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Havonta kétszer m egjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól.

21. szám. Vili. évfolyam. 1937. november 1.

Néprokonsági nap.
Irta: Nagy Emil.

Minden esztendő október havának harmadik 
szombatján néprokonsági ünnepet ülnek a finnek, 
észtek és‘inagyarok. Még Klebelsberg Kunó kultusz- 
miniszter adta ki a rendeletet a másik két testvérnép 
kormányával egyetértésben, hogy ezen a napon az 
összes alsó- és középfokú iskolákban szenteljenek 
egy-egy tanítási órát a finn-ugor rokoni érzület 
eszméjének. A Magyar Néprokonsági Egyesület és 
a Magyar-Finn Társaság együttes ülésben ünne
pelheti meg ennek a néprokonsági gondo
latnak a megerősödését s helyes és illő, hogy 
ezenfelül az egész magyar társadalom is tudomást 
vegyen erről az igazán érdekes és fölemelő ünnepi 
napról s lelkileg vegye ki abból a maga részét.

A néprokonsági nap megtartásának és meg
ünneplésének kezdeményező lépése Finnországból 
indult ki s pár év alatt úgy ott, valamint Észtor
szágban is hatalmas arányokat vett az az elhatá
rozás, hogy a három fajilag rokon nemzet ismerje 
meg és szeresse meg egymás történetét, irodalmát, 
művészetét és egész nemzeti kultúráját. Finn- és 
Észtország nagyobb városainak hazafias társadalmi 
egyesületei mind belekapcsolódtak ebbe a nemes 
mozgalomba s lehetetlenség, hogy minden jó ma
gyar ember ne gondoljon arra meghatott érzéssel, 
hogy szerte a két északi testvérnemzet iskolai és társa
dalmi köreiben felhangzik ma a magyar Himnusz 
és a magyar Hiszekegy, a faji együvétartozóság 
eszméjének megünnepléséül.

Mi magyarok századokon át olyan szomorú 
érzelemvilágban éltünk, mint az az árva gyermek, aki
nek nincs senki olyan rokona, aki szeretettel gondolna 
reá. Kultúránk szép és érdekes virágos mezején árvá

nak, elhagyottnak éreztük magunkat. S  ime egyszerre 
arról veszünk tudomást, hogy mégis csak van két 
olyan másik nemzet Európában, amelyeknek kebe
lében magyar kultúránkat, irodalmunkat és művésze
tünket testvéri szeretettel ünnepük. Erkölcsi lehetet
lenség, hogy ezt a kedves rokoni közeledést ne viszo
nozzuk mi is magyar lelkünk egész melegével.

De ennek a néprokonsági napnak, a kez
deményezők elgondolása szerint, a három testvér
nemzet faji együvétartozásának ünneplésén kívül 
még szélesebbkörü, világraszóló jelentősége is 
van: Mind a három népnek sok fia él más orszá
gokban, akiknek a szíve telve van szeretettel a 
közös haza irányában s ez az ünnep arra is 
volt hivatva, hogy ezt a világraszóló faji testvéri
séget is szeretettel ápolja. Ebben a vonatkozásban 
mi magyarok vezetünk. Nemcsak a tengereken túl 
él többmillió magyar, akiknek a lelke szoros érzel
mi kapcsolatban van az anyaországgal, de a tenger
sok magyar könnyel áztatott trianoni határokon 
túl sínylődik három milliónál több olyan magyar, 
akik érzelmileg, nyelvileg és kultúrailag hozzánk 
tartoznak s akiknek gondolatvilágában talán leg
erősebben él a szenvedések súlya alatt az a nép
rokonsági eszme, melyet október harmadik szom
batján ünnepelt a három testvérország.

Magyar lelkünk ünneplő szeretete mindazok fe
lé is szállt tehát ezen a napon, akik az egész világon 
elszóródva nyelvükben és érzelmükben hozzánk 
tartozóknak vallják magukat.

Ennek a nagy erkölcsi gondolatnak szenteljünk 
néhány percet valamennyien. Ha nem is jelent ez kü
lönösebb politikai erőt, de a népek versenyének hatal
mas küzdőterén mégis van olyan erkölcsi jelentősége, 
ami egyszer a cselekvések terén is súllyal bírhat, ha 
úgy fordul az emberiség története.
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Halottak napja.
A Bizalom sokszorosan kifejezést juttatott 

annak az álláspontjának, hogy az emberiség fogal
ma, magában rejti úgy a földön élő, mint a már 
meghalt emberek összességét. Mindazok, akik csak 
az élőkre gondolnak akkor, amikor kimondják azt 
a szót, hogy „emberiség," — elfelejtkeznek a lélek 
halhatatlanságáról s arról a tényről, hogy az embe
riség nagyobbik része nem testi létben, hanem 
testetlen állapotban van.

Az Egyház, akkor, amikor mélységes bölcses
ségtől áthatva felépítette az egyházi évet: külön 
napot szentelt az emberiség azon részének, ame
lyik a halál kapuját már átlépte. Ez a nap tudvalevőleg 
november 2-ára esik: tehát abba az évszakba, mely 
sárkányölő Szent Mihály arkangyal vezetése alatt, 
ragyogó nyári pompából sárgulás, majd lombhullás 
hetein keresztül eljut a külső természet nagy teme
téséig s a bensöség, a lelkiség megszületéséig.

A magyar nép Szent Mihály lovának nevezi 
azt az egyszerű állványzatot, melyre a koporsót 
helyezik, hogy utolsó útjára vigyék. A legenda 
szerint. Szent Mihály arkangyal vezeti a testétől 
elváló lelket a túlvilág útjaira, de ugyancsak Ő ve
zeti az élő emberi lélek áhítatos gondolatait s kegye- 
letes megemlékezését a halottak felé.----------- A ha
lottak legnagyobb költője: Dante épúgy, mint 
számtalan népmese is leírja azt, hogy azok a ha
lottak, akikről nem emlékezik meg senki: mennyire 
fáznak, éheznek és szomjaznak. A holt lelkek táp
lálékot, italt és melegséget merítenek abból, ha 
visszamaradottaik szeretetteljesen, hűségesen gon
dolnak rájuk... Vannak országok, melyek egész 
erkölcsi erejüket, műveltségüket s evvel együtt 
hatalmukat is annak köszönhetik, hogy népessége 
hűségesen ápolta a halottak emlékét s imádsággal 
kísérte a halottakat túlvilági létükben. Ilyen ország 
volt, a nagy hatalmasságé Ókínai birodalom is. 
Az ember, aki megfeledkezik halottairól, hogy nem 
helyes módon gondol rájuk: árva, szerencsétlen 
lesz... avagy durvává válik. Aki azonban avval a 
tudatta! kíséri őket, hogy halhatatlan leikük immár a 
bűn és tévedés kényszere alól kiszabadulva: az 
erkölcsi világrend nagy törvényei szerint él ugyan, 
de a földi emberek szeretetére és jóságára rászo
rul, ------------ sohase fogja magát teljesen árvának
érezni a földön.

