
BIZALOM
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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól.

Vili. évfolyam. 1937. március 15.

Március 15-dike.
Két nemzedéknek kellett elmúlnia, amíg ez 

a nap eljuthatott az egész nemzet tudatában ah
hoz a megértetéshez és megbecsüléshez, amit ele
itől fogva megérdemelt.

Nemzeti ünneppé tette a magyar törvényho
zás március 15-dikének emlékünnepét. A magyar 
nemzet hivatalos és nem hivatalos társadalma 
március 15-én egybegyül és Isten előtt megállva 
ünnepel. Ne legyen ez az ünneplés néhány isme
rős frázisnak a dörgő ismételgetése, hanem legyen 
egy komoly, férfias, a szenvedések füzében meg
próbált és megtisztult nemzetnek öntudatos hódo
lata, saját történelmének legnagyobb tanúsága, 
summázó gondolata előtt. Csak így lehet a sza
badság ünnepe áldás a nemzeire nézve; acélfürdő, 
amelyből megifjodva kél ki, nagy teremtő gondo
latok parazsával való táplálkozás, amelytől szár
nyai nőnek a magyar léleknek, mint a mythikus 
táltosnak.

A mostani történelmi helyzetünk is erre int 
minket. Lám a magyar nemzet akkor énekelheti 
el kiolthatatlan szabadságvágyának diadalmas hym- 
nusát, amidőn kifosztva és megcsonkítva, össze
törve és megalázva, a halál árnyékának völgyébe 
szállott alá. Hadd zúgjon e mélységben a diadal
mas hymnus és hangjai mint kinyújtózkodó gigá
szok feszüljenek neki a reánk boruló kegyetlen 
égnek. Hadd énekelje az ezeréves nemzet az ifjú
ság és jövő dalát, úgy hogy nyúljon meg bele a lelke.

Az igazság szabaddá tesz! Azt hiszik sokan, 
hogy a fegyver tesz szabaddá. Azt vitatják sokan, 
hogy a szabadság kikutathatatlan és értelmetlen 
történelmi erők véletlen játéka csupán. Ahol nincs 
igazság, a fegyver hiába győz, az igaz-ág viszont 
több mint fegyver, kard el nem veheti, erőszak

meg nem ronthatja, s a történelmi véletlenek tulaj
donképpen régi igazságoknak feltámadása és próbája.

Mi az az igazság ami szabaddá tesz? Ha a 
szabaddá tevő igazság fogalmát összerakni akar
juk lépcsőzetesen, először is azt mondjuk, hogy 
kiinduló pontja a nemzeti elhivatás tudata. Isten 
nem játékból teremti a nemzeteket. Terve, célja 
rejlik mindenik mögött. Tehát éppen ezért, mert 
egyéniség, jussa van minden nemzetnek az élethez, 
parancsa van az életre. Nincsen hatalom, amely 
ezt megakadályozza vagy letagadhassa. Addig van 
ereje és joga élni a magyarnak, amíg magyar 
marad. És addig amíg magyar tud lenni, olyan 
isteni jog alapján létezik, mint a csillagok, a sa
sok, a cédrusok, mint minden egyéniség. Amíg 
magyar akar és tud élni, addig mellette áll az 
egész természet bizonyságtétele, az Isten áll mel
lette. Tehát a lépcsőfok alsó igazságát megismer
ni, azt jelenti, tudjunk minél tisztábban magya
roknak lenni.

Nem elégít ki minket ez az első lépcsőfok. 
Nemcsak az a mi életünk alapigazsága, hogy ma
gyarok legyünk hanem az, hogy mi módon le
gyünk magyarok. A szabadság csupán formai ka
tegória mindaddig, amíg egyszerű létkérdésről van 
szó. Magasabbá a második fokon válik, amikor a 
szabadság az erkölcsi érték feltétele lesz. Szabad
ság nélkül nincs erkölcsi érték, de ja j annak a 
szabadságnak, amely nem az erkölcsi érték szol
gálatában áll. Hogy a rabszolga szeressen, hű le
gyen, lelkesedjék, magát feláldozza, lehet, de ak-' 
kor le a láncokkal! Az amit kényszerítenek nem 
szeretet, nem hűség az, amelyik félelemből vagy 
kényszerből származik, nem áldozat, amely nem 
szabad elhatározásból született. Tehát legyen sza
bad a magyar, hogy parancsolhasson önmagának, 
hogy a jót magáért a jóért akarja. Szabad legyen
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hogy felelős lehessen s egyedül az erkölcsi tör
vény előtt ineghajló tiszta hódolatból cselekedje 
azt, amit tennie kell.

Mikor tehát a szabaddá tevő igazságot ke
ressük, a nemzet önbecsüléséről alkotott fogalom 
szentsége előtt hódolunk meg. Mikor ezt keressük, 
tiltakozunk a nyers erőszak gonosz ténye ellen, 
amelyet a legmagasabb erkölcsi autonómia: egy 
nemzet szuverénitása ellen követnek el.

Egy magasabb fokra visz át ez a gondolat; 
a szabaddá tevő igazságnak arra a lépcsőjére, 
amelyet jóindulatnak, jóakaratnak nevezünk. Vala
ha az emberiség szörnyedve fog visszagondolni 
arra, hogy 1919-ben a fegyver és a hatalom jo
gával, az emberi művelődés jelszava alatt szabad 
nemzeteket láncokba vertek, majdnem száz évvel 
azután, hogy az emberi művelődés, évezredes fej
lődés során, vérpatakok és mártiromságok árán, 
az egyesek rabszolgaságát eltörölte. Nagy bűn a 
rabszolgakeresjcedés, de legnagyobb bűn egész 
nemzeteket láncra verni és ezzel a világ legna
gyobb erkölcsi javát, a szabad nemzetek méltósá
gát megcsúfolja, befertőzi.

A lengyel nemesség a XVII. és XVIII. szá
zadban nagyobb szabadsággal bírt, mint bármely 
más nemesség, de ez csak ürügy volt a határta
lan és féktelen szabadosságra, az önző, egyéni 
érdek vagy rögeszme diktatúrájára. A francia for
radalom a szabadság géniuszának ihletésére tá
madt és a kommun rémuralma nagyobb rabszol
gaságot teremtett, mint a keleti satrapák kény
uralma. Az orosz kommunizmus a szabadság pro- 
grammját vette ajkára és minden borzalomnak, min
den igazságtalanságnak, minden bűnnek lett az 
országa. Vannak államok, amelyek nemrég nyer
ték el a szuverénitás attribútumait, s e szent jel
szót palástul használják igazságtalanságaik és ke
gyetlenségeik eltakarítására. E szerint nincs más 
szabadság csak az, amely a bűntől szabadít meg 
és nincs más szolgaság, csak az, amelyik a bűn 
láncaival kötöz meg. Politikai szolgaságok is csak 
a bűntől származhatnak és politikai szabadság is 
erkölcsi tisztaságból táplálkozhatik.

