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

7. szám. III. évfolyam. 1932. Húsvét.

Tiszteletes
A levelényi tiszteletest életében csak egyszer látták 

haragudni, akkor is csak a templomkert rózsái látták, 
meg a rajtuk legelgetö méhecskék. Ugyancsak csóválták is 
virágfejüket a rózsák, a méhecskék is mind azt dongták, 
hogy ilyent még nem értek, mióta a szárnyuk kihasadt.

— Hát igenis, haragszom, — mondta szigorú ráncba 
szedett homlokkal a tiszteletes úr és rácsapott a pipa
szárral a mohos kőpadra, amin a kőrisek árnyékában 
üldögélt.

De meg is simogatta a padot mingyárt, mintha 
bocsánatot akarna kérni tőle. Harminc év óta szokta ő 
innen nézdegélni a világot, a messze kéklő hegyeket, a 
piros tetejű házikókat a völgyben, a gyepen ugrándozó 
báránykákat és az égen úszkáló felhöfalkákat. Azalatt 
bizony úgy megszerette az öreg padot, mintha élő 
állat lett volna. A rózsákkal, a méhekkel pedig úgy el 
tudott beszélgetni, mint aki bizonyos benne, hogy értik 
a szavát. És lehet is, hogy értették, mert most is, amint el
kezdett beszélni, egyszerre széjjelebb nyitották kefyhü- 
ket a rózsák és abbahagyták a döngicsélést a méhek.

— Hát igen, — mormogta keserűen a tiszteletes 
úr — hát való az, amit az öreg Gál Andrásné csinál? 
Hetvenkétesztendős öregasszony létére minden vasárnap 
elalszik a templomban, mint valami ölbeli gyerek. Hát 
hallott már ilyet valaki?

— Nem, ilyet nem hallott — susogták a rózsák 
és döngicsélték a méhek.

Sőt az öreg kőrisek koronáján is átfutott valami 
halk rezdülés, bár őket senki sem kérdezte s ez még 
jobban felháborította a tiszteletes urat. Most már egész 
nekitüzesedett a haragnak és hangosan áradt szelíd szájá
ból a haragos panasz:

— Minden szentbeszédet keresztül alszik, ahogy 
beül a harmadik padba, sóhajt egy-kettőt s rögtön bó-

úr haragja.
Irta: Móra Ferenc

biskolni kezd. Nem hall egy hangot se az Úr igéiből. 
No, de rápirítok, ha meglátom, rá én. Megmondom neki 
a lelkem valót, ha meglátom, meg én.

Abban a percben ijedten kapta le a fejét, öreg 
Gál Andrásné közeledet feléje. Két báránykát szoron
gatva a hóna alatt, fáradtan döcögött át a templomkerten.

Tiszteletes úrnak mintha egyszerre elfujták volna 
a haragját. Kinyitotta a kapcsos ódon bibliát s úgy bele
merült, mintha se látna, se hallana.

Hátha nem vesz észre, gondolta magában, — akkor 
nem kell megpillantanom. Mert hiába csak nem illik én- 
hozzám a pörlekedés.

De már akkor rávetődött öreg Gál Andrásné resz
ketős árnyéka a bibliára.

Tegyünk úgy, mintha aludnánk — fogta le égszín
kék szemeit a tiszteletes.

Nem ért az semmit, öreg Gál Andrásné olyan 
hangos jónapot kívánt, hogy erre még a téli vackára 
tért medvének is fel kellett volna ébrednie álmából. 
Tiszteletes uram is felvetette a szemét, össze is szedte 
a bátorságát és rászólt szigorúan az öregasszonyra:

— Szülém, tudja-e kelmed, hogy ma vasárnap van? 
Hát azt tudja-e, hogy a vasárnapot meg kell szentelni?

A szüle egy kicsit együgyüen mosolygott. Nem 
egészen értette az istenadta, mit mond a tiszteletes úr. 
De annak örült, hogy ilyen nyájasan megszólította. Őt, 
a szegény együgyü asszonyt, akinek semmi érdeme sincs 
erre a nagy tisztességre.

— Igenis lelkem-galambom, tiszteletes uram, — 
hajtotta meg alázatosan a sárgakeudös fejét — csak meg
úsztatom ezt a két báránykát, azután sietek vissza a 
templomba. A prédikálásra okvetlen ideérek.

Elmosolyodott erre a tiszteletes és barátságosan 
simogatta meg a báránykákat.
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—  Jó, jó, szülém csak azért nem kell szaladni,' 
nem való az az ilyen öreg testnek.

— Majd kipihenem magam a templomban, — nézett
fel vidám bizakodással az öregasszony. Tudja lelkem- 
galambom, én mindig az Isten házában szoktam kipihenni 
magamat. Hétköznap lótok-futok, talpalok mindig, nincs 
nekem megállásnyi időm sem, nem is természetem a he
nyélés. Hanem itt a templomban, az én padomban, itt 
mindig megnyugszik íestem-lelkem. / ,

Megint elmosolyodott a tiszteletes úr és egy kicsit 
keményebbre vette a szót:

— Tudom én azt, szülikém. Aludni is láttam én 
már kelmédét az Isten házában. Az pedig nagy vétek 
ám, tudja-e?

Gál Andrásné törődött öreg szeméből egyszerre 
megeredt a könny.

— Jaj, Istenkém, sohse gondoltam én arra, hogy 
olyankor talán nem is jót cselekszem! Én mindig azt 
gondoltam, lelkem-galambom, hogy olyankor a jó Isten 
küldi rám az álmot. Mert én nagyon szépeket szoktam 
ám ott álmodni a pad sarkában. Lelkem jó uram min
dig odaül mellém álmomban, mint ahogy életében is 
mindig ott ült. Két szép legényfiam is odatámaszkodik 
fenn a karban az orgona párkányához és éneklik a szent 
zsoltárokat, mint azelőtt, míg a háborúban oda nem 
maradtak. Menyecske leányom is ott térdel az első sor
ban, szép fekete selyemkendővel a fején, amelyikben 
eltemették. Kis unokám is ott bogárzik az iskolás gyer
mekek padjában, kikukucskál a nevető szeme, nem 
győzök neki integetni, hogy megharagszik ám az Istenke, 
ha a házában pajkoskodnak. Úgy bizony nincs már 
nekem senkiin a világon, olyan vagyok, mint a megsze
dett tőke, de látja, lelkem tiszteletes uram, vasárnap 
itt vagyok azokkal, akiket eltemettem.

Bégctni kezdtek a báránykák, inegiraniodott velük 
a szüle, de visszaszólt a templomkert kapujából:

— Mingyárt jövök vissza, instáloin. Mire felveszi a 
teksztust bizonyosan visszaérek.

Tiszteletes uram sokáig nézdegélt öreg Gál Andrásné 
után. Aztán beballagott a méhesbe, kihozta onnan a kis 
vánkost, amin ő maga szokott szenderegni ebéd után 
és bevitte a templomba.

A harmadik padba tette be, a sarokba, öreg Gál 
Andrásné helyére és meg is simogatta, mondván:

— Nagyon szépeket álmodjon rajtad a szüle!
Ez a levelényi tiszteletes haragjának igaz története.

