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ratják jómindnyájuk értéktelen, elveszett 
életét. 

A kunyhó előtt Anka, a jobbágy-falu 
legszebb lánya, Janosik fiának kedvese, 
kétségbeesett hangon a hegyekbe sikongja 
mátkája nevét, hátha megjön az ifjú 
Janosik. \ 

A hegyekből a diákok városias vise
letében megjön az ifjú Janosik. Mátkája 
sirva fut hozzá és elmondja, mi történt. 
Apád a deresen! Janosik baltát ragadva 
árkon-bokron keresztül rohan a kastélyba. 
A bamba poroszlót félrelökve a pincébe 
fut, ahol deresre kötözve két hajdú üt
legeli kiaszott apját. A berohanó diáktól 
visszahőkölnek. Janosik a dereshez tér
del és apja fölé hajlik. Az öreg már ki
szenvedett. 

Janosik szörnyű bosszút fogad. A föl
desurat-megfenyegeti. „Ha jószágodat el
hajtják, Janosiknak köszönheted. Ha paj
tád vagy kastélyod kigyullad, azt is Ja
nosiknak köszönheted. Ne felejtsd el Ja
nosik nevét!" 

A hegyekbe megy a diák és gyönyörű 
dallal seregiti össze a környék elégedet
lenjeit. Egymásután ragadják meg hoszú-
nyelű baltáikat a felkelők. Vidám élet 
folyik a hegyekben. Megsarcolják az úri 
gulyát. Elhajtják az úri nyájakat. Elve
szik a postakocsik pénzét. Felgyújtják a 
földesúr kastélyát és a szabadulás re
ménysugarait hintik a nép közt. 

A romantika gőze lengi körül e tör
ténést. De lehet-e másként népmentő be
tyárvilág legendás hőseinél? 

Egy úri mulatságon, színdarab kere
tébe tolakodva eltáncolják betyáros job
bágytáncaikat és tréfás társasjáték kere
tében elszedik a tapsoló közönség ék
szereit. Es vége-hossza nincsen az úri 
világ tréfás és komoly megsarcolásának. 
A hegyekbe küldött ellenük készülődő 
pandurszázadot is megcsúfolják. Összekö
tözve szekereken a vármegyére szállítják 
őket. Janosik a földesurat is irgalmatla
nul elvereti a deresen saját begyakorolt 
hajdúival. 

A csapatnyi jobbágyfelkelő bekeríté
sére a vármegye urai katonaságot hozat
nak az osztrák császár seregéből. A tél 
és a szükség szorongatják a betyárokat. 
Ravasz trükkel lecsalogatják a szoronga
tott betyárokat a hegyekből. Elkesere
dett küzdelem indul, de a túlerő legyőzi 
a búvóhelyükből kicsalt hősöket. 

Janosikot, aki minden kinzatás elle
nére se vallja, hová tették az urak pén
zét, akasztani viszik. Az akasztófa ár
nyékában Janosik népi jobbágytáncba fog. 
Lassan indul a dermesztő tánc, de mind 
szilajabbul döngöl a ritmusa, A tánc lá
zadó örömében annyi erő, annyi biztatás 
van, hogy érezzük, hiába akasztófa, pan
dúrok és zsoldos seregek, a népi sza
badság győzni fog. 1713-ban császári ren
delettel a megye felakasztatta Janosikot, 
a szlovákok szabadságszerető Rózsa Sán
dorét. 

A film szereplői hamisítatlan szlovák 
népviseletben jelennek meg. Arcuk mása 
sok alföldi faluban ma is megtalálható. 
Festői hegyi tájakon folyik a küzdelem. 
Valóságteremtő, leegyszerűsített művé
szettel megoldott színjátékot vittek a 
lencse elé. A csehszlovák demokrácia 
szép filmje volt Janosik, a betyár. 

Laták István 

K R Ó N I K A 

— 59 magyar iró, tudós és művész 
írásban protestált a készülő zsidóellenes 
törvény miatt. 

— A Kínában harcoló japán hadse
reg eddigi főparancsnokát, Teraucsi tá
bornokot leváltották és helyébe Uosioku 
tábornokot nevezték ki. 

— A német kormány elrendelte a 
schilling eltörlését. 

— Az indiai Misori városban a hindu 
nacionalisták kongresszust tartottak, ame
lyen 30.000 ember vett részt. Ez alka
lommal is vérontásra került a sor, mivel 
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a rendőrség a gyűlés résztvevőit megtá
madta. Az ok a nemzeti zászló volt, 
amelyet a rendőrség tilalma ellenére ki
tűztek. 32 ember meghalt, 48 súlyosan 
megsebesült. 

— A lengyel parasztság a politikai 
és gazdasági helyzet miatti elégedetlen
ségének jeléül újabb nagyarányú sztrájkra 
készülődik. 

— A múlt hó 19-én volt két éve 
annak, hogy Palesztinában megkezdődtek 
a zavargások, melyek folytán eddig a 
zsidók közül 142 vesztették el életüket, 
500 pedig-kisebb nagyobb sebesülést 
kaptak. 

