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T A R T A L O M :

R Á K O S I J E N Ő : A  k ö lté s z e t.
H E R C Z E G  F E R E N C : A  s á n ta  g en erális . 
G Á R D O N Y I G É Z A : A  világ k ö z e p e . 
K R Ú D Y  G Y U L A : É n e k  a  v ég ek rő l. 
H A N G A Y  S Á N D O R : A  rep ü lés.
P E T E R D Y  S Á N D O R : K o m o r felhők.
V IK Á R  B É L A : A  B a la to n  n e v e .
N Y A R Y  A N D O R : A  ju hász.
V A R G A  B É L A :  V é rc s e p p e k  a  h ó b an .
K U N  A N D O R : A  m a g y a ro k  A m e rik á b a n . 
L A K Y  I M R E : A  s á rg a  v e s z e d e le m . 
P É T E R F F Y  T A M Á S : A  k igyó belü  e m b e r .  
N Y Á R Y  A L B E R T  b á r ó : A z  Á rp á d -h á z ró l, 
d r. L A U R E N T Z Y  V IL M O S : A  föld n é p e .  
S Z E G E D Y  L Á S Z L Ó : A  k o m áro m i ra b , s tb .

R O V A T A I N K :
M a g y a r N a g y a ssz o n y o k . —  O rsz á g -V ilá g . —  
T ú l a  trian o n i á rk o k o n . —  V á ra k  é s  V á r 
k a sté ly o k . —  A  N e m z e t é r té k e i. —  M a g y a r  
m ű v é sz e t. —  T ö r té n e le m  é s  V a ló s á g . —  
M a g y a r  c sa lá d fá k . —  M it Írn ak  a  la p o k . —  
É le t  é s  tá rs a d a lo m . —  S z á z  é v  m ú lv a . —  
T ú l a  fö ldön . —  M a g y a r  v ité z e k . —  R o k k a n t  
h ő se in k . —  V id ék i s a jtó . —  M a g y a ro k  v a s á r 
n a p ja . —  F ő v á r o s .  —  M a g y a r  lán g o k . —  
R á d ió . —  N e v e z e te s  p o rtr é k . —  A  te re m té s  
re jté ly e . —  M a g y a r m o n d á k . —  F e jlő d ő  
m a g y a r  v á ro s o k . —  A z  É le t  k ö n y v e . —  B író  
e lő tt . —  S zín h ázi Ú jság . —  S z e n z á c ió s  R ip o rt-  

ú jság , s tb . s tb .

S zín h áz, z e n e , m ozi, tá n c . —  K ö z g a z d a s á g .

V E R S E K :

H a n g a y  S á n d o r , V ály i N a g y  G é z a , S e re s s  
Im re , R e v ic z k y  C a rla , T u rm e z e y  L á sz ló , 
S z a b o lcs k a  M ih ály , S z e g e d y  L á s z ló , G y ö rg y  
L a jo s , C siz m a z ia  O lga, V á g h y  B e n y o v s z k y  

P á l, s tb . s tb .

Kettős szánt ára: 25.000 korona.
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mint 500 millió korona. 
K Ö Z P O N T I  H I V A T A L :  . 

BUDAPEST, VI, VIGADÓ TÉR 1. SZÁM

LEVENTE”!
Az Országos Testnevelési 
Tanács III. szakbizottsá
gának kiadásában meg
jelenő hav i fo ly ó ir a t .

A „Levente Egyesületek“ hivatalos 
lapja. Előfizetés 'A évre 6000 K. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal, Buda
pest, V, Báthory uzca 12. t. em. 8.

ó- és sárcipő
legolcsóbb

javítás gyárilag
24 óra alatt

Elastln Gummikereskedslmi Rt.
Öudapest, Vili, Rákóczi ut 69. arám.

K U L T Ú R A

<$>

hangszer- és zongora
terem Kálvin tér 7. sz., 
(4 ref. templom mellett)

JUTÁNYOS ÁRAK!

Az
1921. évi XVIII. t.-c. alapján szervezett

Ipara 
izi

KÖZPONTJA :
Budapest, V, Nádor ucca 22. UJ. em.

Telelőm 51-33, öü-37. Táviratcím: Ipközpont.

SZAKOSZTÁLYAI:

Bőripari szakosztály:
Vfl, Klauzál tér 6. Telefon: József 113-77’

HAxliparl szakosztály:
ÍV, Kecskeméti ucca IS félem. Telefont j. 148 —3í» 

Háziipari üzlet
tV, Kecskeméti ucca IS. Telefon: József 148—31 

Faipari szakosztály :
V.li, Ssíétrom ucca 2. Telefon: József 141-48.

Textükereskedelml és közszállltásl szakosztály:
ÍY, Kecskeméti ucca 13. télem. Telefon: J. 152—05

Textil-üzlet:
IV. Kecskeméti ucca 13. Telefon: József 152-65-

Texttlgyártási szakosztály:
Vili, Salétrom ucca 3 Teleion: József 141-58.

Vegyesipari szakosztály:
V, Nádor ucca 22. ni. eu. Telefon: 53 — 33.

Építőipari szakosztály:
V, Nádor ucca 22. Ili. em, Telefon: 53—83.

Az iparosok legolcsóbb bevásár
lási forrása.

(TART

*»-.„!- Gerbaud-val
VSClK szembeni

egy
rézkarcot
ajándéknak 30.000 koro
nától felfelé. Művészektől fest
mények 400 ezertói! Részletre Isi
Képek keretezését vállalja 
AURORA RT. keretező-mühelye 
Gizella tér 4. — Herendi porcellánok, műtár
gyak, szőnyegek. — Telefonszám 117—36.

Álm ok. . .
Miről álmodnak a férfiak?
— A férfiak azokról álmodnak, aki

ket nappal megcsodáltak . .".
És a nők ?
— A nők éjjel, nappal csak —

au tó fe lszere lés i és 
műszaki  v á l l a l a t
Budapest, VI, Gyár ucca 22 

Telefon: 168-52

B L U M  E 5  T E S T V E R E
Finom angol uriszabósdg. — Diszmagyar- iff# 
ruha készítők. Telefonszám: 122—05 *

Budapest, IV. kerület, Vdczl ucca 31—33. 
Telefonszám: 122—05 (Piarista-épület.

URáNIA-GARAGEV H M I 1 I Ü  VUl, Rákóczi ut 28. Bérautók a nap
benzin tö ltő  ál lomás* bármely szakában. Telefon: J .  144-06.

B a l o g  f o g m ű t e r e m
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A főváros legmodernebb fogműtermc. Foghúzások, 
fogtömések fájdalommentesen, az orvostudomány leg
újabb vívmányai szerint. Aranyhidak, aranyfogak, 
mindennemű plombák, úgy {{óvárosiaknak, mint vidé

kieknek, r é s z l e t r e  isi
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Budapest, Vili. kerület, József körút 31 b. szám,

1;ki - SZÁNKÓ - RÓDLI - KORCSOLYA.
Nowotny J. RT. Budapest, IV, Váczi ucca 28. szám. ségben kaphatók
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SZÉPIRODALMI, TÁRSADALMI 
É S  T Ö R T É N E L M I  H E T I L A P

S Z E R K E S Z T IK :  HANOAY SANóOR, VARGA BÉLA 
E L Ő F I Z E T É S I  A KA:

Csonka Magyarországon egy évre . . . .  600.000 korona
fél „ . . . .  .’ 300.000
negyed évre . . . 150.000 „

Amerikában egy é v r e ...................  12 dollár
fél * .............  6 „
negyed évre . . . .  3 „

dr„ SZEGEDY LÁSZLÓ.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
Budapest Vili. kerület, Eszterházy-utca 4 a.

FIÓKKIADÓH1VATAL:
Budapest, VIII. kerület, Baross-tér 4. I. 4Minden levélre válaszolunk.

A  M A
A mesés Indiában egy zseni, vagy őrült huszonegy 

napig bőjtölt, hogy India mohamedánjai és buddhistái 
megértsék egymást és testvéri szeretetben egyesüljenek. 
A külföldi hírek szerint Mahatma Gandhi nem hiába bőj
tölt! Az angol szuronyok reszketnek s a kalmárzsebek 
ijedten hördülnek föl.

A világforradalmak történetében meglehetősen szo
katlan fogalom Gandhi passzivitása. Csak az ó-keresztény 
türelemmel és alázatossággal hasonlítható össze. Türe
lem, alázatosság, meg önmegtartóztatás az egész ember, 
egyetlen katona, egyetlen ágyú nélkül.

Szegénysége, gyengesége a fegyvere s a megala- 
zottak, a nincstelenek a — katonái. És mégis győzelmes!

Miben rejlik hát az ő hatalma? Mi az a szug- 
gesztiv lelkierő, amely előtt Brittannia páncélos hajói is 
megtorpannak ?

A Ma világának emberét az erőszak jellemzi. Az 
állati nyers erő, melyből a szellemet régen kiölték. Az 
úgynevezett kultúr-emberiség emigratióba küldötte a 
Részvétet, a Szánalmat, Jóságot, akik ott felejtődtek va
lahol a világháború tengerének Szent Ilona szigetén.