Vámbéry Ármin életének regénye.
A „hét nyelv tanítómesterének" küzdelmes nyo

morától az angol király barátságáig.
Az angol és a magyar tudományos világ most ün

nepli Vámbéry Ármin, a világhírű magyar Ázsia-utazó 
születésének századik évfordulóját. Az ünneplés során 
nagy tudományos érdemei mellett mindenütt megemlé
keznek kalandos élettörténetéről is, amely függetlenül a 
nagy tudományos eredményektől, különösségével, szokat
lan fordulataival egyike a legérdekfeszitöbb és legizgal
masabb regényeknek. Valóban: Vámbéry Ármin nem 
mindennapi szegénységből és nem mindennapi nyomo
rúságokon át jutott el a világhírig, az erkölcsi és anyagi 
elismerésig.

Apja fiatalon halt meg, alig pár héttel Vámbéry 
születése után, szegényen hagyva hátra két árvát s egy 
huszonkétéves özvegyet. A kis Ármin, aki három-négy
éves korában ballábán valamely véletlen következtében 
örökre megbénult, a dunaszerdahelyi zsidó iskolában

kezdte meg a tanulást. Családja azonban annyira sze
gény volt, hogy tízéves korában.nála egy-két évvel idő
sebb nénje szolgálni ment, maga pedig szabóinasnak 
állott. Esztendő múltán a tü és a cérna mellöl a szent- 
györgyi gimnázium szólította el. Előbb azonban féléven 
át a nyéki kocsmáros fiát tanította bibliára, mellesleg 
pincéreskedett a kocsmában s tisztogatta a család csizmáit, 
hogy szerezhessen nyolc forintot, amivel eljuthasson- az 
ígéretföldjére: a piaristák szentgyörgyi gimnáziumába.

Ettől kezdve egyik város gimnáziumából a má
sikba kódorgóit: szomorú idők voltak ezek is. Hol igen 
silány ellátásért, hol havi két forintért tanított gyermekeket.

A 48-as szabadságharc-beli „nagy idők" megszü
letése még Pozsonyban érte. Az utolsó diéta alatt né
hányszor megfordult az ifjúság karzatán s hallotta 
Kossuthot. A szabadságharc leveretésekor, hogy tizenhat 
forintnyi adósságát megfizethesse, nevelőnek és nyelvtaní
tónak ment Nyitra megyébe s ezzel tizennyolcéves korá
ban, hat osztály elvégzése után örökre hátat fordított 
az iskolának.

A tizenhat forintot nem tudta megtakarítani, így 
aztán a Bach-rendszer második esztendejében üres er
szénnyel és bizonyítvány nélkül Pestre került. Ismét kezet 
tett rá az a leírhatatlan nyomorúság, amely elválhatatlan 
társa volt az iskolában. Hiába hirdette magát hét nyelv 
tanítómesterének, mert olvasott és értett német, francia, 
olasz, latin, zsidó, tót és magyar nyelven, alkalmazást 
csak szegény zsidóházaknál kapott, ahol az volt a mun
kája bére, hogy osztozhatott kenyéradójának nyomorúsá
gában.

Még jól folyt a dolga, ha a legszegényebb város
részben félágyat bérelhetett, vagy ha esténként olvasgat
hatott az Orczy-kávéházban és ha naponként egyszer 
jóllakhatott fekete kenyérrel vagy sült krumplival.

Minden kísérlete, hogy valami állást kapjon, ku
darcot vallptt. Minduntalan visszakerült a Dob utcába, 
a félágyra s megint csak az Orczy-kávéház ingyen vi
lágításánál olvasta Voltaire Henriászát, Petrarca szonett
jeit, Tasso Megszabadított Jeruzsálemét s Calderon ra
gyogó nyelvű vallásos színdarabjait. A nyolc nyelv, mert 
időközben megtanult spanyolul is, époly kevéssé segített 
nyomorúságán, mint korábban a hét nyelv.

Eljárogatott az egyetemi könyvtárba, ahol megis
merkedett Garay Jánossal, az Obsitos költőjével, aki 
aztán bemutatta a már akkor beteges Vörösmartynak. 
Ekkor tanult oroszul és törökül s tíz nyelvismeretével 
még volt annyi haszna, hogy ráterelte pár kiváló embe
rünk figyelmét.

Konstantinápolyba, majd onnan nagy keleti utazásra 
vágyódott: csábította őt Körösi-Csoma Sándor példája 
és általában az ilyen vállalkozás, amely a szenvedés és 
a nyomorúság mellett legalább dicsőséggel fizet. Eötvös 
József báró, Kemény Zsigmond, Teleki József gróf és 
Hunfalvy Pál nem kevés fáradsággal gyűjtöttek egy kis 
útiköltséget és szereztek egy félárú gőzhajójegyet. így 
aztán végre 1857 tavaszán, huszonötéves korában meg
indulhatott Konstantinápoly felé.

Ekkor és így kezdődött Vámbéry egyáltalán nem 
mindennapi pályafutása. Kezdetben itt sem igen mosoly
gott rá a szerencse. Nevelősködött, ujságíróskodott és 
hogy fölkereshesse és megtalálja az Ázsiában maradt 
ősi magyarokat, megtanulta a csatagáj-nyelvet, azaz a 
keleti török nyelvjárást, abban a reményben, hogy a 
csatagáj-nyelv a magyar nyelv szármzására és ősi alap
jára is világot derít.

Négy év múltán, 1861 tavaszán, Vámbéry hazajött 
Pestre, hogy mint levelezőtag, széket foglaljon az Aka-
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déniiában. Akkor határozta el, hogy mint sztambuli lakos, 
Resid effendi, beutazza a középázsiai izlámságot és Sza- 
markand, Belkli és Bokhara nyilvános könyvtáraiban 
anyagot gyűjt a magyar nyelv származásának és atya- 
fiságának megállapítására. Utazásának célja, mint mon
dotta, nem az őshaza felkutatása, csak egy nyelvészeti 
igazság megállapítása. Vállalkozását a Magyar Tudomá
nyos Akadémia mindössze ezer forinttal támogathatta, 
így indult el arra az útra, amely nevét világszerte 
ismeretessé tette.

Veszedelmes kalandokban, nyomorúságban, de tu
dományos eredményekben is ritka gazdag vállalkozás 
volt Vámbéry középázsiai utazása. Kisebb kalmárkaraván 
volt az alkalmatosság, amellyel a szamarkandi utat meg
tette. Egyébb nyomorúságok mellett szakadatlanul csatázni 
kellett a kurd rablókkal.

Irán földje a valóságban egyátalán nem volt olyan 
gyönyörűséges, aminőnek perzsa költők nyomán Ö elkép
zelte. Utoljára Vámbéry dervisköntöst öltött s mind kol
duló dervis jutott el Perzsia fővárosába, Teheránba.

Miután a nemes Bokhara és a paradicsomhoz 
hasonlatos Szamarkand szent sírjait meglátogatta, 1864 
telén visszatért Teheránba s onnan haza Európába.

Világsiker: Pesten kevés időt töltött, Londonba 
ment, hogy ott számoljon be útjának tudományos s 
méginkább politikai tanulságairól. Londoni útjára né- 
hányszáz forintot előlegezett az Akadémia.

Az angolok nagyon szívesen fogadták, nagy és 
előkelő közönség hallgatta előadásait, útjának leírását 
pedig John Murray, az első angol könyvkiadó adta ki. 
Mint európai hírű ember tért vissza Vámbéry Budapestre, 
ahol aztán kinevezték a budapesti egyetemre a keleti 
nyelvek tanárának.

