
BI ZAL OM

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

12. és 13. szám. II. évfolyam. 1931 Péter és Pál.

ELŐFIZETÉSI ÁR egész évre 3 pengő, számonként 16 fillér.

Péter
Június 29-én, Péter és Pál napján kezdődik az 

aratás országunkban. Erre a napra majd mindenütt 
arannyá érik a gabona és le kell vágni. Az egész ország 
népessége nehéz és boldog munkához lát e napon. 
Férfiak, asszonyok, lányok és gyerekek mind kiveszik 
a maguk részét az aratás munkájából. Péter és Pál 
napjától kezdve, az aratás vé geztéig, napkeltétől nap
nyugtáig dolgozik a föld népe s mivel ezidöben igen 
hosszúak a nappalok: alig nyugszik egy pár órát. De 
szívesen teszi s nem fáj a szíve a 8 órai napi munka 
után. Keze között érzi az áldást, a jövendő kenyeret s 
tudja jól, hogyha késik az aratással, a gabona betakarí
tásával az egész országnak s önmagának okoz kárt. Az 
aratás ideje Magyarországon: a nagy emberi erőfeszítés ideje 
és a nagy isteni áldás ideje. S ebben a Csonka-ország
ban, melynek nincs fája, szene, sava, aranya, vasa stb. 
stb.: az aranyszemű, kenyeret adó gabona, mindnyájunk 
létének alapja. Még ma is az, amikor az egész világ 
nyögi az alacsony gabona árakat a magas iparcikk 
árakkal szemben.

Hogy mennyire fontos nekünk a gabona, azt abból 
lehet látni, hogy még mindig legnagyobb szerencsétlen
ség ránk nézve az, ha rossz aratásunk, ha hitvány ter
mésünk van. Ez mégis csak a legnagyobb csapás, ami 
érhet bennünket.

De azt, hogy milyen legyen a termés az ember

és Pál.
nem döntheti el egymaga. Megeshetik, hogy gondosan 
gazdálkodik, rendesen trágyázza és pihenteti a földet, 
mindent elkövet, amit egy jó és hű mezőgazda elkövet
het s azután jön szárazság vagy jég vagy bogár — és 
elpusztítja a termést. Az tehát, hogy milyen lesz az 
aratás, — az emberen kívül, még az elemektől is függ 
és az elemek Urától.

A magyar ember Péter és Pál napján, amikor 
elkezdi az aratást kaszával kezében, s szembe néz föld
jének ezévi termésével: ott kint a szabad ég alatt 
összetalálkozik sorsával s megtanulhatja, hogy Isten 
valóban nem bottal bünteti, hanem az elemek erejével — 
viharral, jéggel, kárral, szárazsággal —, de ugyancsak 
az elemek erejével is áldja meg: napfénnyel, esővel, 
széllel, feketefölddel.

Péter és Pál apostolok szent napján, az aratás 
kezdetén, a magyar ember érezheti, hogy az egész nagy 
természetben s annak minden erejében s minden válto
zásában benne mozog egy eget és földet mozgató, 
hatalmas kéz.

Ugyanaz a kéz, mely kétezer évvel ezelőtt ember
kézzé lévén, fogta a kenyeret, megszegé s így szólt:

„Ez az én testem, mely tiérettetek megtöretik.0
Ugyanaz a kéz, mely pár nappal később a kereszten 

szöggel átültetett. Szent és nagy nap az aratás kezde
tének napja.
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EGY FEGYENCHEZ.
Embertársam, testvér, te névtelen fegyenc, 
ki nyílt panaszoddal elöltem megjelensz, 
olt vagyuk melletted, letörlöm a könnyed, 
megosztva a bánat, tán neked is könnyebb.
Nem kutatom, mi vitt abba a nagy házba, 
mért vagy egy időre porig lealázva, 
de bárki légy is, bármit cselekediél,
„Egy könny" Írásoddal újra ember lettél.
Ember, mert ki ott is úgy tud versben írni, 
csókos tavasz után keseregve sírni, 
annak szive is van, nemes érző szive, 
s kínos rabláncon is olt virraszt a hite.
Ne mond, hogy a tudás tinektek nem érték, 
ez attól függ, ott fenn ki számára mérték. 
Választottaké ez, a jó Isten adja, 
legyen az bármelyik fegyháznak a rabja.
Most tán senkik vagytok, csak névtelen számok, 
kisebb-nagyobb bűnért lejárati zálog.
De ha lassan eljő a kiváltás napja: 
emberi értékét kiki vissza kapja.
Ne mond, hogy tirátok megvetéssel néznek.
Nem igaz, nem igaz! Hisz magam is vérzek, 
mikor durva daróc ruhátokban látlak — 
gúny, megvetés helyett szívemből sajnállak.
Sajnállak testvérem, oda túl a rácson, 
de hidd cl, tíz éve nekünk sincs karácsony; 
itt künn, napfényen is örökös a rabság, 
egész ország fegyház, életünk csak rabság.
Minket is lesújtott, letiport az élet; 
mi is szabadságról álmodozunk véled.
Ezért imádkozunk, robotolunk, élünk, 
ez a mi megrögzött, dönthetlen reményünk.
Ne csüggedj hát rablárs, ne hulljon a könnyed. 
Lesz még szabadulás, jobb idők is jönnek.
Az a szép palota ott a Dunaparton 
betegeknek enyhülés, javulóknak: pardon.
Évezredek szállnak el az idő szárnyán, 
a te kis időd is elmúlik, lejár tán.
Az az „Egy könny* legyen talizmánod, 
mikor bilincseid magadról lerázod.
Addig féltve őrizd, senki ne is sejtse, 
szived kincses ház; soha ki ne ejtse.
Tedd el, rejtsd el, gyüjtsed arra a nagy napra, 
mikor szabadságát Hazánk visszakapja.
Öröm könny-tengerben ússzon milliók szeme. 
Buzgó imádságra záruljon a keze.
Úgy kérje az Istent fenn a magas égben, 
hogy Csonkaországunk az legyen mint régen.

Pintér Imre.
(A Váci Hírlap folyó évi 41. számából).

Napfény és egészség.
„Ahová nem megy be a napsugár, oda bemegy az 

orvos", — mondja egy olasz közmondás. A világ vala
mennyi népének vannak ilyen mélyértelmü közmondásai, 
szállóigéi, mert minden nép ősidők óta hisz a napsugarak- 
gyógyító erejében. Aáindig hitt ebben, anélkül, hogy en
nek tudományos magyarázatát tudta volna adni. De 
nem is volt szükség a megokolásra, mert az ösztönös 
megérzés igazát eléggé bizonyították a mindennapi ta
pasztalatok, az életerő varázslatos felpezsdülése a tava
szi napsugarak nyomán s az egész természet elsápadása, 
pusztulása ősszel, midőn a napsugarak egyre fogyatkozó 
erővel érnek a földre.

Az orvosi tudomány csak a legújabb időkben kez
dett foglalkozni a napsugarak gyógyító erejével. Minde
nekelőtt bebizonyosodott az, hogy azokban a sötét lakások
ban, ahova a napsugarak be nem jutnak, valóban elöbb-

utóbb megjelenik az orvos, mert ott a betegségeket okozó 
bacillusok hallatlan mértékben elszaporodnak és meg
támadnak minden élő szervezetet. A napfény a legjobb 
fertőtlenítőszer,'a napfény öli meg legtökéletesebben a 
bacillusokat. Ahol nincs napfény, ott a bacillusok leg
nagyobb ellensége hiányzik és ott nyitva van az ajtó 
mindenféle betegség számára.

De kiderült az is hogy a napfény nemcsak a leg
tökéletesebb megelőzője a betegségeknek, hanem a nap
sugaraknak valóban gyógyító, a szervezetet erősítő hatá
suk van. Ma még az orvosi tudomány sem kutatta ki 
a napfény gyógyító erejének okát pontosan, de az erre 
vonatkozó vizsgálódások megindultak és így az orvos- 
tudománynak új ága van kialakulóban, amely a napsuga
raknak az élöszervezetre való hatásait igyekszik kifür
készni.

A látszólag fehér napsugár tulajdonképpen külön
böző színű sugarak összetételéből áll, ami rögtön be
bizonyítható, ha a napsugarakat üveghasábon bocsátjuk 
keresztül. Az üvegprizma a fehér fénysugarat színes 
fénykévére bontja, amelyben vörös, sárga, zöld, kék, in
digó, ibolyaszínek sziporkáznak egymásmellen. Ebben 
a ragyogó fénynyalábban tulajdonkép számtalan sok szín 
van, mert az egyes színek finom átmenetekkel folynak 
át egymásba. Ebben a fényszalagban a két szélső szín 
a vörös és az ibolya. Azonban a napfény felbontott 
színszalagjában csak az emberi szem látja szélső su
garaknak a vöröset és az ibolyát, valójában úgy áll a 
dolog, hogy a sugárnyalábban a vörösön innen s az 
ibolyán túl is vannak még sugarak, amit alkalmas esz
közökkel ki is lehet mutatni.

Minden sugárfajtának, úgy a láthatóknak, mint a 
láthatatlanoknak, megvan a maguk külön hatásuk a 
szervezetre. És ez a hatás más a napnak s az évsza
koknak minden időrészletében, más a síkságon, a ma
gas hegyvidéken, a tengereken és partjaikon s a külön 
bőző éghajlatok alatt.

Különböző mérőeszközöket szerkesztettek azért, 
hogy megállapítható legyen egy-egy vidéken a napsu
garak hatóerejének minden tulajdonsága, amelynek összes
sége aztán az illető vidék sugárzási klímáját adja.

A vizsgálódások közben megállapítást nyert, hogy 
az ember bőrén és a bőr alatt fekvő testrészekben a 
vörösöninneni láthatatlan sugarak és a velük rokon lát
ható sugarak keltik a legerősebb hőhatást. Ezeket a 
sugarakat az ember bőre a maguk egészében felveszi, 
de az általuk keltett ‘hö a test mélyebb rétegeiben jelen
tékenyen csökken. Áz ibolyántúli sugarak és a velük 
rokon látható sugarak ellenben áthatolnak a bőrön és a 
mélyebben fekvő szövetekben keltenek erősebb meleget, 
ami igen sokáig megmarad.

Az ibolyántúli sugaraknak rendkívül fontos élettani 
hatásuk van. Ezeknek hatására a bőr rövid idő alatt 
elveszti sápadt színét és a vérerek erős kitágulása s a 
vér összetételének javulása miatt rózsapiros színezetet 
kap, rugalmassá és egészséges külsejűvé lesz. Ez a jó
tékony hatás nem korlátozódik egyedül a bőrre, hanem 
kiterjed a mélyebben fekvő izmokra, sőt a belső szer
vekre is. De vegyi hatást is gyakorolnak a vérre ezek 
a sugarak és ezzel káros hatást is fejthetnek ki, külö
nösen, ha a test nem alkalmazkodott hozzá még nagyobb 
tömegben való fölvételükhöz. Ilyenkor szédülést okoznak, 
a bőr fájdalmasan megpirosodik és hirtelen lesülés áll 
be, amit a magas hegyvidékek túristái „gleccsersülés" 
néven ismernek.