És most Indiában, az emigráltak egyszerre meg
testesülnek újra. Hogy ne idegeskednének hát a durvák, 
a kíméletlenek, a kegyetlenek, mikor a Szeretet íöltáma- 
dásának ünnepét üli. Ök azt hitték, régen halott!

A  háború előtti ember lelke jár vissza Gandhiban 
kísérteni. A háború előtti emberé, aki eszméiért élni, nél
külözni és lelkesedni tudott. Ezért remeg a háború utáni 
— bestia. Félti a hatalmát, félti a zsákmányt, a koncot.

Csak egyet nem értek. Az indus fakir huszonegy 
napig bőjtölt és nemzete minden polgára testvérkezet 
nyújtott egymásnak. Nálunk millió és millió magyar koplal 
immáron hét esztendeje — testileg és szellemileg egy
aránt — s mégsem tudunk a szeretet aklába befutni 
sehogy.

Vagy rajtunk már a Mahatma Gandhik légiói sem 
tudnak segíteni?

Ilyen kishitüek nem lehetünk!
Tévelyeghetünk, megbotolhatunk, lelkűnkben titkon 

haldokolhatunk: de mégis hinnünk kell egy jobb jövőben, 
amikor testvéri jobbot nyújtunk egymásnak és új útakra 
indulunk, mely Árpád nemzetét egy dicsőséges új ezredév 
távoláig vezérli.

A  H O L N A P
A Holnapba a képzelet szivárványhídja visz. In

nenső pillére a Tegnap; padlója pedig a Ma. Aki a Teg
napot és Mát ismeri, az hittel mehet a Holnap elébe.

, . .  Talán furcsa és talán érthetetlen korunk ma
gyarjai előtt, hogy az ausztriai ház hűséges bajnokának 
Zrínyi Miklósnak: A török áfium ellen való orvosság címii 
könyvét, lelkes kiadója Forgách Simon, II. Rákóczi Fe
rencnek, a Bécs ellen küzdő szabadsághősnek ajánlotta.

Zrínyi a költő akkor már halott volt. De az élő 
költő megálmodta Rákóczit, Rákóczi pedig magáévá 
tette a halott költő testamentumát.

„Ne bántsd a magyart!" — hallatszik felénk a 
múltból. — ,,Mi dolog az magyarok, hogy nem tsak az 
őrállótok jelentését hallván, hanem magatok szemeivel a 
veszedelmet láttyátok, mégis fel nem serkentek mély ál
mátokból? . . .  A mi nemes szabadságunk az ég alatt se
hol sincs, hanem Pannóniában . . . Tsúfsága lettünk a mi 
nemzetünknek és magunknak, ellenségeinknek pedig, 
— valaki, valahonnan jő reánk, — prédájára. De miért? 
A vitézség disciplinájának meg nem tartásáért, a részeg
ségért, a tunyaságért, az egymás gyülöléséért".

Török és német konca volt akkor a darabokra 
szakgatott Hungária. Kisebb volt, mint a mai trianoni 
Csonka-Magyarország. És mégis egyé lett, mégis föltá
madott! A török áfium ellen való orvosság, még a német 
maszlag fertőzetéből is kigyógyította!

Mintha csak visszacsavarták volna az idő kerekét. 
Változott szereplőkkel ugyanazok a viszonyok. Ma is 
látjuk a veszedelmet és mégsem serken föl a nemzet. Ma 
is áll, hogy: extra Hungáriám non est vita! Ma is prédája 
vagyunk a népek söpredékének. S mindez, miért? A vi
tézség disciplinájának meg nem tartásáért, a börze-ré
szegségért, a munka és kultúra megvetéséért, az egymás 
gyülöléséért, szóval: ősi bűneinkért. Meddig?

Addig csupán, amíg be nem látjuk vétkeinket. 
Addig, amíg méltókká nem válunk egy új Rákóczi eljö
vetelére; amíg föl nem fakadnak újból a nemes magyar 
nemzet sebei s míg valamennyiünk lelkét át nem járja az 
a tudat, hogy csonkái országunk jelenlegi állapotában 
nem életképes és a szolgaságnál, mcgalázottságnál vege
tálásnál százszor jobb a halál.

Ha mindez megtörténik — és meg kell történnie, 
akkor, de csakis akkor, könnyből és vérből majd meg

születik a — magyar Holnap!



K Ö L T É S Z E T
Költő a szó szoros értelmében az, aki 

a nyelv mint anyag segítségével az élet 
jelenségeit és nyilatkozásait valamely 
határolt, valamely tökéletességre törek
vő formában elejbénk tárja. Ügy van, 
hogy az életnek mindig csak töredékét 
adja, de amit ad, formainak egésznek 
kell lennie, tartalmilag legalább annak 
látszania, ha tökéletes akar lenni. Ebből 
világos, hogy egy költőnek öntudatos
ságra van szüksége. Tudnia kell mit 
akar, ismernie kell föladata célját és a 
céljának legjobban szolgáló eszközöket. 
De hogy ez még nem lényeges benne, 
újra meg újra, mintha tapasztalnám. 
Sőt ha meg sem volna írva, hogy „inten- 
dum dormitat atque Homerus", még ak
kor is a legnagyobbaktól vett példákkal 
könnyen tudnám bizonyítani — teszem 
azt Petőfiből, — hogy a leglényegesebb 
tulajdonságok egyike a költőben mintha 
bizonyos naivság lenne, amely oly dol
gokra viszi őt, minőket a kisebb, de kri- 
tikaibb, tán mondhatnám műveltebb 
szellem mindig elkerül. A legnagyobb 
költőknek a lénye, mintha közvetlen 
érintkezésben volna egy-egy nép összes
ségének leikével, mintegy megnyilatko
zása annak. Épp oly széles, épp oly 
mély, szélesítve és mélyítve inkább egy 
évezres lét sorsváltozásai és a termé
szetes élet kezétől való formálás, mint
sem tanulás, ismeret, íölvilágosodás és 
művelődés által; de amily mély és szé
les, épp oly naiv, gyermekes és közvet
len is.

Szinte lehetetlenségnek látszik, hogy 
valaki, a legnagyobb tehetség is újat te
remtsen; sőt az erőnek erejével való 
újabb teremtés törekvése, úgy tetszik, 
inkább a kisebb elmék veszödsége. A 
nagy elmék rendszerint a meglévő iro
dalmi anyagot dolgozzák újia, csak a 
haladottabb időt és saját géniuszokat vi
szik bele a régi anyagba. Az újszerül, 
az újnak látszol a mulékonv tehetségek 
hajhásszák. És mi az eredmény? Az, 
hogy ez az újnak látszó, ócskaság lesz 
24 órák alatt, az a régi pedig új marad 
évszázadokon keresztül. Mert óh, tanult

Irta: Rákosi Jenő.
ízlésű költő, akárhogyan kerülöd a poé
tái közhelyeket, az ars poetica ismert 
frazeológiáját: a holdat, a hajnalt, a csil
lagokat, a harmatot, a napsugárt, a csa
logányt, a pacsirtát: tudd meg, nem ez 
a fő.

Ezek nélkül épp oly rossz lehetsz, 
mint velők. Egy igazi költő sem félt még 
tőlük, sőt valamennyi csak úgy szórja 
ritmikus soraiban kifogyhatatlan bőke
zűséggel s azzal a naivsággal, mintha ő 
szórná először. A különbség a jó és nem 
jó közt, helyesebben az igazi és nem az 
igazi közt, hatásban az. hogy az igazi
nál minden ócskaság újnak látszik s a 
nem igazinál az újnak látszó sem lesz 
rád benyomást, ami pedig a készletből 
van véve az éppenséggel receptszerű, 
unott, avas és fád.

Van az embernek adva egy tehetség, 
amit a vers vagy más költött mü lelké
nek szeretnék nevezni. Hogy ez mi, azt 
talán lehetetlen is meghatározni- A 
versköltőnél a dalolás tehetsége. Egy 
külső és belső muzsika, amely a kifeje
zés, a verselés, az érzelem, a gondolat 
és a tárgyak egy-egy csoportozatából 
támad, mindez konkrét esetekben 
egyenként bírálható és méltatható, ál
talánosságban nem tudom e tárgytalan- 
ságot megfogni. Akiben megvan a dalo
lás tehetsége, az kinyitja a száját és a 
poéta müvekből ezerszer ismert szók és 
sorok oly közvetlen kedvességgel sora
koznak ajakán, hogy melódiájuk elbájol 
s lelkünk vagy szellemünk enyelgésé- 
nek vagy gyönyörködésének kész tárgya 
lesz. Hibák, botlások, döccenések, töké
letlenségek épp oly kevéssé zavarják él
vezetüket, mint egy kis leány kedves 
megjelenésének részbeli tökéletlenségei 

| — egy fitos orr, egy szeplő, egy göd
röcske, egy harmóniát bontó külön vo
nás, kisebb-nagyobb száj stb.