Csak ezután kezdődött meg igazában nagyterje
delmű irodalmi munkássága. Munkáit leginkább három 
nyelven: magyarul, angolul és németül írta. Nemcsak 
tudós volt, de újságíró is s tekintélyét az angolok közt 
leginkább ezen munkásságának köszönhette. Nem egy
szer volt vendége az angol királyi udvarnak: hetvenedik 
születésnapján VII. Edward mint barátjának gratulált s 
igen bizalmas lábon élt az előkelő angol arisztokráciá val is.

Konstantinápolyban nem kevésbé ünnepelték, mint 
Londonban. Nevét csupán Péterváron emlegették gyűlöl- 
séggel. Amilyen hű barátja volt Angliának, épp oly ádáz 
gyülölséggel beszélt Oroszországról, annak európai és 
ázsiai céljairól.

Mint tudós tömérdeket írt. Első munkájának, amely 
először angol nyelven jelent meg: Utazásom Közép-Ázsi
ában a címe. Irt ezenkívül vázlatokat Közép-Ázsiából, 
csatagáj nyelvtanulmányokat, megírta a török nyelv 
szótárát, a török-tatár nép ősi műveltségét, a török faj 
származását s leírását, perzsiai élményeit, a magyarok 
eredetét, a magyarság keletkezését és gyarapodását, Bok
hara történetét, végül Küzdelmeim címmel önéletrajzát, 
amely szintén angolul jelent meg 1913-ban, halálakor 
egy küzdelmekben és komoly sikerekben egyaránt párat
lan gazdagságú élet zárult le.

Hermann és Dorottya.
Irta: Gőte*

Vili. Ének: Hermann és Dorottya.
(A két fiatal együtt hazamegy Hermann szüleihez.) 

így mentek szembe a Iehanyatló nappal,
Mely a felhőkbe borul s fenyeget viharral;
Izzó pillantása leplén áttör néha,
Vészes világot vet a sötét tájékra.

„Ez idő ne hozna—fohászkodék Hermann—
Zivatart, jégesőt, hisz oly dús termés van!" 
Mindketten örültek a rengő kalásznak,
Mely majd elfcdé hogy rajt’ áthaladának.
Kísérő társához most a lyány így szólott:
„Jó ifjú, ki adtad nékem e jobb sorsot,
Munkám’ és födelem’, míg nem egy menekvőt 
Zaklat e vihar, e fenyegető felhők,
Mondd elébb: milyenek szüleid te néked,
A kiket szolgálni erős vágyat érzek?
Ki urát ismeri, tehet csak kedvére, *
Figyelmét ha egyre irányozza véle,
Véle egyet tart a ház feladatának,
Mondd hát: mint nyerem meg atyádat, anyádat?"
A jó eszes ifjú neki ezt felelte:
„Hogy szülőim kérded, igazad van ebbe’!
Mert az atyám kedvét még el nem találtam,
Bár mint magaméban dolgában eljártam,
Korán, későn mezőt s a szőlőt műveltem.
Anyám elégedett, meg is becsül engem.
Legderekabb lyánynak fog tartani téged,
Csak a házat gondozd úgy mint a tiédet;
Nem így atyám! Sokat ad ö a külszínre.
Jó lyány, szívtelennek azért ne tekints te,
Ha előtted lényét föltárom atyámnak;
Esküszöm, ily szóra először nyilának.
A leány így felel szaporábban menve.
Mert mind sölétebb lön előttük a inesgye:
„Kijövünk mi azért egymással, remélem,
Mint anyádé olyan az én lényem,
És soha se voltam külcsín, modor ellen,
A mi szívemből jő, megadom atyádnak.
De ki mondja azt meg: hogy miképen járjak 
Véled az egyetlen fiúval is szembe,
Holott nekem eztán uram is leszesz te?“
Szól s a körtvefához jutának el épen.
Tele hold az égről néz le tiszta, szépen.
Éj vala: a najmak végsugára elvesz;
Előttök hullámzott s mind tömegesebb'lesz.
Mint nap ragyogó fény s sötét éjek árnya.
Hermann oly örömmel hallgatott a lyányra 
Ép e kedves fánál, melynek lombja alatt 
Az elűzött lyányért ma könnye is fakadt.
A míg megpihentek árnyában a fának,
Forrón megragadja kezeit a lyánynak:
„Kérdd meg csak szivedet s tégy mint az sugallja." 
Kedvez-e a perez bár, szólni nem mer ajka:
Félt, el ne temesse egy „nem" szó szerelmét,
S ah érzi az ujján azt a gyászos jelt még! 
így ültek szótlanul soká egymás mellett.
„Mi szép a hold—a lyány tőré meg a csendet— 
Világos mint nappal, úgy hogy látni vélem 
A város sok házát s ottan a fedélen 
Meg tudnám számlálni az ablak tábláit!"
A nyugodt ifjú szól: „Lyányka lásd e ház itt 
Ép a mi‘ lakásunk s mit láttál elébben 
Kis padlásszobámnak az ablaka épen,
Mely talán tiéd lesz, ha szobát cserélünk.
De jer át a szőlőn alá a kertünkén;
Mert a vihar készül, jön iszonyú vésszel,
Villám cikáz, a hold sötét éjbe vész el."
Fölálltak s a búza között alászálltak,
Örülve szivökben az éji világnak,
S a szőlőbe értek sötét, mély homályba;
Itt a fedett úton mentek alászállva 
Durva kőlapokon —ez vala a lépcső,—
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Halkan lép Dorottya, vigyázva kezét ő 
Szelíden nyugtatja az ifjú vállára.
Becsillog a holdnak remegő világa,
Majd felhőbe búvá, mély sötétbe hagyja.
Az ifjú a lyánykát gonddal támogatja.
Az reá hajolt, de megbotlik egy köbe,
Megroppan a lába, majd lerogy a földre.
A.lyány tréfás szóval baját így takarja:
„Még boszúság ér, mint mondj’ a példabeszéd,
Ha küszöbön botlik a láb, mikor belép.
Ejnye bizony jobb jelt kívántam én ennél!
Pihenjünk, hogy értem gáncsot ne szenvedjél!
Hogy miért fogadtál ily sánta cselédet,
Nehogy rossz gazdának tartsanak majd téged!"

IX. Ének: Kilátás.
(A fiatatok hazaérte után, hamarosan kiderül, hogy Hermáim tulaj
donképpen feleségül akarja venni Dorottyát, ö beleegyezik s a 