Az egészséges ember szervezete elég gyorsan al
kalmazkodik az ibolyántúli sugarak fölvételére. De ma
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ga a szervezet is védekezik eme káros hatások ellen. 
A bőr felszínén ugyanis egy barnáspiros-színű réteg 
keletkezik, amely elnyeli az ibolyántúli sugarak nagy 
részét s ezzel kártevő hatásuknak elejét veszi.

A napfény, mielőtt hozzánk ér, a földet burkoló 
levegőrétegen hatol át. A levegőréteg minősége nagyon- 
befolyásolhatja a napsugarak hatását. A levegőben levő 
parányi részecskék, különösen a porszemek, a napsuga
rakból a kék, ibolya és ibolyántúli sugarakat visszave
rik. A vörösöntúli sugarak jelentékeny részét pedig a 
levegő alsó rétegeiben levő vízgőz és szénsav nyelik el.

Jelentékenyen befolyásolja a napsugarakat az út 
hosszúsága is, amelyet a légrétegen át kell megtenniük. 
Minél hosszabb ez az út, a napsugarak annál többet 
veszítenek kék-, ibolya- és ibolyántúli tartalmukból. 
Ezért látszik a Nap reggel és este, amikor legmélyeb
ben áll, és amikor sugarai hosszú utat futnak be, vö
rösszínűnek. A napfény akkor van teljes erejében, külö
nösen az ibolyántúli sugarak tekintetében, midőn a leg
rövidebb utat teszik meg a légrétegen át, amidőn leg
magasabban áll. Ezért aztán télen kisebb az ibolyántúli 
sugarak hatása, mint nyáron. A magas hegyvidéken 
azonban ez a különbség elenyésző, mert itt a levegő- 
réteg vastagsága nem olyan nagy, mint az alföldi vidé
keken.

Kétségtelen, hogy a napfényben nagy gyógyítóerő 
rejlik, amelynek titkait csak most bontogatja az orvosi 
tudomány. De mint minden hatásos szer, úgy a nap
fény is veszedelmessé, károshatásúvá lehet, ha minden 
elővigyázat nélkül, egyszerre nagy mennyiségben akarja 
valaki igénybe venni. Különösen figyelembe veendő ez 
a meztelen testtel való napfürdőzésnél.

Az első lopás.
Költői elbeszélés. Irta: Arany János.

„Ki ruházta fel a mezők liliomát?
Ki visel hű gondot, az égi madárra?
Útlan bujdosónak ki vezérli nyomát?
Kit nevez atyjának az atyátlan árva?
Él még a jó Isten! ö engem is szeret:
Megadja, ha kérem, a mai kenyeret."
Gazdag Imre szólt így, aki e név mellé 
Egy járomszeget se’ örökölt apjátul;
Nemes ember volt az, mindenét elperlé:
Húzza be az ajtót majd valaki hátul,
Ez volt az öregnek a szava járása;
Perlett is, ivott is; — a fia, ám lássa!
És szilaj tulokként nőtt volna fel Imre,
Ha szerető szivű édes anyja nincsen:
Az kapatta jókor istenfélelemre,
Hogy a puha földbe olyan magot hintsen, 
Melyet a hév nem bánt, az eső el nem mos, 
Melynek aratása mindenkor bizonyos.
Még fülében kongott a harang Imrének,
Mely az anyja mellé apját elkísérte,
Még lelkében zengett a halottas ének!
Már felpattant a dob: „ki ad többet érte?"
És alig oszlott el a bús gyülekezet:
Nevetkelve, vígan, másik gyülekezett.
Semmi nélkül maradt Imre, mint az ujja,
Mert azért a törvény törvény, hogy nem enged; 
Hej! ez egy szót: másé, nehezen tanulja,

Nehezen felejti az édes micnk-et;
Más kaszálja rétjét, földjét más takarja; 
Elfordul, ha ott jár, nem is nézhet arra.
Benyelé az ős per, amit csak talála,
Megmaradt a vén ház, a nagy ronda telek, 
Édes, jó anyjáról ez a birtok álla,
Nem bántá a törvény, de igen a szelek!
Őszre kelvén, gazzal, kóróval befedte,
Új boron a szép lyányt belé is vezette.
Tizenhét esztendős múlt a gazda éppen, 
Tizennégy az anyjok kendernyövés óta;
Ilyen egy házaspár összeillik szépen,
Nem más húron pendül a kétféle nóta:
Mert a világtalan s az ő vak vezére 
Mit tudjon egymásnak vetni a szemére?
Jól teszi, ha olvas, aki ráér, könyvet:
Imre is jól tette, de ö mindig ráért,
Dereka megfájul, ha egy kissé görnyed,
Nem is nagyon él-hal kaszáért, kapáért: 
Sanyarú élet az, egy darab kenyéren:
Meleg is van nyáron, hideg is van télen.
Kinyílott az idő: az égi madárnak 
Erdőben, mezőben dús asztal teriile:
De nem úgy ám, bezzeg, a fiatal párnak! 
Betevő falat is szűkén van körűié;
Liliom köntösét meghozá a tavasz:
A menyecske száján örökös a panasz;
Hogy ő már az utcán végig menni sem mer, 
Ünneplő ruháit viselőbe fogja;
Hogy ujjal mutat már őrá minden ember:
Ni! a régi kendő, a lyány kori szoknya;
Nemes asszony volna: mennyire szégyenül 
Az Isten házába sem tud ő már menni.
Egy tehén, fiástul, meg egy kapa szőlő,
Ennyi gazdaság volt, ennyit hoza Márta.
Elébb a tehenet önté fel az őrlő,
Majd a szöl lőcskét is a malom lejárta.
Most napszámra menjen? azt nem szokta Imre, 
Ha bírná se’ tenné, csúfra, szégyenszemre.
Körül-körülnézte szegény háza-táját,
Egy rozzant, nagy fészer volt még az udvaron: 
Elbontá, eladta köveit és fáját,
Minek az ól, ha nincs semmiféle barom?
S minek a nagy udvar? elég volna fele:
Kicsi helyt megfordul már az ő szekere.
Megevé az udvart körül, mint egy lángost,
(A szomszédok olcsón jutottak hozzája);
Önnön lakóházát is megkezdi már most,
Annak is van egy-két heverő szobája;
Mint kazal szénának, eladá a végit:
Keresi a téglát, amely ember épít. 
így eszi hajlékát az a féreg, melynek 
Eledele torma, s a háza is torma.
De hamar elfogyott csekély ára ennek, 
Gondolkozik Imre, hogy mi van még sorba? 
Könnyű kitalálni: fele-ház még ott van:
De neje várandós minden pillanatban.
Feje fölül már most a tetőt eladja?
Ezt ily állapottal a pogány se’ tenné. 
Hánykódik erősen szíve indulatja,
Gondjai fűződnek véges-végtelenné;
Tiz-húsz koma csak kell, úgy illik, hiába!
S talpa fáradságát megveszi a bába.
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Aztán a betegnek egy jó ízű falat,
Üres kamarához e’ sem utolsó gond;
Egy üveg pálinka, mindig feje alatt.
Erősödik a ttó l... (hiszi ám a bolond!): 
Mindezeket Imre megfontolva bölcsen, 
Megindult, hogy a pénzt majd felkéri kölcsön.
De nem akadt ember, ki megemberelje,
Bár ajánlá, hogy tud írni jó levelet;
„Ha tegnap jött vo lna!... Jöjjön őszre kelve.. 
Mért nem áll cselédnek?..." Ez volt a felelet. 
Azt se’ bánná, úgymond, ha dolog fejében . . .  
Adtak jó tanácsot; megköszönte szépen.
Nagy vásárra készült mind a világ mosian,
Kiki hazahajtó tinaját, üszőjét,
Hogy eladja holnap a szomszéd városban 
A felelten ökröt, a felhízott sörét;
Egyedül Imrének nincs egy árva borja:
Mégis az a vásár neki legfőbb gondja.
Hazajött a csorda, elfekütt a pásztor;
Imre is lenyugvék a háza tövében,
Imádkozott volna, mindig tudta másszor,
Most elakadt benne a kellő-közepén; 
El-elmondla félig, meg-meg újrakezdte.
Mint amely tanulón kifogott a lecke.
Kínálgatja szemét, de nem kell az állom, 
Minden legkisebb neszt, moccanást megérez: 
Majd pók száll arcára láthatatlan szálon,
Majd egy dalos szúnyog téved a füléhez,
S haitik a szomszédból (sövényen át hallja) 
Barmok kérödzésc, lefekvö sóhaja.
Darabos felhők közt bujkál a hóid fénye, 
Elő-előbukkan, majd fellcgbe gázol:
Imrének is úgy tesz jó s rossz érzeménye, 
Nagy kísértet néki az a szomszéd jászol; 
Holdvilág elbúvik sűrű fellegen túl:
Imre fölkel lassan ... Imre lopni indul.
Nézzétek a tolvajt: ahol megy, ahol megy! 
Karimás kalapját a szemére húzta,
Azt gondolja, látszik homlokán a bűnjegy 
És hogy lesben fekszik kétfelől az utca,
És amint hevernek a sötétlő házak, 
Meg-megriad olykor, mintha mozdulnának.
Megyen öt-hat lépést, újra visszafordul, 
Minden kapuzugban lát valami rémet;
Ha! most jönek, jőnek: az ajtó csikordul... 
Nem, csak a szél lógáz egv sovány kútgémet. 
Világos az utca, sötét a sikátor:
Rossz lelkiösméret egyiken se’ bátor.
S amint elcsapódnék egy homályos közön, 
Ruháját valaki visszarántja hátul,
Szaladna, de nem bír: ijedtében köszön, 
Csakhogy szabadulhat a kihajló fátul.
Ne menj tovább Imre! bizony a fa gallya 
Nem azért fogott meg, hogy veszted akarja.
De Imre továbbmegy, és az utca torkán 
Úgy rémlik, utána lopódzo t valaki: 
önárnyéka volt az, mert egy felhő sarkán 
A hold fénye éppen akkor pillanta ki, —
De alig nézett ki, azonnal megbánta,
Szemére azonnal vastag felhőt ránta.
S megéred! a zápor. Sűrű suhogással 
Vesszözte keményen a lombos akácot.
A fa mellett Imre, nagy szívdobogással,