Memento móri!
(Emlékezz a halálra!)

Száll, mérhetetlen szárnycsapással 
Sorsunk előtt,
Áll, edd ig  nem mért fennállással.
M indenk i nem látja őt.

Bárha létünk nem múlandó,
Le  kell hullanunk,
M ert ezen földi életünkért
A  halállal szám olunk.

* *
*

Tisza István és a m agyar tragédia.
Ravasz László ref. püspök.

(Emlékbeszéd Gróf Tisza István halála napján okt. 31-én.)

Elhiszem, hogy a mai napon minden meg
emlékezésen valami komor érzés suhan át. Egy 
árnyék, amelyik nagyon messziről jött és óriás fe
kete seprűjével végigcsap a magyar szíveken, mint 
egy hirtelen támadt napfogyatkozás. Ez az érzés, 
ez az árnyék az, hogy a magyar tragikus nemzet. 
Aki ezt nem érzi meg, vagy nem magyar még, 
vagy már nem az.

Másodszor állítom azt, hogy minden nagy 
magyar közt a legtragikusabb hős Tisza István. 
Vannak még, akiknek tragédiája nagyság és je
lentőség dolgában az övével egy színvonalon áll 
vagy talán föléje emelkedik, például a Széchenyié, 
a Rákóczié, Martinuzzié; ezeknek a tragédiája 
azonban, hogy úgy mondjam, nem olyan kristá
lyos és nem oly példányszerűen tökéletes, mint 
Tisza Istváné.

A Tisza-emlékünnepek hatalmas vonalát ép
pen az adja, hogy ez a két tragédia: a magyar 
nemzeté és a Tisza Istváné, pont a tetején össze
ér és egyik a másik jelképe lesz. Széchenyivel, 
Rákóczival, Zrínyivel egy nagy ügy bukott cl, de 
a nemzet megmaradt. Tiszában Magyarország bu
kott el s legördült a függöny a magyar történe
lemnek nevezett óriás tetralógia* harmadik darabja 
után. Augsburg, Mohács, Budapest, — jaj, nem 
kell-e ebben ezeréves megáldoztatásunk három 
lépcsőfokát látnunk?

Nézzünk bele sorsunk könyvébe s olvassuk 
el, ami ott írva áll e cím alatt: Tisza István és a 
magyar tragédia.

Tragikus az a sorsvonal, amelyen egy élni 
akaró és élni méltó egyéniség éppen azért, mert 
az életet így akarja, kicsapódik abból és fájdal
masan elvész. Ez a vonal mindig szöget alkot az 
életnek kívánatos, lehetséges és szép vonalához s 
szomorú valóság, hogy világunknak éppen ez a 
vonal a tengelye.

Világosan látom ezt a vonalat a Kárpátok 
alá csapódott magyar nép sorsában. Annyi tűz, 
annyi akarás van benne. Egyszer Bizánc kapuját 
döngeti, máskor Velencét akarja lóhátról megven
ni vagy a szentgalleni zárdában üli áldomását. 
Keletről idevetődött mesebeli nép; ki tudja, mit 
álmodott, milyen reménységtől lett mámoros, hogy 
lóra pattant s Nyugat felé vágtatott? Itt aztán 
nótásan, nevetve, ázsiai puszták hevétől tüzesen 
berontottak a történelem ásító, tragédiákat ködlő 
nagy arénájára. Hogyan állott meg Augsburg alatt, 
mint a tagló ütött fiatal csikó; úgy érzi, minden 
elveszett.* ** Az illúziók népe beleütközött a valóságba. 
Amint a megcsonkított gyászmagyarok hazaszál
lingóznak, eszükbe jut a parthoz csapódó hófehér

* =  4 felvonásból álló színmű.
** Augsburg, német város a Lech folyó mellett. 655- 

ben itt súlyos vereséget szenvedett a magyar, Lehel, Bulcsú 
és Sur vezérek fogságba estek, a sereg megsemmisült, 
mindössze néhány megcsonkított gyászmagyar térhetett haza.
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tarajos hullám, amelynek elcsattanása után sáros 
lé csurog vissza a tengerbe. Hogy jöttek és hogy 
térnek vissza... Befejeződött az első tragédia: a 
habzó, kalandos életakarat, a nyugatot nótásan 
emésztő ősi betyárság tragédiája.

A másik színműben már a polgáriasult Ma
gyarországot látjuk magunk előtt. A tragikus vo
nal ekliptikája itt még szembeötlőbb. Fiatal, erős 
állam, az egyetlen szilárd pont a népek eme gyü- 
rődött tömkelegében. Eleven darabja a germán
keresztyén kultúrának s köréje csoportosul, az ő 
kapavágásai szerint özönlik, higgad, üHepedik az 
északi és déli szláv tenger. Bár minden idejét le
foglalná önmaga művelésének nagy munkája, hogy 
helyrepótolja azt a félezer évet, amennyivel nyu
gati testvéreitől elmaradt, mégis, egyre több vérbe, 
időbe kerül a kései népvándorlási hullámoknak 
kivédése, megtelepítése és feldolgozása. Nemsokára 
megjelenik kelet felől egy félelmetes árnyék: az 
iszlám, amint rá akarja vetni magát a nyugati 
kultúrára és elakarja nyelni azt, mint a sárkány a 
napot. Ki ne érezné itt a magyarság tragikus hely
zetét? Egykor ő is úgy tört Nyugatnak, mint most 
az iszlám s ime, most az ő teste, mint a jégsar
kantyú, védi a nyugati kultúra ezüst hídját. Tud
ja, hogy előbb ő fog meghalni, a maga fajtájának 
kardja által s nem mehet mégsem hozzájuk: egy
másra nézve tűzzé és vízzé lettek; Nyugatért fog 
meghalni, amelyik sohasem értette meg és soha 
sem becsülte meg őt és soha sem segítette. Egye
dül, magára hagyatva vérzik: az öreg Hunyadi 
busa feje ettől a tragikumtól füstölög. Fiában, 
Mátyásban kinő ez a tragikum. Ő meglátja, hogy 
ha a római birodalom, azaz Európa magva, az ő 
jogara alá kerülne, neki volna ereje feloldani a 
magyar tragikumot és lebírni a törököt. Ráteszi 
tehát színes, gazdag életét a nyugati hatalom meg
szerzésére s ezért kelet felé még mulasztásokat is 
elkövet. Mikor már-már elérné az ötszáz év óta 
kergetett álmot, utolsót vonaglik Bécsnek büszke 
városában a Nyugatra néző, utolsó magyar király. 
Egy emberöltővel később Mohácsnál* pozdorjává 
törik a lelkében megkorhadt és meghasonlott nem
zet. Legördül a függöny az elbukott önálló Ma
gyarország fölött.

