen jelentős. 
Az olasz tisztviselő fizetésének tekintélyes részét 
költi lakbérre. Ennek legfőbb oka, hogy kevés a kis
lakás. A régibb házakban a legkisebb lakás több
nyire öt-hat szobás s az új házakban levő kisla
kások ára aránytalanul magas.

Az üzlethelyiségek és nem lakás céljaira szol
gáló egyéb helyiségek bérét tizenöt százalékkal 
szállította le az olasz kormány s ez a kedvezmény, 
amely az olasz kereskedőknek jutott, lehetővé tette, 
hogy az árak is alábbszálljanak.

A lakbérleszállítási intézkedés kétségtelenül 
hátrányt jelent a háztulajdonosok szárnál a. A ház- 
tulajdonosok vesztesége azonban korántsem olyan 
nagy, mint azt az első pillanatban képzelhetné az 
ember. A lakbérek — mint már említettük — arány
talanul magasak voltak s ez már magábanvéve 
méltányossá tette a csökkentést. Egyébként pedig a 
múlt év folyamán a lakbérekben határozott csök
kenő tendencia mutatkozott s így a mostani tizen
két, illetve tizenöt százalékos leszállítás csak p il
lanatnyilag jelent komolyabb veszteséget a ház- 
tulajdonosoknak. Rövid idő múlva ugyanis körül
belül ugyanilyen arányú lakbércsökkenés követke
zett volna be önmagától is.
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A  fize té s c sö k k e n té s  és á r le s z á llítá s  a rá n y a .

A most végrehajtott fizetéscsökkentés elsösoi- 
ban a kormány tagjait érintette, akiknél a fizetés
leszállítás húsz százalékot tesz ki. A havi ötszáz 
lírán aluli jövedelmeket érintetlenül hagyták, s az 
ötszáztól ezer lírás havi jövedelmeket csupán h it 
százalékkal csökkentették. Az 1000— 1500 líra kö
zötti jövedelmeknél nyolc százalék, ezerötszáztól 
kétezerig tíz százalék, kétezer lírán felül pedig t i
zenkét százalék a redukció.

A családi pótlékot, valamint a drágasági pót
lékot ugyancsak aránylagosan csökkentették a sze
rint, hogy az illető tisztviselő a drágább nagyvá
rosban, vagy pedig olcsóbb kis vidéki városban él-e.

Az olasz kormány takarékossági akciója a 
földbirtokra nem rótt semmiféle újabb megterhe
lést s ugyanígy mentesítette a nehéz helyzetben 
lévő ipart is.

A kereskedők átlagos árredukciója tíz száza
lék. Az első, amely jó példával járt elől, a Prov- 
vida nevű hatalmas élelmiszerkereskedés volt, amely 
ugyanolyan, mint Magyarországon a Köztisztvise
lők Fogyasztási Szövetkezete. Ez a rengeteg üzlettel 
bíró szövetkezet a miniszteri rendelet megjelenése 
után azonnal tíz százalékkal szállította le összes 
árait. Példáját nyomban követte az „Unione M ili- 
tare“ , a katonaság bevásárló szövetkezete.

A legszükségesebb árucikkek olcsóbbodása ré
vén az élet egész Olaszországban körülbelül ugyan
annyival olcsóbbodott meg, mint amennyi a fize
tésredukció. A tisztviselőket tehát végeredményben 
egyáltalában nem érintette a kormány intézkedése.

Á macska.
Irta: Gárdonyi Géza.

A gimnázium első osztályát Iludapesten jár
tam. Egy öreg házaspárnál laktam s délutánonként 
magamra maradtam a szobámban.

Az ablaknál egy kalitkában két éktelen han
gú kanári süvöltözött folytonosan. Nem bírtam 
tőlük tanulni. Hát azt cselekedtem, hogy egy új
ságpapirossal föi-fölcsaptam a fejem fölé, ahol 
a madarak kalitkája lógott.

Ilyenkor meg-niegijedtek és elhallgattak. De 
csakhamar újra kezdték a nótát.

Hogy én már úntam a csapkodást, azt talál
tam ki, hogy én is fütyültem. A zsebkésemet tettem 
az ajkam elé, s ilyniódon élessé vált a fütyülésem.

Persze akkor magam sem tudtam tanulni, de 
legalább gyönyörködtem abban a gondolatban, hogy 
a kanárik éppúgy bosszankodnak az én fütyülé
semen, mint én az övékén.

Égy nagy kandúrmacskája volt a gazdámnak, 
vörhenyeges fehér. Egyszer, ahogy igy süvöltök, 
elöfut az ágy alól, az asztalra ugrik és nyávogva 
néz rám, azután meg a vállamra ugrik és ott nyávog.

Látszott rajta, hogy a süvöltés bántja.
Ahogy a süvöltést abbahagytam, visszament 

az ágy alá.
Megint süvöltök, megint elöfut. Most már föl

térdeltem az asztalra és igen mulattatott, hogy ö 
a hátamra ugrik és ott nyavukol,

Azután összetettem két széket, annak a karfá
jára térdeltem föl. A macska ott is rám futott.

Hát eddig csak értem az állat magaviseletét. 
De hogyan magyarázzam meg, hogy egyszer mi
kor az udvaron magamúntából süvöltöttem, a macs
ka nyávogva futott hozzám a pincéből vagy a pad
lásról s mindaddig nyugtalankodott, míg csak abba 
nem hagytam. Hiszen az volt volna a természetes, 
hogy ha öt bántja a hang, ne hozzám fusson, 
hanem menjen el minél távolabb; s pincébe, pad
lásra különben se hatolhatott cl a hang olyan erő
sen, hogy annyira bánthatta volna a fülét, mint 
abban a zárt csendes szobában.