Leskelődött elébb, azután bemászott,
Kinyitá belül a sövénykapu felét 
S markába szorító fokosának nyelét.
Egy öreg, ősz ember volt a házigazda,
Házörzeni hagyták sírbaszállt cselédi;
Vékony vacsoráját egy tehén meghozta,
Nem sok kelle már, de mégis kelle néki,
E tudva, fokosát megszorító Imre:
Szabad ütni, úgymond, önnön védelemre.
És talán ütött is volna bolond ésszel. . .
Imre, Imre! ha most a gazda kilépne 
Álmosan, ősz hajjal, üres, puszta kézzel:
Ifiú karodat reá emelnéd-e?
Nem felelek róla, mit mit nem csinálnál:
Olyan a bűn! nagyobb fiat szül magánál.
Egy szó annyi mint száz: kevés idő múlva 
Saját udvarán volt az üszővel Imre,
Nagy lélekzetet vön, neki bátorula,
Szája pedig ráment egy hála-isten-re:
Csak midőn kiejté az Isten szót ajka,
Akkor ülődött meg, gondolkozván rajta.
Nem azt gondoló ő, hogy majd ráismernek,
Noha egész falu ott lesz a vásáron;
Nem is azt, hogy reggel friss nyomára lelnek, 
Bár az is meglátszik az éjjeli sáron;
Vén tolvaj meghányja elejét, mint végét:
Ö elébbre teszi lelke üdvösségét.
Érzi, hogy csömör van az ő udvarában: 
Akárhogy, akármint, ki kell annak menni!
„Még nem volna késő — gondolja magában — 
Megbánással a bűnt jóvá lehet tenni."
Alig született meg ez a gondolatja:
A lopott jószágot visszafelé hajtja.
De megjárta bezzeg. Most fogók a tetten 
Valamely kerülők, a helység cselédi.
Hazudnia kell itt — gondoló ijedten —
Mert az igazmondás soha meg nem védi: 
„Bitangjába’ lelte, gazdájához hajtja,
Az Isten előtt is ő csak ezt mondhatja."
Az Isten e lő tt? ... a mindentudó h igye...
Még az éji őr is kételkedik benne.
Másnap előfogta a vármegye tisztje 
S úgy megvallatá, hogy fele is sok lenne:
De Imre csak abban veti meg a lábát,
Hogy bitangul lelte más ember jószágát.
„Eh!" kiált a bíró — „azt én kötve hiszem; 
Vagy te hazudsz, fiam, vagy a lábad nyoma, 
Mely egyik udvarból a másikba viszen;
A kapu sem nyílott magától ki soha."
Imre látta ebből, hogy sarutalpának 
Nagyobb hitele van, mintsem a szavának.
Most elöbeszélte bűnbánó szavakkal,
Mikép orozó el, hogyan hajtó vissza.
„Hát bolond vagyok én?" kiáltott haraggal 
A bíró „vagy ittas, ki eszét megissza?
Vasat neki, láncot!... majd az ördög higye, 
Hogy a tolvaj, amit ellop, visszavigye!"
Minek mondjam tovább? tudjuk már a többit. - 
Szomorú ezentúl szegény Imre sorsa:
Lakozván penészes börtönnek az öblít, 
Csúszó-mászó féreg kenyeres pajtása;
Szellő oda nem száll, napfény oda nem hat, 
Csak a bolthajtásról csepeg bűzös harmat.
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Betevő falatját fojtó könnyel észi,
Hideglelős vízzel ingerli a szomját,
Rothadt a levegő, melyet ajkán bészí 
És rohadt beszédek sértik füle dobját:
Mert nem egyedül van: ott az egész megye 
Régen összeseprett salakja, szemetje,
Tolvajok, zsiványok, — kik rátarti kénnyel 
Zörgetik a rabság nehéz sarkantyúját; 
Dicsekszenek holmi balkörmü erénnyel,
A lopást, a rablást tanítják, tanulják:
S fiatal embernek, aki odatéved,
Arcáról letörlik a piros szemérmet.
Vén gazemberek, kik fényesre koptatták 
A bilincset, s most már gyönyörködnek benne. — 
Ezek a tanítást mindennap kiadták 
Imrének is, hogy ha valamire menne:
Oly nehéz hetükből, ez a lecke, álla,
Hogy Imrének borzadt minden haja-szála.
Azt írják mesében egy királyné felöl,
Hogy amit nappal szőtt, éjtszaka fölfejté;
Imre is úgy kezdte mindennap legelöl 
A tanulást, — éjjel mindig eifelejté;
Mert, ha lidércálom a többit megnyomta,
Szép imádságait sorra mind elmondta.
Istenéhez tért ő, vagy magába szállott,
És míg durva padján várta, hogy a hajnal 
Néki is juttasson egy parányi álmot: 
El-eltépelődék a világi bajjal.
Tenger baja addig hányta és vetette,
Míg kifáradt lelkét álomba rengette.
Az asszony miatt is temérdek a gondja:
Felőle csak egyszer hoztak üzenetet,
Hogy nem él a gyermek, halálán az anyja,
Fia elébb meghalt, azután született.
„Beli jól járt szegényke!" — Imre búsan szóla, 
„Beh jól já rt. . .  csak egyszer élve láttam volnál"
Egyszer megláthatni... halálnak sem a d n i...  
Fölnevelni szépen . . .  gyönyörködni benne. . .
Mi haszna! mi haszna. — Bolondság siratni: 
Szegényke! hisz’ úgy is világ csúfja lenne. 
„Tolvaj volt az apja, tolvaj fészekbe’ nőtt — “
Meg lenne gyalázva Isten, ember előtt.
„Ember előtt igen" — monda Imre bátran,
„De nem az előtt, ki a szívet vizsgálja!
Ha gonoszul tettem, igazán megbántam,
A megtérő juhot befogadja nyája;
Becsületem is még talán visszatérül:
Vagy, ha már égnem kell, ne magam tüzérül!
„Vagy, ha már égnem kell gyalázat tüzében,
Ne öntsek ezentúl magam arra olajt;
Ám maradjak tolvaj a világ szemében,
Csak a magam lelke ne kiáltson tolvajt!"
Ez vala Imrének erős föltétele:
Szinte könnyült a vas kezén lábán vele.
Beteg gyógyulását, rab szabadulását,
Nem hiába mondják, hogy nehezen várja;
Imre is úgy várta esztendő múlását,
Nehéz esztendő volt, de csak leszolgálta; 
Megszűré a fogság: halovány, színtelen,
Mint idétlen zöldség, mely pincékbe’ terem.
Tömlöce falától végre búcsút vévén,
Haza ért egy este önnön udvarába,
Nem fogadja senki, nem füstöl a kemény,

Elébe kutyája sem fut farkcsóválva;
Nem barátságos láng, — ijesztő sötétség 
Néz ki a pitvarból: Imrét öli kétség.
Benyit a pitvarba, majd a kis szobába;
Ki az? kérdi egy hang, mintha sírból jöne; 
Nem soká egy mécsnek halovány világa 
Odasüt az ágyra, hol ott fekszik nője.
Fekszik egy év óta, sem élvén, sem halván, 
Isten nyomorékja, kemény, hideg szalmán.
Jó, hogy ád az Isten könyörülő szivet.
Aki meg tud esni irgalombul, ingyen:
A beteg ágyához is mindennap tévedt 
Egy vigasztaló szó, hogy maga ne légyen; 
Étellel is tartják, — százszor több ennél, 
Hogy reményt tápláltak a reménytelennél.
Sok epesztő gonddal, sanyarú munkával 
Éli mostan Imre a földi világot;
Cstiggedezö lelke birkózik magával. 
Elcsigázott teste könnyez izzadságot;
Napja nem vidulás, éje nem pihenés:
Öröme, ha van is, az az öröm kevés.
Beteg ápolását bízni kelle másra,
Egész héten átal ö hozzá nem láthat:
0  maga a földet irtja, töri, ássa,
Tüskével, bokorral ví nehéz csatákat;
Mert legelőbb is egy irtásföldet bérle.
Sok orcaveríték, nem pénz, annak bére.
Eladá a telket, a nemesi házat,
Gunyhót raka földjén, sárbul, mint a fecske, 
Nem palástolá mész oldalán a mázat, 
Födeléül helybe termett a gaz, tüske;
Nem örökre épült: öt, hat esztendőre;
Annyi állandóság sem néz ki belőle
Hajnalhasadástó! késő éjszakáig 
Imre a kemény föld durva kérgit vájja,
Néha egy tuskóval birkózván sokáig,
Mely az útját sokszor naphosszán elállja; 
Néha a gyökeret, amint széjjelszalad, 
Kergetvén kapája, messze, a föld alatt.
Tüske, tövis tépi, vad venyige vérzi,
Ág akadoz arcán, bojtorján beléköt;
Délben a rekedt nap fojtó hevét érzi,
Hüs hajnalban hullat fagyos verítéket; 
Sokszor a hideg hold éjjeli sugára 
Csodálkozva néz le a késő munkára.
De, ha nehéz munka testét legörnyeszti, 
Fölemeli lelkét egy magasztos ének,
Mellyel bizodalmát táplálja, éleszti,
Könyörög s hálát ad a jó Istenének; 
Munkája is halad, jobban, mintsem várta, 
Bízvást néz, előre, örömmel néz hátra. 
Minden talpalatnyi tiszta földet használ,
Mit kiváj a tövis körme közül bajjal;
Hol egyéb se’ termett istenverte gaznál, 
Most tengeri díszlik selyem szőke hajjal;
Nő a karcsú kender, vígan köt a dinnye, 
Pénzt fog abból látni a gazda erszénye.
Erejét, munkáját megáldotta Isten.
Másik évben egy pár igavonót ragaszt; 
Dolgozván sükerrel, dolgozik édesden,
A nagy tábla földbe már ekét is akaszt; 
Habzik a zöld vetés, ha szellő ingatja, 
Messze futhat benne fürjek pitypalatyja.
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Az asszony is épül. Nem kurzsló, bába,
De kitanult orvos tette rája kezét.
Mert való, hogy Isten adott fübe-tába 
Gyógyító erőt, ez helyes példabeszéd:
Nem is kételkedett Imre fűbe-fába,
Csak a vén banyáknak a tudományába’.
De nem írom tovább élete folyását,
Ki magán segíte, megsegítő Isten:
Visszaadá néki szerető, jó társát,
Sokra ment magában, többre mentek ketten: 
Évről évre mindig gyarapult a vagyon,
Az is lett idővel, hogy kire maradjon.
Ezt a történetet még gyerek koromban,
Egy öreg ősz ember beszélette nékem; 
Nyájas, piros arca most is előttem van,
Jó gazdának tárták az egész környéken;
Isten háza mellett volt egy szép, új háza, 
Mind a két hajlékra holtig ő vigyáza.
Sokszor a kis pádhoz mellé gyűltek este 
Gyermeki, szomszédi, sőt az egész utca, 
Ajakárul a szót minden ember leste,
Várta, hogy mozduljon hófehér bajusza; — 
Hol a szent Írásból vette ö példáit,
Hol a magyaroknak beszélte királyit.
Mikor ezt elmondó, amit én leírtam, 
Egymásra tekintő számos hallgatója; 
Gyermek-ember lévén a nagyobb rész ottan, 
Az öreg gazdához álmélkodva szóla:
„Nem hinné az ember, ha kelmédét látja, 
Hogy valaha lopott, édes Imre bátya!"