A harmadik darabja a nagy tetralógiának 
már Magyarországot mint a Habsburg birodalom 
egyik élő darabját mutatja. A tragikus vonal úgy 
csap át ezen a korszakon is, mint a halálra ítélt 
szobrokon a repedés. Két iszonyú erő tépi a ma
gyart; egyik életösztöne, amely szabadságot, ön
állóságot akar, másik életlehetősége, amely az 
Ausztriával való együttélés végzetét parancsolja rá. 
Ennek a két széthúzó erőnek szaggatott, cikázó 
eredője a magyar történelem. Mindaz, ami a ma
gyarban érzelmi erő: elszánt, tajtékos tempera
mentuma, bús, haragos gőgje, földet ingató ver
gődése, az mind az elszakadást, az élet bátor 
kockázatát parancsolta és követelte. Mindaz, ami

* (Mohács mellett 1526. aug. 29-én Nagy Szulejmán 
török császár serege teljesen tönkreverte a magyar sere
get. II. Lajos magyar király is elesett. Az ország a törökök 
prédája lett.)

a magyarban józan, számító, felelős lélek, tehát 
a nemzeti géniusz gátló képzete, mind a mara
dásra, kiegyezésre megalkuvásra kénvszerített. Erre 
kényszerített a kőkemény valóság, amelyen véresre 
tört a kurucok patyolatserege, Rákóczi fényes 
alakja, a 48-as forradalom minden becsületes 
magyarja. Lassankint kezdett megfoganni és nőni 
az a gondolat, hogy Ausztriával szemben is az 
véd meg, lia vele tartunk, mert amíg Béccse! 
megteremtjük a mának harmóniáját, a holnapot 
megerősíthetjük és megtarthatjuk magunknak. Ez 
volt a Zrínyi, a Teleki Mihály, sőt ez volt a Szé
chenyi gondolata is. Minél inkább megnehezítette 
ezt Ausztria ostobasága — Ausztria önző élet
ösztöne, annál inkább fellobogott a magyar aspi
rációk tűzhányója; viszont, minél tisztább, neme
sebb és megokoltabb volt ez a szenvedély, annál 
nehezebb volt igaz magyar embernek a közösség 
politikáját vallani.

Mig járt a magyar krízis fekete ingája a 
mélység felett, amely annyi drága szív vérét s 
annyi fényes agy szárnyaszegett gondolatait nyelte 
el, a magyar tragédia egy sötét fordulattal lett 
gazdagabb. Az ország körül a gyűrödött népfajok 
kezdettek önálló nemzetekké fejlődni s magukkal 
vonták azoknak a tömegeknek a lelkét is, akik az 
ország területén laktak, mint a kipusztult, meg
gyérült magyarság réseibe belőlük feltóduló tör
ténelem-alatti tömeg. A kiegyezéskor Deák, sőt 
Kossuth is szinte megkövetik és esdeklik azokat 
a nemzetiségeket, amelyek húsz évvel előbb ma
gyar asszonyokat és gyermekeket koncoltak fel 
nemzeti hőseik vezérlete alatt — s ezek a nem
zetiségek előkelő sértődöttséggel lépnek rá az el- 
zárkózottság terére!

Világos lön tehát, hogy a nemzetiségi kérdés 
már hatalmi kérdés lett, azaz csak addig nem 
alakulnak ki a Habsburg-birodalom területén a 
jelenlegi utódállamok, míg a monarchia nagyhata
lom marad; nagyhátalom, amely maga és szövet
ségesei erejével imponálni tud még Oroszországnak 
is, a kis, születni akaró államok hatalmas protek- 
torának. Ausztria csak Magyarországgal együtt le
hetett nagyhatalom, mert ha az egyik túlnő a má
sik fölött, egymásközötti harcok emésztik fel minden 
erejüket. Tehát Ausztria-Magyarország nagyhatalmi 
állásának egyetlen lehetséges formája a dualizmus 
s egyszersmind Magyarországra nézve is. ez az 
egyetlen út, amelyen erős, magyar és aránylag 
legszabadabb lehet.

A kiegyezés volt a harmadik nagy tragédia 
sorsfordulata, midőn a megoldás lehetősége mo
solygott a nemzetre, mint a faraó sírjába az éven
ként egyszer beözönlő napsugár. Amennyiben meg
áll Deák és Ferenc József műve s ennek - alapján 
a monarchia nagyhatalmi állása: a magyar nemzet 
jövendője biztosítva van. Akinek ér valamit a ma
gyarság, az meg ne próbálja a kiegyezést mál- 
lasztani, a dualizmus arányát megváltoztatni s az 
ezzel összefüggő középeurópai hatalmi blokkot 
megosztani. Európa tengelye abba a cement-blokk
ba volt beágyazva, amelyet Deák hatalmas szelle
me formált. Magyarország vagy úgy él tovább,
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ahogy Deák gondolta, vagy sehogy. S jött egy 
békés, boldog ötven esztendő, amelyik alatt Magyar- 
ország többet fejlődött, mint máskor századok 
alatt; rendiség és elnyomatás mélységeiből modern 
nyugateurópai állam lön.

De ez ja  derült égbolt soha nem látott táj
funt rejtegetett az ölében. Le kellett számolni a 
központi hatalmakkal: így kívánta ezt Franciaor
szág lobogó dühe, Anglia féltékenysége, Oroszor
szág terjeszkedő politikája s a még csak lélekben 
jegecesedő új nemzeti államok életösztöne. Ezt a 
leszámolást siettette és kihívta a centrális Auszt
riának katonai gőgje, amely elnyomta a bosnyá- 
kot, de el a magyart is. Minden kockán forgott: 
ezeréves Magyarország léte és nemléte. Nem se
gíthetett semmi rajta, csak a kiegyezés cement
blokkján nyugvó monarchia nagyhatalmi állásának 
fenntartása s az ez által biztosított béke. De jaj, 
féktelen izgatás járta be az országot s éppen a 
szinmagyar népet tette a kiegyezés ellenségévé. 
67-tel szembeállították 48-at, holott az emennek 
betetőzése s úgy viszonyának egymáshoz, mint a 
virág a gyümölcshöz. A nemzetet a többség érzé
se és akarata ellen kellett kormányozni, egy fáj
dalmas prófétai akarat erőszakával. Innen a vá
lasztó jog kérdésének tragikus mélysége. A fenye
gető világháború fegyverkezést parancsolt s a lét
szám emelést a magyar parlament ürügyül hasz
nálta közjogi huzavonák számára. Beleszólt a do
logba a Ferenc Ferdinánd sötét alakja, ki a re
csegő monarchiát a magyarság prédául dobásával 
mentette volna meg — talán addig sem, ameddig 
így élt: egy szláv hangnemre áthangolt monarchia 
már csak átmeneti stáció lett volna a mai állapothoz.

