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

X I. évfolyam. 1940. október 1.

Horthy Miklós szózata 
K o l o z s v á r o t t ,  Erdély fővárosának 

visszatérésekor.
A kormányzó úr Kolozsvárott a következő 

szózatot intézte Erdély visszatért országrészeihez:
— Boldogan köszöntöm Kolozsvárról Erdély 

visszatért országrészeit.
Huszonkétévi keserves megpróbáltatás után 

valóra vált, amiben bízni nem szűntem meg soha 
egy percre sem. És most, amikor végre valóban 
itt állhatok a szabad Erdély szabad földjén, olyan 
mélyen meghal ennek a történelmi pillanatnak a 
nagyszerűsége, hogy érzelmeim kifejezésére alig 
találok méltó szavakat.

A jelen öröme összefolyik lelkemben a múlt 
bánatával és feltámad benne a kérdés: hogyan 
is szakadhatott ránk, magyarokra ez a szenvedés? 
Tiszta lélekkel felelem rá a történelem ítélőszéke 
előtt: Nem a mi hibánkból! Minket sorsunk ideállí
tott Kelet és Nyugat mesgyéjére, hazánk százado
kon át a romboló világtörténet országútján örökös 
harcok színtere volt és mialatt Európa más, boldog 
népei békés munkában gyarapodhattak és erősböd- 
hettek, a magyar örökös harcokban vérzett, pusz
tult és fogyott.

Őseink a nemzetiségeknek minden 
szabadságot megadtak.

Közben beszivárogtak idegen nemzestiégek, 
hol mert ellenség elől kellett^ menekülniük, hol 
mert itt reméltek boldogulást. Őseink nemcsak be
fogadták őket, hanem minden szabadságot is meg
adtak nekik s ezeket a szabadságjogokat törvé
nyileg is biztosították számukra. Elnyomatásról

ebben a hazában nem panaszkodhatott joggal sen
ki, — mégis ez szolgáltatott hazug ürügyet arra, 
hogy megcsonkítsák, feldarabolják és megalázzák 
ezeréves hazánkat. Nem fegyver fosztott meg te
rületeinktől, hanem az úgynevezett békeszerződés.

De fátyolt akarunk borítani ezekre a szomorú 
emlékekre. Ennek a felszabadult földnek a szenve
dése végétért, talán valami jó is marad utána. 
Hiszen tudjuk, hogy a túlságos jólét, a semmitte
vés, a teljes gondtalanság puhít és zülleszt testileg, 
lelkileg. Az elnyomás, a szenvedés és a küzdelem 
viszont megedzi az embert, növeli ellentálló erejét 
és ébren tartja benne a hazaszeretetet. Hiszem, 
hogy felszabadult véreink, akik ezeken a boldog 
napokon ujongva szórták virágaikat bevonuló ka
tonáink elé, ilyen megerősödött, megacélosodott 
testtel és lélekkel térnek meg annak a hazának a 
keblére, amelynek hű fiai voltak a legsúlyosabb 
időkben is. Hogy a visszatérés a lángbaborult 
Európa közepén vér nélkül történhetett meg, ezért 
most is és itt is hálás szívvel mondok újból kö
szönetét a Gondviselésnek.

Jöjjenek a munka hétköznapjai.

Egy szomorú korszaka a magyar történelem
nek lezárulóban van. Kövessék az ünneplést a 
munka hétköznapjai. Mindeki vegye ki részét a 
munkából, a nem magyar anyanyelvűek szintén, 
mert aki kifogásra nem ad okot, az boldogulhat 
nálunk is. Velük szemben a megbékélés szelle
me és a jó bánásmód fog érvényesülni, mert ugyan
azt a sorsot várjuk a határokon túl maradt testvé
reink részére is. Amit ígérünk, megtartjuk, mert a 
mi fajunk úri felfogása nem engedi, hogy valaha 
is letérjünk az igazság egyenes útjáról.

Gondolatban ma itt van minden magyar.
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Akik most nem tértek vissza.
Őszinte, mélyen átérzett szeretettel gondo

lunk azokra a testvéreinkre, akik most nem tér
tek vissza az ősi honba. Kérem őket, tartsanak ki 
és folytassák békés munkájukat. Sorsuk felett őr
ködünk. Valljuk ugyan, hogy erős megpróbáltatá
soknak vannak e napokban kitéve, de hisszük, 
hogy kálváriájuk haladéktalanul véget ér. Hisszük, 
mert enélkül a magyar-román viszony jobbrafor- 
dulása lehetetlen volna, de hisszük ezt természe
tesen a Magyarországon élő románság érdekében is

Ismerem az erdélyi faj kemény, ellenálló, 
küzdőképes tulajdonságait, ezért teljes bizalommal 
tekintek az ott felnőtt ifjakra is, akiket az új sors
fordulón a nagy nemzeti céloknak odaadó szol
gálatára hívok fel a haza és egész Európa javára. 
Isten áldása kisérje nemzetünket egy boldog, di
cső jövő felé.

Magyar! Magyar! Magyar!
Magyar láng gyűlt fel az égen!
Magyar-Sas száll, — áll őrségen: —
Magyar lesz a szebb jövő!

Mert már felszáll’ — csatába áll’
Horthy Miklós pilótája, — katonája: 
Acél-szárnyú Ősi hit! — Magyar hit!

Megmentjük a szép hazánkat,
Munkás, szorgos akarattal:
Szent Istvánnak, — Őseinknek álmait!

Itt a Földön és a Légben,
Aki Magyar a szívében 
Egy parancsot teljesít!

Készen áll, áldozni termett;
Ezer-éve mindig zengett,
A Magyar-Sors riadót.

AAert Hazánkat mind akarta, —
A Kereszttel Isten adta;
Megvédjük a Lobogót!

A Hazánkat elrabolták, — kifosztották! —
A Szent-kardot magyar — kézből 
Kicsavarni soh’sem tudták! — ma sem fogják!

Mert már fújják nemsokára;
Győzelem lesz a nyomába,
A nagy Horthy-Riadót!

Amitől a Föld is megreng;
Rabtestvérnek szívébe zeng:
„Talpra magyar*1! — Horthy üzent!

Kövessük öt — a Vezérünk!
Isten küldte Őt minékünk! —
Magyar — szívvel, — előre!!!