A remete.
— Igaz történet —

A magányos hegytetőn egy bölcs remete lakott. 
Nem azért vonult félre a világtól, hogy önző módra elkü
lönítse magát annak sokfél’ bajától és fáradalmától, hanem 
azért, mert itt a hegytetőn mindenki könnyebben megtalál
hatta őt, aki segítséget és tanácsot akart kapni tőle, 
mint bent a város zűrzavarában és nyüzsgésében.

És valóban, mióta itt kint lakott a hegyen, mind 
többen és többen jöttek hozzá tanácsért, segítségért. 
Mindenki tudta róla, hogy őt bölcsessége sohasem hagyja 
cserben és ö minden bajra, bánatra tud menedéket. 
Nem fordulhatott elő oly nehéz, keserves helyzet, mely
ben ö egy-két szavával ne tudna segíteni'.

Azt is tudta mindenki jól, hogy a bölcs remete 
segítsége és tanácsa csak azon fog, aki igazán bízik 
benne. Aki bizalommal fogadja meg szavát.

De végül azt is tudták, hogy a remete segítő 
bölcsessége azért oly helytálló, azért oly kifogyhatatlan, 
mert nem saját magából meríti, hanem onnét, ahonnét 
a nagy Természet is meríti a maga bölcsességét: a 
Teremtő Istenségtől. Hisz a bölcs remete csak ember 
volt, tökéletlen, véges, hibázó. De a tanács, amit adott, 
nem saját magából jött elő, hanem az Egek Urától, 
Akivel — Annak követei útján — a bölcs remete tár
salogni tudott. Más szóval a bölcs remete olyanféle 
ember volt, mint régen a szentek, még régebben az 
ótestamentum idején, a zsidónép vezetői s prófétái, kik 
az angyalok és arkangyalok útján hallották Isten szavát 
s így értesültek arról, hogy mit kell tenniök s mire kell 
a többieket is tanítaniok. Ez természetesen csak azáltal 
volt lehetséges, hogy a remete önzetlen, jóságos, erényes

életet élt s minden tettét, gondolatát, érzését, erős szigo
rúsággal kormányozta s éber világos öntudatát egy pilla
natra sem engedte elhomályosítani.

Azok az emberek, akik nem tudták elképzelni és 
elhinni, hogy a bölcs remetéhez valóban leszáll az ég, 
nem is mentek hozzá tanácsot kérni, hanem kínlódtak 
tovább bajaikkal egyedül.

Egy kora tavaszi reggelen ketten mentek fel a re
metéhez a hegytetőre; egy asszony meg egy férfi. Nem 
ismerték egymást és mind a ketten másik úton mentek. 
Az asszony egyszerű származású, középkorú munkás
asszony volt, — a férfi egy fiatal herceg. Az asszony a hegy 
nyugati lejtőjén, a férfi á hegy keleti oldalán kapaszko
dott fel. S éppen egyszerre értek a hegytetőre s egy
szerre álltak meg a bölcs remete előtt. Mindketten kö
szöntve kérték öt, hogy egyedül beszélhessenek vele.

A remete barátságosan fogott kezet velük, majd 
így szólt: „Asszonyoké az elsőség! De azt gondolom, 
hogy meglehetős sokáig fog tartani ez a beszélgetés, 
ezért arra kérlek téged" — (ezt a hercegnek mondta) — 
„hogy inig evvel az asszonnyal beszélek, menj és nézd 
meg azt a helyet, amelynek a létrejöttén te annyi éven 
dolgoztál. Szeretném tudni, hogy az most milyen. Kér
lek igen jól nézd meg, hogy pontosan elmondhasd ne
kem, mert ez igen fontos".

A férfi szívesen megígérte a remetének, hogy 
kérését teljesíti s elment azonnal, hogy megnézze azt a 
helyet, melynek létrejöttén sok éven át dolgozott. Köz
ben csodálkozott, hogy miért akarja tudni a remete, 
hogy milyen az a hely éppen most ? S azon is csodál
kozott, hogy a remete egyáltalán tudja azt, hogy ö k i . 
és hogy van egy hely, melynek létesülésén ö sok-sok 
éven dolgozott s csak nemrég készült el egészen evvel 
a munkával. Hisz néni ismerte öt a remete. Vagy ta
lán a remete az ő arcáról, szeméről, olvasta le kivoltát, 
elmúlt élete történetét s egyszeri ránézésből tudott min
dent róla? *

Míg a férfi egyre távolodott a remetétől, az asszony 
ott ült a hegytetőn s beszélte élete folyását a remetének, 
ki türelmesen és figyelmesen hallgatta öt.

így beszélt az asszony: életemet avval töltöttem, 
hogy három lányomat neveltem és gondoztam. Az uram 
énekes volt és mindig utazott egyik városból a másikba. 
Minél inkább nőtt hírneve, annál több helyre hívták öt 
és annál kevesebb időt töltheted családjával. Idővel 
keveset is gondolt ránk s még lélekben sem osztotta 
meg velem a gyereknevelés sokféle gondját és baját 
Teljesen magamra voltam hagyva ezekben a legfontosabb 
kérdésekben.

Ebben az időben megismerkedtem egy férfivel, 
ki igen derék embernek látszott. Özvegy volt, volt neki 
is két kisleánya, kiket igen nagyon szeretett. Ö is azt 
akarta, amit én, hogy leányai jó, becsületes és megelé
gedett emberekké váljanak, ha megnőnek.

Elhatároztuk, hogy segíteni fogjuk egymást abban, 
hogy gyermekeinket helyesen, jól neveljük fel.

Elhatározásunk boldogító volt mindkettőnkre nézve, 
mert mindkettőnk elhagyatottság érzése megszűnt. Mind
ketten tudtuk, hogy támaszkodhatunk egymásra bajban 
s örömben.

Bizalmunk egymás iránt úgy megnőtt, hogy később 
már kimondottan barátságot fogadtunk egymásnak, vagyis 
baráti szövetséget kötöttünk egymással.

Aznap, amikor ez megtörtént, ugyanolyan boldog
nak éreztem magamat, mint akkor, amikor gyermekeim 
születtek, A szívem örült, mintha egy égi csoda szállt
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volna le reá, S a lelkemben hála volt, mert tudtam, hogy 
sohase érezheteni magamat többé egyedül a földön. 
Hiszen van egy hűséges, jó barátom, ki minden becsü
letes, jó törekvésemben támogatni fog s minden nehéz 
helyzetemben mellém áll.

Mikor idáig jutott az asszony elbeszélésében, nagyot 
sóhajtott, arca elsötétedett s így folytatta mondani valóját.

Az este, mikor jóratörekvő baráti szövetségünket 
megkötöttük, olyan boldog voltam, hogy a boldogságtól 
nem tudtam aludni. Mintha új csillaga kelt volna fel 
életemnek, úgy tűnt fel nekem.

Másnap délben, mikor elmentem hazulról dolgom 
után, az utcán szembetalálkoztam barátommal. Egy idegen 
emberrel jött. Boldog örömmel siettem feléje, hogy köszönt
sem őt. 0  azonban rám sem nézett, észre sem vett, 
meg sem ismert. Fejét felém sem fordítva, gyors lépé
sekkel, bólintás nélkül haladt el mellettem, egy pillan
tásra sem méltatott s egy pillanat alatt már messze volt.

A lábam megmerevedett. Nem tudtam mozdulni, 
Némán néztem utána s a mellemet jéggé dermesztette 
a fájdalom. Szinte el sem tudtam hinni, hogy igaz az, 
amit átélek. Tegnap barátságot fogadott nekem, ígérte, 
hogy örökre hű lesz hozzám s ma már rám se néz?!

Nagyobb szerencsétlenség, nagyobb bánat nem 
érhetett volna. S azóta ezt az embert soha többé nem 
láttam újra. Nem tudom hova lett, mi lett belőle? De 
az akkor érzet fájdalom ma is gyötör még, és úgy érzem 
magamat, mintha valami nagy betegség pusztítana el. 
Úgy érzem bele fogok halni ebbe a bánatomba s mi lesz 
akkor gyermekeimmel?

Az asszony reszkető szava elhallgatott. Befejezte 
elbeszélését. A remete azonban látszólag részvét nélkül 
nézett reá s igy szólt: Igazságtalanul gondolsz barátodra, 
csak azért, mert nem tudod magadnak megmagyarázni azt, 
ami történt. Pedig nem volna szabad barátod hűségében 
kételkedned. Tudhatod jól, hogy a látszat gyakran csal.

Az asszony értelmetlenül nézett a remetére s ezt 
felelte: „Egyáltalán nem tudom felfogni szavaidat. Hogy 
is ne kételkednék^arátom hűségében, amikor elmegy mel
lettem anélkül, hogy rám nézne s azután eltűnik előlem 
és nem hallat magáról többé és nem törődik velem? 
Lehet-e még ezután feltételezni azt, hogy egyáltalán 
gondol reám?“

A remete ismét fejét rázta és elégedetlenül nézett 
az asszonyra. Végül is ezt mondta neki: „Azon a napon, 
amikor találkoztatok s barátod elment melletted anélkül, 
hogy észrevett volna téged, nem szeretetlenségből tette 
ezt, hanem csak azért, mert annyira erősen el volt 
mélyedve gondolataiban, hogy se nem látott, se nem 
hallott semmit sem“.

„És vájjon mire gondolt olyan erősen?" kérdezte az 
asszony.

„Reád" felelte a remete.
„Reám?" kérdezte az asszony megdöbbenve? „Igen, 

reád, de nem úgy, ahogy most vagy, hanem úgy, ahogyan 
akkor leszel, amikor minden hibádat már legyőzted és 
minden jótulajdonságodat nagyra fejlesztetted. Emlékezz 
vissza, hogy a folyóvíz tükrében milyen gyönyörűnek 
látszik minden, ami a part mellett terül el. Az ö lelkében 
is gyönyörűnek látszott a te képed."