boldog eljegyzés megtörténik.)
Édes szerelemnek pártfogói, Múzsák,
A kik vezetétek ez ifjúnak útját,
Az cl sem jegyzett lyányt hozzája vivétek,
Frigyöket megérni tovább segítsétek!
Égőkről űzzétek a borús felhőt el,
De mi folyt a házban, mondjátok előbb el!
Az .anya aggódva már harmadszor lép be,
Melyet türelmetlen most hagya el épen.
Mondja, hogy vihar jön, hogy a hold sötétül,
Hogy fia még künn van, hogy tart a veszélytől.
De az ajtó fölnyil és a szép pár lép be 
A bámuló szülék s barátok elcbc.
Ara- s vőlegénynek szép magas alakja,
Ajtó magasságát szinte meghaladja.
Retten ők egyszerre léptek a küszöbre,
Szárnyas szókkal Heimann így mutató őt be:
„Itt a lyány milyent ti kívántok e házban,
Atyám fogadd őt jól, érdemes ő rája!
Anyám a háziartás körül csak kérdezd ki,
Meglátod érdemes őt magadhoz venni."
S hirtelen a lelkészt félre híva így szól:
„Jó tisztelendő úr mentsen ki a bajból;
Oldja e csomót meg, mi lesz ebből, félek:
A lyányt mint arámat nem is kértem én meg.
Azt hiszi cselédnek lépe be a házba,
Boszúsan majd elfut s nem gondol a nászra.
Többé nem ámítsuk, tudja is meg mindjár’,
Mert hisz a kétséget nem bírom ki immár!
Ismert bölcsességét mutassa ki mostan!"
A pap a többihez fordula legottan.
De a lyánynak lelke föl volt már zavarva 
A beszédre, melyet Hermann atyja tarta.
Mert jószívű hangon ekképpen enyelgett:
„Van fiam ízlésed: beh tetszik e gyermek!
Atyádnak is volt ám a maga korába;
Mindig a legszebb lyányt vittem el a táncba,
S haza a legszebbet hoztam: jó anyádat,
Mert biz’ az aráról, kit választ magának, 
Fölismerszik rögtön bárkinek érzelme,
Hogy magáról mit tart, hogy milyen a lelke.
Lim meggondolásra nem sok idő kellett!
Úgylátszik nem nehéz fiamat követned!"
Hermann alig hallja, reszket minden tagja 
S elnémul mindenki ottan e szavakra.
De a derék lyányka mindent gúnynak vétve,
Sértve érzé magát szíve legmélyébe’ ;
Lángba borúi arca, föllobog haragja,
De szivét fékezve magát visszatartja.

Szól, de a fájdalom remeget hangjában:
„Bizony ily fogadást az után nem vártam,
Amit Hermann mondott atyja modoráról:
A müveit emberről, a derék polgárról,
Ki bárkivel szemben úgy bán amint illő;
De a szegény iránt részvétel még sincs ő.
Ki most lép e házba szolgálatra készen:
Keserű gúnyt űzni nem kell vala még sem." 
Hermann már szorongott; inte a lelkésznek,
Hogy vessen ő véget a félreértésnek.
Ez hogy a lyányt látja, mily keservet győz le,
És hogy szempilláin kiszivárg a könnye,
Gondoló a kételyt nem oszlatja még el,
Hadd fürkéssze így ki izgatott kedéllyel:
Kémkedő szavakkal hozzá hát ekként szól:
Idegen leányka, meggondolád-é jól:
„Mit teszen belépni lakába uradnak,
Ha egy egész évre rá a kezed adtad.
Egyetlen igen szó leköt sok tűrésre..
Szolgálatunk nem a legnehezebb része,
A lótás, a futás, bár mily verítékes;
Együtt izzad véled az úr és a béres:
De az úr szeszélyét tűrni, ki szüntelen 
Gáncsol, kíván ezt azt, fedd következetlen’,
És asszonyod hevét, mely hirtelen lobban 
S gyermekek bántalmát, mely sért annál jobban, 
Ezt nehéz ám tűrni s mégis meg kell tenni 
Pontosan; durcásan nem is vesztegelni.
De látom, hogy arra képes nem vagy még te.
Az atya tréfája, ha oly nagyon sérte;
Pedig rendes dolog boszantani a lyánt,
Hogy az ifjú tetszik: talán ez csak nem bánt!" 
Szólt s érzi a lyányka, hogy ő van találva. 
Tovább ki nem állta, érzelme dagálya 
Kéblét földagasztá; sóhaja kitört már 
Kifakad, míg ömlött szeméből a könnyár,
„Ha vigasztal búnkban aki bölcs, ki higgadt,
Nem tudja, hogy soha meg nem szabadíthat 
Tépő bánatunkiól hideg szava minket.
Boldogokat tréfa sértően nem illet;
De a sebhedt szívnek az érintés is fáj,
Érzelmem takarni ugyan mit ér is már?
Nem maradok itten, hagyjanak elmennem;
Megyek, mert jobb lesz az enyémek közt lennem; 
Akiket elhagytam ínségben, nyomorban.
Amíg önző szívvel jobb sorsra gondoltam.
Ez szilárd szándékom, de most beismérem,
Mit szívem évekig rejtett volna mélyen:
Igen, az atyának mélyen talált gúnyja;
Nem mintha a lelkem olyan gőgös volna.
Hogy illenék a gőg egy szegény cselédhez?
De a szüm ez ifjúhoz mély vonzalmat érez. '
Mert amint ő benne megmentőm találtam,
Úgy őrzöm a képét szívembe bezártam.
Én őt cselédül is örömest követein.
Az úton — bevallom — valami szívemben 
Általott még azzal, hátha hű cselédje 
Érdemes lehetnék egykoron kézére?
De megyek! elég volt, elég már a szóbul.
Itt maradva eltölt aggalom és szégyen,
Hajlamom bevallván és dóré reményem’,
Sem éj nem tart vissza, mely nehéz felhőktől 
Beborult sötéten, sem az ég, mely dördül,
Sem a záporeső, mely omlik, mely szakad,
Sem zúgó zivatar; mert a futás alatt 
Kiálltam én mindent ellentől űzütten,
Kimegyek hát bátran, hisz beletörődtem:
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Mindentől megválni; én sorstól hányt-vetett 
Nem maradok többé. Ég legyen veletek!" 
így tört ki s megy nyomban az ajtónak tartván 
Mint beléptekor volt, batyuja volt karján.
De az anya tüstént ölelő karjába 
Szorítva fölkiált bámulva csodálva:
„E hasztalan könnyek mond, hogy mit jelentenek! 
Fiam arája vagy! nem, óh nem engedlek!"
De a boszús atya álla ellenébe:
Kedvetlenül így szól a síróra nézve:
Hát ez lön jutalma a sok elnézésnek,
Hogy a nap végén még bosszúságot érjek?
Mert bosszantóbb nincsen, mint asszonyok könnye! 
A sírás, a jajszó; mert hisz amit könnyen 
Végezni lehetne meggondolva ésszel,
Mindjárt a kezdetin azt kószálja széllyel.
De még jobban untat e zavaros kezdet,
Aludni megyek már. Jobb, ha ti végeztek!" 
Megfordul hirtelen, indul szobájába,
Ahol nyoszolyája már megvetve várta.
De fia föltárta s esdve szól hozzája:
„Atyám ne siess, ne haragudj’ e lyányra;
Én vagyok a hibás, oka e zavarnak;
Barátod növelé színből a zavart csak.
Jó tisztelendő úr, kire titkom bízva,
Szóljon, hogy az aggályt, kételyt elhárítsa!" 
Mosolyogva a lelkész válaszol ekképen:
„Minő ész, mi furfang bírta volna, kérdem,
E derék leányt e nemes vallomásra,
Hogy előttünk szívét egészen kitárja?"
Most Hermann előlép s így beszél a lyánynak:
„A könnyet, a múló fájdalmat ne bánjad;
Az .csak teljesebbé teszi boldogságom’
S tied is, ha úgy lesz, a mint én kívánom.
Nem a derék lyánykát szerezni cselédnek 
Mentem én a kúthoz; de megnyerni téged.
De hajlamod látni a szemem volt félénk."
A lyány illetődve néz rá s nem kerülve 
ölelést se csókot, mely az üdvek-üdve,
Hogyha szent pecsétje jövő boldogságnak,
Melyet a szeretők végtelennek látnak.
S többieknek a pap megmagyaráz mindent.
Most a lyány szerényen az atya elé ment,
Lehajol, csókolni félig elvont kezét,
És ajakán hangzók ilyen esdő beszéd:
„Talán megbocsátod a meglepett lyánynak,
Hogy elébb bú s mostan öröm-könnyét láttad?
Azt és ezt az érzést oh bpcsásd meg nékem, 
Engedd a nyert üdvbe magam beleélnem!
E boszúság, melyet okozék zavarban 
Legyen az utolsó! és a mit fogadtam,
Mint hű cseléd buzgó, pontos engedelmet: 
Teljesítem azt úgy, mint szerető gyermek!"
Atyja megölelte könnyeit elrejtve 