Az erős, daliró tehetségek tulajdon
sága, hogy egy naiv lélek merészségé
vel imák meg dalokat, melyeket már 
ezerszer megírtak, csinálnak hibákat, 
melyeket czeren elkerültek; azután ke- 

i resés nélkül találnak új és mintegy vé

letlenül produkálnak formailag is vir
tuóz dolgokat. Nem akarják a hibát, 
nem akarják a régit, hanem ami meg
ihleti őket, azt elmondják dalban, 
mintha ők találták volna föl s belete
szik a lelket, amely magukban van s ez
zel övék lett elvitázhatatlanul a dal is.

Az igazi poéta lényét nem lehet telje
sen kideríteni. Tehetségének végső szá
lai ott vesznek el a természet titokza
tosságai közt. Ez a lélek nemzőképes
sége, mely megtermékenyül és szül. 
Minden igazi költő müvében megvan a 
forma és a tartalmon kívül a halha
tatlan lélek, úgy mint a gyermekben, 
amely születik. Nem gondolat, nem 
esemény, nem hangulat, nem tett, nem 
érzés, hanem egy erő, amely mindezzel 
elbánik, a poémát megalkotni látszik és 
mindenesetre áthatja.

A költemények ama sokasága, mely 
nincs hangulat, esemény tett, érzés, 
gondolat nélkül, de híjával van nem
zője e lelkének, az hasonlít a gyer
mek- és emberutánzatokhoz, a szebb
nél szebb bábukhoz, viaszk és egyéb fi
gurákhoz és élő emberekhez is; de 
csakis hasonlít nem az, csak elmés báb 
és nem élő lelkes alkotás. A halhatat
lan rész, a lélek hiányzik belőle.

Szép érzéseket, szép gondolatokat, 
elmés történeteket, bájos képeket, mu
zsikás nyelvet sokan tudnak; de teljes 
embereket, igaz történeteket drámában 
s elbeszélő költeményekben, az emberi 
szív természetes megnyilatkozását dal
ban, a lélek önkénytelenségét versben; 
ezt csak a legnagyobbak és a népdalok 
tudják. És minden jó vers, a dal, iga
zában egy-egy egész ember, olyan, 
mintha elejbénk lépne egy ismeretlen 
oly szókkal ajakán és oly helyzetben, 
hogy szaváról és magatartásából meg
látnék lelke valóját és megismerked
nénk vele. Innen van, hogy egy ily ver
set egyszer olvasva, sohasem feledünk 
el, régi ismerősünk marad minden 
időkig. Más verset, szépet is, jót is, szá
zat is olvasunk és elfelejtünk s újra 
olvasva sem jut eszünkbe, hogy immár 
olvastunk.

Rákosi Jenő: a 
NEMZETRŐL.

A „Nemzet" mutatványszámához Rá
kosi Jenő írta az indulót, mely legszebb 
írásainak is egyik legszebbike volt.

A magyar nyelvről szólt az írás, mely 
e nagyszerű öregnek, a lavaszlelkíi 
ifjúnak mindig második evangéliuma 
volt.
Viszont a magyar nyelvről ő maga is 
annyi evangéliumi igazságot írt már, 
hogy ilyen tárgyú írásaiból egy új ma
gyar evangéliumot lehetne összegyűj
teni és kinyomatni.

Amikor a „Nemzet" mutatványszáma 
elkészült és a magyar ujságirás ősz mes
terének megmutattuk a ,,Nemzet".-et,

amelynek első fedőlapját az ő arcképe 
díszítette: derűsen a „Nemzet" szer
kesztőire förmedt:

— Micsoda ostobaságot csináltatok? 
Hát nem találtatok okosabb embert ná- 
lamnál. . . ?

— Se okosabbat, se érdemesebbet 
mél Jóságos uram — felelték a „Nem
zet" szerkesztői.

— De hiszen: a kutyafáját, nem olyan 
szegény Magyarország nagyemberekben, 
mint ti gondoljátok . . .  Mégcsak az kel
lene!

Majd lapozgatni kezdett a „Nemzet"- 
ben és jóságos arca az elfogódottság és 
öröm sajátságos árnyalatait tükrözte 
vissza.

Látjátok fiúk — kezdte a nagy

öreg csendesen — ti tudtok valamit. . . 
Ti megmutattátok, hogy a pénz nem 
minden . . . Nélkülözhetetlen: de nem 
minden! íme itt vannak a milliárdos 
nagy lapvállalatok, amelyek egy ilyen 
lapot még nem tudlak előállítani... 
Pénzünk volt rá, de hiányzott hozzá a 
képzelő erő, hiányzott belőlük a szár
nyaló bátor magyar lélek . . . Fiúk: 
nagy dolgot alkottatok.

Meghatva hajoltunk meg a magyar 
újságírás nagy fejedelme előtt, aki lan
kadatlan figyelemmel tovább lapozgatta 
a „Nemzet"-et:

Isten áldjon fiúk! Én bízom a ma
gyar értelmiségben. >
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Jókai a nemzetnevelő.
Irta: Gaal Mózes.

Be sokszor haladok el a Kerepesi-te- 
metőben a Jókai sírja mellett. Kálvá
riámnak útjába esik s az élőktől elfor
duló lelkem szelíden megsimogatja ke
zével a halottak sírját. Azokét, akik 
nagyok voltak, mig éltek, s azóta, hogy 
eltemették őket, még nagyobbra nőttek.

Úgy gondolom, hogy azok voltak az 
igazán nagyok életükben, akiket halá
luk után is sokszor emlegetnek és szí
vesen emlegetnek; előveszik a könyvei
ket, ha írók voltak s ötven vagy száz 
esztendő múlva is elolvassák. Tehát él, 
beszél velünk, elgondolásai meghalnak, 
érzései belénk vetítődnek, tréfáin :no- 
solygunk, lelkesedése reánk ragad, ké
pei megelevenednek s azt a darab éle
tet, melyet egykor átéltek, velünk is 
újra-életik.

Az ilyen írók nagyok, a poraikból 
megélemedők, az élőktől el nem szaka
dok. Az úgynevezett ,,nagyszerű írók '. 
c*ííy-e£y időnek kedveltjei idejük múl
tán kijutnak a forgalomból, a jól csen
gő nevek belekerülnek az irodalom
történet kriptájába, könyveik feledésbe 
merülnek s csak az a nemzedék em
lékszik vissza rájuk mindinkább elmo
sódó emlékezettel, amely őket, az élő- 
virágzásuk tetőpontján ismerte, mint 
gyermek vagy serdülő ifjú.

A nagy írók nemzetüknek nevelői 
voltak életükben s nemzetük nevelői 
maradnak haláluk után is.

Ebből a szempontból beszélek Jó 
kairól.

A ,,Hétköznapok" megjelenésének évé
től utolsó írásáig csaknem hatvan eszten
dő telt el. Ez alatt a hatvan esztendő 
alatt a csodálatos toll nem ismert pi
henést. Ifjú volt nemzetének hősi neki
lendülése korában, mikor a rendi Ma
gyarország minden rázkódás nélkül át
alakult. Vezére az ifjúságnak, tele ra
jongó hittel és páratlan bizalommal, a 
tetterőnek és alkotásnak olyan bibliai 
termékenységével, minő a világirodalom 
történetében is ritkaság. A minden té
ren meginduló nemzeti élet virágos 
kertjében, a költészetben hatalmas al- 
kotóerejű kortársaival együtt megte
remtette az arany-korszakot.

Csodálatos, lelket gyönyörködtető 
volt az a szellemi munka, amely a múlt

század negyvenes éveiben a jövőt mun
kálta a megifjúlt Magyarország szá
mára.

Jókai ezt a világot szerette legjobban 
festeni regényeiben. Kárpáthy Zoltán az 
a fiatal hős, akibe a fiatal Jókai rajon
gása a Széchenyi korának hatalmas esz
méit beleplántálta. A múlttól elforduló, 
a tespedéstől irtózó, az élni és dolgozni 
akaró Magyarország áttörése ez. Gyö
nyörű életcél! A nagy költő meleg szive 
hatja át a történetet, naivságában is 
vonzó, túlzásaiban is igézetes itt min
den.

Ezek a történetek ragadták meg a lel
két négy évtizeden át a magyar nemzet 
ifjúságának. Ezeket olvastam én is a 
nyolcvanas években, mint kis diák, szo
rongó kebellel s olyan izzó lelkesedés
sel, mint még soha életemben.

Volt ezekben a történetekben valami 
fanatikus erő, valami fascináló fluidum, 
amely beleömlött az olvasó leikébe s 
édes-gerjedezésre késztette. A szabad
ságharc színes epizódjai a ,,Csataké
pekében ellenállhatatlan erővel hatot
tak. A költő lelke lebegett a csataterek 
fölött, megkoszrúzta a vértanukat, íet- 
magasztalta a hősöket, egységbe olvasz
totta a nemzetet s midőn a letiport or
szág homlokára rátette a töviskoszorút: 
kiszakadt az olvasó szeméből a könny.