De ő hozzám futott, előjött, akárhol volt is.
Egyszer az asszonyom a csirke nyers apró

ságait bízta rám, hogy adjam a macskának. Én, 
mint afféle unatkozó gyerek, nem vetettem oda, 
hanem egy szivattyúskút volt az udvaron félig a 
tűzfalba építve, arra dobáltam fel. A macska éhes 
volt, mohón ugrott fel mindannyiszor a falatokért 
és én mulattam az ugrándozásain, ágaskodásain.

Ez megtörtént többször is.
A ház csendes volt, noha háromemeletes, de 

gyermekek nem laktak benne. így magyarázható 
meg, hogy valahányszor az asszonyom baromfit ölt, 
a macska mindég előjött a kés köszörülésének a 
hangjára.

Hanem egyszer mégis, — a háztetőn járt-e 
vagy hol, — nem jött elő.

— Hol az a macska? — kérdezi az asszony, 
ugyan hívd elő.

Én az ajtóba álltam és a késpengét az aj
kam elé tettem. Hát a macska csakhamar megjelent.

Másnap délután elbeszéli az asszonyom egy 
vendégének, hogy én hogyan betanítottam a fütty-* 
szóra a macskát. Kértek, hogy tegyek próbát. Hát 
a macska meg is jelent s a lábamhoz dörgölődzött.

— Ez semmi, — mondom akkor, — a macska 
nekem másképp is engedelmeskedik.

Azzal, hogy az udvaron álltunk, azt mondom
neki:

— Hopp, fel a kútra!
Azzal olyanformán mozdítottam a kezemet, 

mintha ennivalót dobnék a kút tetejére.
A macska rohant az ölmagas kőkútra és ott 

jobbra-balra ágaskodott.
Lehívtam, megint felküldtem.
A nézők bámultak rajta és nem értették per

sze, hogy miért engedelmeskedik nekem a macska, 
én meg nem magyaráztam el.

De azt hitték a házban, hogy inacskabüvölö 
vagyok.

igy.

Világ folyása. r> X .V

H o r th y  M ik ló s  k o r m á n y z ó  n y ila tk o z a ta
egy amerikai lapban a revízió jelentékeny haladá
sáról, új és jobb Európáról és a parlamentáriz- 
musról. A Chicago Dail News középeurópai tudó
sítójának Horthy Miklós kormányzóval a budai 
várban folytatott beszélgetését közli, amelynek
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során a kormányzó különböző jelentős európai és 
magyar kérdésről nyilatkozott.

— Könnyen megtörténhetik, — jelentette ki 
többek között a kormányzó, -— hogy száz vagy 
százötven év múlva utódaink azzal az érzéssel fog
nak visszatekinteni a mi időnkre, hogy a mostani 
nagy gazdasági válság nem volt egészen hiábavaló.
A jelen idők nagy pusztítást végeztek Európában 
és a világon, de a szenvedésekből új erő és re
mény fakad. A történelem a korrupció, a romlás, 
a tékozlás és a zűr-zavar korszakát ismeri. Róma 
cs Bizánc elsüllyedtek, de előkészítettek fordulato
kat, amelyek életképesebbek voltak. Kemény idők 
néha hasznosak az emberek számára. Az emberek
nek a szorgalom, a takarékosság és a fegyelme
zettség erényeit újból meg kell tanulniok. A mai 
válságból új és jobb Európa fog támadni, amely 
erőteljesebb, egészségesebb és okosabb lesz.

A kormányzó ezután az európai diktatúrák 
számának gyarapodásáról beszélt, majd ezeket 
mondotta:

— Nekünk Magyarországon nincs szükségünk 
autokratikus vagy tekintélyi rendszerre. A mi par- 
lamenfárizmusunk az angol után a legrégibb az 
egész világon Anglia hat évvel előttünk alkotta 
meg a parlamentjét, de akkoriban nem voltak táv
irati összeköttetések és így jogosan mondhatjuk, 
hogy a parlamentárizmust önállóan és saját kezde
ményezésből létesítettük. Csak néhány év választja 
cl a Magna Charta-t és a mi Aranybullánkat.

—A parlamentárizmus néhány országban kor
rupcióba süllyedt. Válságidökben a demokráciát 
erős vezérlettel támogatni kell. A  demokrácia va
lamennyi ember egyenlőségének elvén nyugszik, de 

'ma igen sok országban az emberek gazdasági vagy 
politikai tekintetben különböznek egymástól s a 
szociális rend sok igaztalanságot hozott magával. 
Nem csoda, ha az emberek elégedetlenek és sza
badságukat majdnem megkönnyebbüléssel föláldoz
zák, hogy az erős kéz kormányzását vállalhassák.

— A háború után a politikusok majdnem 
mindenütt Európában kihasználták azokat az elő
nyöket, amelyeket a szabadság nyújtott nekik és 
visszaéltek velük.

— Nem tűrhető, hogy sok időt vitatkozásra 
pazaroljanak, ha az állam érdekei egy nagy problé
mának azonnali megoldását követelik. A parlamen
tárizmus hitelét vesztette. így kerültek uralomra a 
diktátorok.

