
Köszöntjük az Olvasót!

Költőink, íróink, nagy gondolkodóink mindig elmerengtek az elmúlt esztendő ese-
ményein, mérleget készítvén arról, mit hozott az előző év, akár a hazának, akár személyesen
nekik.

Csokonai 1797-ben írt „ Újesztendei gondolatok " című nagy versében az idő futásáról,
mély filozófiai tartalmáról elmélkedik:

Óh idő, te egész!
Nincsen neked sem kezdeted, sem véged.
És csupán a véges ész
Szabdalt fel apró részeidre téged.

Egy év leforgása számadásra készteti, ám a nagy dolgok végén saját, belsejét tépő
kérdésről szól, Lilláról.

Ugyanígy van ezzel Petőfi is, aki—születvén szilveszterkor—többször is elgondolkodik
az idő múlásán. Először még általánosságban, ám utóbb a nagy ajándék, Szendrey Júlia
nevében, jósolva boldog életet, s gyermekeket. S végül a szabadságharc tavaszi hadjárata
előtt a forradalomról, s a magyar szabadságról.

Sokakat említhetnénk még.
De most vessük figyelmünket a fiatal, gimnazista Karinthy Frigyesre, aki naplót ve-

zetett, s átélte a nagy fordulatot, a XIX—XX. század fordulóját. Előző nap még iskolai
dolgaival foglalkozik, ám december 29-én ezt jegyzi be: „A jövő század, habár rendes
10 édes számítás szerint csak 1901 ben venné kezdetét, a pápa kívánsága szerint most 1900
Január 1 jén lép az emberiség elé.

Most még: 1899. Deczember 31.
De egy negyed óra múlva már 1900 Január egy, XX. század. Hát biz criticus óra ez; a

mikor a XIX. századból a másikba megyünk át. Most még századvégiek vagyunk;
nemsokára század eleiek leszünk. Úgyám. No ez a századvég ép nem a legjobb volt. Papa
alszik már — egy századot alszik keresztül. Elza Eta Cerlin néninél murin vannak. Gizi
naplót ír. Juj de különös most pár perc választ el egy másik századtól. Kitudja mit hoz a
jövendő, mi lesz a XXik századról a történelemben. Várom várom... 12 perez múlva itt lesz
a nagy idő. Hej haj sellyem az élet. Ha a XXik századba iskolába megyek, egy szép rajzot
adhatok az öregnek. Múlt évbe ilyenkor épen naplót írtam; de akkor az ebédlőbe most a
kis szobába. Hopp hopp hopp. A benti óra 12 ütését várom mely a nagy fordulót jelenti.



Ebben a pillanatban
1900 Január 1.
XX. század.
Éljen XX. Agy ff!
Hogy volt! 1900!!!.
A bürök. Hoch búr! Abczug Anglia!

1900. Január 4. Csütürtök. 1900.
Servus napló a XX. ik században! Na hogy mint érzed magad? Tán kissé meleged van;

az könnyen meglehet mert miután a szobába korovisötétség van, ideültem véled a földre a
pattogó kályha mellé a mely genügend világot terjeszt. Most írtam meg a számtant —
correctül.

Na de térjünk az igazi tárgyra. Tegnap voltunk először iskolába. Unalmas volt
nagyon..."

Vissza tehát a hétköznapokhoz, a kamatláb számításhoz, a napi feladathoz, az
aquincumi ismeretekhez a nagyszerűségtől, melynek szele az iskolát, a hétköznapokat, de
még a családot sem csapta meg.

De a túláradó fantázia azonban Karinthynál más.
Ő a technikai csodák századát várja, lelkesedik a repülésért (Zeppelin, repülőgép), bár

a világháborúban látnia kell a technika háborúra való felhasználását, az emberölő
gépeket. De nem ábrándul ki. Végig élete során lelkesedik a tudományért, a tudomány adta
csodákért, legyen az a tenger mélyének kutatása, az égbolt, sőt a világűr meghódítása
(Piccard sztratoszféra repülése). Az orvostudomány nagyszerűségében bízik, s ezt saját
testén is érezheti majd. Nem veszti el a hitét. Persze nem érte meg Hirosimát és Nagasakit.
De nem kellett hosszú idő a távolbalátáshoz, az űr meghódításához, a Holdra szálláshoz,
az élet meghosszabbításához, s a még általa sem gondolt kommunikációs forradalomhoz.
S sorolhatnák.

Mindezt Karinthy a humánum jegyében képzelte el, s nem úgy, hogy városokat, népeket
irtanak ki, törölnek el a föld színéről egyre tökéletesedő technikával, a ma Karinthyjának
egy Auschwitz, Drezda, Tokió, Hirosima, Vietnam, Irak, Bosznia, Csecsenföld kérdésével
kell szembenéznie. Vagy olyan jelenségekkel, mint az őserdők irtása, a folyók szennyezése,
az ózonlyuk kérdése, amely mind-mind a technika századának öröksége. De már a magunk
bőrén is, a Tiszán keresztül tapasztaltuk, átvezet a XXI. századba, sőt a második évezredbe.
Lehet, hogy a Tisza kérdése nem a modern, hanem éppen az elaggott technika, a fele-
lőtlenség következménye.

A Jászkunság jelen száma a század- és ezredforduló kérdéseiről közöl apró, egy kis
térséget érintő írásokat.

Kérjük olvasóinkat, gondolkozzanak el ezen úgy, hogy szűkebb pátriájukra is gon-
dolnak.

Szabó László