A történeti müvek kötetei nem értek 
i fel hatás dolgában Jókainak egyetlen 

novellájával sem; mert a költő ezekben 
nemzetének vatese: s az ifjúság lelké
nek apostolává lett.

Mire nevelte Jókai az ő nemzetét?
Festette az átalakulás korát s odaál

lította hőseiül a legderekabbakat. Ener- 
I gia, tiszta szándék, önfeláldozás, min

den poklokon keresztültürő akarat lo
bogott a hősök lelkében. Ez kellett an
nak a generációnak, melyre az elnyoma
tás tizenhét évig tartó kálváriája várt. 
Az új földesúr történetében a passzív 
ellenállás mélyen megható képe világolt 
az olvasók leikébe s minden gyáva le
mondást lehetetlenné tett. A magyar 
föld szívét dobogtatta meg, hogy a föld 
szívének gyermekei erőt merítsenek be
lőle.

Istenem, nagy idők távlatából erre a 
korra visszatekintve, vájjon nem érez- 
zük-e mi utódok a Jókai múzsájának 
nemzetnevelő óriási hatását? Nem gon
dolunk-e akaratlanul a mi mostani 
nagy árvaságunkra? A költő meleg szí
véből kiáradó faj- és hazaszeretetnek 
minő csodatévő hatása, balzsamos gyó
gyító ereje lehetett a szabadságharc 
után az egész nemzetre?

Ezek a láthatatlan, finom csatornák 
hálózták be az egész nemzet testét. Jó 
kai regényei, Jókai élclapja, versei, tré
fái; komoly és játszi szelleme uralko
dott a szíveken. Azokban a mesélő,

ezekben az enyelgő, csipkedő, ostorozó, 
kikacagó s mindenikben a biztató költő 
szólott az egész nemzethez.

Ez jelentette a jövőbe vetett hitet, a 
feltámadás nagy gondolati. Ezekben 
nyilatkozott meg Jókai ereje a nemzet- 
nevelésben s ezt nem szabad az utókor
nak soha elfelednie. De egyúttal je
lenti az igazi nagy költők legszebb hi
vatását: élni nemzetükben lüktető szív, 
fennszárnyaló lélek gyanánt.

De Jókai ennél még többet tett: a 
magyarul nem tudó hazafiaknak s főleg 
azok gyermekeiknek tanítómestere lett. 
Igen, ezer meg ezer ifjú tőle tanult meg 
magyarul. Jókai mesemondó bübája, 
nyelvének édessége hódította meg az 
ifjúságot.

Ha valaki azt kérdezné tőlem, hogy 
melyik magyar írónak van a serdülő if
júságra legnagyobb hatása még ma is: 
azt kellene felelnem, hogy Jókainak.

Mert való igaz, hogy az irodalomtör
ténet Jókainál jelesebb regényírókat ne
vez meg. Értéküket taglalja, müveiket 
boncolgatja, jellemzőerejüket méltatja, 
de az ifjúsági könyvtárakban Jókai re
gényei, novellái a legkopottabbak, a 
legelrongyolódottabbak s Jókai ma is a 
legolvasottabb és legkedvesebb regény
író.

Ez pedig azt jelenti, hogy a legtöbb 
hatást tőle veszi az ifjúság, az ő nyelve, 
az ő fantáziája, az képei, az ő érzel
mei rögződnek meg legjobban, neki 
van a legtöbb elmesélni valója, ő áll leg
közelebb nemzetének ifjúságához, mi
velhogy üde gyermekiélek ö maga is: 
felhevülő, merész, nyughatatlan, rajon
gásra hajló, megnevettető és megríkató.

Midőn ezeket írom, eszembe jutnak 
azoknak az édes óráknak szelíd örömei, 
melyeket Jókai zsenijének köszönhet- 
tem gyermek- és aztán ifjúkoromban. A 
„koldus gyermek" sorsát megsirattam, 
a pesti csizmadiamester, aki kilenc 
gyermeke közül nem tud egyet is kivá
lasztani, hogy odaadja a gazdag ember
nek s karácsony napján énekelteti őket: 
valóságos nagy hőssé vált a szememben. 
Édes megindultság nélkül tudna-e va
laki s tudja-e ma is olvasni a Mire meg
vénülünk fiatal hőseinek mélabús tör
ténetét? Milyen érzelmi katarzison 
megy át a gyermek és ifjú olvasó, ha 
Jókai mesemondó ajkáról lesi a szót 
mohó lélekkel!

És ami utána zsong mint egy bűvös 
harang a messzeségből: ó, be szép, ó, 
milyen fölemelő s mindenekfelell meg
nyugtató.

A mesét idővel elfeledjük, de a mi a 
lélekben visszamarad, az fölmérlietet- 
len érték: emberszeretet, hit, bizalom 
és nemes elhatározásokra való készség.

Ezért nevezem Jókait nemzetneve
lőnek,
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AZ Á R PÁ D H Á Z  K IH A LT A N A K
KÉRDÉSE.

Irta: Dr. Nyáry Albert báró

A grenoblei törvényszék kimondotta, hogy a 
gróf Crony-Chanel és herceg Croy családok 

az Árpád házból származnak.

(2)
A gróf Crouy-Chanel- .és a herceg 

Croy-családok III. Andrástól származ
tatják magukat. Közös ősüknek II And
rást vallják, akinek utószülött íialól 
származott unokája, III. András, az 
utolsó Árpád király, még mielőbb Ma
gyarországba jött volna, Cumani Sybil- 
lával két gyermeket nemzett s az idő
sebb Felixtől a Crou-Chanel, az ifjabb 
Márkustól a Croy-család vezetődik le 
a mai napig.

Clianel János Claudius és Chanel 
Miklós testvérek 1790 mára. 26-án 
azon kéréssel fordullak a grenoblei 
törvényszékhez, hogy bemutatott ok 
mányaik alapján mondja ki a bíróság 
azt, hogy családjuk II. András magyar 
király egyenes leszármazója s hogy 
ezen az alapon illesse meg őket a meg
felelő cím, címer és minden egyéb szü
letési jog. Ugyancsak ekkor a törvény
szék elé beterjesztett 165 okirat közűi 
a legfontosabbakat hiteles másolatban 
közölte a család által kiadott „Chrono- 
logie historique de ducs de Croy“ című 
munka.

A grenoblei törvényszék előtt néhány, 
amiensi anyakönyvi bejegyzés másola
tától eltekintve, csupa eredeti családi 
okirat feküdt. A bíróság és a szakértők 
ezeken semmi gyanúsat nem találtak s 
az ítélet teljes mértékben teljesítette a 
Crouyak kérését. Ezek az okmányok 
1820-ban megint a bíróság rendelkezé
sére állottak, 1816-ban pedig a legszigo
rúbb vizsgálatot állották ki, amikor * a 
Johannita-rend szakértői tanulmányoz
ták azokat.

A család ugyanis egy jogot akart

újból biztosítani magának, amelyet még
II. András kötött ki egyenes leszárma- 
zói részére, amig csak családja ki mem 
hal. A király egy nagy alapítványt tett 
a Johannita-rend részére, melynek 500 
ezüst márka volt az évi jövedelme s en
nek ellenében kikötötte, hogy minden 
utódja született tagja legyen a lovag
rendnek s viselhesse annak a jelvényét.

A Crouy-Chanel-család okmányait a 
Johanniták geneológiai bírója Villeville 
és az ország akkori első geneológusai 
Pavilet, Lacroix, Saint-Pont, Enfin- 
Duprat és egy későbbi alkalommal 
Langlais császári államtanácsos vizsgál
ják át újra.

Ismeretes, hogy a rend milyen lelki
ismeretességgel és szigorúsággal ejti 
meg az ilyen nemesi próbákat s ebben 
az esetben kétségkívül a kérdés rendkí
vül fontossága és érdekessége folytán a 
szokottnál is mélyrehatóbb lehetett a 
bizonyítékok átvizsgálása. És az eljárás 
eredménye az lett, hogy a család összes 
születendő tagjai is megkapták az enge
délyt a máltai kereszt viselésére.

Igen fontos, jelentőségteljes az a kö
rülmény, hogy a családi okiratok egész
ben, vagy részben való hitelességét 
olyan fórumok nem vonták kétségbe, 
amelyeknek alkalmuk volt az okiratok
nak nemcsak belső tartalmával, hanem 
külső körülményeivel is tüzetesen és 
közvetlenül foglalkozni.

Nagy Géza1) és Wertner Mór2) akik 
— mint sietek előre megjegyezni — 
nem tagadják a Crouyak és a Croy ak
nák az Árpádoktól való leszármazását, 
ezeknek a többször közvetlenül megbí
rált, tanulmányozott okiratoknak a sza
vahihetőségét vonják több esetben két
ségbe.