Az asszony így felelt erre: „Elhiszem neked, hogy 
erre gondolt, mert hisz barátságunkban arra szövetkez
tünk, hogy egymást megerősítjük s segítjük minden jó 
törekvésünkben. Hát el tudom képzelni azt, hogy tény
leg arra gondolt: milyen leszek én akkor, ha barátsá

gunk sikerre vezetett és már minden jótulajdonságom 
kifejlődött s minden hibám háttérbe szorult.“

„El tudod azt .is képzelni, hogy erre oly erősen 
gondolt, hogy nem is vette észre azt, ami körülötte vég
be ment?"

Az asszony nem felelt.
A remete folytatta: „Veled is megtörtént már sok

szor, hogy annyira el voltál foglalva egv-cgy gondola
toddal, hogy meg se hallottad azoknak hangos szavát, 
kiket a világon legjobban szeretsz — gyermekeid sza
vát. Ez minden anyával — még a legjobbakkal is meg
történhetik.

„Az igaz", felelte az asszony, „azemberel lehet nagyon 
erősen foglalva gondolataival s megtörténhetik az, hogy 
meg sem hallja, hogy körülötte játszó gyermekei mit kér
deznek tőle."

„Pedig igen nagyon szereti gyermekeit s talán éppen 
az ő jövőjükön gondolkozik abban a percben."

Az asszonyt teljesen meggyőzte a remete.
„Hiszek neked" mondotta „s most már magam 

is úgy érzem, hogy barátom nem hűtlenségből, nem 
szeretetlenségből nem vett észre akkor az utcán."

„De alighogy barátod elhaladt akkor melletted s 
pár lépést tett az utca fordulón túl, összeesett, elvesz
tette eszméletét. Mentők bevitték öt a kórházba, hol 
azóta is súlyos betegen, tehetetlenül fekszik. Menj és lá
togasd öt meg."

Az asszony megindultan állott fel, hogy elmenjen 
barátja után. De a remete még egy pillanatra vissza
tartotta őt.

„Egész hosszú nehéz betegsége alatt mindig volt 
egy vigasztaló szép álma barátodnak. Téged látott maga 
előtt, úgy, mint ahogyan utolsó éber pillanatában gon
dolt reád. Úgy látott téged, mint ahogy a jövőben leszel, 
amikor barátságotok elérte célját s a te egész lelked tel
jesen megtisztult és átnemesedett lesz."

Az asszony nehezen tudta visszatartani könnyeit. 
De a remetének még mindig volt mondani valója:

„Mindenre el kell készülnöd, élet és halál édes
testvérek. Kérdés, hogy barátod sorsa mi? Egyikünk 
sem tudja, hogy mikor fejeződik be életünk?"

Az asszony megköszönte a remete jóságát s el
ment a kórházba barátjához. Az élet és halál erősen 
küzdött egymással a beteg testében. Az öntudat már 
messzeszállott.

Az asszony barátja mellett maradt. Gondolatban 
ezerszer bocsánatot kért tőle azért, hogy nem hitt ba
rátja hűségében. Az asszony szorgalmas ápolása, sze- 
retete és hite segített a küzdelmet az élet javára eldön
teni. A barát felgyógyult. Úgy az asszony, mint a férfi 
visszatértek munkakörükbe és lelkiismeretesen végezték 
dolgukat. De hűségesen támogatták egymást minden 
jóban és barátságuk a halálon túl is kitartott.

*

Ám az a másik férfi, aki az asszonnyal egyszerre 
ment fel a hegyre a remetéhez, szintén különös dolgo
kat élt át.

Ez a férfi igen gazdag és előkelő fiatal ember 
— mint mondják herceg — volt s azért jött a remeté
hez, mert egy nagy kérdésben nem tudott dönteni. Ugyanis 
felkérték őt arra, hogy vállalja el egy nagy politikai 
párt vezérségét. Ez a politikai párt abban a meggyőző
désben élt és dolgozott, hogy az ország zűrzavarán,
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szegénységén és sokféle lazaságán, máskép már nem 
ehet segíteni, csakúgy, hogyha egy erős ember veszi 
kezébe az uralmat, aki parancsol és diktál és a saját 
feje és erős keze szerint intézi az ország ügyét, nem 
pedig az országgyűlés határozata szerint.

A herceg sok tekintetben igen okosnak látta az 
említett politikai párt véleményét és célját, mert ő maga 
is úgy tekintette országa népét, mint rakoncátlan gyer
mekeket, kiknek szigorú és erős kezű atyára van szük
ségük.

Azonban mégis, valami azt súgta neki, hogy vigyáz
nia kell, mert az a rendszer, amit a párt akar megvaló
sítani, a népszabadságokat elnyomná s így tulajdonkép
pen káros hatású lenne.

Viszont a dolgok így sem maradhatnak, ahogy 
vannak, mert romlásba visznek.

Az ifjú herceg igazán nagy gondban volt, nem 
tudta a helyes utat megtalálni.

Ezeken a kérdéseken törte a fejét, miközben a 
kertgazdaság felé tartott, melyet annyi fáradsággal s 
igen sok munkával létesített, hogy minél több embernek 
adjon kenyeret s minél inkább elárassza az országot 
virággal. Egy hátsó kapun lépett be, hogy észre ne ve
gyék s egyedül maradhasson. A kertgazdaság legma
gasabb pontján állott meg, hóimét végig látott mindent. 
Száz és száz ember dolgozott mindenfelé. Százezer ró
zsa nyílott, ragyogó színben, illatban. Méhek aranyos 
zümmögésében úszott a levegő. Visszaemlékezett arra, 
hogy 10 évvel ezelőtt pusztaság volt itt és ez a sok 
száz, ma boldog család, akkor még földönfutó volt. 
Tudta, hogy mindaz, ami most itt van előtte, az ö mun
kájából és szorgalmából lett. Erősen érezte, hogy Isten 
Áldást küldött munkájára. Hála szállott szívébe. Ebben 
a pillanatban maga előtt látta az Áldást, mint széles 
szárnyú, hatalmas angyalt, s az Áldás szólott hozzá: 
„Az Úr küldött ide. cn tettem termékennyé földedet, én 
védtem meg növényeidet betegségtől és pusztulástól. Én 
hoztam megelégedést s munka-örömet munkásaid szívé
be, — most pedig tanácsot akarok adni neked. Ne vá- 
lald el a párt vezérségét. Ebben a pártban erős szen
vedélyek dúlnak s úgy híveiben, mint ellenfeleiben egy
aránt szenvedélyeket fog ez a párt kigyujtani. A szen
vedélyek pedig nőni és pusztítani fognak. Téged is meg
ölnének. Neked nem élethivatásod a politika, hanem a 
szorgalmas munka."

Így szólott az Áldás s a herceg érezte, hogy iga
zat mondott. Elhatározta, hogy nem fogadja el a neki 
felajánlott pártvezérséget, hanem továbbra is visszavonul
tan fog élni és csak a munkának szenteli napjait.

Mikor erre az elhatározásra jutott, visszament a 
remetéhez s nagyon megköszönte neki segítségét.

A jövő beigazolta, hogy a herceg elhatározása 
helyes volt. mert nemsokára véres polgárháború ütött ki 
az országban s a pártvezéreket elpusztította. Valószínű, 
hogyha a herceg elfogadta volna a pártvezérséget, öt is 
megölték volna. De így megnienekedett s az ö vagyona, 
jó szive, crélye és munkája volt az egyetlen menedéke 
a szerencsétleneknek s szenvedőknek.

Világ folyása. aZa :̂
m

Akik a h azáért halnak m eg, örökké élnek.
Aáinden év májusának utolsó vasárnapján kegyelettel 
adózik a főváros közönsége a hősök emlékének. Ezen a

napon Budapest székesfőváros közönsége az idén is 
ünnepiesen megkoszorúzta a Hősök Emlékkövét. A ko- 
szorúzási ünnepségre meghívottak a Milleniumi emlékmű 
körül helyezkedtek el. Egymásután vonultak fel a leventék, 
a cserkészek, a különböző iskolák és intézmények és 
előkelőségek’s a kormányzó képviselője.

A kormányzó képviselője levett sapkával tisztelgett 
az emlékmű előtt, majd a Szózat hangjai után elhelyezte 
a kormányzó hatalmas babérkoszorúját az emlékkövön, 
e szavakkal:

Akik a hazáért haltak meg, örökké élnek!
Az ország több helyén lepleztek le hősi emlékmű

veket. Hajmáskéren impozáns keretek között folyt le a 
hajmáskéri hősök szobrának leleplező ünnepsége. A hősi 
emlékmű 31 hősi halott nevét örökíti meg.

József főherceg tábornagy vasárnap a hősök napján 
lélekemelő ünnepség keretében leplezte le a Soltvadkert 
nagyközség 322 hősi halottjának emlékére emelt monumen
tális, bronzba öntött emlékművét.

Pesterzsébeten vasárnap délelőtt leplezték le az 
Ipartestület székházában a világháborúban elesett iparo
sok emléktábláját.

Feloszlatták az országgyűlést. A kormányzó 
kéziratával, törvényeink értelmében június 6-án feloszlat
ták az országgyűlést. A belügyminiszter az általános 
képviselőválasztások határidejét június hó 28. napjától 
bezáróan július hó 7-ik napjáig terjedő tíz napra tűzte 
ki. A választás napját a központi választmány ezen a 
tiz napon belül tartozik kitűzni. Az új országgyűlést a 
kormányzó 1931. évi július hó 18-ára hívta össze.

A képviselő választások zöme, a vidéken, már 
június 28-án meg fog történni, de a városok népe, mely 
nem arat, Péter-Pál napján, június 29-én fogja képvi
selőit megválasztani.

B úvárhajón az északi sark ra . Az a fölfedező 
út, melyet Wilkins H. búvárhajón akar az északi sarki 
vidékre megtenni, határozott alakot kezd ölteni. Az Egye
sült Államok tengerészete az utazás céljaira átengedett 
egy búvárhajót, melyet Nantilusnak neveztek el. A hajó 
alámerülve lagalább 175 mérföldet tud megtenni. Parancs
noka Danenhover lesz, a tudományos munkálatokat 
Szedrup vezeti, aki hat évet töltött a sarkvidékeken a nor
vég Maiul hajóval. Szedrup Alaszkából kiindulva akar 
a Spitzbcrgákhoz eljutni és azt hiszi, hogy júliusban és 
agusztusban a jégviszonyok olyanok lesznek, hogy szük
ség esetén minden öt mérföld után a felszínre jöhet a 
hajó. Másrészt a hajót arra is képesnek hiszik, hogy az 
újonnan képződött jeget, melynek vastagságát az áteső 
fényből meg lehet ítélni, át tudja majd törni.

A R adetzky-huszárok em lékünnepe. Komárom
ban június tizenhatodikán leplezték le a volt cs. és kir. 
Radetzkv gróf huszárezred hősi emlékművét a komáromi 
kaszárnya tisztipavillonja előtt igen nagyszámú közönség 
jelenlétében. Budapestről és külfödről is, főként Bécsböl, 
sokan érkeztek. A Radetzky-huszárok nevében Bogyay 
Artúr ny. ezredes mondott megkapó beszédet.