— De nálunk Magyarországon Bethlen gróf 
volt a miniszterelnököm tíz éven át. Nem tartottuk 
szükségesnek a kormányokat sűrűn változtatni. Ná
lunk is megvolt a szabadság, de mi nem éltünk 
vissza vele. Bethlen gróf tíz éven át kormányozott, 
de ö sohasem volt diktátor. A mi nemzeti hagyo
mányunk, államalkotó tehetségünk arra képesített, 
hogy a parlamentáris rendszert minden nehézség 
ellenére fenntartsuk.

A hírlapíró kérdésére, hogy a kormányzó 
magyarázná meg Magyarország történelmi szerepét 
Európában és a kicsi, de szívós magyar fajtának 
a hivatását, amelyet a Duna völgyében, mint egy 
a germán és a szia" óceán közé beágyazott sziget,

teljesít, Horthy Miklós magasztalta a magyar faj 
erényeit és Magyarországot, amelynek történelmét 
és intézményeit annyira szereti.

E kérdésnél elmondotta a kormányzó, hogy 
az ország elvesztette a'békeszerződés következté
ben területének kétharmadát, lakosságának három
ötödét, köztük több millió tiszta magyart, ércbá
nyáit, erdőségeit és egyéb természeti kincseit, úgy
hogy jóformán semmije sem maradt a derék fér
fiakon, jó búzán és jó lovakon kívül.

Erőteljes igennel válaszolt a kormányzó arra 
a kérdésre, hogy a magyar revíziós mozgalom az 
utolsó években tett-e elöhaladást. Ezzel kapcsolat
ban rámutatott arra a tényre, hogy a háború előtt 
aránylag kevés külföldi kereste fel Budapestet. 
Bécsben maradtak az idegenek, akik azt hitték, 
hogy azontúl már „a Kelet kezdődik.'1 Ma azon
ban sokezer külföldi látogatja meg Magyarországot, 
akár mint túrista, akár mint üzletember. Magyar- 
országot részben szenvedései miatt jobban ismerik és 
mindinkább tudatára jutott a világ annak a súlyos 
tehernek, amelyet ennek az országnak viselnie kell.

— Európa fokozatosan letér az 1919. év 
gyülöletkitöréseitöl és keserű érzéseitől. Csaknem 
mindenütt belátják annak az igazságát, hogy Euró
pában lehetetlen minden tartós stabilitás mindad
dig, amíg a békeszerződések kirívó igazságtalan
ságait nem teszik jóvá. Öt évvel ezelőtt azok az 
országok voltak túlsúlyban, amelyek azt a nézetet 
vallják, hogy a mostani határokat örökké fenn kell 
tartani. De újabban a revízionizmus jelentékeny 
haladást mutatott fel.

Arra a kérdésre, hogy lehetséges-e a revízió 
háború nélkül, a kormányzó erőteljes és élénk 
igennel válaszolt és rámutatott arra a tényre, hogy 
Magyarország, ez a lefegyverezett ország, nyilván, 
valóan senkit sem támadhat meg. Magyarország 
nem lesz a támadó, egyszerűen el kell ismerni, 
hogy egy stabil Európa lehetetlen, ha erőszakot 
követnek el a dunavölgyi népközösség néprajzi és 
nyelvi jogain. Azt is megjegyezte a kormányzó, 
hogy teljesen lehetetlen más államoknak a magyar 
alattvalókat beolvasztani és őket nemzeti hovatarto- 
zandóságuktól megfosztani.

— A magyarok éppen-magyarok és mindig 
is magyarok maradnak, — bárhol élnek is, — 
akármilyen vonalakat is húztak tizenöt évvel ez
előtt Párizsban.

— A revízió magától jön, mert sohasem fog 
sikerülni a magyar kisebbségeket más országokban 
asszimilálni. Az előrelátás is azt parancsolja, hogy 
a revízió előnyére válnék Magyarország szomszé
dos országainak is, mert ezáltal megszabadulnak 
attól a súlyos problémától, hogy olyan tartós állam- 
alakulatokat létesítsenek, amelyekben beolvasztha- 
tatlan fajok vannak.

A kormányzó ezután még azt a nézetét fejezte 
ki, hogy ezidőszerint Ausztria csatlakozása Német
országhoz nem valószínű és hogy Németország, 
bármiképpen végződjék is a mostani osztrák válság, 
a Duna völgyében mindenkor kiszámíthatatlan je
lentőségű tényező lesz, mert 65 m illió fogyasztó 
részére fogyasztópiacot jelent a dunai búzának.
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„Ötvenöt percen át beszélt a kormányzó olyan 
fiatalos hévvel és erővel, mint egy fiatal ember!“ 
— írja az amerikai hírlapíró cikke végén.

Az E rzsébet-h íd  és a Lánc-híd közö tt 
próbaidőre villamos helyett autóbusz fog járni. A 
Közmunkatanács tudomásul vette a kereskedelmi 
miniszternek azt az átiratát, amelyben közli, hogy 
az Erzsébet-híd és a Lánc-híd között, sőt esetleg 
az egész belváros területén — miután bizonyos 
nehézségek merültek fel a terv ellen — tehát csak 
próbaidőre szüneteltetik a villamos forgalmat, ame
lyet autóbuszokkal helyettesítenek. Az intézkedés
nek az a célja, hogy a dunaparti szállók elől 
idegenforgalmi szempontból elvonják a zajt és a 
kilátást zavaró villamosközlekedést.