Wertner az okiratokat egylől-egyig 
eredetieknek tartja, de szerinte azokba 
interpolációk, utólagos beírások történ
tek, amelyek II. Andrástól való szárma
zást hivatvák bizonyítani. Szerinte e/.ek 
a beírások csak 1790 körül történhet

tek. Azoknak az elismert szaktekinté
lyeknek, akiknek kezében tanulmányo
zás végett ott voltak az okiratok, bizo
nyárai volt annyi jártasságuk, hogy ál
oklevelet meg tudjanak különböztetni 
valódiaktól. Még kevésbbé valószínű 
az, hogy olyanféle hamisítás kerülte 
ki figyelmüket, mint az interpolálás, 
amikor a régi, eredeti okiratokba egész 
mondatokat iktassanak az igazi szöveg 
közé, más kézzel, más tintával, sok szá
zad múltával. Az ilyen interpolált ok
iratok értékelésénél minimális hozzáér
tés, középszerűen jó szem is elégséges, 
ha még annyira sikerült is.

A Crouy-Chanel-család soha olyan 
gazdag nem volt, hogy olyan hamisító 
szakértőt meg tudott volna fizetni, aki 
családi okiratokat gyártson annyira 
nagy tökéletességgel, hogy azok a leg
első szakembereket tévútra vezessék. 
A hamisításnak páratlan ügyességgel 
kellett volna történnie, hogy valaki 
olyan régies latin és elavult francia 
szavakat tudjon használni, hogy a szö
vegben sehol egy gyanús szót, egy gya
nús kifejezést ne találjon Nagy Géza 
sem, aki a tendentia miatt mégis rájuk 
süti az okmányokra egyéb ok nélkül, a 
hamisítottság bélyegét, ami legalább is 
kíméletlenség az okmányokkal és a 
szakértőkkel szemben egyaránt, akik
ről csak nem tehető fel, hogy jelenték
telen szerepet játszó Crouy-Chanelek 
szolgálatában állottak volna. Döntő érv 
azonban a hamisítás ellen az, hogy két 
évszázaddal később nem akadhatott 
volna olyan hamisító tudós, aki olyan 
körültekintéssel tudja végezni munká
ját, hogy nemcsak az ügyletekben sze
replőket, hanem az akkori idők szokása 
szerinti temérdek hitelesítő személyt is 
úgy tudja összeszedni, hogy azokat 
Wertner utánjárásának és kutatásának 
csaknem személyenként s egyenként si
kerüljön, mint akkor csakugyan élő 
alakokat legalizálni.

(Folytatjuk.)
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Horthy Miklósné.
Akik látták, akik közelről ismerik, 

akik egyéniségének lebilincselő vará
zsát érezhették, akiknek megadatott, 
hogy leikébe pillantsanak: azok csodá
kat beszélnek róla.

Ha volt valaha államfő, akinek hit
vese méltó volt arra, hogy az államfő 
oldalán álljon: úgy Horthy Miklósné, 
Purgly Mária elssőorban méltó erre!

Nincs igazi magyar ügy, amely iránt 
Horthy Miklósné, a legelső magyar asz- 
szony ne érdeklődne.

Nincs magyar törekvés, nincs nemes 
magyar akarás, amelyet lelkes szere
tettel fel ne karolna!

Nincs magyar szenvedés, nincs ma
gyar nyomor, amelyre szerető lelkének 
enyhítő balzsamát rá ne sugározná!

Amikor az ■ amerikai Egyesült Álla
mokban elnököl választanak: az. ame
rikai sajtó hetekig, hónapokig, sokszor 
évekig foglalkozik az Elnök hitvesének 
személyével és százféle szempontból 
mérlegeli, hogy az Elnök felesége dí
szére válik-e a Fehér Háznak és mél
tóan tudja-e betölteni a legelső ameri
kai asszony szerepét?

Különös, hogy a magyar sajtó nem 
igen foglalkozik ilyen Kérdésekkel.

Pedig nagyon rosszul teszi, mert 
Horthy Miklósné, szül. Purghy Mária 
valóban gazdagon fel van ruházva mind
azon lelki, szellemi, testi és erkölcsi 
tulajdonságokkal, hogy a magyar ál
lamfő hitvese és egyben a legelső ma
gyar asszony legyen!

Sarolta fejedelemasszony.
Gyula vezér leánya vo t és abban a 

forrongó korszakban élt, amidőn az ős
magyar vallás és a nyugati keresztény
ség hullámai viharosan egymásra tör- 

j  tek.
Sarolta, a férfias jellemű gyönyörű 

; amazon, eleinte idegenkedett a türel- 
\ met, megalázkodást, szegénységet és 
■ szeretetet hirdető keresztény-vallástól,
| de egy ékesszóló szerzetes — névsze- 
i  rint Hierotheus — lassanként megked
veltette vele a keresztény hitelveket.

Sarolta fejedelemasszonyról azt ír
ják a külföldi krónikások, hogy nagy
szerűen lovagolt, íjazott és vívott. Sőt 
feljegyezték róla, hogy egy vitézt, aki 
női méltóságában valamilyen módon 
megsértette: páros viadalra kényszerí
tette és heves álethalálharc után meg- 

: ölte . . .
E hőstette után azonban erős lelki 

megrázkódáson ment keresztül.
Az ékesszóló szerzetes, aki állhata

tosan mindig oldala mellett volt, jól 
kihasználva a megfelelő lélektani pil
lanatot: véglegesen megnyerte őt a sze
líd erkölcsű keresztényhit számára.

A fáradhatatlan szerzetes a hatalmas 
amazoni szívben rezgésbe tudta hozni 
a vallásos érzések minden skáláját, 
amivel elérte, hogy Sarolta gazdag egy
házi alapítványokat tett. Ily módon ű 
volt az első, aki a nem régen elfoglalt 
új hazában az első kolostorokat alapí
totta.

Auguszta főhercegnő

Aki végigküzdötte a világháborút és 
sebesülten feküdt valaha valamelyik 
nagyobb kórházunkban: az bizonyára 
ismeri a fáradhatatlan magyar föher- 
cegasszonyt, aki szívében részvéttel, a j
kán vigasztaló szóval és jóságos sze
meiben a szánalom fátyolozott könnyé
vel járta végig a magyarországi katonai 
kórtermeket, szenvedő hőseink bús Gol
gota állomását!

E sorok írója, aki szintén sebesülten 
feküdt a 17. számú katonai kórházban: 
nagyon jól emlékszik még azokra az 
ünnepi pillanatokra, amikor reszketve, 
újjongva, diadalmasan végigszárnyalt a 
hír az összes kórtermeken, orvosi szo
bákon és hivatali helyiségeken, hogy 
jön a főhercegasszony!

Ünnepnapunk volt ez mindig, mert a 
főhercegasszonynak mindenkihez volt 
egy kedves szava, egy-egy biztató, úi 
reményt fakasztó mosolya.

De van-e általában a magyar élet
nek olyan akarása, olyan megmozdu
lása, amely iránt a nemeslelkü főher
cegasszony a legmelegebb érdeklődést 
ne mutatná?

Auguszta főhercegnő élete egyéb
iránt nyitott könyv, melyet úgyszólván 
mindenki ismer.

És mégis mindenki olyan élvezettel, 
olyan szeretettel lapozgatja ezt a nyi
tott könyvet, mintha a legszebb, leg
kedvesebb olvasmány volna.



Veszélyben az országhajó, — 
Széles, nyílt seb tátong raj tű! 
Irány tvesztve, tépett szárnnyal, 
Szétszaggatott vitorlákkal 
Hánykolódik a viharba . .

Ám a hajó fedélzeten 
Eszeveszett mulatság van: 
Vidám urak táncot ropnak, 
Kurjongatnak, duhajkodnak, 
Vigadnak, mint hajdanában . . .

Kivilágos virradatig 
Dong a padló, szól a nóta,
Vége-hossza nincs a tornak,
A holnappal nem gondolnak, 
Mintha minden rendén volna . . .

Magyar farsang.
Mintha vesztét erezné mind,
Úgy dőzsölnek, vetélkednek:
— Ihaj, csuhaj! mindörökre!
S nem hallják, hogy közbe-közbe 
A bilincsek megcsörrennek . . .

Nem látják, hogy körülöttük 
Árja zúg a könnynek, vérnek — 
Nem törődnek könnyhullással,
S tajtékos düh haragjával 
Egymásba is beletépnek . . .

— Urak, urak, tudjátok-e,
Hogy mily hazárd ez a játszma, —- 
Egy Nemzetnek az élete,
Boldogsága, becsülete,
Rámehet még a vigságra!?

— Urak, urak, vidám urak,
Ütött az utolsó óra!
Egyetértve, összefogva
Ki a mentöcsónakokra, — 
Hajtsatok az intő szóra! . . .

— Fel munkára, nagy munkára, 
Mentsetek meg, amit lehet!
A part messze . . .  a veszély nö . . . 
Eszméljetek, mig nem késő, — 
H igyjétek: a vég közeleg!

Veszélyben az országhajó,
De az urak nem okulnak,
Tovább folyik zene, tor, dal,
S nem félnek, hogy a hajóval 
Egyszer ők is — elpusztulnak . . .

Látomás.
Irta: Koroda Pál.

Mint Pügmáleon Galáteája: úgy ele
venedett meg Poránia legnagyobb szob
ra. Kilépett Kamakura templomából. 
Kéklö menybőltozat alatt, holdíényben 
fürödvc emelkedett a csersznyevirágról 
illatos légbe, a gondolat gyorsaságával 
repült nyugat felé.