F. 1.

Magyar Feltámadás.
A Kárpátok alatt az alföldi rónán,
A Hargita alján, Erdély bérc ormain,
Kárpát koszorúján, nyugati végeken 
Al-Duna partján — kísértetek járnak.
A föld is mozog már.
Megindult, reng a nagy ezeréves határ.
Megnyílik itt-ott a földnek kérges háta 
S nő millió számra a sok emberszálfa.
Az erdők mélyében táltosok nyerítnek, . 
Hortobágyi pusztán kurucok nyergeinek.
A hegyek méhében, izzik ... forr a láva, 
Megzendült az ország szívé-trombitája.
A megindult föld reng, mint dörgő zuhatag, 
Morajlik és zajlik föld felett, föld alatt.
Az agyonkinzott nép végső sikoltása 
Bezúgja a földet — nincs ki útját állja.
Zúg, zeng, reng az ég is, villám csap a földre, 
Égi szó hallatszik a mennyből dörögve:
„Láttam szenvedéstek, látom kínjaitok;
Mondjátok Magyarok hallom — mit akartok?!**
Mint egy tüzes orkán zúgmillió torok:
„Magyar feltámadást! Nagy-Magyarországot!** — 
Zúg a nagy Mindenség, zengik a csillagok,
Tűz, víz, föld harsogja: „Előre magyarok!**
Reng az ég, reng a föld, bilincs törik... szakad, 
Diadalmaskodik a „Magyar akarat!**
Az az ősi föld lerázza kínzó bilincseit 
S magához öleli édes gyermekeit.

D. 1532.

A „Reménység-Háza4* hírei.

Sokszor hallottam már embereket így panasz
kodni. „Erősen elhatároztam a fogházban, hogy 
szabadulásom után új életet kezdek. De amikor 
ismét kiléptem a szabad életbe, megrettenve ta
pasztaltam, hogy a -kísértés ezer ördöge rohant 
rám, hogy visszataszítson a mélységbe. Nem volt 
se kenyerem, se hajlékom, se munkám. Ismét 
visszaestem.** Ezen a panaszon óhajt segíteni a 
„Reménység Háza** azzal a célkitűzéssel, hogy' 
szabaduló embertársainak kenyeret, meleg otthont 
nyújt s ép ezáltal lehetőséget ad arra, hogy az 
intézet lakói az otthon meleg szárnyai védelme 
alatt munkalehetőséget is találjanak. Sőt tovább- 
menőleg arra is módot adunk, hogy a valóban be
csületes, uj életet kezdeni akarók ruházatilag is 
rendbehozhassák magukat. Ezt oly módon igyek
szünk elősegíteni, hogyha az intézetben jóindulatot 
tanúsított lakónk állandó munkaalkalmat is talál, 
továbbra is élvezheti a „Reménység Háza" jótéte
ményeit, az élelmezést és az otthont s ezáltal ke
resetéből mód kínálkozik a ruházat és egyéb köz
szükségleti cikkek beszerzésére is. Ellenszolgálta
tásképen mindössze tiszta jövedelmének 15'/o-át 
adja le önkéntes hozzájárulásként az intézetnek. 
Ebből az összegből 10%-al az intézet háztartási
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költségeinek fedezéséhez járul, 5°/o-ot pedig nem- 
kereső lakóink között zsebpénz gyanánt osztunk 
szét.

Intézetünk befogadóképessége egyelőre sze
rény: 10-12 személy befogadására alkalmas. Ha 
azonban úgy tapasztaljuk, hogy az érdeklődés na- 
gyobbarányú lesz és hogy legalább lakóink na- 
gyobbrésze valóban egy új munkáséletre törekszik, 
akkor már a jövő esztendő elejétől az intézeti ke
retet és létszámot emelni fogjuk, sőt kedvező 
esetben munkaközösség beszervezését is tervbe 
vettük.

Hullanak már az őszi levelek s az őszi szél 
már mint a rideg tél előfutárja zokog a határban, 
végigsivít az utcasorok között s meg-megrázza a 
házak ablakát. De én az őszi szél keserves zoko
gása ellenére is azt üzenem nektek: ne féljetek ! 
Aki Istenben bízó hittel új életre ébred, az nem 
fog hajléktalanul fagyoskodni, nem éhezik meg és 
kitárul előtte egy tiszta, reményteljes életnek min
den öröme és lehetősége.

„A Reménység-Háza ünnepe."
Felejthetetlen élményben volt részük a „Re

ménység-Háza" lakóinak a legújabb magyar törté
nelem ragyogó napján, augusztus 30-án délután. 
Az intézet lakói a vezető lelkész szobájában 
gyülekeztek. Negyed öt órakor felzendült az örök 
magyar imádság, a Himnusz és a Rákóczi induló 
a rádióban. Könnyező szemmel, dobogó szívvel 
hallgattuk végig és úgy érezfük ezekben a ma
gasztos pillanatokban, hogy a magyar sors kereke 
ismét nagyot fordult. És ezután következett az 
ünnepélyes és megható bejelentés: 45.000. km2- 
nyi terület Erdély megszentelt földjéből ismét a 
miénk. Nagyvárad, kincses Kolozsvár, megszen
telt történelmi nevezetességű városok egész sora 
visszatért. Örök hála a Mindenhatónak! S ugyan
akkor lélekben mindnyájan fogadalmat tettünk, 
hogy nem leszünk hálátlanok Isten eme nagy jó
téteménye iránt. „A régiek elmúltak, immár 
minden újjá lett."

Rovatunk áldásos hatásai már is jelentkez
nek. Többen keresték már fel intézetünket sze
mélyesen vagy levélileg, akik a „Bizaloméban 
ismertek meg bennünket

Akik intézetünkbe szándékoznak jönni, az 
intézetbe való felvétel zavartalansága érdekében 
tartsák szem előtt a következőket. 1. Hozzanak 
lehetőleg magukkal néhány ismertető sort a bün- 
tetöintézet bármely felekezetéhez tartozó lelki- 
pásztorától vagy a büntetőintézet vezetőségétől. 
2. Cukorjegy kijelentőt lehetőleg mindenki hozzon 
magával, ahol pedig az intézet cukrot nem igé
nyelt, olyan szabadulólevelet, amelyre a következő 
szöveg legyen rávezetve: Ezen szabadulólevél 
cukorjegy kijelentő gyanánt szolgál, mivel a bün
tetőintézet cukorjegyet nem igényelt.