A m agyar cserkészek a jö vő t kovácsolják.
Régen nem látottá Tudományos Akadémia komoly 
épülete annyi lelkes arcot, mint a minap, amikor a 
Magyar Cserkészszövetség tartotta a tudomány csar
nokában nagy seregszemléjét: idei közgyűlését. A 
jamboree óta most találkoztak először a vezetők.

Féltizenegy órakor nyitotta meg 800 cserkész- 
tiszt jelenlétében Papp Antal dr országos elnök a 
közgyűlést.

Papp Antal dr megnyitó beszédében kegye- 
letes szavakkal emlékezett meg a magyar cserké
szet halottjáról, Vidovszky Kálmánról, majd több 
szép szónoklat hangzott el.

A lelkes hangulatú közgyűlés a Magyar H i
szekegy elmondásával ért véget.

J o b b , n em eseb b  fé r f it lp u s t .

A közgyűlés részvevőinek nagyrésze az Aka
démiából a Vigadó épületébe sietett, hogy részt ve
gyen a nagyszabású díszebéden. Két órára zsúfo
lásig megtelt a Vigadó nagyterme a társadalom 
előkelőségeivel. Feszes vigyázzban 800 cserkészve
zető fogadta a szinpompás zászlódíszbe vont V i
gadóban Gömbös Gyula miniszterelnököt, aki An
tal István sajtófőnök kíséretében érkezett.

. Az ebéd első szónoka Khuen-Héderváry Ká
roly gróf volt, aki beszédében köszönetét mondott 
a kormányzónak azért a pártfogásért, amelyben a 
cserkészeket részesítette s tolmácsolta a magyar 
cserkészet rajongó szeretetét. Lelkes tapsvihar kö
zepette emelte poharát a kormányzó egészségére. 
Papp Antal, a Magyar Cserkészszövetség elnöke 
beszélt ezután a cserkészet legfőbb céljáról, arról, 
hogy egy jobb, nemesebb férfitípust és ezáltal jobb 
állampolgárokat neveljen. A magyar cserkészet az 
egész világon, szárazon, vízen és levegőben egya
ránt megállta a helyét, de a gödöllői jamboree 
sem sikerült volna olyan kitűnően, ha nem állt 
volna mögötte a nemzeti kormány, a székesfőváros, 
Pest-vármegye és a kormány élén Gömbös Gyula 
miniszterelnök.

O ly a n  m a g y a r  k e ll ,  a k i  r a n g ja  e lle n é re  is  b e á ll 
k ö ze m b e rn e k .

Ünnepi csendben állott fel Gömbös Gyula 
miniszterelnök, aki a következő szózatot intézte a 
jelenlevő cserkészvezetőkhöz

— Magyar testvéreim! Amikor a cserkészet 
vezetői nálam megjelentek abból a célból, hogy a

gödöllői jamboree számára a kormány támogatását 
és egy rendszeres programúi kiépítésének lehető
ségét kérjék, akkor én természetszerűleg örömmel 
álltam a Cserkészszövetség rendelkezésére. Nem
csak nemzetközi súlyt tulajdonítottam a jamboree- 
nak, hanem tudtam azt is, hogy egy olyan magyar 
szervezetet támogatok, amely magyar szervezet ma
gas eszmék szolgálatában áll, beilleszkedik a nem
zet életébe és gyűjti a nemzet számára oly feltét
lenül szükséges erkölcsi erőket.

— Sokszor hangoztattam már, hogy új em
bertípusra van szükség Magyarországon s ha a 
cserkészeknek nevelési tendenciáját nézem, akkor 
azt mondom, hogy azt hiszem, ez lesz az az új 
embertípus, az önzetlen, munkabíró és munkakész 
magyar ember típusa. Az új világ más embert kí
ván, az új világ szorgalmas dolgozó embert kíván, 
az új világ olyan magyar embert kíván, aki akkor, 
amikor a nemzetről van szó, akármilyen rangja le
gyen, közembernek áll be. Közembernek, mert a 
nemzetről van szó és közembernek azért, mert a 
vezérkedés mellett a nemzedék nem erősödnék, 
hanem elpusztulna. Az önálló magyar nemzetnek 
fokozottan kell figyelnie, hogy csak olyan szerve
ket tűrjön meg a nemzet társadalmában, amelyek 
halmozzák a magyar erőt. Az önálló és független 
magyar nemzet itt a Kárpátok medencéjében csak 
olyan szerveket tűr meg, amely hallgatagon állan
dóan apostoli munkát végez a nemzet jövője és 
jelene érdekében, olyan embertípust, aki kemény 
magyar, mint amilyen kemények az ősök voltak, 
aki szorgalmas magyar, mint a magyar napszámos 
és szántóvető, lelkes magyar, mint azok, akik min
dig a magyar ügyért harcoltak.

— Miután ez a szervezet ilyen embertípust 
nevel, segítő eszköze a nemzetnevelésben a kultusz- 
miniszternek s én a magam részéről nagy örömmel 
támogatom a jövőben is. Mert én sokszor figyel
tem az önök munkáját, láttam a farkaskölyköket, 
olvastam a magyar cserkészek nemzetközi sikereit, 
büszke öntudattal láttam külföldön is szerepelni őket, 
az árvalányhajas magyar cserkészeket, akik át van
nak hatva attól, hogy amikor ők „Huj, huj, haj
ráznak!" és nem éljeneznek, jövőt kovácsolnak.