Tudnunk kell azt, hogy a szolgaságból meny
nyi a mi bűnünk és mennyi a mások bűne. Mások 
bűne ellen segít a fegyver, vagy a történelmi for
dulat, magunk bűne ellen csak a töredelem és a 
megváltás segít. Így lesz minden magyar szabad
ságünnep nyilvános bünvallássá, közgyónássá ar
ról, hogy mit vétettünk a múltban és miben va
gyunk bűnösök ma is. Ez teszi a mi ünnepünket 
komollyá, megrázóvá, szentté. Mea culpák száll
nak az ünnepi csendre, lehajtott fejünkre a bűn- 
bánat hamuja szitál és véniába térdel a szőrcsu
hába öltözött nemzet egyetlenegy Megváltója, Sza
b a d ít ja  lábai előtt.

Hadd zúgjon át a szabadság ünnepén az 
örök márciusi üzenet, a szabadság hymnusa és 
könyörögve az Egek Urához, hogy rajtunk és tör
ténelmünkön keresztül Isten örök ordonanciája ér
vényesüljön, a szabad, az igaz, a megváltott ma
gyar nemzet történelmében. Ha Isten megszabadít, 
valósággal szabadok leszünk.

Anyámhoz!
Ó, be sokszor gondolok Rád... Anyám, 

aki értem is imádkozol... talán.
És ahányszor eszembe jutsz 

könny lopódzik szemembe,
S egy szúró vad fájdalom 

hasít bele szívembe.

Édesanyám!... úgy gyötör a vágyam, 
hogy bánatos arcod, még egyszer láthassam.

Ó, de én csak álmomban láthatlak,
két erős karomba, csak akkor zárhatlak!

Kicsiny szobádban, ha leszáll az est árnya 
tudom rám is gondolsz, szíved rossz fiára.

Könnyed pereg, végig csordul arcodon,
s tekinteted megakad a képekkel telt falakon;

. Ahol gyermekeid fényképei függnek,
amely képek oly drágák, anyai szívednek.

Csak az én képem hiányzik egyedül,
de azt — érzem — ott hordod szívedben... belül!

Felhők!... vigyétek üzenetem... innen, 
hogy más egyéb gondolatom nincsen,

Mint mégegyszer látni drága jó Anyámat, 
térdenállva kérni őszhajú Apámat,

Hogy fogadjanak vissza szülői szívükbe, 
hogy örömet vihessek... öreg életükbe!

L. B.

Az esztendő körfutása.
Az esztendők sorához titokzatos nyugalom

mal egyre újabb körfordulat csatlakozik. Követjük 
lelkűnkkel azt az életet, ami bennünk váltakozik. 
Egyre újuló örömünkre a nap a tavaszba visz min
ket (e hó 21-én van a tavasz kezdete), egyre meg
újuló megelégedésünkre a nyárba, egyre megújuló 
komolysággal az őszbe, egyre megújuló józanság
gal a télbe. A vezető napot követjük, mint ahogy 
a föld nemcsak a körfutásával követi, hanem az 
életével is, amivel titokban várja az elvetett ma
got, a lombjukat vesztett fáktól a rügyezésig és 
fakadásig, a zöldeléstől a tarka virágzásig és a 
gyümölcshordásig, a megéréstől az elhervadásig 
és az elhervadástól ismét a téli várakozásig az 
újjászületésre és akkor újra a magvaktól a rügy- 
fakadásig.

A föld élete az év folyamán egy nagysza
bású be- és kilélegzésből áll, mintha egy akkora 
ember lenne, ki olyan nagy, mint maga a világ- 
egyetem.

Mélységes tél van, mikor az éjszakák hosz- 
szúak és a nappalok rövidek, a föld egészen be
szívja a lélegzetét. Nem aluvót takar a messzi 
fehér hólepel. A gyökérország titokzatos éber éle
tét és munkáját takarja védőleg be. A föld egé
szen magánál van, mint egy olyan ember, ki min
den figyelmét összeszedte, hogy egy gyökeres 
kérdést megoldjon. Az ég alszik, a föld ébren 
van. A hideg tél derekán, a föld saját részére 
helyettesíti a napot. Ekkor könnyebben van az 
ember is egyedül. Az esztendő egyéb részében
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nem jönnek ily könnyű áradattal részére a gon
dolatok, mint tél idején. Gondolatai ugyan köny- 
nyen áradnak, ugyan szellemesek, mégis van ben
nük valami a tél hidegségéből. M ibőf nyeri a lel
künk a tüzét, melegét?

Amint tavasszal eljön a húsvét, mikor a 
nappalok és éjszakák a mérleget maguk közt 
tartják a felkelő világosságban, akkor a föld el
kezd álmodni. Álmodozva keresi egymást az ég 
és a föld. Ami azelőtt egészen az anyaföld mélyé
ben volt, ami a gyökerekben élt, az most a rü
gyekből és a hajtásokból zöldelő levelekké fakad, 
oly szabaddá válik, mint amilyenek annak az 
embernek a gondolatai, aki az emlékezés és a 
vágyakozás szárnyán, szabadon repdes szerte a 
világban. A tavaszi telehold álomban járva szét
hinti varázslatos ezüstjét a húsvéti mezőkre. A ta
vasz kezdetekor mindenkiben valami sajátságos 
erő mozdul meg. Az emberek gondolkodva főleg 
a tél szakában szorgalmatoskodtak szellemükkel. 
Most megmozdul az érző lelkünk. Érzések tömke
legé támad föl benne, ami inkább megpróbáltatás 
részünkre, mint ajándék. Miképen találja meg a 
lélek az egyensúlyát ebben a tömkelegben?