„Ezer lovast látok a világ legszebb egyenruhájában 
— mondta a múltra visszaemlékezve —, ezer kard vil
log az arany napsugárban, ezer szívet hallok dobogni 
az önérzet és a maga erejébe vetett bizalom büszke tuda
tában... Radetzky-huszárok, bajtársak, mi vagyunkezredünk 
utolsó mohikánjai, egy szép, nagy, boldog korszak utolsó 
hírmondói... Méltóan kivettétek részeteket a nagy küz
delemből, ott rohamoztatok a Piave partjain a legvéresebb
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csatákban, az utolsó óráig védtétek szülőföldeteket, az 
erdélyi havasokban... Ma nem gyászolni jöttünk ide, 
hanem fogadalmat tenni, hogy visszaszerezzük őseink ezer
éves örökségét..."

Az öreg altisztek és közhuszárok közül is több, mint 
kétszázan álltak köröskörül, köztük féllábú, béna, vak 
katonák és sokan könnyeztek volt ezredesük beszéde alatt.

A nagyszabású, öt méter magas emlékmű, Szent- 
györgyi István szobrászművész kiváló alkotása, rohamra 
induló Radetzky-huszárt ábrázol, amint a dombtetőn 
feltűnő trombitás kürtjeiére ép kardját rántja ki.

A 69-esek hősi em lékművének leleplezése.
Székesfehérvárott fényes ünnepség keretében leplezték le 
vasárnap a Vörösmarty téren az egykori 69-es gyalog
ezred hősi halottainak emlékére emelt szobormüvet, amely 
Bory Jenő szobrászművész kitűnő alkotása. Az ünnep
ségek istentiszteletekkel kezdődtek, majd hatalmas tömeg 
gyűlt össze a Vörösmarty téren. Két 69-es ezrednek 
dicsőségesen meghordozott zászlóját tartották a szobor 
talpazata mellett, Kürtjei hangzott fel, amikor megérkezett 
József királyi herceg. A terepen a 3. honvédgyalogezrednek 
díszszázada állt, mögöttük lovascsendőrkülönítmény. 
Közben felhangzott a székesfehérvári Városi Dalkör elő
adásában a Hiszekegy. Hindenburg német birodalmi 
elnök képviseletében Schoen János német követ jelent 
meg. Ezután Kiss Ferenc a Nemzeti Színház tagja mon
dotta el vitéz Somogyváry Gyula Prológját, amelyet lelkes 
taps fogadott. Ezután lépett a szónoki emelvényre József 
királyi herceg. 1914-től a sabáci rohamtól egészen 1918-ig 
megrajzolta a dicsőségesen meghordozott 69-es ezred zász
lajának múltját a szerb fronttól az olaszig és kiemelte, 
hogy ezt a rendkívüli nemzeti érzéssel telített ezredet 
büszkén vezette minden poklokon keresztül és hangoz
tatta, hogy ez legyen a jelszó: Hatvankilencesek előre! 
Viharos lelkesedés fogadta a főherceg kijelentéseit, majd 
a koszorúk elhelyezése következett. Fehérmegye vala
mennyi községe, a budapesti rendőrök, postások, vasu
tasok, távírászok és Székesfehérvár városának minden 
köre és testületé helyezett még koszorúkat.

Mi ú jság  a piacokon? A főzelékfélék piacán az 
érdeklődés első vonalában a zöldborsó áll, amelynek 
nagybani ára 32—36 fillérre esett vissza. A dunántúli 
részekről és a Duna-Tisza közéről hoznak fel nagyobb 
mennyiségeket zöldborsóból. A csomagolás sok esetben 
okoz kellemetlen meglepetést, így legutóbb is egy nagyobb 
tétel frissen szedett harmatos borsót zsákokba csomagolva 
szállítottak fel Budapestre és a borsó természetesen 
90% -ban begyulladva érkezett a piacra. A piac másik 
keresett cikke az újtermésű kelkáposzta, amely a nagy
bani eladásnál 30—40 filléres árakon kelt el.

A kalarábé darabonként 5—8 filléres áron cserélt 
gazdát. A tavalyi termésű idénycikkek forgalma egyre job
ban összezsugorodik.

A zöldség- és salátafélék piacán a fejes saláta 
forgalma most már a normális mederbe terelődött vissza, 
a felszállítás teljesen fedezi a szükségletet és az árak a 
jóminöségű fejes salátánál darabonként 1—2 fillérbe 
stabilizálódtak. A bécsi piacon ma már alig van magyar 
fejes saláta, mert a fertővidéki olyan tömegekben lepte 
el az osztrák piacokat, hogy a magyar fejes saláta el
adása csak veszteséggel történhetnék.

A retekfélék közül az összes fajták igen élénk 
keresletnek örvendenek, a jánosnapi retek csomóját 4 6, 
a sör retek csomóját 8—10 filléres áron veszik.

Az új petrezselyem és sárgarépa kínálata főleg 
Makó vidékéről növekedőben van. Az új zöldséget 16 20,

a sárgarépát 6—8 filléres áron lehet elhelyezni. Az 
uborka iránti kereslet egyelőre még csekély, mert az árak 
a jobb minőségeknél 60—80 fillér körül mozognak 
nagyban.

A hagymapiacon az egyiptomi vöröshagyma be
hozatala még egyre tart. Az árak azonban csökkenő 
tendenciát mutatnak és a hét közepén már 30—35 fillé
res áron is csak nehezen lehetett elhelyezni. A belföldi 
készletek csekélyek és a Makóról érkező küldeményeket 
20—25 filléres áron veszik. Az újhagyma forgalma 
aránylag élénk és az árak csomagonként 1—2 fillér körül 
stabilizálódtak. A fokhagyma szilárd, egypengös nagybani 
árak mellett.

A burgonyapiacon tavalyi áruban nagyobb a keres
let, mert az újburgonya várt olcsóbbodása még mindig 
nem következett be. Nagyobb mennyiségben főleg a 
Woltmann és az Ella burgonyát vásárolják 10—12 fillé
res nagybani árak mellett.

A korai újburgonyában az irányzat szilárd, mert 
áru még kevés van a piacon. Az olasz burgonyát 
45—50 filléres áron kínálják, a belföldi sokkal jobb 
minőségű új rózsaburgonya azonban 40—45 filléres 
áron elég jól fogy.

Az É szakam erikai Egyesült Államok elnöke 
Hoover olyan nyilatkozatot tett, hogy hajlandó fizetési 
haladékot adni a franciáknak és angoloknak, ha azok 
viszont fizetési haladékot adnak a németeknek.

Hoover nyilatkozata az egész világon nagy örömteli 
feltűnést keltett, mert az egész világ gazdasági helyzetének 
jelentékeny megjavulását várják attól, ha az európai orszá
gok súlyos fizetési kötelezettségükre egy kis enyhítést 
kapnak. Ennek előnyeit az adót fizető polgárok s a 
dolgozó osztályok is hamar meg fogják érezni, — ha 
valóban bekövetkezik.

V iharzónába került a  Nautilus s gépdefektus 
m iatt nem tu d ta  ú tjá t folytatni. Wilkins kapitány, úgy
látszik, kénytelen lesz lemondani tengeralaltjárós észak
sarki expedíciójáról. A President Roosewelt óceángözös- 
ről érkezett rádiójelentés szerint a Nautilus tengeralatt
járó New-Yorktól mintegy 2500 kilométernyire mótor- 
defektus következtében kénytelen volt a nyílt tengeren 
megállani. Az óceánjáró, továbbá egy másik gőzös és 
egy hadihajó a bajba jutott tengeralattjáró segítségére 
siettek.

A haditengerészeti minisztérium az Arkanzas és a 
Wyoming csatahajók parancsnokától azt a jelentést kapta, 
hogy a két hadihajó a Nautilust az északi szélesség 
46 fok 40 perc és a nyugati hosszúság 30 fok 40 perc 
alatt súlyos géphibával és kimerült batériákkal találta 
meg. Mihelyt a vihar csillapul, a Wyoming a tengeralatt
járót a legközelebbi kikötőbe, valószínűleg Queentownba 
vontatja.

Wilkins később rádión jelentette, hogy a Wyoming 
amerikai csatahajónak a viharos tengeren folytatott hat
órás küzdelme után sikerült a Nautilust vontatókötelére 
venni, A búvárhajó egyelőre biztonságban van, de még 
bizonyos ideig tart, amíg a vontatókötelet a megfelelő 
helyre erősíthetik. A Wyoming reflektorát állandóan a 
búvárhajóra irányítja.

A bajt az okozta, hogy a Nautilus váratlanul vihar
zónába került és nagyon megerőltette gépeit. Tovább is 
haladhatott volna pótmótorával, de csak lecsökkenteti 
sebességgel. Ez az út kockázatos lett volna a viharos 
tengeren és ezért Wilkins segítséget kért.

Nagykőrös sa lá ta  exportja . Nagykörös 437 vágón 
salátát hozott piacra s ebből 213 vagónt szállítottak kül-
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földre. A nagykőrösi salátaexport vasárnap befejeződött 
és hétfő óta megszűntek a külföldi szállítások, a fővá
rosba is csupán napi 2—3 vágón saláta indul a nagy
kőrösi vasúti állomásról. A május 3-án kezdődött exportidő 
alatt összesen 437 vágón saláta hagyta el a nagykőrösi 
piacot. Budapestre 184, Becsbe 210, Linzbe 3 vágón 
salátát szállítottak és ezenkívül mintegy 40 vágón meny- 
nyiséget kitevő salátát autón vittek el. A saláta ára a 
keddi piacon már mutatja is a változott helyzetet, ameny- 
nyiben 0 5 —1 fillérért vették fejenként. A keddi vásárkor 
megkezdődött a zöldborsó exportja. Még csak kisebb 
mennyiség került eladásra 50—60 filléres kg-kénti áron. 
Az uborkafelhozatal fokozódik s az ára a pénteki egy 
pengőről 60 —80 fillérre esett. A baromfi kereslete állan
dóan fokozódik. Pénteken és kedden 1300 idei csirke 
kelt el. Az idei csirke ára mára esett és kg-ként 190—2'00 
pengőt fizettek. Libából kétszáz párat vettek. A hízottért 
kg-ként 170 pengőt, a többinek párjáért 9—15 pengőt 
fizettek.