A Ferenc Ferdinánd komor holtteteme néma 
ékesszólással példázta a szláv illúziók képtelen
ségét. Ezzel ki is tört az ítélet idő. A ránk zúdult 
viharban, mikor minden attól függött, kibírja-e a 
nép morális ereje a rettentő próbát á becsületes 
békéig: idebenn összeverődött álmodókból, osto
bákból és gazemberekből egy tábor, amelyik hitte, 
hirdette, hogy ha ellenségeink pártjára állunk, 
megmenthetjük magunkat. Hirdették, hogy itt a 
reakció és a progresszió világharca foly, hogy 
minket azért támadnak, mert reakcionáriusok va
gyunk; legyünk csak progresszivek és mindjárt 
keblükre ölelnek győzelmes ellenségeink. Olya
nok voltunk, mint a sötét kamrában halálos bajt 
vívók, nem láttuk, ki az ellenségünk, ki a bará
tunk. Eldobtuk a fegyvert — a Rákócziak nemzete 
egy kard vágást sem tett annak a Magyarország
nak megvédésére, amelyet végre-valahára függet
lenné nyilvánított. Ügy vesztett el mindent, mint 
egy tetten ért szamár, amelyről lehúzzák a tig
risbőrt.

Egy képet rajzoltam, melynek a főszemélye 
hiányzik, egy tragédiát mondottam el, anélkül, hogy 
szóltam volna a hősről. Úgy-e, vak, üres és nyo
morult a magyar tragédia a Tisza István alakja 
nélkül? Jö jj „ezüst Szent György lovag," adj lel
ket a magyar tragédiának!

Mi, a mai nemzedék, hozzászoktunk Tisza 
Istvánhoz. Előttünk nőtt, közöttünk forgolódott s

olyan természetesnek találtuk, mint a napot. De 
mit érezhet az, aki érett ésszel először lát napot? 
Milyen benyomást tenne ránk, ha először, várat
lanul ex machina találkoztunk volna Tisza Ist
vánnal!

Szellemét már rég ismertem és csodáltam, 
mielőtt személyét láttam volna. Az volt a benyo
másom róla, hogy ő a megtestesült intelligencia; a 
legbölcsebb bíró, akinek Röntgen-szeme van s a 
kövekbe és a vesékbe lát. Mikor aztán találkoz
tam vele, az ő óriás ereje csapott meg. Azt hit
tem, testté vált kozmikus erő s ha nem tartana a 
kezében, úgy, mint egy gőzdaru a málhát, talán 
le is verne az ereje. Intelligenciája és ereje azon
ban csak az első benyomást adták. Mindjárt jött 
utána a természetessége, és egyszerűsége s ezzel 
a közvetlensége. Nem volt a magyar közéletben 
természetesebb, közvetlenebb, egyszerűbb ember, 
mint ő. Egészen bizonyos, hogy soha egy percig 
sem gondolt arra, hogy valami árt-e a tekintélyé
nek vagy nem, hogy valaki megmosolyogja-e vagy 
nem Őt meg lehetett ölni, de kinevetni nem; 
az egyetlen ember, akiről nem lehetett tréfát 
faragni senkinek —  csak önmagának. Ebben a 
komolyságban Deákhoz hasonlított; mind a kel
ten korszakok legfőbb tekintélye voltak anélkül, 
hogy valaha azok akartak volna lenni. De Deák 
ifjúságában is öreg úr volt s ezért inkább passzív, 
ülő alak; Tisza azonban 60 év felé is valami diákos, 
kadétos tempót mutatott, — csupa aktivitás és moz
dulat. Géniuszára nem lehet azt mondani, hogy 
magvát egyik vagy másik különleges tehetségnek 
emberfeletti mértéke vagy másnemű minősége al
kotta volna; Tisza az átlagmagyar, egy óriási mik- 
roszkópiumon át nézve, tízszeres, tizenötszörös élet
nagyságban. Szellemének nem a minősége, a mé
retei mások, mint a mienké. Ezért volt egyszerre 
a legnagyobb és legegészségesebb elme, talán ez 
a leglényegesebb különbség közötte és Széchenyi 
között. Rá kell mutatnom arra, hogy egyéniségében 
mily tragikus erővel érvényesült az, amit Kant a 
„gyakorlati ész primátusának" nevezett. Semmi sem 
volt tőle idegenebb, mint az olyan elme, aki min
dent megért, mindent megbírál, mindent előre meg
mond s azután tovább megy új problémát keresni; 
a véres valóság elméleti jegyeit pedig letörli a fe
kete tábláról, mint egy megoldott egyenletet. Ha 
egy kátyúba jutott szekeret látnak vala a közel
múlt vezető politikusai, az egyik epésen triumfált 
volna: nem megmondtam! s minden mentési kí
sérletnek éppúgy megjósolta volna szomorú végét, 
mint a kocsikázásnak; a másik megragadó ékes
szólással ostromolta volna a járókelők kedélyét, 
hogy álljanak össze és segítsenek; Tisza nekive
tette volna a vállát a lőcsnek s vagy kiemeli, vagy 
beleszakad. Nála a gondolat csak ugródeszka volt, 
amelyről reflexszerűen pattant fel a tett. El lehet 
mondani, hogy Tisza praktikus zseni volt, mint 
Nagy Péter vagy Széchenyi. Elementuma a tevé
kenység, az akarás volt és nem az elmélkedés; 
ezért volt olyan szenvedélyes dolgozó, akinél a munka 
és a sport összefolyt. Elméje sohasem csapong 
és szertelenkedik, de hányszor nem bír az erejé-
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vei s az kicsattan valami nyaktörő sportban, tü
zes táncban, titánfiak öklelő hadijátékaiban. Ebben 
Wesselényire emlékeztet, de mennyivel tisztább 
formában! Nos ez a praktikus szellem erkölcsi láng
ésszé tisztult. Nem ismerek államférfiút, akinél az 
erkölcsi szempont önmagára nézve annyira abszo
lút lett volna, mint nála. Volt nekünk sok becsü
letes nagy emberünk, de olyan, akinek erkölcsi nagy
sága annyira túlnőtt volna az emberek fölé, hogy 
tragikus összeomlás következzék belőle, tudtom
mal nem volt senki, csak Tisza István. Hidegen 
elemezve a dolgot, meg kell állapítanom, hogy ő 
saját erkölcsi felfogásának áldozata, ami azt jelenti, 
hogy más senki, de ő önmagát megmenthette vol
na. Ha símulékony és megalkuvó ellenségeit fél
revezethette volna; ha ad valamit a népszerűségre, 
elhallgathatta volna azt a sajtó-kampányt, amely 
ellene indult; ha menti magát és közhírré teszi, 
hogy egyedül ő nem akarta a háborút: talán le
szereli az ő szívét kereső Mannlicherek százait; 
ha biztonságba helyezi magát csak egy hétig, míg 
talán időt nyer a védekezésre, ah talán ma is élne, 
ha nem lett volna Tisza István! Gondoljuk el, 
minő fogalmai voltak az erkölcsi és testi bátor
ságról, őszinteségről és a felelősségről, a megbo
csátásról és a kötelességről. Mindenkinél abszolút 
mértéket állított föl önmagára és azt megütötte, 
ha belehalt is; másokra pedig mindenkinél job
ban megértette, ha még hiányzott a mértékből, 
amennyiben a jóakarat nyilvánvaló volt. Mindezek
hez vegyük hozzá az érzelmi életét egy őserejű, 
egészséges nagy embernek, aki komolyan vette az 
érzéseit is. Szűziesen tartózkodó, mikor idegen 
szemek nézik, annál mélyebben, tisztábban zúg a 
szenvedélye, mikor nem látja senki. Hitvesi sze
relme, családi érzései, magyarsága, éppen komoly
ságuknál és erejüknél fogva, bizonyos templomi 
méltóságot lehelnek. A ki nem tört tűzhányók is
meretlen lírája ez.