Tovább emelkedik a föld élete az ég felé. A 
virágokban túl tesz önmagán és egy egész me
seországot varázsol elénk, illatból és tarka szí
nekből. Az égen törekszik elömleni az, ami azelőtt 
a föld mélyében tartotta fenn magát, úgy mint az, 
aki nappal ébren van, alvás közben szétárad szerte 
a világban. Miként alváskor az ember teste, az 
égi magasságoktól új erőt nyer és üdévé lesz mint 
a bimbó, úgy az anyafőid, mikor a forró nyári 
napok következnek, melyek hatalmukkal uralják az 
éjszakát, új erőt nyer. A túl elevenség a szabadban 
most buján növekedő természetben, a teremtő, 
most egészen felébredt ég ereje. A föld termékeny 
álmát alussza. Mikor a boldog földön elérkezik 
teljes pompában a virágzás, még egyszer felülke
rekednek a föld mélységeinek erői, mintha egészen 
megakarnák tölteni az ég csarnokát. Azután ha 
elmúlik a pünkösd és közeleg Szent János napja, 
akkor egyszerre egy éjszaka alatt mind lepereg a 
földre a sok virág. Csend lesz. Már csak a napnak 
van szava, melegít és ragyog. Megszűntek a tarka 
álmodás hangjai, mintha minden mély álom lenne. 
Mély álommal telt megfordított éjszaka láthatatlanul 
érlel mindent. Kedvünk lenne vele együtt elömleni, 
szerte a világban. Mit sem segít most a szabadba 
tekintenünk, ott a túl erős nap melegével és világos
ságával találkozunk, melynek nem tudunk ellen
állni, sőt mielől elmenekülnénk, hogy el ne kábítson 
és el ne altasson. A saját akaraterőnknek kell az 
égi erők akaratának hatásával helytállni. Úgy érez
zük, hogy benne égünk ama nagy lángban, mégis 
szeretnénk tisztán és szabadon látni, a természet 
szándékát, hogy szabadon egyesüljünk a világ aka
ratával. Miből sugárzik a szellemi világosság ebben 
az izzásban?

A nappalok lassan rövidebbek lesznek. Las
sacskán visszatér hűvös tudatosságunk. Akkor 
jön az őszi napéjegyenlőség. A növények orszá
gának zöldjében itt olyan színes játék vegyül,

ami tarkaságában a leggazdagabb. Nemsokára 
erdő és bozót aranyszínben pompázik. A föld, 
amely a leghosszabb nappalokon teljesen kiadta 
lélekzetét, lassan ismét beszívja azt. Visszatér 
hozzá, ami a világegyetemen elömlött. Olybá tűnik, 
mintha a szellemek ama ragyogó színekben hoz
nák ajándékaikat, melyeket most szerte hintenek, 
minden lombra. Felszólítva érezzük magunkat arra, 
hogy komoly feladatunkat emberi létünkkel szem
ben megvalósíthassuk és érezzük létünk értelmét, 
hogy elnyerjük a halálból az életet, a sötétségből 
a fényt, a halálból a feltámadást. Honnan vesszük 
a bátorságunkat a hervadás képében jelentkező 
ellenséggel szemben?

Újra azt a kört kezdjük, mely a nap két vál
tozásán és a két napéjegyenlőségen (március 21 
és szeptember 23.) visz át. Az ember a földdel 
együtt végigfutja azt a kört, mely a lelke minden 
területét végig járhatja. Az év újra elkezdi fárad
hatatlan nevelő munkáját.

Régebbi századokban az emberek a négy év
szak böjtjével akartak megfelelni ama feladatuknak, 
melyek elé az esztendő folyama lelkűket állította. 
Voraigneix Jákob a LEGENDA AUREÁJÁBAN a 
régi egyházi tanítók szavainak nyomán az esztendő 
nevelő szándékáról beszél:

„Tavasszal több lesz a vérünk, böjtöljünk, 
hogy vérünk a gonosz élvezettől és haszontalan 
örömöktől s a szangvinizmustól óva legyen;"

„Nyáron az epe fejlődik bennünk, ez bosszú
ságot és gyűlölséget kelt, ezért böjtölünk tehát, 
hogy minden bosszúságunk és hamisságunk meg
szűnjön bennünk: mivel a kolerikus, haragos és 
makacs."

„Ősszel a kedvtelenek gyarapodnak, ez vá
gyakat kelt az akaratunk ellen, ezért böjtölünk 
mind; a fölösleges vágyak és szomorúság leküzdése 
miatt, mert aki szomorú és kívánkozó, az melanko
likus természetű."

„Télen hanyagabbak leszünk, azért kell a 
böjt, hogy Isten jó kedvet és vidámságot adjon, 
mert a flegmatikus természetű kedvetlen és hanyag 
em ber. . . "

„A tavasz a gyermekkorra hasonlít, a nyár az 
ifjú korra, az ősz az érettségre, a tél az aggságra."

„Tehát böjtöljünk tavasszal, hogy gyermekek 
legyünk az ártatlanságban, nyáron, hogy az állha
tatosságban fejlődő férfiak lehessünk, ősszel, hogy 
a szerénységben és jól neveltségben érettek legyünk, 
télen, hogy bölcsek lehessünk és tisztességes élet
ben öregedjünk meg."

Az emberek a földdel együtt évről évre kö
vetik a nap nagy körforgását a különböző évszakok 
változásával átesünk az emberi vérmérséklet összes 
áldásán és megpróbáltatásán. A körfutásban egyre 
változó feladat előtt állunk. Nem egyedül kell ezt 
a feladatot megoldanunk, hanem a földdel együtt, 
amely ezeken a feladatokon velünk megy át. Fel
adataink világosak lesznek előttünk: ha az év ün
nepeit a föld életével együtt ünnepeljük.

Földi létünknek nagy varázsos titka az, hogy 
az esztendő körfutásában élünk és hogy az esztendő 
körfutásában egyre újra fennköltebben vihetjük az
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ünnepek világos körét. Amennyiben az esztendő 
változásait áhítattal átéljük szent erőtől vezetve 
évröl-évre újra átkelünk a gyermekkoron, a legény
koron, a térfikoron és az öregkoron, vagyis az 
emberi lélek mindenféle élménylehetőségén. Az esz
tendő körében élő ünnepek megtartásával mi, kik 

„egyébként mindig csak egyoldalúan valósítottuk 
meg az emberi élet legkissebb részét is, egész em
berekké leszünk.

Egy tizenhatéves diáklány kimentett 
a Dunából egy nyolcéves fiúcskát.