— Ürítem poharam a cserkészbajtársak egész
ségére és vezetőik egészségére, kívánva azt, hogy 
amikor megint egyszer egy jamborecra elmegyünk, 
sokkal többen legyünk magyar cserkészek.

A K örös-hídon átm enn i a legnagyobb 
fényűzés. Sehol sem hallottam olyan sűrűn és 
kevéssé hízelgőén emlegetni a románok kommün 
utáni vendégszereplését, mint Kunszentmártonban.

— Nekik, a románoknak köszönhetjük az új 
hidat — mondják a Körös irányába fenyegetőzve.

S a híd, amely ezeket a súlyos kívánságo
kat derűvel tűri, erős és mégis könnyed vasszerke
zet, finom és kecses. Nem tudnék rá haragudni, 
sőt a románokra se neheztelnék azért, mert ezt a 
a hidat nekik lehet köszönni.

Ám a kunszentmártoniaknak mégis igazuk 
van, ha haragban vannak a híddal, mint ez a kö
vetkezőkből kiviláglik.
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A v á m  v ilá g re k o rd ja .

A románoknak annyiban köszönhető az új 
híd, hogy a régit felégették. A nemzetközi bizott
ság 350,000 aranykorona kártérítést ítélt meg a 
Ilidért, de ezt Kunszentmárton sohasem kapta meg.
A hídra azonban, mert a transzverzális útba torko
ló, fontos megyei út vezet át rajta, sürgős szük
ség volt s a község 350.000 pengővel felépítette 
a kereskedelemügyi minisztérium által kapott köl
csönből. Az amúgyis túlterhelt község csak úgy 
tudja a kölcsönt törleszteni, ha magas hídvámot 
szed. Olyan magas ez a hídvám, hogy hozzáfog
ható az országban nincs, de valószínű, hogy Kun
szentmárton a hidvámmal a világrekordot tartja.

A legnagyobb fényűzés a hídon átmenni, mert 
egy szekér után közéi egy pengőt kell fizetni oda- 
vissza, ha üresen megy; ha teher van rajta, 72 
fillérrel többet. A hídfőre függesztett tábla szerint 
ugyanis: üres kocsi 16 fillér, minden ló 16 fillér, 
a teher külön 32 fillér, autó 1.20 pengő, motor- 
kerékpár 32 fillér, teherautó 2 pengő, gazdasági 
gép 4 pengő, s vissza ezeket az összegeket újból 
meg kell fizetni. Ha az ember nem látná a táb
lát a hídfőn, el se hinné talán.

S ezt a hídvámot azoknak a kunszentmár
toniaknak is meg kell fizetni, akiknek földjük a 
határban, de a Körösön túl fekszik. De nem fizetik 
meg, hanem a szemben lévő partról elkerülnek a 
tizenegy kilométernyire lévő Öcsödig és ott jönnek 
át a hídon, amelyen nincsen vám, azután vissza
kerülnek, négyszer megtéve a nagy távolságot, ho
lott a hídon két perc alatt áthajthattak volna. Akik
nek pedig nem kell feltétlenül Kunszentmártonba 
menniök, a más községbeliek Szentesnek vagy T i- 
szaugnak hajtanak. Az egész Tiszaug, amely ide 
gravitálna, árván hagyja a kunszentmártoni piacot és 
Kecskemétet, Nagykőröst, Csongrádot keresi fel.

Rengeteg kára van e miatt a községnek, de 
nem tud magán segíteni. Kuna P. András utóda, 
Mezey Lajos dr országgyűlési képviselő próbálko
zik most a kereskedelemügyi minisztériumban, hogy 
ha már nem hajlandó az állam a hidat átvenni, a 
a húszéves híd-kölcsön idejét toldja ki ötven évre. 
Ebben az esetben mintegy harmadára lehetne le
szállítani a hídvámot.

Is k o la , a m e ly n e k  tu la jd o n o s a i a  szü lő k .

A városias Kunszentmárton, amely nemrégen 
csakugyan város is volt, megérdemelne egy kis 
segítséget, hiszen költségvetését a híd terhe mellett 
erősen megbolygatja az a nagy kiadás, melyet isko
láira fordít. Évi 45.000 pengőbe kerülnek a köz
ségnek az iskolák s a kultúra 80 százalékra emelte 
a pótadóját. Iskolái sorában van egy nagyon érde
kes alapon létesített s máshol alig található tanin
tézete, a társulati polgári fiú- és leányiskola. A 
társulatot úgy kell érteni, hogy a szülők tagsági 
díjából, szinte részvénytársasági formában állították 
fel és tartják működésben a polgári iskolát, amely
nek 99 növendéke van. A község maga 3000 pen
gővel járul évenként az iskolához s az az óhajtása, 
hogy a nehéz viszonyok között vegye át az állam. 
Van Kunszentmártonnak községi gazdasági iskolája

állami tanerőkkel, sajátmaga által fenntartott ipar
iskolája, óvodája s egy sereg belső és tanyai elemi 
iskolája. Nagyon sérelmesnek tartja a község, hogy 
az elemi iskolákért, dologi megtérítés címén, évi
16.000 pengőt kell fizetnie, amikor Szentes város 
ezen a címen csak 4000, Tiszaföldvár 3000 pen
gőt fizet.

Azon a ponton van Kunszentmárton, hogy 
nem bírja tovább a terheket s nem tudja nélkülözni 
piaca a forgalmat, amelyet a lehetetlen hídvám el
von tőle. A rossz viszonyok miatt lakossága is 
megfogyott, sokan, tönkrement gazdák elszivárog
tak Tiszaföldvárra, ahol a szőlőkben munkás- és 
cselédsorba álltak.