Ez az ember kerül bele a sors fordulatán 
átesett s a lejtőn megindult magyar tragédia köze
pébe. .Csak azt kérdezem: elrejtőzködhetett volna, 
ez a férfi sorsa elől? Hová húzódott volna, hogy 
ki ne látszódjék, mint egy havas? S ahogy a fó
rumra került, mellette vagy ellene alakultak a pár
tok. Már gyermekifjú korában —  olyan korán ért; 
15 éves fővel egyetemi hallgató volt —  látott egy 
elrejtett, soha senki előtt fel nem tárt, nagy lelki 
küzdelmet. A kiegyezésellenes Tisza Kálmánnak, a 
népszerű ellenzéki vezérnek hirtelen metanoja ez, 
midőn átvette a hatalmat, felvette a keresztet s 
megtagadta magát, hogy nemzete — éljen. Az ifjú 
Tiszának, aki a következetesség és elvhűség iránt 
is magasabb igényeket táplált, mint bárki más, ez 
a tény egész megadó, kálváriás nagyságában ütött 
a szívére. Megérezte az itt rejlő áldozatot s mind
azt a tövises szolgálatot, ami innen fakad. „Sze
gény apám" szokta mondani és sokáig elnézegette 
édesapjának bölcs, derült vonásait. így lett benne 
több, mint meggyőződés, az öntudat lényeges al
kotórésze az ő politikai alaptétele: a dualizmus*

Istentől reá mért sorsa volt, hogy ennek a 
nagy, termékeny elmének nem adott új korszakot 
teremteni, hanem egy régi, szétömlő világot kellett 
a puszta két kezével feltartóztatnia. Atlasszá nőtt 
ez erőfeszítések alatt, de mégis elbukott. Felgyűlt 
ennek az ezeréves nemzetnek minden ellenmon
dása és ö reá telepedett, míg megroskadt alatta, 
mint a hajó, amely ellsüilyed a reászálló költöző 
madarak súlya alatt. Voltak magyarok, nem égy, 
de százezer, okos, józan, tiszta elmék, urak és 
parasztok, akik nem tartották magyarnak őt, őt, a 
legmagyarabb magyart. Apám, magyar volt-e Tisza 
István? kérdezte fülem hallatára november 1-én 
egy nagyon intelligens 12 éves fiú az édesapjától, 
ki egy híres középiskola történettanára volt. Tisza 
a legkeményebb kuruc, veszedelmes lázadó, sut
togták róla Bécsben. Gőgös nagyúr, munkásnak és 
parasztnak ellensége, mondották arról az emberről, 
akinél többet senki sem dolgozott, a munkát job
ban meg nem becsülte senki s akinek az önérze
tében egyáltalán nem volt tényező sem a vagyon, 
sem a rangja, sem a születése. Lejáratja az ország 
tekintélyét, üvöltötték itthon kórusban s közben 
külpolitikai ellenségei azért gáncsolják el, mert 
Magyarország ő benne a monarchia, sőt a közép
ponti hatalmak döntő tényezője lett Ő csinálta a 
háborút, harsogja az utca, pedig egykor tigrisszívü 
osztrák generálisok és ma penzióban vígan élő 
közös miniszterek szavazták le a békülékeny magyart.

Mindez pedig két fronton vonult föl ellene, 
akivel Magyarország állott vagy esett. Kívülről az 
ellenünk támadt világ beláthatatlan falanxa, amely
nek keserű elszántságot a lobogó nemzeti aspirá
ciók lendülete adott, azoknak is, akik még har
coltak, azoknak is, akiknek kezéből ki volt már 
csavarva a fegyver s csak fogukat csikorgatták. 
Belülről egy még ádázabb falanx: egymást utáló és 
egymást felfalni kész, jó- és rosszhiszemű emberek 
serege, akik öntudatos vagy öntudatlan szövetséget 
kötöttek egymással — ő ellene. Az érzelmi politiku
sok, akik a nemzet függetlenségi aspirációit borzol- 
gatták, — Aeolus barlangjában oldozgatták a szelek 
láncait, mikor a kis magyar tutaj libegve járt az óce
ánok felett; kis vívmány politikusok, akik egy darab 
nemzetiszínű szalagért képesek voltak kockára vet
ni Deák művét; a pojácák, akik megakadályozták 
hogy a hadsereg akcióképes legyen; a könnyelmű 
királyi békeakciók, amelyek mohósága gondolko
dóba ejtette az ellenfelet; ezer meg ezer újságíró, 
aki csak egy nevet becsmérel és egyetlen erőté
nyezőt: a Tisza tekintélyét őrli; a lassan feltörek
vő forradalmi világnak baljós patkányalakjai; nem
zetiségek, amelyek már fenik a kaszát a nagy 
aratásra s mondó tüzeikkel tájékoztatják egymást; 
nagynémet gőg, amely vabankot játszik — végül 
egy ifjú király, aki elejti az egyetlen embert, aki 
megmenthette volna öt... Ezek voltak Tisza ellen
ségei. Magyarországból elszállott a lélek és a Tisza 
István alakján ült meg, mint űzött galamb a jege
nyén. Tehát reá támadt ez az öngyilkos ország s 
ő benne vesztette el — magát.