Márc. 5-én kora délután izgalmas jelenetek ját
szódtak le a Batthyány-tér alatt elhúzódó alsó du
nai rakparton. Egy tizenhatéves diákleány kimen
tett a Dunából egy nyolcéves fiúcskát, aki már- 
már a vízbefult. Tóth Lajos, egy postás nyolcéves 
fiacskája, két másik fiúval játszadozott a kora dél
utáni órákban a Batthyány-téri alsó rakparton. A 
fiúcska kezében bot volt, amelyet egyik játszótár
sa el akart tőle venni. A játékból dulakodás ke
letkezett és a kis Tóth Lajos, amikor a bot ki
csúszott a kezéből, megtántorodott és a rakpart 
széléről a Dunába esett. A másik két kisfiú, ami
kor látta, hogy mi történt, annyira megrémült, hogy 
elfutott a néptelen rakpartról.

A nyolcéves Tóth Lajos úszó mozdulatokkal 
próbált menekülni, azonban a hullámok egyre bel
jebb sodorták, a folyam közepe felé.

Éppen arra haladt kocsiján Borhajas István 
szemeteskocsis. Amint észrevette a vízben vergődő 
fiúcskát, lovairól lerántotta a gyeplőt és bedobta 
a Dunába, hogy a fiú azt elkapva, partra kerül
jön. A hullámok azonban már harminc-negyven 
méterre sodorták a parttól a gyermeket, aki kime
rült és már-már fuldoklóit.

Ekkor jelent meg a parton az izgalmas élet
mentés kis hősnője, Fonó Katalin tizenhatéves gim
náziumi tanuló, aki az iskolából jött hazafelé. A 
kisleány látva, hogy a fiúcska nem tudja a kime
rültségtől elkapni a Dunába vetett gyeplőt, gon
dolkozás nélkül ledobta télikabátját, blúzát és szíj
jal összekötött könyveit. Majd a következő pilla
natban a Dunába ugrott, hogy a fiúcskát kiment
se. Felnőtt férfiakat megszégyenítő vakmerőséggel 
és ügyességgel úszni kezdett és el is érte a majd
nem elmerült fiúcskát, átkarolta és a part felé kez
dett vele úszni.

A gimnazista leány közben kezdte erejét vesz
teni, de még idejében odavonszolta a kis Tóth 
Lajost a Dunába vetett gyeplő közelébe. A bátor 
leányka elkapta a gyeplőt, teljes erejével beleka
paszkodott, másik karjával a gyermeket ölelte ma
gához és a kocsiról leugrott Borhajas István a 
gyeplő segítségével aztán partra húzta őket.

Ekkorra már többen észrevették az izgalmas 
jelenetet, előkerült a rendőrőrszem is és azonnal 
segítségül hívta a mentőket. A mentők a két csu
romvizes gyermeket pokrócokba takarták és miután 
különösebb bajuk nem történt, Tóth Lajost Mária- 
tér 5. számú, Fonó Katalint pedig a Szentendrei-út 
2336. helyrajzi számú házban levő lakására vitték.

A Pesti Hírlap munkatársa beszélt Fonó Mik
lós gyárigazgatóval, aki a Szentendrei-út 7256. 
számú Gép, Bányaberendezés és Fúrószerszámgyár 
Részvénytársaság főnöke. A gyárigazgató vidéken 
tartózkodott és csak az esti órákban ért haza, ak
kor értesült leánykájának hőstettéről.

Elmondotta, hogy a tizenhatéves leánya, Ka
talin, a várbeli Erzsébet-leánygimnázium hatodik 
A) osztályába jár. Jeles tanuló, aki tavaly is jele
sen végezte az ötödik osztályt. A Római part kö
zelébe laknak és így a leányka gyermekkora óta 
úszik, egyébként azonban rendszeresen nem spor
tol. Éppen a várbeli iskolából igyekezett hazafelé 
Szentendrei-úti lakásukra, amikor a Batthyány-tér- 
re érve, észrevette a Dunában vergődő fiúcskát. 
Látva, hogy a kocsis többször a gyermek felé veti 
a gyeplőt, de a gyermek nem tudja elkapni, vil
lámgyorsan ledobta felső ruháját és a Dunába ug
rott, hogy kimentse. Mikor a mentők hazavitték a 
lakására, minden különösebb izgalopi nélkül mond
ta el, hogy mi történt. A leánykának semmi baja 
sem történt, csak a jobbkeze sérült meg kissé élet
mentés közben. Nagyon szerény gyermek éb egy
szerű szavakkal mondta az édesanyjának:

—  Örülök, hogy egy emberéletet megmen
tettem.

Szülei nem tettek neki szemrehányást, hogy 
az életét kockáztatta, hanem helyeselték bátor cse
lekedetét. A leányka kész arra, hogy máskor is 
habozás nélkül megkísérelje az életmentést, ha ar
ra szükség mutatkozik.

Fonó Katalin, aki törékeny, csöndes, szor
galmas leányka, alig melegedett meg a száraz ru
hában a jólfűtött kályha mellett, elővette a köny
veit és egész délután tanult. Mikor befejezte ten
nivalóját és megvacsorázott, lefeküdt és mint aki 
jól végezte dolgát, elaludt.

Álmom.
Álmodtam egy csodás 
Gyönyörű szép álmot, 
Nagynak láttam újra 
Megtépett hazámat.

Láttam a sok népet,. .  . 
Hozsannákat zengve.
A sok gyűlölséget 
Régen elfeledve.

Szeretetet láttam 
Minden ember arcon, 
Boldogságot, — békét,
A sok viszály — harcon.

Rendes sok-sok házat, 
Virág — díszes lakot, 
Ruhában a rongyost,
Ki végre jóllakott.

Örömtől csillogott 
Minden ember szeme, 
Add, hogy ez így legyen; 
Magyarok Istene!
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A német-római császárok politikája 
elleni küzdelem.

(Folytatás.)
Számos üdvös határozatot hoztak a tétényi 

gyűlésen, de ezeket Kun László maga sem tartot
ta meg, mire a pápai legátus a királyt és tanácso
sait kiközösítette. A király válaszképen elfogatta a 
legátust s átadta a kunoknak. A bárók egyrésze 
viszont a királyt magát is elfogta és csak akkor 
bocsátotta szabadon, amikor a kunok a pápai kö
vetet kiadták s a király javulást ígért.