-S csókot ad ajkára az anya szerelme.
Kéz szorított kezet, a nők könnyben állnak 
És az érzelemtől a szavak elállnak.
Most a derék lelkész megragadja gyorsan 
Kezét az atyának és lehúzza onnan 
Az arany jegygyűrűt, (csak nehezen ment le,
Mert az izmos ujj azt nehezen engedte)
Aztán az anyáét s az új párt eljegyzé.
„Forrassza a gyűrű oly szorosan eggyé 
— Mondá mély fohásszal — e szerelmi frigyet 
Hogy legyen hív mása az előbbi frigynek!
Ez ifjú e lánykát szeretőn óhajtja 
A lyány is ez ifjút, mint maga bevallja:

Tehát én eljegyzem és megáldom őket 
Megegyezésével a drága szülőknek.
Tanú légyen itten a ház barátja!"
S a barát oda lép sok áldást kívánva.
De a pap a gyűrűt felvonni akarván 
Meglepetve egy mást lát meg a lyány ujján,
Azt, a melyet Hermann a kútnál vett észre; 
Mosolyogva nyíl ajka e tréfás beszédre:
„Hogyan? másodszor is magad eljegyeznéd?
Hátha amaz első az oltárnál fellép?!"
De a lyány felelte: „Hagyjatok még, kérlek,
Egy percet szentelnem az ö emlékének!
Mert érdemes ö rá, ki a búcsún adta 
E gyűrűt, honát hogy végkép oda hagyta.
Mikor őt áthatván a szabadság vágya 
S az óhaj: küzdeni egész új világba,
Párizsba ment, hol a börtönt, a sirt lelte;
E szókat sugallta szíve mély sejtelme:
Élj boldogan! Megyek. Mert mostan kimozdul 
Minden a helyébül s elszakad egymástu!
Ha szíved megőrződ s látjuk egymást újra 
Egy világ romjain újjá alakulva,
Szabadok leszünk majd, hogy a sors nem köthet:
Mi kötné le azt, ki átélt ily időket?!
De ha veszélyben áldozatul esném 
Lebegjen előtted mindig az én képem,
Hogy nyugodt szívvel légy jó- s balszerencsében!
Ha új nász, új család vonzana még téged 
Vedd azt hálás szívvel sorsod mit ad néked;
Ki szeret, szeresd azt; jóhoz kössön hála!
De ne járj oly bátran, lépj csak tétovázva;"
Így szólt s a két gyűrűt egymás mellé húzta, 
Vőlegénye felelt mélyen megindulva:
„Dorottya ez ingó, bomlott zűrzavarban 
E frigy kössön minket annál szilárdabban.
Birtokát ez üdvnek tartsuk meg szilárdul;
Mert ha inog minden ki maga megindul.
A világ bomlását teszi nagyobbá csak 
Míg a szilárd lélek világ önmagának.
Enyém vagy s az enyém most inkább enyém lett „ 
Nem gonddal, nem félve élvezem ez élvet;
De bátran, merészen, hadd jöjjön az ellen 
Most vagy utóbb, fegyvert talál a kezemben!
Ha házam, szüleim gondod alatt lesznek,
Bátran szembe szállók akkor az ellennek.
Érezne csak együtt mindenki én velem
Erő törne erőt, s élhetnénk békében!" Vége.

Világ folyása.

A ném et elnök választás. A német birodalom 
köztársaság, melynek elnökét 7 évre választják meg. A 
jelenlegi elnök: Hindenburg, a világháborúból ismert 
győztes nagy hadvezér, aki önzetlensége és becsületes
sége folytán bírja a német nép bizalmát. Elnöki meg
bízatása most járt le s március 13-ára tűzték ki az el
nökválasztást, melyen más jelöltek mellett két főjelölt 
volt: Hindenburg és Hitler, ez utóbbi a nemzeti szo
cialisták fővezére.

A választás nem vezetett teljes eredményre és így *

* Gőte (Goethe) a németeknek legnagyobb költője, ki egy- 
személyben nagy tüdős és bölcs is volt. 1832 március 22-én 
halt meg, tehát 100 évvel ezelőtt. „Hermann és Dorottya" című 
gyönyörű költeményét melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe.
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pófválasztáson fog eldőlni a kérdés. Hindenburg tel
jes győzelméhez az összes szavazatok lU százaléka, 
számszerint, százhatvanezer hiányzott Hindenburgnak 
a teljes többség elérésére és a megválasztáshoz. Erre senki 
sem számított. Egész Európa rosszabbat várt s most 
nagy a csodálkozás, hogy Németország ennyire össze
szedte magát s ennyire egy ember mögé tudott állni. 
Egészen bizonyos, ha Angliában, Amerikában vagy Fran
ciaországban elnökválasztásra kerülne sor népszavazás 
útján több jelölt között, nem volna személyiség, aki 
az első menetben a leadott szavazatoknak 49 és fél szá
zalékát egyesíteni tudná. Ez jó jel.

A kétségbeesés örvényében kavargó birodalom 
lakossága előtt két egyformán érthető és a lehetetlen 
állapotokban egyformán indokolt út állott: a nagy láza
dás az elviselhetetlen terhek ellen, a tabula rasa vágya, 
amit Hitler és Thaelmann képviselt, vagy az idegek 
végső megfeszítését jelentő önuralom, a szinte istenkí
sértésnek látszó nyugalom útja, emberfeletti józanság, 
hősies hidegvér, ami csaknem céltalannak tűnt a mai német 
viszonyok között, A német nép óriási akaraterejéről és 
szenvednitudásáról tesz tanúságot, hogy az utóbbi utat 
választotta,amelyen a kétségtelenül nagyszerű Hindenburg, 
a kötelességtudás és a kitartás példaképe vezet.

A legreményteljesebb esélyes számítások szerint 
Hindenburgnak 16 millió szavazatot kellett volna kap
nia. Az eredmény tehát jobb, mint a jósolgatás és a 
legutóbbi választások mérlege kilátásba helyezte. Első
sorban annak köszönhető, hogy a német nép soha nem 
tapasztalt arányokban vett részt a választásokon. Soha 
német ember nem kapott több szavazatot, mint most 
Hindenburg.