Nézzetek rá arcképeire: ez a legszomorúbb 
magyar arc. Ez többet lát a jövőből, mint bárki más;* (Ausztria és Magyarország közössége).
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nem láttuk meg homlokán, ajka körül a bekövet
kezett bukás előre vetett árnyékait. Ma már úgy 
leolvassuk onnan, mint egy szeizmográfról1 * a föld
rengést. A legszomorúbb magyar azonban legel
szántabb magyar volt. Fájdalma csak néha csapott 
fel, mikor egy-egy bús magyar dal vagy Beethoven 
szilaj, tragikus szenvedélye kapta fel a lelkét, mint 
egy fekete óceán a fehér csónakot, de egyébként 
nem látta, nem tudta senki. Hogy’ ment a hoínap 
elé, — mintha az ezeréves Magyarország minden 
ereje, öntudata, akarata benne öltött volna testet. 
És ebben a koromfekete tragédiában ő volt a leg
hívőbb magyar. Érc alakja felmagasult s belené
zett villámoktépte felhők résein az Isten örök vég
zésének titkaiba s nyugodtan, a sors szeretetétől 
áthatva mondott igent a felséges, örök akaratra.

És elesett.
„ 0 , mily esés volt ez, jó honfiak!
Elestem akkor én, ti és mi mind,
Mig véres ármány kérkedett fölöttünk.
És ugyanabban a pillanatban legördült a 

függöny a magyar tetralógia harmadik, legmegrá
zóbb darabja után s ez a nyomorult magyar el
bukás a Tisza István alakjától „nagyszerű halál" 
dicsfényében ég.

Az, hogy én a magyar életet tragédiának 
nézem, esztétikai szempontnak jó, mert világosság 
és igazság sugárzik rajta keresztül. De nem jó 
hazafi szempontnak. Minden, ami magyar ben
nünk, kórusban kiált az élet után. Csak tragédiá
ról ne beszéljetek, mert az elvetett kocka, befödött 
sír, vég, amelyik fölött kiengesztelődés párállik, de 
nem jő utána semmi, mi pedig új világba indu
lunk, új élet kezdetén állunk. Nekünk hinnünk 
kell, hogy a felgyűlt és elhamvadt Trójából né- 
hányad magunkkal menekülünk új kezdeték Ígéret 
földje felé. Nekünk éreznünk kell, hogy a tragé
diának3 vége; most kezdődik az éposz.4

Epikus az a sorsvonal, amelyen egy személy 
vagy nép emberfelettivé nő azáltal, hogy életébe 
földfeletti erőforrások beleözönlenek. Epikus a tra
gikum visszája, a feloldott és életté változtatott 
tragikum.

A tragikum feloldása a vértanuság, mint 
áldozati erő. Amikor az elesett hős titokzatos, él
tető erővé változik, a kihullott vér magként csíráz
ni kezd, a lebukott csillag odalenn szent gyökérré 
válik.

Ilyenné lett Tisza István is. Valaki mondotta 
nekem, hogy még másodnapon is, ha megmozdí
tották halott tetemét, pirosán kicsordult a vére. 
Jelképes emlék ez; Tisza Istvánnak, a magyar 
Szent Januariusnak mindig kicsordul a vére, vala
hányszor gonosz, önző, vagy hitvány áll meg 
előtte, kicsordul, hogy gyilkosára rávalljon. Meg
ered a vér, mint egy panaszos patak, ha kicsiny-

i Földrengést előre mutató műszer).
s Julius Caesar.
3 Tragédia =  szomorújáték, szomorúan végződő 

színdarab.
4 Éposz =  elbeszélő, verses hősköltemény.

nyé, ostobává, üressé, vagy aljassá válik a magyar 
közélet, megered, hogy az égre kiáltson. De hab
zik és lüktet, mikor hü magyar szívek ünnepi 
fogadalma, bünbánata, maga felszentelése ébredez, 
mikor az a hűség, az a komolyság, az az erő és az a 
hit fogan meg, ami a Tisza Istváné volt; habzik, lük
tet és útra kél, mint a hegyek között megindult pi
cinyke ér. Elmegyek, úgymond ez a vér, és meg
keresem testvéreimet, fölveszem mindazt, aki velem 
rokon; mit nekem rám hengerített hegyek, útamat 
álló gránitrétegek, engem nem lehet elzárni, kiir
tani; ég és föld végzete indul útra bennem, ki
csapok a napfényre s gátakat rontó erővel megér
kezem.

Szivárgó kicsiny ér, Tisza István vére, majd 
zúgva megárad s végül fölséges hömpölygéssel, 
higyjétek meg nekem — megérkezik.

Kis virág.
K is  v irág a messzi réten,
Sárgán, pirosán és kéken, 
Csendet m ond és m égis dalol,
A  csillagok  között valahol.

K icsiny  virág, égi játék!
Rejtett titkaidba láték.
Látom , csöppnyi alakodban  
H ata lm as isten-törvény van.

Én, kis virág, ember vagyok.
A z  én titkaim olyanok;
H o gy  az én élet-virágom
Christis, hét szín szivárványom .

*  *
*

„Kis államnak nincs szüksége 
bármiféle nagyhatalmi politikára."

Uuno Hannula, finn közoktatásügyi miniszter 
nyilatkozata.

„Finnország fejlődésének alapja a munkások és 
parasztok együttmüködése.u

Uuno Hannula, a finn kormány közoktatás- 
ügyi minisztere Magyarországon tartózkodott. A 
finn miniszter a magyar kormány vendége volt és 
itt-tartózkodása során aláírta a magyar-finn kultu
rális egyezményt.