Azonban a javulás nem tartott sokáig. A ga
rázdálkodó kunok ellen a király átmenetileg eré
lyesen lépett fel s Hódmezőnél leverte őket, de 
arra teljesen képtelen volt, hogy az országot a bom
lástól megmentse. Az országnak már két törvényes 
nádora volt 1289-ben, az egyik a Dunától keletre 
igyekezett rendet teremteni, nyugaton pedig a má
sik iparkodott a közbiztonságot helyreállítani. De a 
nagybirtokosok hatalmán minden kísérlet hajótörést 
szenvedett. A nyugati részek bárói, a Henrikfiak 
vezetésével 36 határszéli várat Habsburgi Albert 
kezére játszottak s Kun Lászlóval szemben behív
ták II. Endrének külföldön született unokáját, a 
későbbi III. Endrét.

A zavaros viszonyok között maga a király is 
életével lakolt, 1290-ben a kúnok meggyilkolták.

III. Endre rendezési kísérletei.
A még egyedül élő árpádházi hercegnek, III. 

Endrének sikerült ugyan magát királlyá koronáz
tatni, de uralkodása elé nagy akadályok gördültek. 
Két trónkövetelő akarta tőle a magyar trónt elvi
tatni. Habsburgi Rudolf német császár volt az egyik, 
aki a magyar koronát fiának, Albert osztrák her
cegnek adományozta birodalmi hűbér gyanánt. Ru
dolf német császár hűbérúri jogait IV. Bélának ama 
ígéretére alapította, melyet ez a tatárjáráskor II. 
Frigyes császárnak tett, ha segít az országot a ta
tárok ellen megvédelmezni. Tudjuk, hogy II. Frigyes 
császár ennek a feltételnek nem tett eleget.

A második trónkövetelő V. István leánya, a 
nápolyi Anjou II. Károly felesége, aki fia, Martell 
Károly számára akartaa magyar koronát megszerezni.

A trónkövetelőkkel Endre sikeresen szállt 
szembe s azután az ország belső bajait akarta or
vosolni. Két országgyűlést is tartott 1291-ben és 
1298-ban. A király a köznemesség támogatásával 
akarta e gyűléseken a bárók hatalmát megtörni, 
nagyjában az aranybulla szellemében. Hiába hoztak 
azonban üdvös határozatokat „a romlásnak induló 
és a nagy pusztítások következtében elgyengült 
birodalom felsegítésére." Hiába hozták törvénybe, 
hogy a főurak ne erőszakoskodjanak, hódoljanak 
meg a királynak s rontsák le a királyi engedély 
nélkül épült várakat. A birtokait elvesztett magyar 
királynak nincs már olyan hatalma, hogy a kiskirá
lyokkal szemben a maga akaratát és a törvényt 
érvényesítse.

A királyság ideje végleg lejárt. Az országot 
más alapokon kellett újjászervezni.

III. Endre 1301-ben hirtelen meghalt s vele 
kihalt az Árpád-ház férfiága.

Műveltségi, gazdasági és társadalmi viszonyok 
a XIII. század végén.

Immár négyszáz év telt el azóta, hogy a no
mád, harcias magyarság az új hazájába letelepe
dett. Ez a 400 év a nemzetet alaposan átformál
ta: a pusztalakó, nomád pásztornép állandóan le
települt, szomszédjaihoz hasonló életmódra tért át, 
szóval európai néppé lett. Megnövekedett számban 
is és így megerősödve és részben a behívott ide
genfajú telepesekkel már megszállta az ország egész 
területét. Például már a XIII. század végén a ha
társzéli Máramaros annyira megnépesült, hogy me
gyévé lehetett szervezni.

Társadalmi tekintetben is az európaivá lett 
nemzet európai népekhez valamennyire hasonló 
módon tagozódott. Osztályokat különböztetünk meg 
a nemzet kebelében, sőt a későbbi rendek körvo
nalai is észrevehetők már. A legtekintélyesebb rend 

‘ állásánál, műveltségénél és birtokainál fogva a fő
papság; az ország történelmében azonban a XIII. 
század végén a legfontosabb szerepet a nagybir
tokos főurak— a bárók — játszották. Nem voltak 
sokan számra nézve, de mint nagy területek urai 
és nagy haderő vezérei a királlyal és a köznemesi 
osztállyal szemben akaratuknak könnyen érvényt 
szerezhettek. A nemzet gerincét a köznemesi osz
tály alkotta.

Kiváltságokkal rendelkeztek úgy a főurak, 
mint a köznemesek. Földbirtokuk volt kiváltsága
iknak alapja. A birtoknéiküli emberekből, kik más
nak földjén mint zsellérek, jobbágyok, bérlők éltek 
a XII l. században egy új osztály, a jobbágy-osz
tály van kialakulóban.

Ezen osztályok mellett főleg a tatárjárás óta 
a királyok által pártfogolt községeknek, a későbbi 
városoknak lakói is mint külön osztály érdemel
nek említést. Ezekre külön jogszabályok voltak 
érvényesek s mivel többnyire németek voltak, sa
ját német jogszabályaik szerint éltek.

Együtt járt az állandó letelepedéssel, hogy a 
lakosság egy része a régi főfoglalkozásról az ál
lattenyésztésről a földművelésre is kezd áttérni. 
Igen értékes szolgálatokat tettek e téren nemze
tünknek a nyugatról letelepített szerzetesek, akik 
fejlettebb gazdaságaikkal a magyarságnak hasznos 
útmutatói voltak. Mivel a lakosság a művelhető 
föld terjedelméhez képest aránylag csekély számú 
volt, a földművelés kedvező talajon is inkább kül
terjes maradt és egy-egy község határának csak 
kisebb része került művelés alá. Gabonát csak any- 
nyit termeltek, amennyire a környéknek szüksége 
volt; külföldre való kivitelről, a szállítás akadályai 
miatt még alig lehetett szó. Az állattenyésztés e 
tekintetben is jövedelmezőbb foglalkozás volt, mert 
a marhát könnyen lehetett a külföldre kihajtani. 
Az állattenyésztés volt tehát még mindig a nemzet 
nagy részének a főfoglalkozása; hazánk erősen köz
reműködött a szomszéd országoknak hússal való 
ellátásában. •

Bár hazánk a keresztes hadjáratok idején, 
továbbá III. Béla király bizánci összeköttetései által 
nemkülönben a nyugatról bevándorolt telepesek
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útján erősen belekapcsolódott- az európai kereske
delmi forgalomba, a pénzgazdaság még mindig 
nem tudott kizárólagos érvényre jutni és még min
dig a terménygazdaság az uralkodó. A XIII. és 
XIV. században a köznapi forgalom lebonyolításá
nál, tartozások kiegyenlítésénél az ércpénznek még 
alárendelt szerepe jutott. A kiegveniítés inkább 
terményekkel és állatokkal történt. Ennek oka rész
ben abban is keresendő, hogy egyes uralkodóink
nak, főleg II. Endrének a pénzrontó politikája 
következtében a nép nem volt bizalommal a hit
ványabb királyi pénz iránt. Megtörtént az, hogy 
ezekben a rossz valutás időkben idegen pénzek 
kerülnek forgalomba, mint például a bécsi s vál
nak keresett kiegyenlítő cikké. Midőn IV. Béla és 
III. Endre ismét jó pénzt veretnek, az idegen pénz 
és a veretlen ezüst kiszorul a forgalomból.