Két vonat egymásba rohant a nápolyi föld
alatti vasúton. A nápolyi földalatti vasút, amely a köz
ponti pályaudvart Fuori-Grotíoval és az új északi pálya
udvarral köti össze, ahonnan a római közvetlen vona
tok indulnak, súlyos vasúti szerencsétlenség színhelye 
volt az elmúlt éjszaka. A szerencsétlenségnek eddig 
kilenc halottja van, tíz súlyos sebesültje és tizenkét 

* könnyű sebesültje, de három súlyosan sebesült utolsó 
óráit éli. A szerencsétlenség két munkásvonat összeüt
közése folytán keletkezett, amelyek az alagútban teljes 
erővel egymásnak rohantak. Az összeütközés olyan erő
vel történt, hogy a két mozdony és az első kocsik való
sággal egymásba fúródtak. A hátrábblevö kocsikat pedig 
az összeütközés ereje kiemelte a sínekből és teljes len
dülettel az alagút falához szorította. Sírás, jajgatás, hal
doklók hörgése, kétségbeeset segélykiáltások töltötték 
be az alagutat.

Azok, akik élve menekültek, kétségbeesve próbál
tak elrohanni az alagútból. A zűrzavart és a fejvesztett- 
séget még fokozta az, hogy az áramszolgáltatást nyom
ban beszüntették, nehogy a másik sínpár vezetékének 
érintése folytán újabb halálos áldozatokat követeljen a 
katasztrófa. A szilánkokká tört kocsik romjai rövid zár
lat következtében meggyulladtak és a tűzvész fényénél, 
valamint fáklyák világánál kezdték meg a mentő mun
kálatokat. Sok áldozat kiszabadítása rendkívül nehéz és 
hosszadalmas munkát követelt, olyan szorosan voltak 
egyesek a romok közé beékelve. Kiderült, hogy a sze
rencsétlenség oka az egyik mozdonyvezető könnyelmű
sége és vigyázatlansága volt. A mozdonyvezető ugyanis 
nem állt.- meg annál a keresztezésnél, ahol a két vonat 
rendszerint bevárta egymást, hanem továbbrohant, abban 
a reményben, hogy a szembe jövő vonat előtt eléri a 
legközelebbi állomást. Ezt azonban nem sikerült elérnie 
és legnagyobb rémületére a legközelebbi kanyarodóban

megpillantotta a. vele szemben rohanó másik vonatot. 
Fékezni már nem volt idő és így bekövetkezett a sze
rencsétlenség. A mentő munkálatokban részt vett az 
olasz trónörökös is, aki a katasztrófa hírére nyomban a 
helyszínére sietett.

Baldwin bejelenti Anglia szanálásának be
fejezését. Az angol kormány komoly és jelentős sike
reket könyvelhet el. Teljesítette egyik legnagyobb fel
adatát, amelynek megoldását maga elé tűzte: az angol 
költségvetést sikerült kiegyensúlyozni. Az adók eddig 
268 millió fontot jövedelmeztek, míg az előirányzat 
272 millió font volt. Ezzel az összeggel a költségvetés 
egyensúlyi helyzete visszaállt s mivel az adóbehajtások 
számára még két hét szabad s mivel hetenként átlag 14 
millió fontot szokás behajtani, az is lehetséges, hogy 
az adójövedelemből még fölösleg is származik. Baldwin 
a konzervatív párt tegnapi ülésén bejelentette az állam- 
háztartás végleges kiegyensúlyozását, amit a jelenlevők 
nagy lelkesedéssel vettek tudomásul. Ezek után való
színű, hogy a mai kabinet legalább négy évig hatal
mon marad. A kabinet egyes tagjai, között a lehető 
legjobb a viszony. Baldwin bejelentésének a külföldön 
is nagy hatása lesz és újra erősíteni fogja a bizalmat Anglia 
iránt. Alig egy év telt el és Nagy-Britannia stabilizálni 
tudta pénzügyeit és ha akarná, most már visszatérhetne 
az aranyvalutához.

Németország hivatalosan állást foglalt a fran
ciák dunai terve ellen. A német kormány hivatalosan 
állást foglalt a dunai medence szanálásának francia terve 
ügyében. Az állásfoglalás abból indul ki, hogy a biro
dalmi kormány a megsegítés sürgősségét ugyanúgy be
látja, mint a francia kormány, s ezen a téren teljesen 
egyetért Tardieu-vel.

A németek utalnak arra, hogy a népszövetség pénz
ügyi bizottsága a közelmúltban azt javasolta Ausztriának 
és Magyarországnak, hogy keressen gazdasági kapcso
latokat a környékező államokkal, mert gazdasági szaná
lásuk csupán a piac kibővítésével képzelhető el. Ha a 
francia kormány azon a véleményen van, hogy a többi 
dunai államon ugyanígy segíteni kell, akkor a birodalmi 
kormány ezen a téren is egy nézetet vall a francia kor
mánnyal.

Berlin állandóan azon a véleményen volt, hogy a 
dunai nehézségek leküzdésére a legalkalmasabbnak egy 
nagy gazdasági tér megteremtése látszik, amely nagy
ságánál fogva alkalmas a délkeleteurópai mezőgazdasági 
termények fölöslegének átvételére. Ezt a célt azonban 
a dunai államok egymás közötti összefogása, amit a 
francia javaslat tervez, sohasem érheti el.

A birodalmi kormány felfogása szerint az olasz 
kormány teljesen helyesen mutatott rá arra, hogy Auszt
ria és Magyarország csupán a környékező nagyhatalmak
kal való kapcsolatok keresésével menekülhetnek ki 
jelenlegi súlyos helyzetükből.

Ausztrián a német‘felfogás szerint úgy lehet segíteni, 
ha a népszövetség pénzügyi bizottságának kezdeménye
zése alapján a szomszédos államok kivételes kedvez
ményekben részesítenék az osztrák kivitelt.

Magyarországon és a többi agrárállamon szintén 
úgy lehetne azonnal segíteni, ha a mezőgazdasági ter
mékek behozatalára szoruló európai államok kedvezmé
nyesen átvennék mezőgazdasági termékeiket. Ezek a 
rendszabályok egyébként teljesen megegyeznek azokkal 
a javaslatokkal, amelyeket a francia kormány 1931 május 
16-i tervében kidolgozott. A birodalmi kormány ugyan
ezen az alapon áll és gyors megoldást kíván a dunai 
államok számára. Ausztria felhívására adott válaszában
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máris kifejezte álláspontját. Ezenkívül Magyarországgal 
és Romániával kedvezményes alapon álló szerződéseket 
kötött. A jövőben örömmel hajlandó résztvenni a dunai 
kérdés megbeszélésére irányuló nemzetközi tárgyalásokon.

Ugyanúgy, mint az olasz kormány, Németország 
is azon az állásponton van, hogy e tárgyalásokat ki keil 
bővíteni és nem szabad megelégedni az öt dunai állam 
egymás közötti konferenciájával. Mivel elsősorban piacra 
van szükség, az öt dunai állam tanácskozása nem vezet
het eredményre. A tanácskozásokon föltétlenül részt kell 
venni Franciaország, Anglia, Olaszország és Németor
szág képviselőinek.

Írország elszakad Nagy-Británniától? Néhány 
nappal ezelőtt jelentettük, hogy de Valera ír köztársasági 
pártja, amely Írország teljes függetlenségét követeli, az 
általános választásokon megverte Cosgrave eddigi ír 
kormánypártját és hatalomra került. A hatalom átvételé
nek első aktusa az volt, hogy Cosgrave lemondott az 
ír domínium miniszterelnöki állásáról és helyét átadta 
de Valerának, aki két-három jelentéktelenebb párt támo
gatásával kormányoz. Az ír változás nagyjelentőségű és 
könnyen Írország teljes függetlenitéséhez vezethet.