Uuno Hannula az ez év márciusában meg
alakult Cajander-kormány minisztere, a demokrata 
agrárpárt egyik vezető tagja és régi előharcosa a 
finn munkások és parasztok együttműködésének. 
A Cajander vezetése alatt álló koalíciós kormány 
uralomrakerülése nagy jelentőségű esemény volt 
Finnország és egész Skandinávia politikájában. A 
Cajander-kormány hatalomralépése végét jelentette 
Finnországban a diktatúrával való mindenféle kacér
kodásnak, ugyanakkor pedig új külpolitikai irányt 
is jelentett.
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Uuno Hannula budapesti tartózkodása során 
a finn bel- és külpolitika fontos kérdéseiről nyilat
kozott. Nyilatkozatát az alábbiakban adjuk:

A finn-kormány a  munkásságra és 
parasztságra támaszkodik. „Demokratikus politikánk 

alapja és célja a nép."
— Igaz, aránylag csak rövid ideje vagyunk 

kormányon... De az eddig elmúlt idő is azt bizo
nyítja, hogy országunk kedvezőbb sorsának és 
fejlődésének alapja a munkások és parasztok demok
ratikus együttműködése. Mind a parasztság, mind 
a munkásság demokratikus elveket vall. A koalíciós 
kormány ezeket az elveket viszi át a gyakorlatba. 
Politikája: a szegényebb, dolgozó néposztályok 
támogatása. Ez a gyakorlatban egyrészről munka
teremtést, másrészről a bérek emelését, a munka
idő rövidítését és az árak ellenőrzését jelenti. 
Költségvetési eszközökkel biztosítjuk azt, hogy a 
munkás és gazda megkapja azt, ami nehéz munká
juk után jár nekik. Demokratikus politikánk alapja 
és célja a nép.

A skandináv békefront mellett.
— Külpolitikánkat a parlament és csak a 

parlament határozza meg. A kormány nem tehet 
mást, mint amit a parlament akar. A parlament a 
skandináv államokkal való együttműködés mellett 
döntött, a finn külpolitika tehát nem más, mint 
együttműködés a skandináv békefronttal. Minden
féle paktum nélkül dolgozunk együtt Svédországgal, 
Norvégiával és Dániával a békéért. Semmi szük
ségünk sincs szövetségekre és bármiféle nagy
hatalmi politikára. Ezt veszedelmesnek tartjuk és 
ez nem való kis államhoz. Nem akarjuk, hogy 
Finnországot háborúba rántsák. Békét akarunk és 
azért is dolgozunk.

A leikecskék.
—  Népmese. —

Volt egyszer egy szegény özvegy asszony 
s annak két kis fiacskája. A fiúcskák egyszer el
mentek a Garam partjára, ottan játszadoztak, sza
ladgáltak s játék közben beleestek a Garam vizébe.

Várja este a szegény asszony a fiacskáit, de 
biz azok nem jöttek haza, belehaltak a Garam 
vizébe s Garam vize ki sem vetette testüket. A 
szegény özvegy asszony azóta mindennap eljárt 
a Garam partjára, ott járt fel s alá nagy búsan, 
sírdogálva, hátha egyszer kiveti a Garam vize fi
acskáinak a holttestét. De elmúlt egy esztendő, 
elmúlt két esztendő s Garam vize a fiúcskák holt
testét nem vetette ki.

Egyszer amint a folyó partján sírdogált a sze
gény özvegy asszony, csak kiröppen a vízből egy hó
fehér leikecske s mondja az özvegy asszonynak:

— Nénémasszony, egy nagy béka lakik a 
Garam vizében, nem jönne el hozzá komának? 
Egy kis lánnyal áldotta meg az Isten.

Mondotta az özvegy asszony:
— Elmegyek jó szívvel, csak vezess hozzá, 

te hófehér lelkecske.

Ez a hófehér lelkecske egy vizbefult gyer
meknek volt a lelke.

Elindult a lelkecske, utána az özvegy asz- 
szony, ,de előbb egy kis vesszőcskével rásuhintott 
a Garamra, a víz egyszeribe kétfelé vált s me
hettek szépen a szárazföldön. Mikor a Garamnak 
éppen a közepére értek, ott egy nagy kő állotta 
útjukat, de a hófehér lelkecske erre is rásuhintott, a kő 
mindjárt kifordult a helyéből, továbbgurult, hát egy 
nagy gödör maradt utána: abban lakott a béka.

Lemennek a béka házába, s im a béka ép
pen ringatja a kis leánykáját, dajkadanát dudol- 
gatott: brekeke, brekeke, koáksz, tu, tu. Az özvegy 
asszony ölébe vette a béka kis leányát, ámbátor 
undorodott tőle, cirókálta, morókálta, még meg is 
csókolta. Azt mondta most a béka az özvegy 
asszonynak:

— Köszönöm, te özvegy asszony, hogy el
fogadtad a komaságot, most még csak arra kérlek, 
seperd ki a házamat, de a szemetet ne hányd ki, 
hanem szépen szedd össze és vidd haza. A har
madik szobában egy csomó zöld fazék van, le 
van födve valamennyi, ezekhez ne nyúlj.

Az özvegy asszony megígért mindent, béka 
komámasszony pedig lefeküdt s egyszeribe elaludt. 
Bemegy az özvegy asszony a harmadik szobába, 
hát ott köröskörül polcok vannak s azok a polcok 
tele mindenfelé fazekakkal.

— Istenem, Istenem, — tűnődik magában 
az özvegy asszony — vájjon mi lehet ezekben?

Nem tudja megállni, hogy legalább egynek 
föl ne emelje a födelét s bele ne tekintsen. Hát 
Uram Teremtőm, amint a födőt fölemelte, kiröp
pen belőle egy hófehér lelkecske s azt mondja neki:

— A jó Isten fizesse neked, hogy megsza
badítottál, — s azzal elszállott.

De most már igazán nem tudta megállni, 
hogy a fazekakba bele ne tekintsen. Sorba föl
emelte a fazekak födelét s hát csakugyan minden 
fazékból kiröppent egy lelkecske. Mind azt mondta 
suttogva:

— A jó Isten fizesse meg, hogy megsza
badítottál, — s egymás után eltűntek a béka házából.

Több fazekat nem látott az özvegy asszony 
s éppen ki akart menni a szobából, de az ajtó 
sarkában két egyforma fazekat pillantott meg.

— Ó, édes Istenem, —  sóhajtott fel az öz
vegy asszony — hátha éppen ebben a két fazék
ban van az én két fiacskámnak a lelke!

Fölemeli ennek a két fazéknak is a födelét, 
kiröppen belőle két lelkecske, s mondta mind a 
kettő:

— Lelkem édesanyám, a jó Isten fizesse 
meg, hogy megszabadítottál! —  Ó, édes gyerme
keim, hát ti hogy kerültetek ide? — kérdezte az 
özvegy asszony.