Én megláttam őt a folyó partjáról. 
Brámát:

— Japán istensége, szállj le ide, 
Attilánk közelébe. Hallgass meg en
gem.

Bráma csipkerózsás dombtetőre 
szállt le. Hallgatott reám:

— Hatalmas Bráma, ide vezéreld 
népedet, az elszakadt rokonokhoz.

Te ismered Európa mai urait: a Za
vargásokat Rendező és Értékesítő Szö
vetséget, mely közkereseti és nemzet
közi. ők ragadták cl tőled Port Artúr
nál győzelmeid vívmányát. Te újra 
győztél. Az új gyézelem vívmányait 
már nem bírták elragadni. Te döntöt
ted le Éjszak Agyaglábú Óriását. Zsar
nokságától Te szabadítottad meg a ro
kon népeket. Ami megmaradt az 
Agyaglábúk birodalmából: az lörtel- 
mes szuroktó lett. Fecskendve mocs
kolja a Zavargásokat Rendező és Érté

kesítő Szövetséget, melynek fejei, zsák
mányon leendő osztozásért küzdenek a 
vörösen izzó szurokhoz. Ez ármányoa 
fejek aláhanyatlottak volna Európa 

i nagy háborújában, ha régi ellened- 
Amerika nem küldi át a tengeren az ö 
vadembereit. Ezek győztek, győzelmük 

i vívmányaiból az oroszlánrészt mégis 
Európa vademberei kapták, kikért meg- 

I csonkították Magyarországot".
Bráma megszólalt:
— Bűnhődtök a bűnért, hogy ellen

séges árják kedvéére megtagadtá
tok rokonaitokat. Ahelyett, hogy annak 
idején a mongolokkal egyesülve nyo
multatok volna Nyugat felé . . .  ti igye
keztetek őket feltartóztatni. Ezért kap
tátok Sajót. Majd ahelyett, hogy török 
véreitekkel rontottatok volna Bécs felé: 
ti szembeszáll tatok velük. Ezért kaplá-

| tok Mohácsot. Csak az imént ahelyett, 
hogy a bomlásnak induló, de még moz
duló Soklábú Hullától idejében elsza
kítottátok volna életrevaló tagjaitokat, 
ti a Soklábú Hullához láncoltán vele 
hulltatok. Ezért kaptátok Trianont.

— Fölséges Bráma, a legutóbb em
lített bűnt nem magyarok cselckedlék, 
hanem magyar álarcot öltött nemma
gyarok. Most már az igaz magyarok 
föleszméltek és testvéreikkel egyesülve 
óhajtanak, küzdeni a garázda árják el
len. Hatalmas Bráma, szabadíts meg

minket! Szabadítsd fel Attila földét! 
Ide vezéreld bronzszínű hőseidet. . .  Itt 
legyen terepük, itt épüljön kiröpílő 
fészkük . . . Miért kalandoznánk más
felé?

Bráma meny dörgölt:
— Azért rengettem meg Japán föl

dét, hogy népemet felrázva keltsem az 
eszmélésre. Halásszák el az Ameriká
val leendő leszámolást. Ide jöjjenek 
előbb. Velük leszek én is. A magyaro
kat mimelő nemmagyarokra ráküldöm 
Inari Számosz rókáit. Az ily nemma
gyarok elébe kerülve e rókák leharap
ják az álarcokat és porbarántják az ál- 
arcásokat. Attila birodalmából kiűzzük 
Európa vadembereit. A felszabadított 
földről szerezzük be az oly szükségel
teket, amiknek hiányát érezzük: a sze
net és a vasat. Hún utódok! Egyesülve 
livéletek mi fogjuk megtisztítani Euró
pát. Emberiség fáján friss rügyek fa
kadjanak. Ős túrán erkölcsök acéloz
zák a lelkeket. Kelet költészete, Kelet 
szinpompája, Kelet művészete szórja 
üde virágait a régi rögökre.

Bráma mellé e pillanatban csillagko
szorús fővel égi-légi nő szállott le. Biz
tató mosolya Bráma ígérésének teljesü
lését ígérte.

Kován on Száma ez, a japánok Ma
donnája.
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NÉKAM LA JO S;
egyik legnagyobb magyar tudó
sunk. Most volt 25 eve. hogy a 
budapesti derinatológiai klinika ve
zetését átvette. Ez alkalommal 
tisztelői lelkesen ünnepelték. Ha
tártalan tudásánál csak határtalan 

szerénysége nagyobb.

HANGAY SÁNDOR: 
ny. tábori pilóta százados, költő 
és iró, a legszebb háborús versek 
szerzője, kinek kőkeményei nem
csak idehaza, de idegen nyelvekre 
fordítva, külföldön is nagy népsze. 
rüségnek örvendenek. Enciklopédi
kus tudását és tollát mai szánnunk - 

tóit kezdve a „Nemzet" szolgála
tába állította s meghívásunkra 

egyik szerkesztőnk lett,

Dr. DÖMÖTÖR MIHÁLY:
v. belügyminiszter, a kisgazdapúit 
egyik vezérharcosa. Egyelőre v i s 
szavonult a cselekvő politikától, 
de hívei a közeljövőben annál töb
bet várnak tőle. Jelenleg egy kor
szakfestő nagyobb történelmi mun
kán dolgozik, melyet a beavatottak 

szenzációsnak mondanak.

HERCZEG FERENC:
akinek nevét és irodalmi működé
sét az egész világon ismerik. A 
Magyar Tudományos Akadémia a/, 
idei Nobel díjra Herczeg Ferencet 

ajánlotta.

Neves ázsiai utazó, a Túrán Szö
vetség v. alelnökc. Dai Nippon  
című háromkötetes nagy munkájá
val nagy feltűnést kellett. A 

„Nemzet" főmunkalársa,

VÁLYI NAGY GÉZA: 
többszörösen kitüntetett huszárszá
zados; az összeomlás utáni Ma
gyarország bátor, tüzesszavú lan
tosa, a legszebb magyar hazafias 
versek szerzője. Különböző iro
dalmi pályázatokon hétszer nyert 
díjat és dicséretet. Legutóbb a Pe
tőfi Társaság lírai pályázatának di
ját nyerte cl. A „Nemzet" fő- 

munkatársa,
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Líetava-vára.
Irta: Oly sói G ahány i János.

Zsolnánál, Budatin vára közelében 
három vasúti vonal egyesül. Az egyik 
a Magas Tátra felől közeledik és Zsol
nától kezdve tovább folytatja útját 
délnyugati irányban a kies Vág-völ- 
gyében, a másik a Kisuca folyócska 
mellett Galícia felé igyekszik, a harma
dik pedig Zsolna vasúti állomástól a 
Rajcsanka patak mellett déli irányba 
Rajcc -fürdőhöz siet. Ennek a rövid 
szárnyvonalnak körülbelül a közepén, 
Lietava község felől a Gatgóci hegyek 
legészakibb nyúlványából a Rajcsan- 
kába önti hullámait egy kis patak. 
Szűk völgyéi hegyek szorítják össze; 
közöttük egyike a legmagasabbaknak 
az, amely Lietava község fölött emel
kedik és amelynek ormán az ugyan
ilyen nevű vár még ma is büszkén állja 
a viharokat, habár falai részben már 
romokban hevernek.

A vár eredete a tatárjárás utáni 
időkbe nyúlik vissza. Ijesztően mere

rejtekhelyet nyújtottak a szerencsétlen 
bujdosóknak.

Egy ilyen kis vndorcsapat agyonhaj
szolva és szomjasan Ljetava községbe 
érkezeit. Vezetőjük és lelkierejük éb- 
rentartója a szentéletü Patria remete 
volt, aki fasaruban, hajadonfővel, a fe
születet magasra tartva, a csüggedőkel 
vigasztalva, a szenvedők fájó tagjaira 
gyógyító írt csöpögtetve, szent zsolozs
mák között ápolta kis nyájának lelkét 
és testi erejét.

A menekülők már azt gondolták, 
hogy a tatárok már nem követik őket 
és kezdettek békésen elhelyezkedni a 
falu apró házaiban, ahova a becsületes 
oltani nép szívesen fogadta be édes 
testvéreit.

Egy reggel egész váratlanul vádi 
kiabálás verte fel a regényes völ^y 
csendjét. Rémes kiáltás hangzott át a 
menekülök sorain:

— Itt vannak a tatárok!
Patrik hivei, amint a szörnyű veszély 

a nyakukba szakadt, azonnal az Isten 
házába menekültek és ott az ajtókat

dek sziklákon épült, amelyekre sok he
lyen talán még a zerge is alig képes föl
jutni . . .

IV. Béla király uralkodása alatt a 
világtörténelem egyik legborzalmasabb 
csapása nehezedett szegény hazánkra. 
A tatárok tömegei árasztották cl orszá
gunkat; maroknyi hadseregünket a 
Mohi-pusztán 1241 tavaszán tökélete
sen megsemmisítették és azután a leg- 
rémcsebben pusztítva hömpölyögtek 
nyugat felé.