Eleinte a főpénzverőhely Esztergom volt, a 
XIII. századtól kezdve már más helyen is vertek __ 
pénzt.

Az Ámád-korszak kezdetén iparral a királyi 
udvarnokok foglalkoztak. E kezdetleges ipari élet 
főleg a városok kialakulásával kezd nagyobb mér
tékben fejlődni. A kereskedelem is evvel együtt 
indul fejlődésnek. Eleinte a kereskedelem jófor
mán csak a városokban a vásárokra szorítkozott. 
Mivel a kelet felé vezető út a Duna völgyén vitt 
keresztül, az átmeneti kereskedelemből főleg a 
dunamenti községek jelentős hasznot húztak.

Miként a kereszténységet, úgy a keresztény 
művelődés alapjait szomszédainktól vettük át. Ter
jesztői a művelődésnek elsősorban a keresztény 
papok voltak. Első iskoláink is egyházi eredetűek. 
Minden nagyobb egyháznál voltak falusi vagy úgy
nevezett plébániai iskolák. Ezekben a falusi isko
lákban a Miatyánkot, Hiszekegyet, a vallás legfőbb 
tétéleit, az éveket, az olvasást és itt-ott az Írást 
is tanították. A tanítást maga a plébános vagy 
valamelyik papja végezte s kezdetben a papok is 
itt nyertek kiképzést. A papok fejlettebb művelő
désének otthonai azonban a káptalani és kolosto
ri iskolák voltak. Ezekben sokszor már egyetemet 
végzett emberek tanítottak s tanítványaik közt már 
nemcsak papnak készülő egyének, hanem világi 
ifjak is voltak. A magyar káptalani iskolák sorá
ban igen kiváló volt a veszprémi káptalani iskola, 
amely azonban 1276-ban teljesen elpusztult.

De ugyancsak az Árpádkor végefelé magyar 
ifjak külföldön is jártak iskolába. A párizsi egye
temen többen megfordultak hittudományi tanulmá
nyok céljából; a bolognai, a páduai, ferrarai egye
temen pedig bölcsészeti és jogi tudományokat hall
gatott számos honfitársunk.

Általános széles rétegeket felölelő a maihoz 
hasonló iskoláztatásról természetesen még szó sem 
lehetett.

A kor vallásos érzülete a művészetek közül 
főleg az építészet terén alkotott nagyot. Építészeti 
emlékeink, templomaink azonban legnagyobb részt 
elpusztultak s csak kevés emlékünk maradt az 
Árpádkor végéről. Ilyenek a Iehényi román stílus
ba épített templom átmeneti csúcsíves boltozással, 
továbbá a jáki templom és a pécsi székesegyház.

Gótstílusú a budavári Nagyboldogasszony temp
lom, a kassai dóm stb.

A reánkmaradt árpádkori-irodalom legna
gyobb része történelmi tárgyú és latin nyelvű. 
Ezek sorába tartozik Anonymushak, továbbá Ké- 
zai Simonnak krónikája, Rogeriusnak Carnen Mi- 
serabile cimű könyve.

Sokszor vetették fel a kérdést, mi az oka, 
hogy Magyarország itt a négy folyam vidékén 
megmaradt, a magyar országát, nemzetiségét fen- 
tartotta, míg a hunok, avarok s más hatalmas 
népek elpusztultak, elenyésztek?

Megadja a választ a magyar nemzet jelleme, 
amilyennek a XI.—XIII. században mutatkozott és 
mai napig sem változott. A nyugati világ határá
ra telepedve követte a vezért, ki a kereszténység 
kebelébe vezette, barátjának kezdé tekinteni a 
nyugat népeit, eltanult, követett sok jót, hasznost 
amit náluk talált; mert értelmes és tanulékony. Meg
tűrt, sőt befogadott új meg új idegeneket; de azért 
úr és magyar akart és tudott maradni, mert meg 
vannak benne az úri tulajdonságok: önérzet, mél
tóság, mely imponál; igazság, mely megbecsüli a 
jót, az érdemet, ahol találja; alattvalóját, idegen 
társait el nem keseríti, hanem megnyeri lefegyver- 
zi, lefegyverezve tartja. Akinél pedig a szépszer 
nem használt vagy kívülről támadott, annak fejé
re ütött, mert bátor katonás volt mindig, kész a 
harcra, lóra termett; kezébe való volt a nyíl, a 
kard, a lándzsa, a veszély, küzdelmet sohasem 
kerülte. Soha semmit, csak azért, mert veszedel
mes, abba nem hagyott Szóval mindig nyílt eszű 
és katonás nemzet volt és maradt. Az tartotta fenn, 
az fogja fenntartani, míg a magyarok Istenének 
tetszeni fog. (Vége.)

A kéz.
(Igaz történet.)

Irta: D r Kincses Endre.

Nemrégiben egy délutáni órán kezembe ke
rült egy régi ú jság. . . Benne többek közölt volt 
egy rövid hír egy amerikai város kéz-szépségver
senyéről.

Vájjon mi teszi igazán széppé az ember kés
zét? —  Erre gondoltam, míg lassan letettem a 
lapot. .  . Alkonyodni kezdett m ár. . .  Körülöttem 
mindenütt egészen átvette birodalmát az ilyen al- 
konyi órák láthatatlan, álomszerű szárnyakon ér
kező királya: — a csend. . .

Az este kezdte kibontani szárnyát s ahogy 
lassan homályba takart vele mindent, úgy érez
tem, hogy beszélni kezd, mesélni kezd előttem ez 
az alkonyi csend kezekről, —  amik igazán szépek.