A forgalom lendületét várják a lehetetlen híd
vám megszüntetése mellett a Körös hajózhatóvá téte
létől. Ha a Köröst kikotorják, fel Köröstarcsáig s 
a meglévőn kívül még egy duzzasztót építenek, 
akkor a szállító hajók Köröstarcsától elmehetnek a 
Tiszára s ezzel a szolnokmegyei Körös-vidéken 
kívül Békésmegye is belekapcsolódhatik a tiszai 
víziút forgalmába, amely most a szolnoki nagy k i
kötő-építkezésekkel hatalmas arányokat fog ölteni.

R a v a s z  p ü s p ö k :  A  z s id ó k é r d é s  m e g o l 
d á s á h o z  k ü lö n b  k e r e s z t é n y s é g  k e l l .  A zsidó
kérdés és a református kereszténység kapcsolatá
nak megvilágítására a budapesti Skót Misszió elő
adássorozatot kezdett, amely vasárnap este fejező
dött be Ravasz László dr püspök beszédével.

— A zsidókérdésről sehol másutt nem szok
tam beszélni, — mondta a püspök — csakis itt, 
mert ennek a kérdésnek ma nagyon rossz akusz
tikája van, az emberek nem akarják ezeket a kér
déseket az örökkévalóság szempontjai alá állítani, 
így történik meg, hogy minden ilyen előadás után 
kétfelöl éri támadás az előadót. Az antiszemitizmus 
és a filoszemitizmus létezése maga is tünete an
nak, hogy van zsidókérdés. Nemcsak vallási, hanem 
faji, világnézeti és politikai kérdés is ez és hozzá 
igen nehéz kérdés. Megoldásához nagy szeretet és 
igazságérzet kell. Ezt nem tudja más senki meg
tenni, csak az, aki a zsidókérdésről evangéliumi 
szempontból beszél.

— A zsidókérdés teljesértékű megoldása a 
különb kereszténység kérdése. A zsidókérdés — a 
misszió kérdése. Ezt a missziót komolyabban kell 
vennünk, mint ahogy eddig vette a világ. Mert ha 
komolyan vette volna, kétezer esztendő óta keresz
ténnyé tudta volna tenni a zsidóságot. A gettó a 
kereszténység és a zsidóság közös alkotása, közös 
tévedése és bűne s megoldása mindkettőnek kö
zös feladata.

— Nem áttért, vagy betért zsidókra, hanem 
megtért zsidókra van szükségünk. Továbbmenően 
azután nem lehet azt mondani, hogy a zsidó nép 
más alakú volna, mint, mondjuk a turáni. Pál apos
tol már csak elég jó keresztény volt, Jánossal is 
meg lehetünk elégedve, pedig zsidó volt mind a 
kettő. Ha közelebbről megvizsgáljuk a zsidó em
ber lelki alkatát, mintegy predesztinálva látjuk őt 
arra, hogy a zsidókérdés vele megoldassék. Adventi 
lélek a zsidó lélek, amelyik karácsony után vá
gyakozik.
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— A zsidó lélekben bizonyos könnyelműség, 
szkepticizmus, cinizmus és szelemeskedő hajlandó
ság vert tanyát, — minden szépségre kissé rále
helni, hogy homályt kapjon, mosolyogni az élet és 
a halál kérdései felett, egy bizonyos fintorral néz
ni szembe a nagy problémákkal, elmenekülni az 
élet és a halál örök miértjei elől, mindent lenézni, 
legfőképpen lenézni önmagunkat és m ásokat..’. 
Hiányzik a mai zsidóságból az a halálos komoly
ság, amely az ótestamentumi zsidóság legfelsége
sebb vonása volt.

— Ahhoz, hogy megtalálja a feleletet nagy 
kérdéseire, — folytatta Ravasz László püspök, — 
különb kereszténység kell. A missziónak van egy 
velejáró fogalma, a cionizmus. Minden olyan törek
vést, amely zsidó állam kialakulását szorgalmazza, 
keresztény szempontból támogatni kell, mert ez 
veleleszetett joga mindenkinek. Az a zsidó azonban, 
aki lélekben közösséget fogadott a befogadó állam 
népével, amelyik spanyolnak, hollandnak, vagy 
magyarnak tartja magát, akinek ez az anyanyelve, 
ez a leikével teljesen összenőtt haza, állam és 
nemzet, az törekedjék ári a, hogy ezzel a befogadó 
nemzettel lelkileg is minél teljesebben összeolvad
jon. Ne csak a földjét, jogát, természeti erőit, kin
cseit, hanem a hitét is ossza meg, legyen egy vele.

— Pierre Loti írja, hogy milyen megható 
dolog az, hogy Jeruzsálem kőfalánál minden évben 
a világ minden részéből összejött zsidók borulnak 
arcra és jajgatnak valami monotón imádságot: 
építsd meg, építsd meg, Uram, a Te megromlott 
házadat. . .  Ez az ének, romokon síró ének s en
nek ellentmondása és tragédiája felett áll a Gol
gota Keresztje, amely a fénybe és a dicsőségbe ér 
fel és hangzik felénk Krisztus főpapi imádságának 
szava: „Legyünk mindnyájan egyek, amint én, 
Atyám veled egy vagyok..."

Ravasz püspök előadása mély hatást tett a 
közönségre.