A földönfutó nép egyresze méri 
idejekorán elmenekült a Duna túlsó oi. 
daíain fekvő erdőséjiekbe. Aki csak te- 
hette, messze észak felé húzódott, ahol 
a barlangok és a rengetegek legalább

eltorlaszolván, a földre borulva könyö
rögtek a Mindenható segítségéért.

— Nyissátok ki az ajtót! — kiállót- 
Iák a tatárok. — Ha azonnal engedel
meskedtek, semmi hántódástok sem 
lesz.

A kétségbeesett tömeg hitt a talá
roknak. Az ajtót felnyitották és halál
remegések között követték nyoicvan- 
esztendős vezérüket, a hófehérhajú és 
szakáim Patrik remetét.

Midőn már a magyarok mind együtt í 
voltak, a tatárok előhoztak egy merikö 
tozolt rabot és a tatár parancsnok most 
hangosan felkiáltott:
. ~  Hagyjátok el a keresztény vallást 

akkor semmi bántódásotok sem lesz'

De ha ellenszegültök, vagy nem enge
delmeskedtek, akkor az a sors vár reá
lok, ami erre a rabra. Ide nézzetek!

Azzal a szerencsétlen megkötözött, 
embert ledobták a mélységbe. Borzal
mas halálordítozás rázta meg a leve- 

. gől. Az áldozat nehány másodperc 
múlva odaért a karókhoz. Az egyik 
nyárs a nyakát, a másik a mellét fúrta 

! á t . . .
A menekülők a borzalomtól és a ha

lálfélelemtől eltorzult arccal tekintet
űk a középen álló Palrik remetére, aki 
Krisztus keresztjét baljában magasban 
tartva, jobbjával híveinek áldást intett.

— A mi Urunk Jézus Krisztus még 
| sokkal többet szenvedett és épen ezért 
nyerte el a legnagyobb jutalmat. A 

: szenvedés nem tart soká, híveim, csak 
nehány másodpercig, de örök élet lesz 
a jutalma. íme újból megerősítlek hi- 

j letekben az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentléleknek nevében. . .  És most, el
érkezvén utolsó percünk, imádkozza
tok . . .

A hívek térdreborultak.
— Miatyánk . . . hangzott száz és 

száz magyar ajkáról.
A tatárok nehány pillanatig meg- 

üfődve nézték a jelenetet, majd vezé
rük ostorát megsuhogtatva felordított:

— Mit várakoztok, fogjátok meg azt. 
az ősz népbolondítót, ő legyen az eLsö. 
Talán akkor kijózanodik a többi.

Egy szempillantás múlva már megkö
tözve hevert a földön a szentéletü Pat
rik. Aztán odavonszolták a szik'a szélé
hez és lelódították a mélységbe.

Jézus, ne hagyj el, híveim legye
tek erősek! — kiáltá harsányan Palrik 
és lefelé zuhant. Hívei megdermedve 
néztek utána.

De ime, a szent remetével égi csoda 
történt. Alig esett három-négy métert, 
egy cserjének olyan vékony ága. mely 
tálán a fülemile alatt is elhajlanék, 
nem engedte továbbzuhanni Patrikot.

A tatárok arcán megfagyott a mo
soly, önkéntelenül mélyen meghajollak 
cs szőnélkül lesiettek a völgybe, azután 
pedig az egész környéket, sőt az egész 
országot is itlhagyták.

A keresztény hívek térdreborulva 
adtak hálát a Mindenható bámulatos 
csodatettéért, azonnal létrát és kötele
ket hozlak s kiszabadították Palrik 
atyjukat borzalmas helyzetéből . .

Az istenfélő nép körében a Feívidé- 
uen ma is él Patrik remete legendája.
A jámbor pásztor leveszi süvegét és 
keresztet vet, ha a romokra téved pil
lantása . ., Azokra a romokra, amelyek 
ma mar ,,külföldön" vannak .
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Magyarország Európa 
légi forgalmának keleti 

pályaudvara.
Irta: Hangay Sándor, ny. tábori- 

pilóta-százados,

A trianoni gazságok erdejének 
egyik leggyászosabb csemetéje a 
magyar szárnyak lenyirbálása. 
Akik visszaemlékeznek még a há
ború előtti aviatikánk gyerekko
rára, bizonyára tudják azt is, hogy 
repülésünk bölcsőjét itt ringatta 
néhány lelkes pilótánk a nagy Rá
koson, ahol bizony gúnynál és n«m- 
lörödclnségnél egyébb aligha jutott 
nekik. Pénzzel senkisem támogatta 
őket, az éhségükből, lerongyollsá- 
gukból pedig csodát nem tudtak te
remteni.

Azaz mégis teremtetlek! Az 
örökké csak „guruló", de soha föl 
nem röppenő magyar pilóták egy
szerre máról-holnapra a felhők 
köze szárnyaltak, hová addig csu
pán álmukban jutottak el. Amit a 
társadalom áldozatkészsége nem 
tudott nekik Imegadni, azt meg
adta a kényszerűség.

Az 1914-iki hadüzenettel kezdő
dik hazai repülésünk hőskora. És 
ekkor bámulva észleltünk föl: 
mienk a levegő! A végtelen, a ha
lárnélküli ícvegö birodalma, mely 
a Kárpátok peremje által bezárt 
Pannónia fölött egész a csillagokig 
terjed.

És jöttek a meglepetések egy
másután! Akikről azelőtt mit sem 
tudtunk, a koplalók, a rongyosak, 
az ábrándozók, a Rákosi szegény
legények, mintha csak a mesében 
történt volna, hirtelen átvedletlek, 
csillogó ezüstös szárnyuk nőtt és 
megjelentek a földön járók feje fo
kút, a magyar szárnyas katonák.

Légiók szálltak a levegőbe! Lé
giók hullottak le, mint lángzó me
teorok, de a történelem egén 
örökre visszamaradt fényességük.

Ragyogóvá, tündöklővé tették a j 
magyar firmamentumot, melyet még • 
1918 év végének gyászfelhöi sem 
tudnak elhomályosítani.

Menjetek el a világ minden tája 
felé! Északon, Délen, Keleten, Nyu
gaton, amerre hajdan a háború 
szörnyű forgószele viharzott, föld
beszúrt propeller-crdóket találtok, 
tövükben apró dombbal. Alattuk

örök álmukat alusszák a magyar j 
szárnyas katonák.

A semmiből, egy maroknyi ma
kacs ábrándozó le nem tiporható 
hitéből lett a mi légi flottánk, mely 
diadalmasan állotta meg helyét ép 
úgy az orosz síkság egében, mint 
az olasz karsztok pergő tüzes pok
lában, valamint a Balkán bóra
szántotta zord hegyei fölött. Min
denhol számbeli túlerővel és az el
lenségnél gyengébb gépekkel küz
dött,
A volt Osztrák-Magyar monarchia 
hadseregében a magyar pilóta volt 
többségben, a magyar faj szolgál
tatta a legjobb emberanyagot, a 
magyar pilóta vérzett legtöbbet, ő 
volt a levegő ura, a csaták Turul 
madara.

Sajnos, a nemzetnek, ebből a 
példátlan áldozatból erkölcsieken 
kívül, semmi sem jutott, A ge- 
sammt monarchia kötelékében még 
csak annyit sem kaptunk meg, 
hogy honvédségünket szerelték 
volna föl repülöszázadokkal. A re
pülök csak a k. u. k. Armée ré
szére voltak. A honvédség maga is, 
mint másodsorbeli katonaság sze
repelt, az osztrák Landwchrrel egy 
vonalban. Harcban mindenkor az 
clsővonalba dobták, mikor vérzeni 
és győzni kellett, de önálló magyar 
hadvezetésről, külön magyar had
seregről tudni sem akart az AOK.

Nem politikai eredmények, nem 
önérzetünk, hanem a mindennél 
gyászosabb összeomlás adta a nem
zetnek vissza repülőit.

Volt pilótagárdánk, amely az 
egész világ bámulatát kivívta s 
amely akár az angol, akár a fran
cia vagy amerikai repülőkkel bát
ran kiáltotta a versenyt. Csak gé
pek kellettek.

Gépeinket az enlente összetörte, 
gyárainkat leszerelte, szárnyainkat 
lenyirbálta s hogy egyhamar ki ne 
nőjenek, gyalázatos szerződésekkel 
béklyót rakott vágyainkra.

Miért?
Mert legjobban a magyar szár

nyas katonától rettegett. Ne tudjon 
a csonka, kifosztott ors.iág moz
dulni se, ne lásson, ne halljon, 
tűrje a szolgaságot, tűrje a meg
aláztatást.

Mi volt a repülő? A hadsereg 
szeme. Avval látott, avval figyelt 
s ha kellett, messze az ellenséges 

| harcvonal mögött avval támadott.