A mai M agyarország háborús vesztesége 
290.000 halott. A honvédelmi minisztérium veszteségi 
és hadisírokat nyilvántartó csoportja most mutalta be 
egy évi munkájának eredményét a sajtó képviselőinek. 
Vitéz Posch Rezső elmondotta, hogy a mai Magyarország 
háborús vesztesége körülbelül 290.0 0 halott. Ismertette 
a magyarországi hősi temetőket, majd a külföldön nyugvó 
hősi halottak sírját. Az új sirnyilvámartás előreláthatólag 
nagy eredménnyel fog járni. Lengyelországban például 
eddig 7500 magyar katonasírról tudtak, ez a szám most 
mintegy 70.000-re, az olaszországi hadisírok száma 
21.000-röl 48.000-re fog emelkedni. Jugoszláviában és 
Romániában 5 —5000 a növekedés. Kegyeletes tervvel 
foglalkozik a hivatal. Olaszországban az Isonzó vagy 
a Doberdó környékén nagy magyar Ossariumot (Csonthá
zat) akarnak létesíteni, amelyben emléktábla hirdetné 
minden Olaszországban elesett magyar hős nevét. Ezután 
a roveretói hősi halottak harangjáról beszélt vitéz Posch 
Rezső. Ez a harang megkondul a világháború mindent 
hősi halottjáért. Május 2-án, a gorlicei áttörés napján 
a magyar hősi halottak emlékére kong a roveretói harang. 
Végül a hadifoglyokról készített kimutatást mutatták be 
a sajtó képviselőinek. Ezek szerint a magyar hadifoglyok 
száma, akik ma is kint élnek Oroszországban, mintegy 
1400-ra tehető.

Színes csirkéket tenyésztenek K anadában. —
Milyen színű csirkét parancsol ? Zöldet, kéket, vagy 
rózsaszínűt — ezt kérdezik mostanában a calgari 
(Kanada) baromfitenyésztők a vevőiktől a piacon. Mert 
ebben a városban mindenki olyan színű csirkét vehet, 
amilyen jól esik neki, kiválaszthatja kedvenc virágjának, 
vagy a nyakkendőjének a színét, hogy megfelelő csirkét 
kapjon. Még narancssárga csirke is van, sőt kapható 
ugyanilyen áron smaragdzöld is Egy kanadai baromfi- 
tenyésztő ugyanis különleges eljárást talált fel. Az eljá
rást röviden csirkefestésnek lehet nevezni. Különben ez 
a meghatározás sem precíz, mert nem festik be, hanem 
még a tojásba fecskendeznek be különböző festékanya
gokat. A költés 19-ik napján történik ez a festékinjek
ció. A módszer tökéletesen beválik és a kis csirkék már 
megfelelő színben bújnak ki. De hogy mi szükség van 
égszínkék és smaragdzöld csirkére, az más kérdés? 
Amerikai ízű bolondságnak tűnik fel előttünk ez az 
egész dolog.

Hóalakú szilárd  szénsavat találtak a talajban a 
Colorado állambeli Jackson-County közelében, olyan 
mennyiségben, hogy naponként egy vasúti vonatot meg

lehetne vele tölteni. Az érdekes jelenségnek az a ma
gyarázata, hogy mikor a föld belsejében nagy nyomás 
alatt álló szénsavgáz a felszínre kerül, kiszabadul a nagy 
nyomás alól, amivel annyira lehűl, hogy szilárd halmaz- 
állapotúvá válik.

írje
Hasznos tudnivalók.&

33S
V annak-e kártékony á lla to k ?  A kártékony és 

hasznos állatokról sok szó esik, de legtöbbször teljesen 
helytelenül. Ez a megkülönböztetés merőben az emberi 
érdek szempontja. A nagy természetben nincsen sem 
hasznos, sem kártékony s mindennek, ami él, megvan 
a természet életében a maga rendeltetése és létjogosult
sága, amit a véges emberi elme sok esetben nem tud 
megítélni. A hasznosság vagy kártékonyság megítélésé
nél is tisztán a maga látszólagos érdekei után indul, 
mintha minden, ami van, csupán az ember kedvéért 
lenne teremtve.

Ami tehát az embernek alkalmatlan vagy kellemet
len, egyszerűen károsnak nevezi. A patkány, egér, hör
csög kétségtelenül ellensége az emberi gazdaságnak s 
az ellenük való védkezés is teljesen jogos, de például 
a patkány kártékonyságának megítélésénél egyéb szem
pontokat is figyelembe kell venni. A patkány, különö
sen némely veszedelmes betegség (pestis, tífusz, trichina- 
féreg) terjesztésével szolgált rá a kíméletlen üldözésre, 
pedig az állati hullák és rothadó hulladékok eltakarí
tásával megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz, tehát körül
belül azt a munkát végzi, mint a forró vidékeken a 
hiénák és a dögkeselyűk.

Amennyire érthető, hogy az ember minden eszköz
zel irtja azokat a kártevőket, amelyek sok milliós károkat 
okoznak a gazdaságában, éppen annyira érthetetlen, hogy 
hasonló kíméletlenséggel üldözi a kártevők természetes 
ellenségeit is. Elsősorban a rókára, nyestre, menyétre, 
sólyomra és a baglyokra gondolunk. A legnagyobb és 
legszebb bagolyfaj az uhu, máris csaknem kipusztult a 
kíméletlen üldözés következtében. Nem csoda, hiszen a 
tudatlan falusi nép nem ritkán még arra az embertelen
ségre is rávetemedik, hogy az uhut elevenen szögezi ki 
a csűr ajtajára, hogy attól a rossz szellemeket távoltartsa 
és minden emberi részvét nélkül elnézi, hogy a szeren
csétlen állat miként pusztul el halálos vergődésében.

A róka és nyest számára nincsen kíméleti időszak 
(vadászati tilalom). Nem tudják nekik megbocsátani, hogy 
fiatal nyulakra, mezei tyúkokra vadásznak és esetleg még 
a fiatal őzgidát is megtámadják. Ámde ez a természet 
rendje. A ragadozóállatnakaza rendeltetése, hogy a gyönge 
vagy beteg állatok elpusztításával, nemkülönben a kár
tékony állatok túlságos elszaporodásának hátráltatásával 
a természet életének egyensúlyát biztosítsa. A róka és a 
nyest a mezei egérben bővelkedő esztendőkben meg
becsülhetetlen szolgálatot tesz a gazdának és a hörcsög
nek is esküdt ellensége.

Kimondották a halálos ítéletet a vidrára is, mert 
ellensége a halgazdaságoknak. Pedig a szerencsétlen állat
nak semmi része sincsen abban, hogy folyóink régi 
halgazdasága erősen megcsappant.

Teljesen kipusztítani még a legkártékonyabbnak 
nevezett állatokat is valósággal a természet rendje ellen 
való vétek s csupán túlságos elszaporodásuknak kellene 
gátat vetni, nehogy a mezőgazdaságban vagy az erdő
gazdaságban érzékenyebb károkat okozhassanak.
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Az uhu, a gémek és jégmadár már említett példája 
mutatja, hogy a madarak hasznának vagy kárának meg
ítélésénél mennyire nem árt az óvatosság. Egyik-másik 
gémfaj és a jégmadár nem veti meg ugyan a halpecsenyét, 
de megeszi a kártékony rovarokat, rovarálcákat és szila
kötő- és kérész-álcákat, amelyek pedig az ikrából kikelt 
apró halak kíméletlen pusztítói. Nem vélik meg az egere
ket sem és ebben a hasznos munkában buzgó segítőtársai 
az uhunak A kárkeresők a magyar ember egyik legked
vesebb madarára, a gólyára is halált kiáltanak. Legna
gyobb bűnéül azt róják fel, hogy fölfalja a fialni nyulat, 
de már arról megfeledkeznek, hogy mennyi káriékony 
rovart elpusztít, sáskajárás idején pedig az ember leg
hasznosabb segítőtársa a sáskairtásban, amint azt éppen 
most figyelik meg Afrika északi részein, ahol a felhöszerű 
tömegekben megjelent sáskákat nyomon követik a gólyák 
ezrei.

Mátyás király címerének legendáshírű madara, a 
holló is hasonló módon került a tüzzel-vassal kiirtásra Ítélt 
kártevők közé. Nem csoda, hogy ma már nagyon meg
fogyatkozott a száma és a legtöbb ember a vetési varjút 
is hollónak nézi. Különben a varjak hasznosságának vagy 
kártékonyságának megítélésében is eltérőek a vélemények, 
mert nemcsak a fiatal nyulat, hanem a gyámoltalan madár
fiókát is fölfalja. Ebben az utóbbiban nagyon sok más 
hasznosnak tartott madár is ludas, közöttük a széncinege 
is, anélkül, hogy halált kiáltanának fejére. A varjaknál 
az ilymódon okozott kárt bőven kiegyenlíti az a búzgó- 
ság, amellyel a kártékony rovarálcákat, különösen a csere
bogárét pusztítják.

Még a gabonatáblát dézsmálgató veréb is inkább 
hasznos, mint káros, mert költés idején rovarral táplálja 
fiókáit és sokezer növénypusztitótól szabadítja meg a 
kertet, mezőt Éppen ezért dőreség lenne ilyen madarakat 
halomra lövöldözni, elég őket egy-egy riasztó lövéssel 
távoltartani onnan, ahol kárt tehetnek.

A felsorolt példákat valósággal a végtelenségig 
lehetne folytatni, annak bizonyságára, hogy az állatok 
hasznának vagy kártevésének megítélésében legtöbb esetben 
pusztán az emberi gazdaság szempontjai után igazodunk 
és ezért ítéletünk nem minden esetben állja meg a helyét.

, Visszhang.
(A mese.)

Termett a föld pálmákat, kaktuszokat, termett búzát 
és rózsát s termett ezer más hasznos és gyönyörködtető 
növényt, de termett ártalmas gyomot és haszontalan,
árokparti kórókat is.

Azonban beteg volt ez az egész tenyészet. Beteg 
volt minden fa, minden virág, meggyötört volt minden 
szál búzakalász. Évek óta rossz idők jártak. Jégesők, tik
kasztó szárazságok, kártékony rovarok és sorvasztó, 
ragályos betegségek tépték, hervasztották, rágták a gyö
kereket, a lombokat, a virágszirmokat.

Egy ember pedig, aki minden növényt szeretett, 
szerette a kórót, szerette az útszeli gyomot is, és fájt a 
szive a hervadás láttára, elhatározta, hogy ha masok 
is támogatják, — építtetni fog egy hatalmas, modernül 
berendezett virágházat s abban nevelni, gyógyítgalm neme
síteni fogja a csalánt, a kórót és a többi gyomot. Aáast 
a hasznosokat, az illatot, a színt pompázókat — nem, 
csak éppen ezeket a haszontalan, ártalmas burjánokat.

Sokan, nagyon sokan kikacagták, szidtak es rágal
mazták ezért; de akadtak megértői, támogatói, es a 
virágház felépült. Felépült azért, hogy kórokat, gyomo
kat gyógyítsanak és nemesítsenek benne.