S z e r e z z e n  h u s z o n ö t  k lu b t a g o t  s  in g y e n  
ta n u lh a t  m e g  r e p ü ln i.  Londonból jelentik: Ang
liában repülőszövetség alakul (Aviation Society) a 
repülés népszerűsítésére. Az új társaság, amelyet 
a repülőgyárak és iskolák támogatnak, az egész 
országban repülőklubokat fog alapítani. Minden 
tag, aki újabb 25 tagot szerez, ingyenes repülő- 
oktatásban részesül. Remélik, hogy ilymódon két 
éven belül' legalább ezer elsöosztályú pilótaiga
zolvánnyal bíró repülőt képeznek ki.

A g g le g é n y e k  tö m ö r ü ln i!  Az agglegények 
ősidőktől fogva féltékeny dühvei óvták az érdeke
iket. A bibliai idők agglegényei szakállas, reszkető 
kezű, lelketlen vén uzsorások voltak, az ókor agg
legényei előkelő világfiak, a középkor agglegényei 
zord harácsolók, a ma agglegényei savanyú, fogatlan 
öregurak. Mint Madridból jelentik, a spanyol fő
város agglegényei szövetségbe tömörültek abból a 
célból, hogy „megóvják a férfiakat a házasság kín
jaitól". Az egyesületi alapszabályok egyik pontja 
kimondja, hogy az egyesület mindannyiszor köteles 
rendkívüli közgyűlést egybehívni/valahányszor „áru
lás" üti fel a fejét a társaság kebelén belül. A köz-
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gyűlésnek kötelessége minden rendelkezésére álló 
eszközzel odahatni, hogy az árulót megmentse a 
„legszörnyübb öngyilkosság-“ tól. Ha az áldozat 
ennek ellenére is megmarad szerencsétlen elhatá
rozása mellett és kijelenti, hogy megnősül, büntetés
képpen köteles 150 pezetát fizetni. Az egyesülés 
célja és az azt támogató alapszabályok arra en
gednek következtetni, hogy az új idők szelleme k i
kezdte a spanyol hidalgók nemes és férfias erköl
cseit is. Viszont a spanyol szinyoriták is sokat 
veszthettek régi szépségükből és szerelmes gyen
gédségükből, hogy a hazai agglegények ilyen ádáz 
engesztelhetetlenséggel viseltetnek a házasság in
tézményével szemben. A mai spanyol inkább kiáll 
az arénába és inkább halálra tapostatja magát egy 
megvadult bikával, semhogy megnősüljön. Oh Don 
Kihote és oh toreádor! — de megváltoztatok,-mi
óta Dulcinea kitépette szemöldökét.

A csikavai hársak.
Irta: Mikszáth Kálmán. (Folytatás.)

Valóban furcsa volt, azelőtt még ritkábban áll
tak a fák. Úgy kell lenni — összefutottak.

Nem lehet, nem lehet, — csillapító magát — 
őrültség, amit képzelek. És mégis meg mert vol
na esküdni, hogy a fák ideszaladtak a környékről 
és megálltak vele szemben zordonan, kihívóan.

Megtapogatta izzó agyát és igyekezett magát 
megcsalni a gondolataival.

Óh, milyen bolond vagyok! Mikre gondolok? 
Hogy tán azért haragudnának rám ezek a fák, 
mert testvérüket akarom kivágni? Bánják is ők. 
Tudják is ők. Hiszen nem élőlények.

Dehogy akarnak ők valamit. Nem bántanak 
ők engem. De hát akkor mért félek tőlük, mért resz
ketek? Ej, hiszen nem ő tőlük félek én, hanem csak
úgy szokásból. Végre is senki se érezheti magát 
valami nagyon kedélyesen éjjel egyedül egy erdő
ben, ahol rablók jöhetnek minden percben.

Most egy könnyed szélroham suhant át az 
erdő fölött, nyomában felzúgott a lombtömeg s 
mozogni kezdett, mint egy tábor. E tompa zúgás
ból mintha egy csodálatos értelmes hang csapna k i:

— Nem a rablóktól félsz te, Lányi, Lányi, 
Lányi!

S ezer fa bólongatott rá a koronájával.
Óh, ja j! Csakugyan érezte, hogy nem a rab

lóktól fél, szinte óhajtotta, hogy bár jönne egy, bár 
kiáltana rá, hogy emberi hang törje meg az erdő 
titokzatos, ijesztő susogását.

Semmi se szörnyűbb ennél.
Emberi hang nem jött, de lovak dobogása, 

szekér zaja hallatszott.
Lihegve futott eleibe:
— Toportyán! — ordította. — Toportyán!
— Hopp, hopp! — kiáltá vissza Toportyán. — 

Jövünk, jövünk, ifjú uram!
Csakugyan a Toportyán szekere volt.
— No lám, — mondá Toportyán tótul a sze

keresnek — itt vár engem az én jáger öcsém, áll
jon meg, atyámfia.

A kocsi megállóit és Toportyán leugrott róla.
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— Csakhogy már itt van kend, — jegyzé meg 
tompán Lányi — mert már nem álltam volna ki 
sokáig.

— Mi baja volt, ifjú uram?
■ — Féltem, Mihály. Még most is félek. Nem 

hallja, mint vacog a fogam?
— Látott valamit? — susogta Toportyán 

megrezzenve.
Nem, nem, csak ezek a fák . . . ezek ‘fenye

gettek.
— Ejh no — nevetett fel Toportyán. — A fa 

meg nem eszi az embert. Azt hittem, valami vad
kant vagy medvét látott az ifjú úr.