Ben kő Károly
a „Reménység H áza“ vezető lelkésze.

A magyar ősvallás és a kereszténység.
(3. közlemény.)

Így tehát a mesének még ma is szent hiva
tása van, mert hatását és tápláló erejét a gyermek 
fejlődésére nézve semmi mással pótolni nem lehet.

Mindezt alapul véve szokta a művelődés-tör
ténet azt mondani, hogy a mai mesék tükrözik a 
régi vallásokat. A művelődés-történet azt már 
azonban nem emeli eléggé ki, hogy mivel a mese 
az örökkévaló dolgokkal foglalkozik, temészeté- 
nél fogva nemcsak a múltat tükrözi, hanem 
mindenkor a jövendő kiépítésén is dolgozik. Ezért 
csakugyan alapos és jogos a mi kettős törekvé
sünk, mellyel egyrészt a magyar népmesében 
tükröződő magyar ösvallás egyes elemeit keres
sük, másrészt keressük benne az egész emberiség 
közösségét magában foglaló kereszténységnek elő
készítő eszméit is.

** *

Három magyar mese:

Szép Miklós.
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét orszá

gon túl volt, de még az Óperenciás tengeren is 
túl, túlonnan túl, volt egy szegény ember, annak 
egy fia, úgy hívták, hogy Miklós. Ez a legény 
olyan szép volt, hogy szépségének híre ment 
messze földre; lepingálták a képét s úgy árulták 
ország-világszerte. Nem is hitták másként: Szép 
Miklós.

Egyszer Szép Miklós kimegy a rétre kaszálni 
s amikor éppen fenné a kaszáját, leszáll elébe 
egy pelikán madár, hozott a csőrében egy aranyos 
levelet s szépen letette a földre. Fölveszi Miklós 
a levelet, nézi, nézi, hát igazán neki van írva. Az 
volt kívül a levélen:

— Ajánlom a levelemet világhíres Szép 
Miklósnak.

Nézi belül, hát oda vájjon mi van írva?
— Hallod-e te világhíres Szép Miklós, lát

tam én is a te képed, szeretném látni, hogy iga
zán olyan szép vagy-e? Gyere hát el szép Tün
dérországba, menj mindenütt a pelikán után. Aki 
neked e levelet írja, nem más, mint Tündér Ilona, 
Tündérországnak királynéja. Birodalmam a felső
világban van. A pelikán ismeri az utat.

Vállára vetette Miklós a kaszát, bement a 
faluba, elbúcsúzott apjától, anyjától, minden atya
fiától, elindult Tündérországba, ment szépen a 
pelikán madár után. Ment, mendegélt árkon-bok- 
ron át, erdőn-mezőn keresztül, leszakadt testéről 
a gúnya, nem volt csizmájának se sarka, se talpa, 
olyan rongyos volt, mint egy koldus. De Szép 
Miklós csak ment, mendegélt a pelikán után. No, 
megérkezik nagy rongyosan Tündérországba s 
azon rongyosan beállít a Tündér Ilona udvarába.

— írtad a leveledben, felséges királyné, 
hogy jöjjek el szép Tündérországba. Eljöttem, itt 
vagyok.
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Megnézi Tündér Ilona a legényt:
— Jól van Miklós, ha eljöttél, itt vagy. Eredj, 

menj ki az istállóba, van ott három ló, mind a 
három nyakig van ganajban. Még ma takarítsd 
ki az istállót, etesd meg, itasd meg, keféld meg 
a lovakat, mától fogva ennél a három lónál egyéb 
gondod ne legyen.

De bezzeg elszontyolodott Szép Miklós. Na 
ez ugyan szép dolog, hogy ő ezért jött Tündér
országba. Most már mit csináljon, nem is mehet 
vissza a hazájába. Ide csak eljött a pelikán után, 
de hazafelé? Míg a világ s még két nap, haza 
nem érne magától.

Isten neki, fakereszt; kiment az istállóba, 
vette a lapátot, s nekikeseredett a ganéjhányásnak. 
Szedte, vitte, hányta, de mennél jobban hányta, 
annál jobban szaporodott. Csurgott róla a verejték 
s leült nagy fáradtan az ajtóküszöbre, a tenyerébe 
temette a fejét s akkorákat sóhajtott, hogy majd 
összedúvadott az istálló. Egyszerre csak megszó
lal az egyik ló, mert táltos volt mind a három, 
s kérdi tőle:

— Hát te mit búsulsz Szép Miklós?
— Hogyne búsulnék, — mondja Miklós — 

mikor Tündér Ilona azt parancsolta, hogy taka
rítsam ki az istállót. Lássátok, hogyha megfeszü
lök sem vagyok képes.

— No hallod-e, — mondja a táltos — ezen 
ugyan ne búsulj, feküdj le s aludj, reggelre olyan 
tiszta lesz az istálló, mint a tükör. De reggel 
kelj fel jókor, mert Tündér Ilona holnap idegen 
országba megy, hat hattyúval, ottan van egy világ
híres templom, oda jár misére; majd elmegyünk 
mi is. Te csak nyúlj be a fülembe, ottan van egy 
dió, a dióban egy rézköntös, azt vesd magadra, 
királyfi sem mutat különbet majd, mint te. Mikor 
a templomba bemégy, mindenki terád néz, külö
nösen Tündér Ilona. Ö majd rád mosolyog, kel
leti magát, de te ne nézz senkire, föl se vesd a 
szemedet, s ahogy a pap ámen-t mondott, siess 
ki a templomból, ülj fel reám, hogy Tündér Ilo
nánál hamarább hazaérhessünk.

Úgy tett Miklós, ahogy a táltos ló tanácsolta.
Amint Tündér Ilona beszállóit a kocsijába 

s a hat hattyúval kiröppent az udvarról, Miklós 
is felült a táltosra, kiugratott az istálló tetején, 
hogy senki se lássa, aztán hipp, hopp! köd előt
tem, köd utánam, egyet ugrott, kettőt szökött a 
tlátos s letette Miklóst a templom előtt.