Mondták a lel kecskék:
— Úgy volt az, édesanyám, hogy 'mikor a 

vízbe fúltunk, a béka elfogta lelkünket, s hogy a 
mennyországba ne juthassunk, ide zárt, hogy őt 
szolgáljuk! Mert a Garam addig ki nem veti a 
vizbefult holttestét, míg lelkűk a mennyországba 
nem jut.
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Hej, Istenem, örült az özvegy asszony! Visz- 
, szatette a lelkecskéket a fazékba, a köténye alá 

dugta a fazekakat, aztán elbúcsúzott a békától s 
indult hazafelé. Amikor kijött a béka házából, az 
a leikecske, aki ide vezette, nem volt ott, de a 
víz mégis kétfelé vált, mert két hófehér halacska 
előtte úszott s a vizet kétfelé hasította.

Kimegy az özvegy asszony a Garam part
jára, ottan felemeli a két fazék födelét, a két Iel- 
kecske kiröppent belőle s ím abban a szempillan
tásban a holttestüket kivetette a víz. A Ielkecskék 
erre visszatértek s a gyermekek teste megeleve
nedett. No, mire hazaértek, még egyéb csuda is 
történt. Az a szemét, mit az özvegy asszony el
hozott a béka házából, mind arannyá, ezüstté vál
tozott. Nem láttak többet szegénységet, éltek az
után nagy boldogságban.

Rabkórház.
Indulnak a gólyák vígan kelepeinek,
A kórház kéményén, hol nyáron fészkeltek.
A kórház belseje sóhajokkal telve,
Egy rab testvérünk a lelkét kilehelte.
A kihűlt test felett nem rebben el ima, 
Nincsen ottan senki, aki megsirassa.
A temetőjének akácos a neve,
Van vagy ezer slrdomb gondozatlan benne,
A sírdombokat egy számozott kő jelzi, 
Virágokat oda sosem- visz ki senki.
A halottak napja ott nagyon szomorú, 
Nincsen a sírokon virág, sem koszorú.
Nem éget ott gyertyát apa, anya, testvér, 
Mindenki elhagyta, vízzé vállott a vér.
Földi törvény többé nem tartja zár alatt, 
Nyugszik a szegény rab a göröngyök alatt, 
Nyugodjon békében megbűnhődött teste, 
Imádkozzunk érte, tisztuljon meg lelke.
A megtisztult lélek áll majd bíró elé,
Ki őtet teremté, a jó Isten elé.

K. Á. G.

Brautscher ördögöcskéje.
írta: Albert Steffen.

(Folytatás.)
Az asszony egy zöldséges ágy előtt gör

nyedt s kis retkeket húzott ki a földből. Mikor 
felegyenesedett, Brautschert látta közeledni s 
mögötte a sötéten tornyosuló esőfelhőket. Hirtelen 
úgy megmerevedett, mint egy oszlop. A retek 
csomó kihullt kezéből, mert az ezüstös, fényes 
kaszapengén, egészen közel Brautscher füléhez, 
egy őrdögöcske ült. Hasonlított egy nagyhasú, 
óriási szöcskéhez, csapkodott szárnyával, a háta 
felpúposodott s szörnyűségesen forgatta a két szemét.

Brautscher, aki most megpillantotta a fele
ségét, nem tudta már magát visszatartani. Ha most 
nem adja ki azt, ami lelkét nyomja, összeroskad. 
Tombolnia, ordítania, ütnie kell! Éppen ki akar 
törni, midőn felesége karját feldobja, éleset sikolt 
s hanyatesik.

Két ugrással mellette termett, felkapta és a 
ház előtti kis padra tette s olyan szelíden foglala
toskodott vele, mintha ázott méhecske lenne, míg 
végre szemét felnyitotta. Brautscher hirtelenében 
nem tudta, hogy mit csináljon.

Az ördögöcske az asszonynak rögtön megint 
az eszébe jutott. Az ijedtség mégegyszer átszaladt 
rajta, úgy, hogy Brautschernek mindkét karjával 
tartania kellett. Egy kis idő múlva azonban nyu- 
godtabb lett. „Brautscher," hízelgett vidáman, afö
lötti örömében, hogy arcát végre megint az ura 
szakállához dörgölheti, „Brautscher, mondd, hol 
szedted ezt fel?" Az ura nem értette. Egész pon
tosan el kellett neki mesélnie, amit látott.

Brautscher gondolkodó szeme a tornyosuló 
felhőkre tapadt, amelyeken közben keresztül tört 
a napsugár s amelyek nem is bizonyultak most 
olyan fenyegetőknek, mint amilyeneknek előbb 
látszottak. Lassanként •óriási esőcseppek kezdtek 
hullani. A fekete földön olyanok voltak, mint a 
gyöngyszemek.

Brautscher és a felesége még soká beszéltek 
a kis ördögről. Bizonyosan a „Öreg Luk“-ból jött, 
de többé sohasem mutatkozott.

(Vége.)

Szerkesztői üzenetek.
A Bizalom mai számában közzétettünk egy 

rövidke megemlékezést a Halottak napjáról, to
vábbá egy szép mesét, mely az élő és holt em
berek egymással való kapcsolatáról emlékezik meg.

Mint minden mese, így ez is mély tanulsá
gokat rejt magában azon olvasója részére, ki nem 
ütközik meg a benne előforduló csodálatosságokon 
és furcsaságokon, hanem azok mögé igyekszik 
belátni. Lényege abban a fordulatban nyilatkozik 
meg, hogy a gyászoló és szenvedő anya, csak 
akkor talál reá elveszett gyermekeire, amikor le
győzve önmagát és ellenszenvét, szívességet és 
segítséget nyújt a „Békának," kitől undorodik. A 
„Béka" jelképezi azokat a lényeket, kiket ösztön- 
szerűleg nem; csupán csak önlegyőzés révén tu
dunk szeretni, de kiket mégis jósággal kell kezel
nünk, hogy megváltozhassanak...

A szenvedő anya története azt példázza, hogy 
nem elegendő hűséges szeretettel gondolni azon 
kedveseinkre, akik távol vannak, elvesztek vagy 
meghaltak... hanem jótetteket, önlegyőzést is kell 
véghezvinnünk, ha boldogan újra akarunk talál
kozni velük.. .

Viseltessünk tehát háromszoros hűséggel ha- 
lottaink iránt: először az érzés, az elnein múló 
szeretet, — másodszor a megújuló rájuk gondolás, — 
harmadszor pedig az ismételt jó cselekedet és 
őnlegyőzés hűségével!
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