A Toportyán 'nevetése egy kicsit lecsillapítá 
idegeit.

— Menjünk Toportyán, lássunk a munkához. 
A szekér hadd várjon itt. A fűrészek és a balták 
odább vannak. Tud a fuvaros magyarul?

— Egy szót se.
— Annál jobb. Mit mondott neki, hogy miért 

jön ide?
— Hogy egy jáger öcsém vari itt a csikavai 

erdőben, akit elviszek innen, mert leánynézőbe me
gyünk.

— Igen jól van, de most már gyerünk.
Toportyán utasitá a szekerest, hogy etessen

meg, mire aztán megindultak kelten ama tisztás felé. 
hol előbb a Lányi szekere állt volt meg. Az egyik 
fa alatt volt egy szalmával kitömött zsákban a 
fürés’z és két balta. Azért intézte ezt Lányi olyan 
furfangosan, hogy a kocsis, aki őt hozta, ne is 
gyanítsa, mit visznek.

— Szedje ki kend a szerszámokat, aztán si
essünk, mielőtt a hold feljönne.

Egy kis gyaloglás után kiének az erdőből, 
aztán átcsaptak az ugaron hagyott szántóföldeknek, 
kerülve a dülő-utakat, az ösvényeket, nehogy em
berrel találkozzanak.

Egy helyütt valami fekete oszlopszerü mere- 
dezett.

— Nem ember az? — susogta Lányi.
— Nem, hiszen nem mozdul. Embernek vé

kony volna.
— Ugyan mi lehet?
— Egy Jézus — mondá Toportyán, amint kö

zelebb értek hozzá.
A pásztorkodásban megélesedett öreg szeme 

jobban vette ki a tárgyakat, mint a Lányié.
— Ugyan, ugyan, úrfi, — fortyant fel Topor

tyán — egészen úgy adja. mintha valami égbeki
áltó bűnt készülnénk elkövetni. Már szinte ma
gam is elhiszem, hogy gyilkolni megyünk.

Lányi nem felelt, csak a fejét horgasztolta le, 
— aztán rézsunt indult, egy nagy vargabetűt csi
nálva, hogy a szent keresztet elkerülje.

Sokáig mentek szótlanul egymásmellett a he- 
pe-luipás, koca-túrásos, rögös szántón, míg végre 
kiértek a buja, térdig érő fűbe, mely lágyan su
hogott a lábuk alatt, mint a selyem.

— Ez a Porovka. Itt vagyunk a Porovkán! 
Ott, arra vannak a fák, de még nem látni.

Nyomatott a váci kir. országos

— Ez hát már a mi rétünk, Lányi-rét — jegy
zé meg a hű szolga némi önérzettel.

— Még nem, még nem. De az lesz, ha meg
segít az . . .  izé . . .  az . .  .

Torkán akadt, nem merte kimondani az Istent.
— Balra megyünk, utánam, Mihály! Érzi kend 

a hársfa szagát ?
Végre ott voltak, ott állt a két fa, mint két 

óriási rém. Az élő fa hatalmas széles koronájával, 
sűrű, rejtelmes, üde lombozatával és testvére szá
raz, merev gallyaival, melyek kopognak a szélben, 
mint a csontok.

Lányi szíve hangosan dobogott. Keresztül
nyargalt az elméjén minden, ami ezzel a fával össze
függött. Ama bizonyos Lányi, aki ültette a fákat, 
mint apró csemetéket s most alattuk álmodozik 
felőlük . . . Ugyan tud-e az most arról, ami itt 
fenn történik? Megérzi-e a veszedelmet ott alant? 
Aztán megjelent képzeletében a nagy királyné, a 
rokokóhajú udvaroncok, akik itt hajlongtak, mo
solyogtak előtte. Ez a fa látta azt. Áz utolsó, az 
egyetlen tanú. De holnap már ő se lesz.

— Lássunk hozzá — hörögte tompa, síri 
hangon.

A fűrészt nekiigazították s elkezdődött a hosz- 
szas, fárasztó nyiszálás. Köröskörü! néma csend 
volt, csak a fűrész sziszegett, huruttyolt és a mil
lió prücsök, bogár, szöcske cirpelt, ugrosott a fü
vekben.

Borzalmas egyhangú munka volt. Fel s le sza
ladgált a csipkés, villogó acél-penge, mindég mé- 
lyebben-mélyebben, a fa pedig ott fönt a koroná
nál csak susogott, csak egyre susogott. Nem tudott 
az arról semmit, hogy gyilkolják. Ingatta, dajkálta 
a lombjait szelíden.

— Ne pihenjünk egy kicsit? — kérdé lihegve 
Toportyán — átkozott vastag dereka van. Valósá
gos kanonok ez a fák között.

Nem, nem. Végezzünk vele egyszerre — 
hajszolta Károly úrfi, — mert érzem, ha abbahagy
juk, hogy összeroskadok az izgatottságtól.

— Eh, hiszen nem lát minket senki.
— A csillagok ránk néznek. Jaj, a csillagok,

Toportyán! (Folyt köv)

Új olvasóink figyelmét felhívjuk arra, hogy a 
„Bizalom'* számait minden letartóztatási intézet 
könyvtára őrzi s folytatásos közleményeknél kérjék 
ki a könyvtárból a megelőző folytatásokat tartal
mazó számokat.
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