Bemegy Mklós a templomba, ottan egy padba 
leül, nem néz sem jobbra, sem balra. Bezzeg nézték 
őt, hogy majd felfalták. Nézte különösen Tündér 
Hona, mosolygott rá; de mindhiába, Miklós rá 
sem nézett, s mikor a pap ámen-t mondott, ki
fordult az ajtón, nagy hirtelen felpattant a táltosra, 
s hipp, hopp, köd előttem, köd utánam, úgy el
nyargalt, mint a sebes szélvész. De ment utána 
Tündér Ilona is, űzte, zargatta a hat hattyút, ha 
utólérhetnék a világszép legényt, de bizony nem 
érték utói. Ahogy Tündér Ilona hazaért, ment tüs
tént az istállóba, hadd lássa, ott van-e Miklós. 
Ott volt bizony, csakhogy abban a rongyos ruhá
ban, amelyikben Tündéi országba jött.

Hát ez így eltelt, elmúlt. Tündér Ilona nem 
tudta meg az igaz valóságot. Elkövetkezik a má
sik vasárnap. Ment Tündér Ilona a templomba 
hat hattyús kocsiján, de bizony ment Szép Miklós 
is a táltosnak az egyik csikaján. Hanem elébb 
felöltözött szépen ezüstszín ruhába. Ez is a táltos
nak a fülében volt egy kicsi dióban.

Éppen úgy volt minden, mint első vasárnap- 
Mindenki nézte, csudába Miklóst, legkiválíképen 
Tündér Ilona; de nézhették, csudálhatták, Miklós 
föl sem vetette a szemét, s mikor a pap ámen-t 
mondott, kifordult az ajtón, s hipp, hopp! haza, 
mint a szél! Repült a hat hattyú, biztatta, űzte, 
zargatta Tündér Ilona, de mire hazaért, Szép 
Miklós már vakarta a táltosokat rongyos ruhájá
ban.

Harmadik vasárnap is elment Miklós a temp
lomba, Tündér Hona után, de most már színarany 
gúnyában. De hiába mosolygott Tündér Ilona, rá 
sem nézett Szép Miklós. Ahogy a pap ámen-t 
mondott, vágtatott haza, mint a sebes szél, még 
annál is sebesebben.

Hej Istenem, szörnyű haragra lobbant Tün
dér Ilona, hogy most sem tudta utólérni azt a 
dali szép legényt. Ahogy hazament, lefeküdt az 
ágyába, s úgy kirázta a hideg, hogy azt hitték, 
mindjárt szörnyű halált hal. Mikor aztán egy 
kicsit lecsendesedett, hivatja Miklóst, s ez jő is, 
de abban a rongyos ruhában, hogy aki látta 
rongyosságát, megesett rajta a szíve.

— Hallod-e Miklós, mond meg nekem a 
tiszta igazságot, voltál-e ebben a templomban?

— Nem voltam én, felséges királyné, hogy 
is lettem volna, nincs vasárnapja a szolgának.

— Na, ez igazán világ csodája, — mon
dotta Tündér Ilona. — Szakasztott olyan legényt 
láttam, mint te, csakhogy színarany ruhában, nem 
ilyen rongyosban.

Többet nem szólt Tündér Hona s Szép 
Miklós kiment, az istállóba.

Mondja az öreg táltos Miklósnak:
— Na, fiam, csak öltözz fel ismét a rézgú

nyába, kimegyünk a Tündér Ilona kertjébe, éppen 
az ablak alá, ott te táncoltatsz engem, de járok 
is én olyan táncot, hogy tudom Istenem, elmúlik 
a betegsége Tündér Ilonának, kiszökik az ágyá
ból, az ablakhoz szalad, szeme-szája tátva marad 
a csudálkozástól.

Felöltözik Miklós a rézgúnyába, felpattan az 
öregebb táltosra, kiugratnak a Tündér Ilona kert
jébe, ottan táncra kerekedik a táltos, forog egy
helyben, mint a forgószél, rúgja a port az égig, 
s nyerít akkorákat, hogy megcsendült belé a világ. 
Hallja ezt Tündér Ilona, szalad az ablakhoz, nézi, 
mi van a kertben, s hát az a dali szép legény, 
éppen az, akit a templom előtt látott, az táncol
tatja lovát az ő ablaka alatt.

Lekiált Tündér Ilona:
— Gyere fel, gyere fel, te világszép legény.
Miklós rá sem nézett.
Lekiállt másodszor.
Miklós rá sem nézett.
Lekiált harmadszor:
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— Gyere fel, gyere fel, tudom, meg nem 
bánod.

Rá sem nézett Miklós, tovább táncoltatta lovát.
Hej megmérgelődött Tündér Ilona, küldte az 

inasokat, szaladjanak a kertbe s hozzák fel tüs
tént azt a rézgúnyás legényt. De mire az inasok 
leszaladtak, a táltos keresztüiugratott a kerítésen, 
be az istállóba, de úgy, hogy senki lélek nem látta.

Jelentik Tündér Ilonának, hogy volt rézgú
nyás világszép legény, nincs rézgúnyás világszép 
legény.

Küldj le egy szobalányt az istállóba, szalad
jon, mint a szél, nézze, mit csinál Miklós. Szalad 
a szobalány, benéz az istállóba, hát Miklós a lo
vakat vakarja a rongyos ruhában. Jelenti a szoba
lány:

— Felséges királyné, Miklós a lovakat va
karja. Olyan a ruhája, hogy szakad a rongy le róla.

De még betegebb lett erre a Tündér Ilona, 
hétszer rázta ki a hideg egymásután.

Másnap mondja megint az öreg táltos:
— No, édes gazdám, nyúlj be a fülembe, 

vedd ki onnét az ezüst diót. Abban van az ezüst 
gúnya. Vedd fel s menj egyik csikómon Tündér 
Ilona kertjébe. Majd meglátod, hogy meggyógyul 
a királyné, csak elkezdjen táncolni az ablak alatt. 
Mikor kihajlik az ablakon, te ugrass fel hozzá, 
csókold meg háromszor, de akárhogy hívjon, 
csalogasson, be ne menj a szobába. Te csak 
ugorj le a csikóm hátáról, mintha leesnél, egy 
kicsit majd betörik a homlokod, de sebaj, ebcsont 
hamar forr. Amikor te leestél, Tündér Ilona leha- 
jitja hozzád a selyemkendőjét, hogy kösd be a 
fejedet. Aztán ismét hív:

— Gyere be, gyere be! Vetek neked puha 
selyem ágyat, meggyógyítlak.