A londoni sajtó e kérdéseket részletesen feltálalja, 
de bizonyos egykedvűséggel kommentálja, mintha ma 
Angliának nem volna szívügye többé Írország. Sőt a 
legtöbb lap bizonyos elégtétellel állapítja meg, hogy 
Anglia nem felelős többé az ír állapotokért. Még azt a 
tervet is egykedvűen ítélik meg, hogy de Valera a közel
jövőben teljesen függetleníti Írországot a brit világbiro
dalomtól. Ma Londonban senkinek sincs kifogása Írország 
végleges leválása ellen, holott két évtizeddel ezelőtt ez 
a terv valószínűleg még véres polgárháborúkat eredmé
nyezett volna. A „Times" című lap elégtétellel állapítja 
meg, hogy a helyzet most legalább világos és a lap 
véleménye szerint Nagy-Británnia valamennyi részének 
gazdasági szövetségéből ki kell válnia azoknak, akik 
nem szívesen működnek együtt. Ez a kiválás a brit bi
rodalomra nézve csak előnyös lehet, mert a nagy állam- 
szövetség harmóniáját csak az biztosíthatja, ha minden' 
egyes része önként és a saját jól felfogott érdekei szol
gálatában csatlakozik hozzá. Ilyen körülmények között 
nem lehetetlen, hogy Írország a legnagyobb csendben 
s anélkül, hogy a dolog nagyobb feltűnést keltene, meg
szűnik angol birtok lenni s belép a teljesen független 
európai államok sorába.

Hét h a lo ttja  van két rom án petróleum vonat 
összeütközésének. A constanzai vonalon Fitesti állo
más közelében ma éjszaka két petróleumvonat, össze
ütközött és kigyuladt. Az égő szerelvényt nem közelít
hették meg, a rajta levő személyzet elpusztult. Eddig hét 
halottja és számos sebesültje van a katasztrófának.

A 33-as b izo ttság  e lfogad ta  a m ezőgazdasági 
h itelről szóló rendeletet. A 33-as bizottság ülésén 
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter tájékoztatta a 
bizottságot az 1932— 1933. évi költségvetésről. A végle
ges költségvetést még nem lehetett megállapítani, mert 
egyelőre túl nagy a várható bevételek és kiadások közti 
különbség.

A költségvetés keretét a pénzügyminiszter 830 
millió pengőre kívánja leszállítani.

A 33-as bizottság ezután elfogadta a mezőgazda
ságnak nyújtandó hitelre vonatkozó rendeletet, amely
nek lényege, hogy a Nemzeti Bank kamatlábánál másfél 
százalékkal magasabb kamat mellett hat hónapra nyúj
tanak hitelt a mezőgazdáknak, amelynek fele összege 
további három hónapra hosszabbítható meg. Elfogadták

még azt a módosítást is, hogy a termelési hitelt az összes 
termelési nemeknek kiterjesztik.

V áratlan font em elkedés A ngliában. Az angol 
közvéleményt ma kizárólag a font villámgyors emelke
dése érdekli. Az aranyalap föladása óta a font még soha 
nem javult meg annyira, mint tegnap. Mig a tőzsde 
megnyitásakor a font 3'53 és fél dollárba került, zárlat
kor 371 és fél dollárt ért el. A hirtelen fölfeléemeikc- 
dés oka az, hogy az Angol Bank befejezte a külföldi 
pénzek vásárlásait.

Angol bank- és tőzsdekörökben a font váratlan 
javulása vegyes érzelmeket vált ki. Runciman kereskede
lemügyi miniszter kijelentette, hogy reméli, hogy a font
emelkedés nem lesz elsietett és így nem jelent nagyobb 
megrázkódtatást az angol ipari és kereskedelmi életre. 
Ha az angol pénz emelkedése gyors volna, nagy károkat 
okozhatna. A font megjavulása természetesen megnehezíti 
Anglia külkereskedelmét különösen azokkal az államok
kal szemben, amelyek Angliával egyidejűleg föladták az 
aranylapot s így most rendkívül kellemtlen helyzetbe 
kerültek.

T öbb százezres hadseregek  fe ivonu lásaajapán - 
kínai háborúban . Sanghajból ismét olyan hírek érkez
nek, amelyek egyáltalán nem azt bizonyítják, hogy az 
ellenségeskedés minden vonalon megszűnt. A város 
körül újabb kínai és japán csapatok összpontosultak és 
az összeütközés kikcrülhetetlennek látszik.

Puyit, Kína volt császárát kedden a független 
Mandzsúria uralkodójává koronázzák, Csangcsungban, az 
új ország fővárosában, máris lázas előkészület folyik a 
nagy nap megünneplésére.

Puyi, Kína volt császára, ma reggel a városba 
érkezett, ahol a lakosság kitörő lelkesedéssel fogadta. 
Ugyanakkor Macsancsan tábornok is a városba-érkezett, 
akinek meggyilkolásáról szóló hírek nem felelnek meg 
a valóságnak. Hír szerint Ma tábornok Puyi csütörtökön 
alakítandó kabinetjében megkapja a hadügyminiszteri 
tárcát. Ma tábornok, aki az elmúlt év végén teljes erő
vel harcolt a japánok ellen, ma százszázalékosan Japán 
szolgálatában áll.

Kossuth k iadatlan  levele egy párizsi kiállításon.
Mint a Nuovo Giornale nevű firenzei lap párizsi tudósí
tójától olvassuk, a párizsi Hellmuth Mayer műkereskedő 
cég kiállított néhány érdekes kiadatlan kéziratot, amelyek 
árverésre fognak kerülni. A kéziratok között van Kossuth 
Lajos egy kiadatlan levele, amelyet 1883-ban Irt egy 
Donátli nevű magyar gazdához, aki születésnapjára négy 
üveg tokaji bort küldött neki. A tokaji bor, amelyet 
Kossuthnak küldtek, 1811-ből való volt és Kossuth 
levelében feleleveníti 1811 -es emlékeit. Gyermek volt 
akkor és anyjával Turóc megyében tartózkodott. 1830-ban 
V. Ferdinánd megkoronázása alkalmából három üveg 
1811 -es tokaji bort rendeltek. Már akkor nagy ritkaság 
volt ez és egy üvegért 188 frankot fizettek. „Most ismét 
előkerült néhány üveg 1811-es tokaji bor, — írja Kosguth — 
kérdés, hogy ismét küszöbön áll-e valamilyen koronázás? 
Még egyszer nagyon köszönöm királyi ajándékát — fejezi 
be Kossuth a levelét — és engedelmével elküldöm egy 
fényképemet, hogy lássa, milyen állapotban van 81 éves 
korában egy hasznavehetetlen rom, aki most mégis a 
szívélyes és vendégszerető Turinból küldi őszinte jókí
vánságait, melyek a drága otthon értékes nektárjától 
felélesztett szívből buggyannak elő. Kívánom, hogy bol
dog jövő következzék az ön Istenáldotta szőlőtermő 
földiére".
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Fekete kolostor. Az írót, aki ezt a könyvet írta, 
nemrég temették el az egész magyar irodalmi világ mély
séges részvéte közepette. Sírjára kis fakeresztet tűztek, 
rajta ez a név áll: Kuncz Aladár. Kuncz Aladár nevét 
azonban nem a kis kérészt őrzi, hanem a Fekete kolos
tor című regény két kötete, amelynél szebbet, megindítób- 
bat, egyszerűségében gazdagabbat ritkán olvasunk ma
napság. Az írót, a háború előtti évek Párizs rajongóját 
kinn érte a háború kitörése. Sokadmagával együtt egy 
düledtfzö, elhagyott kolostorba internálták s a háború 
éveit itt élte át. Könyve ezeknek a szenvedéssel, nélkü
lözéssel telt éveknek története, csöndes történetírása az 
emberi nyomorúság legborzongatóbb mélységeinek. S a 
fekete kolostor lakói kiáltóan szomorú és fojtottan derűs 
élményei éppen avval nőnek az esetlegesség és egysze
rűség fölé, avval lesznek az emberi lélek örök szimbó
lumaivá, hogy az író a végletekig nagy a mértéktartás
ban: semmit sem puffaszt föl, semmit sem magasztal 
vagy kárhoztat, hanem az élet egyszerű igazságának 
színét önti el könyvének minden oldalán. Kevés igazabb, 
szebb, meghatóbb, s mégis izgalommal, drámaisággal 
telítettebb könyvet olvastunk Kuncz Aladár munkájánál, 
melynek az erdélyi Szépmíves Céhnél megjelent első 
kiadását méltán kapkodták szét napok alatt az olvasók. 
Most az Alheneum újból megjelentette a könyvet s bizo
nyos, hogy rövidesen mindenki meg fogja ezt a páratlan 
müvet ismerni.