Elgondolkoztam. .  . Kigyult szívemben az 
emlékezés tüze s fénye ráhullott ezekre a homály
ból képzeletem elé bukkanó kezekre:

. .  .Segítő tiszta, áldozatos kéz az egyik: — 
igazi hű barát k e z e .. . Egyszerű és becsületes a 
másik; hálával gondolok rá ma is, mert.intése, 
fenyítése is áldás volt mindig — : első jó, öreg 
tanítóm keze. .  . Ismét másik kezet hoz elém az 
emlékezés: keskeny, fehér remegő kéz. . .  Gondo
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latban fölé hajolok s megcsókolom nagy szeretet
tel . . . Csak áldani, dolgozni és imádkozni tudott 
ez a kéz — : az édesanyám keze.

Lobogott, lobogott tovább az emlékezés piros 
tüze s fényénél most egy új kéz, másik kéz tűnt 
elém . . .  A legszebbek egyike, amit csak láttam.

Hadd mondjam el most itt, amit erről a kéz
ről tudok.

*

. . . Sűrű csilingelős közt, lassan haladt elő
re a villamos. A vezető álmos, fáradt tekintettel 
mered előre — : szeretné már, ha felváltanák. 
Béniről a kocsiból, időközönként élesen csendül 
ki a kalauz hangja. Ékes villamos-kalauz nyelven 
hirdeti: „Lipót-körút“ — szakaszhatár.

Fürge újságárus gyermek ugrik fel, átfúrja 
magát a zsúfolt perronon, bedugja fejét a kocsiba 
s néhány fantasztikus rövid mondatban bemondja 
újságja legfrissebb szenzációit. . . Elad egy-két 
lapot, aztán leugrik gyorsan.

. . .  Új megálló . . . Fiatal munkásember lép 
fel lassan. . . Látszik rajta, hogy most jön a mun
kából, a gyárból. . . Fáradt, törődött. . . Ahogy 
megáll csendesen a perron egyik sarkában, állva 
le-lehunyja pár pillanatra nagy kerek dióbatna 
szemét.

A mellékutcából egyszerre teherautó kanya
rodik be. A vezető hirtelen fékez, a kocsi zökken 
egy nagyot s a munkás keze véletlenül, — kissé 
erősebben — odaütődik egy nő ruhájához.

A nő haragosan néz rá:
„Nem tud vigyázni?. . .  a piszkos kezével. . .  

ügyefogyolt!. . .
A munkás hallgat. . . Nem akar veszeked

ni ................. Hisz nem akarattal tette. . . Hallgat
kipirult égő arccal, zavartan, szégyenkezve. Csak 
a szemében ég valami furcsa láng, valami külö
nös szomorúság fénye.

. . .  Vannak tekintetek, melyekből úgy lehet 
olvasni, mint egy nyitott könyvből. . .  És ahogy 
ez az ember harag nélkül, valami szelíd bánattal 
körülhordozza tekintetét a perronon, ennek a dol
gos durvakezü embernek két szomorú szeme va
lami nagyon szépet, nagyon megható dolgot beszél.

Hősi éneket, himnuszt énekel a munka ne
mességéről, a hűség, szeretet és áldozat szépsé
géről. Igéző tekintetének varázsa alól nem tudok 
menekülni s lehet, hogy egy pillanatra elfogulttá 
tesz vele szemben valami titkos rokonszenv-érzés, 
de mégis azt hiszem, őszintén cseng vissza szí
vemben annak a tekintetnek néma beszéde. . .  
Ezt olvasom belőle:

„Én sajnálom, hogy vigyázatlan voltam s 
hogy durva és piszkos a kezem, de a templom
ban a szíveket, s nem a kezeket nézik —  és én 
templomból jövök most: a gyárból, a munka 
templomából. . .

És higyjék el, hogy azért van még egy-két 
ember, akinek szemében jó és szép: — ez a két 
piszkos kéz.

. . .  Valahol van egy sápadt beteges asz- 
szony. . .  aki haza vár — , akinek arcán piros

napsugár fényét hinti szét a felfakadó mosoly, mi
kor forró homlokát megsímogatja. . .  ez a durva 
kéz. . . És van két fényes szemű gyermek, szí
vemből kinőtt virágai az életemnek, az ö számukra 
ez a két kemény munkás kéz jelenti az örömet, 
az életkedvet, a vidám kacagást; feléjük kitáruló, 
ölelő két kar ez a kéz, simogató és gyógyító erő, 
puha kenyeret teremtő hatalom, minden, minden, 
maga az élet!"

A villamos haladt előre; a vezető kitartóan 
csengetett tovább, utasok jöttek és mentek — és 
én ott a folyosó egyik sarkában szívemben végig 
álmodtam, — amit egy ember keze, szíve, tekin
tete beszélt. . . Annyi melegség és annyi lélek 
volt abban a két szemben, annyi titokzatosan szép, 
beszélő, szelíd bánat, hogy — éreztem — meg
nyílik ott sok idegen emberi szív, mint sok, lát
hatatlan óriási szentély, s a szívek kitáruló látha
tatlan kapuján át nagyon testvérként vonul be ez 
az ártatlanul leszólt, megalázott ember.

. .  .Budán voltunk már. . . Egy megállónál 
szállottunk le, s beszédbe elegyedtem vele.

Kovács Péternek hívják — ma volt utoljára 
gyárban. A munka megszűnt. — Elbocsátották.

— Mihez kezd most? — kérdeztem.
„Nem tu d om .. . Csak a családomat, gyer

mekeimet féltem. — Egy reményem van. Van egy 
pártfogóm: Nagy úr, méltóságos. — Falumbeli. 
Igen derék ember! Az biztatott már régóta, hogy 
bejuttat állásba a rendőrséghez. Ebben bizakodom."

Segíteni szerettem volna valamivel. . .  Mikor 
felajánlottam, megállt s csodálkozva nézett rám: 
„Nem, nem; a világért sem, semmiképpen sem! 
— Kapok én majd állást a rendőrségnél. Meg itt 
van az én bizodalmám: az én két erős, kemény, 
munkához szokott kezem. Aztán. . . ,  megsegít az 
Isten."

. .'. Búcsúztunk, elváltunk. — A Duna-part 
felé mentem. .  . Csendes este volt, egyre tom
pábban és halkabban hangzott ide a dolgozó és 
mulató város szívedobogása. Apró csillagok égtek 
a budai hegyoldalon: — homállyal küzdő villany
lámpák. — Túl a pesti oldalon, kivilágított, fé
nyes ablakszemekkel nézett le a vízre: a Duna- 
palota. Gondtalan, megelégedett emberek hallgat
ták bent a vidám zenét. . .