— De te csak mondjad neki;
— Mindjárt jövök, felséges királyné, csak 

elébb megfogom a paripámat, mert különben 
kárt tesz a kertedben.

— Eszedbe se legyen, hogy bemenj hozzá. 
Szökjél föl a csikód hátára, ugrass át a kerítésen 
s be az istállóba.

Felöltözik Miklós az ezüst gúnyába, beugrat 
a táltos csikón Tündér Ilona kertjébe, ott az 
ablak alatt volt egy réztányér, arra ráugrott a 
csikó, elkezd rajta táncolni, körbe, karikába, fel
felugrott, visszaugrott, hogy nagyokat csendült 
belé a kert, a palota. De bezzeg szaladott is az 
ablakhoz Tündér Ilona. Egyéb se kellett Miklós
nak, felugratott az ablakba, háromszor megcsó
kolta Tündér Ilonát, de azzal le is fordult a csikó 
hátáról, puff, leesett a kertbe, elborította a vér a 
homlokát. Nagyott sikoltott Tündér Ilona, leoldotta 
fejéről selyem kendőjét, ledobta.

— Kösd fel a homlokodat, — kiáltott Mik
lósnak — s gyere fel énhozzám. Vetek neked 
puha selyem ágyat, éjjel-nappal ágyad mellett 
leszek s meggyógyítlak téged.

Mondta Miklós:
— Megyek mindjárt, felséges királyné, csak 

elébb megfogom vágtató lovamat, ne tapossa 
össze sok szép virágodat.

No, a csikót megfogta Miklós, fel is pattant 
rája, keresztül is ugratott a kerítésen, de bizony 
várhatta Tündér Ilona, nem ment föl a palotába. 
Visszavágtatott az istállóba. Várja, várja Tündér 
Hona, de hiába várja. Küldi a szobalányt, menjen 
az istállóba, nézze meg, hogy Miklós mit csinál? 
Megy a szobalány, vissza is jő mindjárt s jelenti, 
hogy Miklós a lovakat vakarja.

— Milyen ruha van rajta? — kérdi a 
királyné.

— Csupa ringy-rongy, felséges királyné.
— No, ha ringy-rongy, nesze. — s jól 

pofonütötte a szobalányt. Azzal lefeküdt az ágyá
ba keserves sírással, kirázta a hideg hétszer 
egymásután.

Mikor egy kicsit lecsöndesedett, fölkelt az 
ágyából s maga ment ki az istállóba. Gondolta, 
ha Miklós volt az a dali szép legény, hiába van 
rongyos ruhában, mégis megismeri, mert a hom
lokán lesz az ö selyem kendője. Az ám! De 
amint Miklós az istállóba ért, leoldotta fejéről a 
selyem kendőt, az öreg táltos háromszor ráfújt a 
homlokára, s híre-nyoma sem volt a sebnek.

Megszólal az öreg táltos:
— Na, édes gazdám, holnap a másik csikó 

val menj a kertbe, táncoltasd meg azt is. Holnap 
majd neveden szólít Tündér Ilona, de akkor csak
ugyan ugrass be a szobájába. A többi a te dolgod.

Felöltözik másnap Szép Miklós a színarany 
gúnyába, beugratott a táltos csikón a királyné 
kertjébe, ugratja, táncoltatja az ablak alatt a réz
tányér közepén, de csengett-bongott az, hogy ég, 
föld megcsendült belé. Megnyílik az ablak, ki
szól Tündér Ilona:

— Gyere fel, gyere fel, világhíres Szép 
Miklós, tiéd a palotám, tiéd az országom, tiéd 
vagyok én is.

— Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapa s a 
nagyharang válasszon el minket.

Mindjárt csaptak nagy lakodalmat, volt nagy 
dínom-dánom, heje-huja, cimbalomszó; járták a 
kállai kettőst, hogy csakúgy döngött a palota földje.

** *

Aztán telt-mult az idő, éltek nagy vigasság
ban. Eltelik egy hét, eltelik két hét, eltelt bizony 
több is s mondja egyszer Tündér Ilona:

— No, édes uram, énnekem most nagy útra 
kell mennem, de te csak maradj itthon, hogy 
gazda nélkül ne legyen a ház, hanem hallgass jól 
reám. Van a palotámban háromszázhetvenhét 
szoba, háromszázhetvenhatban járhatsz, kelhetsz, 
de a háromszázhetvenhetedikbe be se nézz, mert 
bizony mondom neked, holtod napjáig megsiratod.

Na, elbúcsúztak, Tündér Ilona felült hat 
hatt/ús kocsijába, de még ki sem szállott az ud
varból, nem volt maradása Miklósnak s megy a 
háromszázhetvenhetedik szobába a boldogtalan. 
Hát, Uram teremtöm, mi volt ott! A falra volt 
szegezve egy tizenkétfejü sárkány, rettentő nagy 
vasszegekkel le volt szegezve a jobb szárnya, a 
bal szárnya s le a lába. Megszólal a sárkány:
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— Hallod-e te világhíres Szép Miklós, adj 
nekem egy pohár vizet, s bizony, mondom, egy 
világot adok érette.

..Ad neki Miklós egy pohár vizet, már hogyne 
adott volna, s im, abban a szempillantásban ki
szabadult a sárkánynak a jobb szárnya.

— Köszönöm, Szép Miklós, adj még egy 
pohár vizet, egy világot adok azért is.

Ad neki Miklós egy pohár vizet.
Erre kiszabadul a sárkánynak a bal szárnya.
— Hej, világhíres Szép Miklós, ha még egy 

pohár vizet adnál, azért is adnék neked egy 
világot.

— Hát én hogyne adnék, — mondja Miklós 
— adok én jó szívvel.

Adott neki még egy pohár vizet, s azzal 
hopp, talpraszökött a sárkány, egy szó nem sok, 
annyit sem szólt Miklósnak, még Isten áldjont 
sem mondott, kiszalad a palotából, utánna Tün
dér Ilonának, mint a sebes szélvész. Amerre sza
ladt, kerekedett mindenütt rettentő nagy fergeteg, 
levitte Tündér Ilonát a levegő-égből a földre 
hattyústól, kocsistól, mindenestől, akkor aztán 
megragadta a tizenkétfejű sárkány és szélnél se
besebben vitte nagy Sárkányországba. Szaladnak 
fel a palotába a tündérek szörnyű nagy jajongás- 
sal, jelentik Miklósnak, hogy a tizenkétfejű sár
kány elvitte a királynét. Hogy is lehetett olyan 
boldogtalan, hogy azt a cudar sárkányt megsza
badította! Hát most mit csináljon, merre menjen, 
merre van nagy Sárkányország, napkeletre-e vagy 
napnyugatra, északra vagy délre? Nem volt ma
radása a palotában, kiszaladt az udvarra, hátra 
az istállóba, ott nyakába borult az öreg táltosnak 
s úgy sírt, mint egy gyermek.