— A szovjet kormány megszüntette 
bécsi képviseletét. 

— Az új magyar kormány kilátásba 
helyezte a parlament feloszlatását és az 
autoritativ rezsim bevezetését. Magyar
ország ezzel Ausztria útjára lépett. 

— A Kvangszi tartományi katonai 
kiképzés vezetője kijelentette, hogy je
lenleg a tartomány 14 millió lakosa kö
zül 2 és fél millió kap katonai kiképzést 
köztük természetesen a diákok is, akik
nek egy része már a fronton van, másik 
részük pedig felvilágosító munkát végez 
a lakosság között. 

— A kassai magyar munkásakadémia 
József Attila-emlékestet rendezett ápri
lis 4-én. 

— Kassák Lajost, az ismert írót el
itélték Magyarországon két hónapra, mert 
egy kinai katona versét közölte. 

— A német hatóságok kiutasították 
Ausztriából a londoni „Times", a „Daily 
Telegraph" cimű lapok és a Reuter tu
dósító iroda tudósítóit. 

— Lengyelországban betiltották a zsi
dóságnak a rituális vágást és 3 millió 
zsidó most tiltakozásul vegetáriánus étke
zésre készül áttérni. 

— Jugoszláviában 140 ezer külföldi 
dolgozik. Az iparban és a gyáriparban 
48 ezer, a földmüvelés, erdészet, halá
szat körében 46 ezer, a kereskedelem
ben, hitel-, szállító vállalatoknál 16,800, 
szabad pályákon és közszolgálatban 15.000 
és különféle más alkalmazásban 13,500. 
Legtöbb cseh van: 38,400, orosz emigráns 
26,800 és 20,800 olasz állampolgár, akik
nek nagyobb részét emigráns horvát és 
szlovén nemzetiségűek teszik ki, 21 ezer 
magyar, stb. 

— A háborús készülődés nem bé
kíthető ki a szociális igazsággal. Ez a 
két dolog úgy gazdasági mint erkölcsi 
szempontból szöges ellentétben áll. A 
háborús készülődések csakis a civilizált 
élet kisebb vagy nagyobb rovására tör
ténhetnek. A szociális igazság csak frá
zis, ha a termelő erők nem a békés 
fejlődést szolgálják, mert az emberiség 

Minden számunkban szelvényt közlünk, hogy olvasóink 

kívánságát lehetőségeinkhez mérten teljesíthessük. 

Szíveskedjék e szelvényt levágni és szerkesztőségünkhöz juttatni. 
Fordíts! 
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általános fejlődése csak békében lehet
séges. A kollektív biztonság ezért, nem 
csak politikai felfogás, de hogy valósággá 
váljék olyan nemzeti és nemzetközi 
gazdasági berendezkedés szükséges, mely
nek alapköve — a szociális igazság. 
(Harold Batler a Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatal elnöke Prágában tartott beszé
dében.) 

— Borah amerikai szenátor az USA 
alkotmányának 150 éves évfordulóján a 
náci propagandáról beszélve a követke
zőket mondta: „Ezeket az ügynököket 
nálunk védik az egyesülési szólás és 
sajtószabadság alkotmányos joga, amely 
jogokat ők otthon régen fölrúgtak. Ha 
megszegik a mi törvényeinket nem ha
zájuk bírósága, de a mi független bíró
ságunk ítélkezik majd fölöttük. A mi 
bíráink nem részrehajlók és nem félnek. 
Ha bűnösök, elitélik őket. Ha a bűnük 
oly nagy, hogy megérdemlik a villamos 
széket, a mi kormányunk attól sem 
ijed meg". 

— Egy angol folyóirat összehasonlítá
sokat tett a mostani kínai japán és az 
1904-es orosz-japán háború között. A lap 
szerint 1904-ben Japán 1,100.000 kato
nát mozgósított, az 1937. és első három 
hónapjában pedig 1,000.000-t. 1904-ben 
a frontokon 430.000 katona volt, most 
pedig 500.000. 1904-ben a veszteség 
200.000 halott és sebesült, most pedig 
már 100.000 halott és sebesült van. A 
A háború egy napja 1904-ben 3.6 millió 
jenbe került, most pedig napi 5 millió 
jen veszteséget jelent. 

— Parisban január közepe táján ünne
pelték 40 éves évfordulóját annak, hogy 
a nevezetes francia író Zola Emil „J'ac-
cuse" („Vádolok") c. cikkét az „Aurora" 
c. lapban megjentette. Ez a cikk úgy Zola 
írói életének mint a „Dreyfuss-ügy"nek 
fontos eseménye volt. Zolát fenti cikkért 
egy évi börtönre ítélték, a kiadó pedig 
5 hónapot kapott. Ezenkívül az író és a 
kiadó még 3.000 frank pénzbírságot is 
viselt. 

Szerezzetek új előfizetőket 
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