. , ..Ezen az estén láttam először azt a ke
zet. . . azt a becsületes, erős fé rfik e z e t..., ame
lyik nem tudott elfogadni alamizsnát.

*

Hosszú, hosszú hónapok múlva, egyszer fu
tólag ismét láttam Kovács Pétert, az egykori úti
társat. Egy forgalmasabb téren á l l t . . .  Kék ren
dőrzubbony feszült rajta s fején egy kicsit félre 
volt csapva a rendőrcsákó. Vidáman csillogott a 
sz e m e .. . Úgy látszik csakugyan; . .  .megsegítet
te az Isten.

*

Úgy, karácsony hete lehetett; egy hideg téli 
estén éppen arra jártam, azon a környéken, mikor 
egy férfi egy rongyos, kopott alakot vezetett hozzá.
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„Folyton itt zaklatja ez az ember a járókelő
ket, mindig koldul, s engedélye sincs hozzá. Jó 
lesz, ha leigazoltatja!. . .“

Kovács Pétert éppen leváltották; elindult a 
kopott katonablúzos didergő emberrel az őrszoba 
felé. Elhagyott, sötét mellékutcába fordulnak be.

Mért nem megy dolgozni? — kérdezi a ren
dőr. — Csend. — Mély sóhajtás. .  . Aztán a ron
gyos ember megmutatja a háborúban ronccsá lőtt, 
béna kezét.

„így nehezen kapok munkát".
Olyan szomorúság van a hangjában, hogy 

Kovács Péter szíve szerszámán megrezdül a kö- 
nyörtllet, a részvét-érzés húrja.

Talán arra a kétségbeejtő sötét estére gondolt, 
mikor maga is ott állt magára hagyva, szomorú
an, munka nélkül, elbocsátva a gyárból.

— „Hányásoknál szolgált?" kérdi a rok
ka ntot.

— Ötös közös. —
„Hol sebesült m eg?"
— Isonzó. —
„Én is ott voltam, abban az ezredben. . .“
összenéznek, hallgatnak. . .  A háború bor

zasztó, közösen átélt szenvedésének, együttes nagy 
nyomorúságának emléke lesz úrrá felettük s egé
szen közel hozza őket egymáshoz. A nyomorúság 
panasszavának a rokkant barázdás arcáról bee
sett szeméből feltörő sírása olyan ismert, olyan 
testvéri sírás . . .

„Családja van?" — kérdi a rendőr.
— Van. Hat gyermek. Hiszen éppen értük 

teszem. . . Keresetem nincs. . .  Csak az a kis se
gély; az meg már régen elm ent. .  . Cipőre. . .  
könyvre, ruhára — mire. Mit csináljak?!. . . Kö
zeledik a karácsony s otthon éhező gyermekek 
hiába álmodnak boldog ünnepről, puha • kalács
ró l. . .

. .  . Lassan, csendesen megérkeznek az őr
szoba elé. . . A rendőr megáll. Nem kíséri be. 
Szánó, meleg tekintettel néz rá . . .  Azután kigom
bolja nagy felső kabátját, öreg bugyellárisából 
papírpénzt vesz e lő . . . odaadja a rokkantnak és 
megszorítja a kezét: —  Isten áldja!

A rokkant érthetetlenül á l l . . . Aztán végig 
hull az arcán két forró, meleg könnycsepp.

Szívek találkozása volt ott. Egy sötét, nép- 
telen mellékutcán, találkozott, összeöleíkezett két 
emberi sz ív . . .

Ezen az estén láttam ismét azt a kezet. . .  
Azt a szép, erős, nemes kezet.

*

Csillagok égtek a tiszta égen . . . Csendes 
és kihalt volt ott az utca. . .

De tudom, hogy ott fenn, túl az égi csilla
gok birodalmán, valaki látott mindent — és szép
nek, nagyon szépnek találta Kovács Péter egy
szerű, munkás, durva, kemény kezét. —

Állj meg!
Ember! Ki a teremtés koronájának tartod magad, 
Ki lázasan sietve könyörtelenül élsz.
Építesz várost és abban ezer féle gyönyört ültetsz 
Aztán élvezed azt és semmitől sem félsz.

Megteremtetted a vonatot, repülőt, rádiót,
Száz ós száz hasznos és haszontalan dolgot,
De arra, ki néked adta az erőt, az észt,
Arra ugy-e nincsen egy percig sem gondod?

\

A sok gép-óriás között magad is géppé lettél 
És a sok gyönyörben elfásult a lelked,
Hiába vagy Te dúsgazdag, avagy nyomorult szegény, 
Nem tudsz szívből örülni az életednek.

Ember! Ne rohanjál úgy, állj meg csak egyetlen
percig!

Állj meg és nézz körül egy kissé magadban, 
Hiszen a Te szíved, a lelked egy nagy-nagy kin

cses ház
És sok igaz gyönyör van elrejtve abban.

Találsz majd ott egy parányi kis aranyos valamit, 
Amit minden nyelven „szeretetnek", hívnak.
Ezt építsd.bátran, hatalmassá, naggyá! s ebből adj, 
Mert ez kell a szegénynek, ez kell az úrnak.

És ha már ez fog uralkodni szíveden, Ielkeden, 
Ha nem a gonoszság vezeti életed,
Ha majd tudod szeretni az elhagyott árvát 
És megbocsájtasz annak, aki vétkezett.

Ha nem teszel külömbséget ember és ember között, 
Ha a bánatos lelkűt megvigasztalod 
És ha a nyomortól szenvedőnek enyhíted a terhét 
S az éhezőnek is juttatsz egy falatot.

Ha így fogsz tenni; Ember! a Teremtés koronája! 
Hogyha így fogsz élni, mert így is kell tenned! 
Akkor eltörpül minden csodás alkotásod 
És az Isten is örömét fogja lelni benned!. . .

D. /?. J .

Szerkesztői üzenetek. M. L. Március elsejére 
szóló cikkét megkésve kaptuk.

Gy. I. A tenger hullámzásának erejét még 
senki sem tudta hajtóerővé átváltoztatni. Olyan 
tengeralattjáró sincsen, amiről írt. A kért széles
ségi fokokat sincs módunkban megadni; talán az 
intézeti könyvtárban nézhetne utána, vagy meg
kérdezhetné a tanitó urat. Az említett névjegyzék 
sem áll sajnos rendelkezésünkre. Sajnáljuk, hogy 
ezúttal nem tudtunk segítségére lenni.
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