Kérdi az öreg táltos:
— Mért sírsz, édes gazdám?
— Hej, hogyne sírnék, rínék, édes lovam, 

mikor elrabolta a feleségemet a tizenkétfejű sár
kány, nagy Sárkányországba.

— No bizony, ha sírsz, nem is ok nélkül 
sírsz, mert van ám a tizenkétfejű sárkánynak egy 
vasderes, háromlábú táltos paripája, többet tud 
az egyedül, mint mi hárman. De hát édes gaz
dám, ülj fel a hátamra, ahogy lesz, úgy lesz. 
próbáljunk szerencsét.

Nem kellett, hogy kétszer mondja, felpattan 
Miklós az öreg táltosra, vágtattak, mint a sebes 
szél, hegyen túl, völgyön túl, még az Óperenciás 
tengeren is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, 
aztán csak egyet ugrott, kettőt szökött, ott voltak 
nagy Sárkányországban, ottan is a sárkánykirály 
udvarában. Nem volt honn a tizenkétfejű sárkány, 
de honn volt Tündér Ilona, s ahogy meglátta 
Szép Miklóst, kiszalad elébe, megölelik, megcsó
kolják egymást, s hopp! föl is kapja Miklós a 
nyeregbe. Azzal nekiiramodott a táltos s repült, 
hogy csakúgy zúgott a levegő-ég.

Közben hazajo a tizenkétfejű sárkány, s hallja, 
hogy a vasderes paripa nyerít, dobrokol szörnyen, 
szalad az istállóba s rákiállt nagy mérgesen:

— Nye, te nye, hogy a kutyák egyék meg 
a húsodat, talán bizony sem szénát, sem zabot

nem kaptál eleget, hogy olyan erősen dobrokolsz.
— Szénám is van, zabom is van, — mondja 

a vasderes — de neked nincsen Tündér Ilonád.
— Hát ehetem-e, ihatom-e, alhatom-e, — 

kérdi a sárkány.
— Ehetsz is, ihatsz is, alhatsz is, még két 

véka mogyorót is megtörhetsz, meg is eheted, 
akkor is utólérem Szép Miklóst.

Fölment a sárkány a palotába, evett, ivott, 
amennyi belefért, azután elaludt, mint a bunda. 
Mikor fölkelt, megtört két véka mogyorót, azt 
mind egy szemig megette, akkor kiment az istál
lóba, felült a vasderesre, s halljatok csudát, az 
csak egyet ugrott, kettőt szökött s utolérte Szép 
Miklóst. Megfogja Miklóst a sárkány s azt mondja 
neki.

No, világhíres Szép Miklós, emlékszel-e, 
hogy három világot ígértem neked? Egyet már 
akkor adtam, amikor megszabadultam, mert meg
ölhettelek volna. Most adom a második világot, 
mert most is megölhetnélek, de nem öllek meg, 
meghagyom az életedet. De úgy kerülj vissza 
mégegyszer az én országomba, hogy szörnyű 
halálnak halálával halsz meg.

Azzal csak általkapta a nyergébe Tündér 
Ilonát és vitte vissza nagy Sárkány országba.

Hazamegy Szép Miklós nagy búsan, de nem 
volt otthon maradása, indult vissza az öreg táltos 
egyik csikaján. Szerencsére, a sárkányt másod
szor sem találta honn, de ahogy fölkapta nyergébe 
Tündér Ilonát, elkezdett nyeríteni, dobrokolni a 
háromlábú vasderes, s mindjárt otthon termett a 
tizenkétfejű sárkány. Szalad az istállóba, rákiált a 
deresre:

— Hogy a farkasok egyenek meg, minek 
dobrokolsz, talán bizony megint nincsen szénád, 
zabod.

— Szénám is van, zabom is van, de neked 
nincsen Tündér Ilonád, elvitte Szép Miklós.

— Ehetem-e, ihatom-e, alhatom-e?
— Ehetsz is, ihatsz is, alhatsz is, még egy 

véka diót is megtörhetsz, úgy is utólérjük Szép 
Miklóst.

Evett, ivott, aludott a sárkány, megtört egy 
véka diót, aztán utána Szép Miklósnak.

Még a határáig sem ért nagy Sárkányország
nak Szép Miklós, utólérte a sárkány.

— Na, Szép Miklós, három világot ígértem 
neked, kettőt már adtam, most adom a harmad
ikat. De jól megjegyezd, hogy többet igazán nem 
adok.

Azzal csak kikapta öléből Tündér Ilonát s 
visszavágtatott vele a palotájába. Búsult Szép 
Miklós, olyan szomorú volt az arca, mint a három
napos esős idő. Otthon elegyezik az öreg táltos
sal, hogy mégegyszer próbáljon szerencsét, ám
bátor hiába, mert a tizenkétfejű sárkány most 
csakugyan irgalom nélkül megöli. — Hanem, ha 
már így van, hát legyen így, mondja az öreg 
táltos. Eredj, édes gazdám, a kisebb csikómon, 
az valamivel sebesebb. Vígy magaddal egy zsákot, 
hogyha izzé-porrá törne a sárkány, legyen amibe 
felszedje a csontodat az én fiam.
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Visszamegy Szép Miklós nagy Sárkányor
szágba, s ím Tündér Ilonát éppen a kapuban 
találja. Szót se szólt, csak felkapja nyergébe s 
azzal neki repült a csikó, mint a sebes szélvész. 
De bezzeg a vasderes, is elkezdett nyeríteni, dob- 
rokolni, rúgta széjjel a gyémánt padlást. Szaladt 
haza a tizenkétfejü sárkány.

— No, te kutyának való, hogy a hollók 
vájják ki a szemedet, mit nyerítesz, mit dobro- 
kolsz olyan cudarul! Szénád, zabod nincs tán 
elegendő?

