
holdas dzsentrikr�l, akik egy cigánylány kedvéért otthagyták a kas-
télyt, kiköltöztek a cigányok közé és ott éltek cigányi sorsban, alig 
érintkezve a külvilággal. Ma is tudok fiatal emberekr�l, még ebb�l az 
osztályból valókról, akik elvettek egy paraszt cselédlányt, �k maguk 
gazdasági akadémiai oklevél birtokában düledez� kalyibában élnek, 
két rossz gebével fuvaroznák. V a g y másokról, akik kint élnek paraszti 
sorsban egy istenháta mögötti tanyán, kutyákat dressziroznak, és ha-
vonként, ha egyszer felkeresik hozzátartozóikat, inkább kötelességszerű-
en, mint kivánságaiknak engedve. 

Ez az életmód, ez a nemtör�dömség, ez az érdektelenség és a hiva-
tottságnak ez a végzetes félreértése természetesen nem eredményezhe— 
tet egyebet, mint gazdasági és társadalmi lehetetlenülést és politikai za— 
vart. Tudott�e ez az osztály az európai eszmék változásáról, ha már b i r -
tokoló min�ségben elnyomott vagy segédkezett az elnyomatásban, leg-
alább profitált�e ebb�l az elnyomatásból akár gazdaságilag, akár kultu-
rálisan, kiépitett�e magának egy megingathatatlan erkölcsi és anyagi 
bázist a világrend keretein belül vagy mindezt elmulasztotta? V a g y ka-
rikaturává vált, ahelyett, hogy példaképpé emelkedett volna, er�sitette�e 
az egyetemes nemzetet, a fajt és végs� igénytelenségben az osztályt, ahe-
lyett, hogy gyengitette volna, példát mutatott�e ahelyett, hogy e l re t-
tent� példává vált volna? Még magával szemben is bünösen élt, még ma-
gával szemben is mulasztásokat követett el, akárcsak a néppel szemben, 
amelynek a szomszédságában és megröviditésére birtokolt. (Befejezése a 
következ� számban.) 

K E R T I I D I L L 

Irta: FODOR JÓZSEF 

A paradicsomok: vörös 
Zsarnokai a kertnek; 
Dagadnak és nevetnek, 
Minden vérét kiszitták: 
Azért oly pirosak �k, 
Azért oly sárga a kert — 
De �k csak egyre telnek, 
Vérszipói a kertnek — 
De �k csak rátapadnak, 
Sz�jják, sz�jják a vérét, 
Élik fényét a Napnak 
S a vért�l majd kihasadnak. 

Körül a növény�szépség 
Sorvad a földre dűlve, 
Kiszitták minden vérét — 
De �k, rátelepülve, 
Csak szijják egyre jobban; 
Csonttá, vázzá fakul a kert — 
Csak az � arcuk dagad, lobban. 

Már, butulásig telve, 
Lehuzza testük terhe; 
Vörös nagy testük a földön 
Hemperg: s �k sz�jják a vért 
Dagadva és nevetve. 

Körül holtsápadt a kert — 
De �k még egyre telnek, 
Mégjobban rátapadnak, 
Szijják, szijják a vérét 
És röhögnek a kertnek 
Képébe, majd kihasadnak. 

Vörösen és lobbanva 
Egyszerre tátog ajka 
Száz vérképű zsarnoknak — 
S orkán�kacajt harsognak 
Gutaütésig érve, 
A sápadt kert képébe! 

Nagy, r�t, telt, puffadt testek 
A földön hanyat esnek, 
Hahotázva, kacagva, — 
A kiszitt zsirú kertnek 
Vérén duzzadt, butulva, 
Elterülve, jóllakva! 