Láthatatlan ember.
Irta: Gárdonyi Géza.

Történeti regény. (Szemelvények.)
Elől szárítják a ruhát; elől az edénytartó cölöp is, 

amelynek neve hunul ösztörü. A sátor csak alvóhely, és eső
ben menedék. Nappal ott tanyáznak a sátor előtt. A gyer
mekek ott játszanak. A nők és rabok ott dolgoznak. Az 
öregek s betegek szintén a sátor előtt vadbőrökőn vagy 
a puszta földön hevernek. A férfiak az utcán csoportoz- 
nak, mint már előbb is láttuk: lóháton, örökkön lóháton. 
Sohse dolgoznak, csak beszélgetnek, politizálnak, csere
berélnek, s vadásznak, versenyt futtatnak, hadi gyakor
latokat rendeznek a fiatalsággal. No meg hát esznek- 
isznak, de leginkább isznak.

Aztán az is érdekes, hogy a sátorok állásából 
meglátni: mekkora a család? Néha két-hároin sátor áll 
szorosan egymás mellett. Azok a nagysátorból szárma
zott újházasok sátorai. Közös a szív, közös a konyha is.

Ünnepély Atilla székhelyén.^
A város bözsgöll, mint a rajzó méhkas. Atillát 

várták s a népség nagy ünnepélyre készült. Az utakat 
mindenfelé locsolták a rabok, és falevéllel, fűvel hintet
ték be. A sátorok előtt férfiak és nők rendezgették az 
ünneplőjüket. A fehér lovak sörényét, farkát befestették 
börzsönnyel vagy sárga festékkel. A sátorokat kívülről 
virágos szőnyegekkel aggatták tele. Porfellegek, trágya
szag, lombillat, lovak csengőinek csilingelőse mindenfelé.

Siettünk, hogy Maksziminosszal idejekorán vissza
juthassunk a fővezér palotájába. A fővezér egy szolgája 
az emeletre vezetett bennünket, egy tágas szobába, 
amelynek nyitott ablakából leláthattunk a főútra és a 
királyi palotáig elnyúló térségre, — már hát én csak az 
urak háta mögül.

A nyüzsgés egyre • elevenebb. Délfelé a lovasok 
eltisztultak a föútról, s a helyüket fehér ruhába öltözött 
nők foglalták el.

A nap már az ég közepén delelt, mikor a királyi 
palota tornyából erős kürthang rikoltozott alá.

Néhány perc múlván három vágtató-lovas porzott 
fel keletről a főutcán és megállott a fővezér palotája 
előtt. A fővezér csakhamar elő is lovagolt.

Arannyal hímzett könnyű piros mente volt rajta. 
Süvege is piros. Sastoll elől rajta. Valami harminc fiatal 
előkelő hun csoportosult köréje. Köztük öt ifjúnak a süve
gén arany-karika ragyogott. A legfiatalabbik tizennégy- 
tizenöt éves lehetett. Az az egy égszínkék selyemruhába 
volt öltözve.

— A király fiai, — mondta Rusztikiosz.
A vezér megindult velők Atilla elé.
Negyedóra múlván már hallottuk a nép örömzú

gását a távolból. Hasonlított az kezdetben a tenger 
morajlásához, de aztán, hogy nődön-nőtt,* nem tudom 
semmihez se hasonítani. Mintha a földnek is szíve volna 
és dobogna-zúgna az örömtől.

Akkor már a királyi palotából is elővonult egy 
különös csoport. Fehér selyemben pompázó asszonyok, 
hervadt levélszinű lovakon. A lovak kicsinyek voltak, s 
minden lovat apród vezetett.

A női lovasok egy féldió-alakú nagy aranyozott 
réda köré csoportosultak. A rédában királyi hölgy ült; 
halavány és sovány asszony. Mellette egy tízéves hosz- 
szúhajú fiúcska, fehér selyemben mint az asszonyok. 
Csak a süvege kék, égszínkék, talán hogy a haja sző- 
kesége'jobban előtessék.

— A főkirályné: Rika asszony, — susogta Rusz
tikiosz, — a gyermek neve: Csaba.

(Folytatása köv.)

Szerkesztői üzenetek.

A húsvét szent ünnepére a Bizalom szerkesztősége 
szívből kívánja olvasóinak, hogy a feltámadás megújító 
erőinek áldását fogadják lelkűkbe és így váljék az idei 
húsvét sorsdöntő hatásúvá rájuk nézve. . .

Felhívjuk új olvasóink figyelmét „Láthatatlan Ember" 
című gyönyörű szép s igen híres folytasásos regényünkre, 
melyet szívességből bocsátottak a Bizalom rendelkezésére.

Aki az előző folytatásokat nem . olvasta, elkérheti 
azokat az intézet könyvtárából, hol a Bizalom számai 
megvannak.

A „Láthatatlan Ember" Atilla hun fejedelem ide
jében játszik. A hun testvérnemzet volt a magyarral s 
néhány száz évvel a magyarok előtt jött ki Ázsiából s 
a mai Magyarország területén birodalmat alapított. Atilla, 
ki — a monda szerint — Istentől csodálatos módon 
kapott legyőzhetetlen kardot, állott a hűn birodalom 
élére s mint csodálatos emberfeletti hadvezér és fejede
lem legyőzte úgyszólván az egész akkori világot. A népek 
„Isten ostorának" nevezték őt, rettegtek tőle és csodálták...

A „Láthatatlan Ember" egy görög emberről, Zétáról 
szól, ki Görögországból Atillához kerül s a hun nép 
életében, csatáiban résztvesz és a legnagyobb megpró
báltatásokon, legcsodálatosabb élményeken megy keresztül.

Felelős szerkesztő és kiadó:
N. GÖLLNER MÁRIA.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE
Budapest, V., Markó-utca 16., III. emelet 28.

Nyomatott a vád kir. drsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