— Szénám is van, zabom is van, de neked 
nincsen Tündér Ilonád, elvitte Szép Miklós.

— Hát most ehetem-e, ihatom-e, alhatom-e?
— Ehetel is, ihatol is, alhatol is, diót is 

törhetsz, de csak egy fél vékát.
Eszik, iszik, alszik a sárkány, aztán megtör 

nagy sebesen egy fél véka diót, azt is megeszi, 
azzal utána Szép Miklósnak. Egyet ugrott, ket
tőt szökött a vasderes, mindjárt utolérte Szép 
Miklóst.

— No, világhíres Szép Miklós, — kiáltott a 
sárkány, — három világot ígértem neked, meg is 
adtam mind a hármat, most már többel nem tar
tozom neked. Azzal megfogta Szép Miklóst s úgy 
levágta a rettentő magasságból a főidre, hogy 
izzé-porrá törött minden porcikája s kialudt élete. 
Tündér Ilonát pedig szépen a nyergébe vette, s 
visszavitte a palotájába. Leszállód a táltos csikó 
a földre, ottan összeszedte Szép Miklósnak min
den csontját-bontját, porcikáját, belevarrta a zsák
ba, hazavitte. Otthon az öreg táltos háromszor 
ráfújt s ím, halljatok csudát, Szép Miklós meg
elevenedett s hétszerte szebb volt s erősebb, mint 
annakelőtte. Hát most már mit csináljon? Három
szor próbált szerencsét s hiába. Volt szép Tündér 
Ilona, nincs szép Tündér Ilona.

— Hallod-e, édes gazdám, — mondja az 
öreg táltos, — még ne add búnak árva fejedet. 
Menj el ide meg ide nagy Meseországba, ottan 
lakik egy boszorkány, annak van három táltos 
paripája, azok között van egy négylábú vasderes 
csikó, az édes testvére annak a háromlábú vas
deresnek, amelyik a tizenkétfejü sárkánynál van. 
Ezt a három lovat még senki ezen a világon meg 
nem tudta őrizni. Próbálj te szerencsét. Menj el a 
vén boszorkányhoz, ha ki tudod szolgálni nála az 
esztendőt, akármit igér neked, egyebet el ne fo
gadj, csak azt a négylábú vasderes csikót. Három 
napig kell őrizned a három táltost, s mindig el
tűnnek a szemed elől, de ne félj, ott leszünk mind 
a hárman. Egyszer három farkas, másszor három 
agár s harmadszor három róka képében. A vén 
boszorkány országának a határán két gyilkos sár
kány áll, be csak beeresztenek, de mikor ki akarsz 
jönni, össze akarnak szaggatni. Kérj a vén bo
szorkánytól a szolgálatodért még három bárányt, 
egyet dobj az egyik sárkánynak, egyet a másik
nak, a harmadikat a kettőnek, azon összemara-

' kodnak sf te szépen megszabadulsz.
Elmegy Szép Miklós, megy, mendegél heted

hétország ellen, a hetedik nap megérkezik nagy 
Meseországba, nagy Meseországban a vén boszor

kány udvarába. Bemegy a boszorkányhoz, köszön 
illendőképpen.

— Adjon Isten jó napot, öreg anyám!
— Köszönd, hogy öreg anyádnak szólítottál, 

mert különben élve ki nem mégy innét. Mi jóban 
jársz, fiam?

Mondja Szép Miklós, hogy hallotta a hírét 
a lovainak, hogy azt senki meg nem tudja őrizni, 
ö szerencsét próbál.

— Jól van fiam, de látod-e, kilencvenkilenc 
legénynek már karóban van a feje. A tied is oda 
kerül, hogyha meg nem őrződ.

— Nem bánom én, öreg anyám, csak adja 
a kezemre.

Na, kezére adja a vén boszorkány Szép 
Miklósnak a három lovat. De milyen lovak voltak 
azok! Sánta, bogos mind a három. Meg lehetett 
számlálni az oldalbordájukat. Jól van, kihajta a 
három lovat a selyemrétre, s ahogy kihajtja, csak 
megcsapja arcát valami álomszellő, ott abba a 
helybe elalszik. Egyszer fölébred, dörzsöli a sze
mét, néz mindenfelé s hát a lovakat nem látja. 
Elindul a selyemréten, ment nagy búsan elébb, 
elébb, kereste a lovakat, de nem találta. Hát uram 
Isten, csak elébe toppan három farkas. Megszólal 
az öregebbik:

— Ne búsulj, Miklós, mindjárt előkeritjük 
mi a lovaidat. Látod-e amott azt a három bárányt? 
Azok a te lovaid. Mi majd ide tereljük, te meg a 
legnagyobbik bárányra ülj fel. Abban a pillanat
ban mind a, három visszaváltozik lónak, s te menj 
haza velük szépen.

Éppen úgy tett, ahogy az öreg farkas mond
ta s Miklós estére hazavitte a három lovat.

Hej, Uram Isten, mérgelődött a boszorkány, 
de nem szólt Miklósnak semmit, hanem egy vas
aidat megtüzesített, azzal kiment az istállóba, 
megverte mind a három lovat, hogy csakúgy 
nyögtek, nyerítettek szegények, s azt mondta nekik:

— Megálljatok, kutyák! Ha mégegyszer el
fog az a legény, lenyúzom a bőrötöket. Pedig 
elfogta Miklós másnap is. Akkor nyulakká vál
toztak a lovak. De jöttek a Miklós táltosai agár 
képében s elfogták a nyulakat. Még a föld is sírt 
belé, úgy megverte a boszorkány a három táltost. 
De verhette, harmadnap is elfogta Miklós. Akkor 
csirkévé változtak a vén boszorkány lovai, de el
jöttek a Miklós táltosai is, három róka képében, 
közrevették a csirkéket, Miklós egyre rápattant, 
mindjárt lovakká változtak s vitte haza őket.

— Na, Miklós, — mondta a vén boszor
kány, — kiszolgálád az esztendőt. Ilyen szolgát 
még nem láttam napom csillagjában; kívánj amit 
akarsz, akármit adok.

— Nem kívánok én sokat, öreg anyám, 
csak adja nekem ezt a sánta, bogos csikót, ezt a 
vasderes szőrüt, ni. Aztán adjon még három bá
rányt, öreg anyám, hadd legyen, amit egyem az 
úton.