A szárazságban sorvadó búza, a feregragta palma,

a jégvert rózsa pedig sínylődött tovább, gyógyító nélkül, 
betegen. . .
(A valóság.)

Egy palota. . . Mellette állunk, az udvaron és 
nézzük a percekkel előbb még csepegő, szürke eget s 
lessük, hogy jönnek-e már. . .

Pár percen belül jönnek: a miniszter, a püspök és 
a többi urak, a mi uraink.

Az ég kékülni kezd. Síit a nap!
Csodálatos szimbólum. Órákon keresztül esik, zuhog 

és amikor kezdetét veszi az ünnepség, az ériünk ünneppé 
szentelt óra: az ég tiszta, üde, a fűszálakon gyémánt
ként csillognak az esőcseppek, harmatos májusi gyönyörű
ség minden, s együtt az egész olyan, mint egy mosolygó, 
szépséges gyermekarc.

Vájjon nem égi üzenet-c ez a tartós borúra támadt 
hirtelen d e rű ? .. .

Üzenet nekünk, az Isten képére teremtett utolsók
nak, az emberéletre nehezedő átok megtestesítőinek, az 
örök kárhozóknak. Nekünk, a beteg világ legnyomorul
tabb, tátongó, tépett, vérzösebíi országát genyesitö feké
lyeknek.

Bizony üzenet ez, üzenet kell, hogy legyen!
A föld üzenetét, a bús magyar élet kínverejtékéből 

támadt megtapasztalható bizonyságot, a mellettünk, ér
tünk, nekünk emelkedő gyönyörű palotát: égi inspirációt 
az örökkévalóságon átcsengő isteni szózat sugalhata, 
csak. Mert nem lehet az, hogy a hajrá, előre, rajtás 
életrohamban gázolva törtető ember, önzéstől kövesedö 
szívében megszülessék egy ilyen üdvintézmény vágya. . . 
Nem lehet, bizonyos, hogy nem lehet.

És hogy higgyünk, higgyük, hogy minket is szeretnek, 
— ha más nem — szeret az örök kegyelmű, végtelen 
irgalmú mennyei Atya, íme: váratlanul, mint égi csoda, 
mint hirtelen támadt vezérlő égifény: ránk ragyog 
a nap.

Hiszünk uram, hisszük, hogy legyőzetünk. A meg
bocsátó szeretet, a megértő irgalom, az adakozó jóság 
legyőzi bennünk a gonoszt.

Igen, a testi nyavalyánknak enyliet, gyógyulást 
nyújtó palotában. . . kell, hogy támadjanak bennünk 
olyan érzések, amik a szívünk jegét olvasztani kezdik, 
kell, hogy szülessenek bennünk jóságos, igazságos életre 
ösztökélő vágyak.

Atiol a gonoszért, krisztusi módra jóval fizetnek, 
ott az ember szívébe helyezett isteni szikra, — ha csupa 
jég közé volna is burkolva — éltető meleget árasztó 
lánggá kell, hogy lobbanjon.

És ahogy hallgattuk az égi üzenettel egészen össz
hangban levő földi üzenetet, hallgattuk bús sorsunk inté
zőinek kinyilatkozásait, hallgattuk a rólunk hirdetett fel
fogást, ; mintha már is megindult volna a tisztulási folya
mat. Uj látásokra nyíltak a szemeink.

Láttuk, hogy ami egyetemes, emberi értékű bennünk, 
azt a daróc, a bilincs és minden egyéb külső szégye
nünk dacára is elismerik és értékelik.

Éreztük, hogy nem a bosszú, nem a gyűlölet, nem 
a megvetés zárja ránk az ajtókat, rácsozza be az abla
kainkat, hanem a rend, az igazság, és éppen úgy a mi 
egyéni érdekünk, mint az összességé a mi börtönünk.

Hisszük, higgyük, hogy meggyógyulunk. Egy kóró.
f-’elelös szerkesztő és kiadó;

N. GÖLLNER MÁRIA.
Szerkesztőség és kiadóhivatal

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE 
Budapest, V., Markó-utca 16., III. emelet 28. ajtó.
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A magyar helyesírás szabályai
Az írásjelek használata.

A különféle írásjelek használatára vonatkozólag 
tanuljuk meg a következőket:

Pont (.) j e l ö l i  az  e g é s z  g o n d o l a t  u t á n  
v a l ó  s z ü n e t e t .  Pontot teszünk minden kijelentő 
mondat végére, valamint a legtöbb r ö v i d í t é s  után is, 
p l : ápr. (április), rom. kát. (római katolikus), ú. m. 
(úgymint) stb. (s a többi). A pénznemek és mértékek 
rövidítése mellé nem teszünk pontot, ha nincsen benne 
magánhangzó, pl P  (pengő), f  (fillér), cm (centiméter), 
m (méter), km (kilométer), kg  (kilogramm), hl (hektó
liter), — de: Kor. (korona), fitt. (fillér). A sorszámok 
után pontot kell tenni, p l: II. (második) Endre, 105. 
(százötödik) oldal.

Kérdőjel (?) helyettesíti a pontot akkor, ha a mondat 
e g y e n e s  kérdést foglal magában, pl: Hogy érzi 
magát ? Hol volt tegnap ? — N em  e g y e n e s  a kér
dés például ebben az esetben: Megkérdeztem tőle, hogy 
hol volt tegnap.

Felkiáltójelet (!) teszünk a f e l s z ó l í t ó  vagy 
ó h a j t ó  mondat végére, az i n d u l a t s z ó  és levélben 
a m e g s z ó l í t á s  után. P l : Isten, áldd meg a magyart! 
Búr csak javulna helyzetünk! A li! J a j! Méltóságos Uram!

A vesszőt (,) — a leggyakoribb írásjelet — az 
egyszerű mondatban főleg az e g y n e m ű  m o n d a t 
r é s z e k  (két alany, két állítmány) között használjuk, 
kivéve, ha s, és, vagy, meg kötőszók közül valamelyik 
van közöttük, p l : A kutya, a macska, a ló és a tehén 
hasznos háziállatok.

Az olyan összetett mondatok közé is vesszőt 
teszünk, amelyek e g y e n r a n g ú a k ,  vagyis — hogy 
könnyebben megértsük —, amelyeknek önmagukban is 
van értelmük. Ilyen esetben az s, és előtt is vesszőt kell 
írni, p l : Úgy mentem el, mint kis gyermek, és mint 
meglett ember, úgy jöttem meg. Talpra magyar, h í a haza.

Vesszőt kell tenni a f ő m o n d a t  és a hozzátartozó 
m e l l é k m o n d a t  közé. P l : Esküszünk, hogy rabok 
tovább nem leszünk! — El kell különítenünk a k ö z b e 
s z ú r t  m e l l é k m o n d a t o t  a fő m o n d a t t ó l ,  még
pedig olyképpen, hogy elébe is, és utána is vesszőt 
teszünk. P l: Deák Ferenc, kit a haza bölcsének neveztek, 
Söjtörön született.

Azaz, vagyis szók előtt mindig, hogy, mint, de, 
mert előtt pedig majdnem minden esetben vesszőt kell 
tenni; hogy mikor nem írunk vesszőt, azt idővel a 
gyakorlat mutatja meg.

P
padló, -t (pl: szobapadló) 
palló, -t (am: kis Ilid) 
páholy, -t
pajzs, -ot (nem: paizs!) 
pallér, -t 
pallos, -t 
palóc, palócság 
pályáz, -ik, -ott, -zon 
pamut, -ot (nem: pamuk!) 
panaszol, panaszlok 
papagáj, -t (nem: papagály!) 
parittyáz, -ott, -zon 
paszuly, -t
patakz-ik, ott (nem: patagzik!) 
pattan, -t; pattantyú 
pattog, -tat, -ott, -tassad v. -tasd 
pedz, -élt, pedzzen, pedzzük 
pehely, pelyliet
pclengérre dilit (nem: pellengér!) 
pelyhedz-ik, -ett, pelyhedzzen 
pereputty, -ot
pergamen (nem: pergament!)
pettyes, -et
pikkely, -t
pillanat, -ot
pillangó, -t
pillant, -ott, -sad v. -sd 
pillér, -t 
pisszen, -t 
pisztoly, -t 
pitymallat, -ot 
pocsolya, -át
poggyász, -t (nem: podg}’ász.) 
pályáz, -ott, -zon 
porcellán, -t 
pottyan, -t

pöffeszked-ik, ett, -jen v. -jók
pöröly, -t; pörölyözött
pötlön, -t (am: nagyon kicsi)
prüsszen, -t
Pujfog, -ott, -jón
puhatolódz- ik, -ott, -zon, -zék
pukkad, -t
pulyka, -át
puttony, -t
püfföl, -t
pünkösd, -öt

R
ráadás, -t (nem: rádás!)
rádió, -t
ragály, -t
rajz, -ot (főnév)
rajz-ik (ige;pl:a méh), -ott,rajozzon 
rakosgat, -ott (nem: rakozsgat.) 
rángatódz-ik, -ott, rángatódzzon, 

v. -zék 
ráspoly, -t 
ravaszság, -ot
rázkód-ik, -ott, -jón v. -jék (nem: 

rászkódik!) 
rebben, -t
rebesget, ett (nem: rebezsget!) 
reccsen, -t 
régebben, régebbi 
reggeled-ik, -ett, -jen v. jék;

reggelenként 
reggeliz, -ett
regruta, -át (nem: rekruta!) 
rejtély, -t
rejtöz-ik, -ott, -zön v. -zék (nem: 

rejt ódzik!)
rekedt, -et, rekedtség 
rekken, re k ke nő meleg

rendellenesség, -et 
rendén van, (nem: rendjén van!) 
repdes, -ett (nem: rebdes!) 
restet, -tem, -jed v. -d;

de: restelleni, restellette 
reszket, -ett 
reszkettet, -ett
részszerint (nem: résszerint!) 
retteg, -ett
rettenetes, rettenetesség 
rettenhetetlen, -t 
rezzen, -t 
rí, ríttam, ríjon 
rikkancs, -ot 
rikkant, -ott 
rivall, -ott, -jón
ró, rovok, rósz, rótok, róttam, 

rójad v. ródd 
robban, -t 
rohadt v. rothadt 
fóka, -át (állat) 
rokka, -át (jonószerszám) 
rokkantság, -ot 
roppan, -t 
rossz, -at 
rosszabb, -at 
rosszal, -t 
rosszullét, -et 
rostély, -t, rostélyos 
rovott, -at 
rozzant, -at 
röffen, -t
rögtön (nem: röktön!) 
rökönyöd-ik, -Ott, -jön v. -jék 
röppen, -t 
ruccan, -t
rugdalódz-ik, -ott, -zon v. -zék 
rúgkapál, -t

Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