Nagyot kacagott a vén boszorkány.
— Ó, te világ bolondja, mit akarsz avval a 

sánta csikóval? Hisz a városból sem tud az 
kimenni.
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— Nem bánom én, öreg anyáin, csak adja"
nekem. .í

— Te, bolond, te, gyere az istállómba, nézd, 
ott van egy sereg aranyszörű paripa, válaszd, 
amelyik neked tetszik.

— Nem kell nekem, öreg anyám, adja ne
kem ezt a sánta csikót.

Ígért a vén boszorkány ezüstöt, aranyat, 
gyémántot annyit, amennyit elbír, de hiába, Mik
lósnak a sánta csikó kellett.

Mit volt mit nem tenni, a vén boszorkány 
odaadta a sánta csikót s adott még neki három 
bárányt. Aztán mikor Miklós elment, felment a 
háza tetejére, vitt magával egy vékát, arra ráült a 
vén banya s úgy nézte Miklóst, amint nagy kín
lódással cipelte a három bárányt s húzta a kötő- 
féknél fogva a sánta csikót. Mikor kiértek a város 
végére, megszólal a csikó:

— Nézz vissza édes gazdám, mit látsz?
Visszanéz Miklós s azt mondja:
— Nem látok én semmit, a vén boszorkány

már nem ül a házon. ;
— Nem ül bizony, — mondja a csikó, — 

mert az itt ül már az anyám hátán. Látod-e a 
fejed felett azt a nagy fekete fellegett? ;;Abban, 
nyargal a boszorkány. De most imádkozzál, merU 
olyan jégeső szakad ránk, hogy Isten csudája 
lesz, ha itt nem hagyod a fogadat.

Hát abban a pillanatban megdördül az ég s 
hallatszik a fekete fellegekből éktelen kiabálás,, 
szörnyű nyerítezés. A vén boszorkány volt, aki 
kiabált s az öreg táltos, aki nyerített. A csikaja 
után nyerítgetett: csalogatta vissza.

— Ne félj édes gazdám, nem megyek én 
vissza többet. Tudom, majd utánam jön az anyám 
is, a testvérem is. Abban a szempillantásban ke
resztülvetette magát a fején s lelt belőle egy olyan 
gyönyörű szép paripa, hogy Szép Miklósnak 
szeme-szája tátva maradt.

— Ülj a hátamra édes gazdám.
Felül Miklós, de szakadni is kezd a jégeső 

abban a szempillantásban, mintha dézsával ön
tötték volna. Áldott szerencséje volt Miklósnak a 
hosszú aranyhaja; ezzel betakarta magát, betakarta 
lovát, szakadhatott a jégeső, semmi baja sem lett. 
Akkor aztán egyet ugrott, kettőt szökött a négy
lábú vasderes s ott voltak nagy Meseország ha
tárán. Ott állott strázsát két sárkánykígyó s közre
fogták Miklóst. Dob egy bárányt az egyiknek, az 
bekapja, dob egyet a másiknak, az is bekapja, 
akkor megint nekiestek Miklósnak, de Miklós 
most közéjök dobta a harmadik bárányt. Hagyták 
Miklóst, fogták a bárányt, húzták, rángatták, 
összeverekedtek rajta. Azalatt Miklós, hipp-hopp, 
túl volt nagy Meseország határán.

— Na édes gazdám, — mondja a vasderes, 
— ha nem mondod, úgy is tudom, merre van-e 
szíved kívánsága. Csak kapaszkodj jól belém 
viszlek nagy Sárkányországba. — Repült, mint a 
sárkány, mint a sebes szélvész, még annál is se
besebben. Egyszerre csak topp, letoppintotta a 
tizenkétfejű sárkány udvarán. Ablakban könyökölt

Tündér Ilona, sírt akkor is keservesen, siratta 
Szép Miklóst. Azt hitte, hogy meghalt Miklós 
szörnyű halálnak halálával. Hej Istenem, ez volt 
csak öröm! Ölelték, csókolták egymást, aztán föl
kapta Miklós a nyergébe Tündér Ilonát, fölemel
kedett a négylábú vasderes a levegő-égbe, mint 
a nyíl s repült, mint a madár, mint a gondolat, 
még a gondolatnál is sebesebben. Aludott a tizen
kétfejű sárkány, egyszerre csak fölriad álmából, 
hallja, hogy nyerít a háromlábú vasderes, kinéz 
az ablakon s hát az istállót is széjjelrúgta már. 
Szalad le esze nélkül.

— Mi bajod van, hogy a farkasok egyenek 
meg! Szénád, zabod nincsen elegendő?

Szénám is van, zabom is van, de nincs ne
ked Tündér Ilonád, elvitte Szép Miklós.

— Ehetem-e, ihatom-e, alhatom-e?
— Ehetel is, ihatol is, alhatol is, úgy sem 

érjük .utói. Az én bátyám, a négylábú vasderes 
vitte el.

— Hej, kutya egye meg a májad, — ordított a 
tizenkétfejű sárkány, — utói kell érned, ha het
venhét lába is van a bátyádnak.

Fölszáll a háromlábú vasderes a levegőbe, 
utána Szép Miklósnak, de mikor egy hajításnyira 
közeledett hozzá, visszanyerít a négylábú vasderes 
az öccsének. Azt nyerítette, hogy;

— Vesd le!
De már azt a mondást senki más nem ér

tette, csak ők ketten. Hej, nagyott ugrik a három
lábú vasderes, felugrott éppen a csillagos égig, 
ott a farát fölvetette s úgy ledobta a tizenkétfejű 
sárkányt, hogy a hetvenhetedik porcikája is izzé- 
porrá törött. Most már szépen haza mehettek 
Szép Miklós és Tündér Ilona. Csaptak újra nagy 
lakodalmat s éltek ezentúl nagy békességben, 
boldogságban.

Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
** *

(Folytatjuk)
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M. L.-nak. A felajánlott írást várjuk, ha csak 
lehet közöljük.

Minden olvasónk figyelmét felhívjuk az ősz 
kezdetének, Szent Mihály napjának (szept. 29.) 
ünnepére, amikor az emberi lélek a Sárkányölő, 
a gonoszsággal viaskodó Mihály arkangyal hatal
mas égi erejétől kér támogatást.
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