Védelmi és támadó fegyver cgv- ! 
aránt a repülőgép, tehát a magyar , 
számára egyformán veszedelmes. i

De a jövendő kultúrájának hor
dozója is, A vonat, mint páncélvo
nat, a hajó, mint csatahajó a harc 
eszköze, békében pedig, mint a ke
reskedelem és közlekedés két lég- | 
főbb tényezője szerepel. Puskapor
ral, dinamittal, ekrazillai lehel 
rombolni, de lehet építeni is. He
gyeket fúrhatok át velük, irdatlan ; 
erdőkön útat vághatok folyók mzd- ! 
rét a szükséghez képest másfelé 
vezetgetem, vagy hidak pilléreit 
rakhatom le segítségükkel. Ugyan- j 
így van a repülőgép. A tudományt, 
a kereskedelmet, a közlekedést, a 
rendet és honvédelmet egyformán j 
szolgálhatja.

Már a  mostani államokban is, 
de a jövő államok életében a leg
fontosabb szerepet fogja betölteni. 
Ezért sietnek az enlente államok 
a jövendő kereteit már most kiépí
teni, hogy ebbe a keretbe a békés 
továbbfejlődés mielőbb kialakuljon.

Légi vonalakkal hálózzák be el
sősorban saját országukat s igye
keznek összeköttetést találni a 
szomszéd országok hálózatával. 
Így bonyolítják le a vonatnál sok
kal gyorsabb kereskedelmi és 
posta közlekedést, míg a léghajók 
igénybevételével a teherszállítást.

A határcsempészés mcggátlásá- 
ra és ellenőrzésre légi rendőrség 
szolgál. A honvédelmet pedig re
pülő-századok látják el.

Minden nagyobb állami gyár, kü
lönösen vaggon-, hajó-, töltény-, 
fegyver- vagy élelmiszergyár fö
lött egy-egy repülő-szzad őrkö
dik, melyek az ellenséges légitáma
dások elhárítására vannak hivatva.

Aviatikái szempontból legfonto
sabb a légáramlatok és a helyi 
légviszonyok pontos megfigyelése.
A különböző magasságok légréte
geinek átkutatása, a levegő elek
tromosságának tanulmányozása, 
felhők, hófelhők, légörvények és 
léglyukak ismerete, mert csak 
ezeknek birtokában hódíthatjuk 
meg az egész légóceánt. Azonkí
vül még expedíciók és megközelít
hetetlen helyek földerítésére is 
felhasználhatók a gépmadarait.

A Nyugati államok különösen, 
nagy gondot fordítanak mindezek
re. Manhestcrből Londopba, onnan

a Calais-szoroson át visz Párisba 
az egyik fővonal, mely Calaisban 
kétfelé ágazik. Az északi Brüsszel, 
Rotterdam, Bréma és Hamburgon 
át Koppenhágába visz; mig a má
sik Párison mint központon keresz
tül Strassburg, Prága, Varsó; il
letve Zürich, München, Wien, Bu
dapest, Belgrád, Bukarest és Kon- 
stantinápolyon át Angorába vezet.

Északon a Varsói vonalba kap
csolódik a Dancig, Kcnigsberg, 
Moszkvai ág. Königsbergből pedig 
egy mellékvonal Memel, Riga, Ré
vai fölött Helsingforsba visz, ahon
nan nyugatra Stockholmba, Kelet
re pedig Szt. Pétervárna lehet re
pülni.

Afrikába Toulouse, Barcellona, 
Alicanto és Tangeren át visz az út. 
De ugyanakkor Sevillát és Tan
gert, Alicanlet és Orcttt is ö s 
szeköti egy-egy vonal.

Ha szemügyre vesszük a jelen
leg üzemben lévő légi hálózatot, 
azt látjuk, hogy Magyarország ép 
a legfontosabb világútak csomó
pontjába esik s fekvésénél, vala. 
mint földrajzi alakulásánál fogva 
szinte praedestinálva van arra, 
hogy Európa légiforgalmának ke« 
leti pályaudvara legyen.

Ma még csak a Páris, Bécs, Bu
dapest, Belgrádi út vezet fölültünk 
Angorába, de a természetes fejlő
dés szerint mielőbb ki kell alakul
ni a Budapcst-Trieszt-Róma és on
nan Afrikába vezető útnak, mely 
az Afrika északi partján húzódó 
kairói vonalba kapcsolódik majd; 
továbbá a Budapest, Varsó és B.i- 
dapesl-Kicv-Moszkvai vonalnak, 
miáltal csatlakozást találunk a 
szélrózsa minden irányába.

Külpolitikánknak tehát sürgősen 
oda kell hatni, hogy mielőbb sza
badítsák fel gyártási tilalmunkat 
teljesen, mivel az ma már nem csu
pán a letiprott Magyarország ma
gánügye, hanem európai érdek, ami 
elől kitérni még a győztes hatal
maknak sem lehet. Belpolitikánk 
meg kövessen cl mindent, hogy az 
összes magyar városok kötelesek 
legyenek rádiólcleppcl és benzin
állomással ellátott repülő-tereket 
fölállítani mennél hamarább, ne
hogy felkészültségünk hiányossága 
miatt elmulasszuk a jövendő egész
séges vérkeringésbe a bekapcsoló
dást.
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A letíprott 
Magyarország.

(1849— 1S67.)
Irta: Kornál István.

(A szerző c nagybecsű történelmi mun
kájából, melyet már mutatványszá
munkban előre jeleztünk, itt közöljük 
a Haynauról szóló nagy tanulmányát, 
melyet az összes forrásmunkák egybe
vetésével a bécsi udvari titkos levéltár, 
valamint a Magyar Nemzeti Múzeum és 
más levéltárak ismeretlen adatai alap

jár írt meg.)
Haynau.

I.
A német fejedelem és zsidó leány 

szerelme.
A magyar szabadságharc eltiprásá- 

bán és az utána következő hóhéri mé
szárlásban és védtelen magyarok üldö
zésében egyik főszerepet játszó Haynau-1 
nak alakja a világtörténelem legelvete-1 
mültebb gonosztevőinek sorában is a 
legkegyetlenebbek közé tartozik. E nagy
stílű kalandornak, a bresciai hiénának, 
Magyarország teljhatalmú katonai dik- 
tátorának, az aradi és budapesti iöhó- 
hérnak és ez érdemeiért magyarországi 
hitbizományt nyert csoda-szörnynek 
örjöngö tetteit jól ismeri nemcsak Ma
gyarország, hanem az egész világ. Szár
mazását, ifjú korát és egész előéletét, 
valamint bukásától haláláig terjedő 
utolsó három esztendejét azonban nagy
részt homály borítja.

A közönséges gonosztevők tetteinek 
elbírálása előtt a nyomozó hatóság és 
bíróság mindig szükségesnek tartja elő
életüknek, összes viselt dolgainak ki
nyomozását és felderítését. Annál in
kább szükséges ez az eljárás akkor, ha 
a történelem ily szörnyetegeinek jelle
mét, tetteiknek indító okait akarjuk 
megismerni.

Számos könyv és hírlapi cikk foglal
kozott már Haynauval. De ez vala
mennyi együttesen is nagyon hézagos. 
A bécsi titkos udvari levéltár és a bécsi 
volt cs. k. hadügyminisztériumban őr
zött számos hivatalos irat feltárása 
szükséges, hogy megközelítően jói is

merhessük meg Haynaut. Ezenkívül 
még kívánatos volna a németországi, 
különösen berlini állami levéltáraknak 
ide vonatkozó adatait is napvilágra 
hozni. Ez azonban, sajnos, nem lehetsé
ges. De igy is bőségesen állnak rendel
kezésre új adatok, melyek nemcsak 
Haynau sötét alakját, hanem a vele 
együttműködő egyéb tényezőket is éle
sebben világítják meg.*

Az Alsó-Sziléziában levő Haynau 
nevű kis városban 1784—1785-ben egy 
előkelő származású, délceg tsimetü, 
fiatal hadnagy teljesített helyőrségi 
szolgálatot. Ez a hadnagy Vilmos né
met őrgróf volt, aki csakhamar IX. 
Vilmos néven a Hessen-Casscl német 
fejedelemségnek lett őrgrófja, majd ké
sőbb, mint I. Vilmos nagyherceg ural
kodott Hessen-Casselben.

Ez a fejedelmi családból való had
nagy a kis városkában szemet vetet} 
egy gyönyörű szép zsidó leányra, Rit- 
ter Rebekára, akinek apja Haynauban 
gyógyszerész volt. A leányzót szenve
délyesen megszerette az uralkodó, aki 
azonban csak úgy tudta teljesen meg- 
hódí'ani a szép zsidó leányt, ha nem
csak öt viszi magával a fejedelemség ! 
székhelyére, Casselbe, hanem az egész 
családot is.

A behálózott fiatal őrgróf csakhogy 
magáévá tehesse a leányt, elfogadta a 
föltételeket, viszont ő csak azt kötötte 
ki, hogy az egész család kikeresztelked
jék és evangélikus vallású legyen.

Az 1785-iki év derekán a fejedelem
ség uralmának átvételkor IX. Vilmos 
Rilter Rebeka apjának Casselben 
gyógyszertárt nyitlatott és a szép Re
bekát barátnőjévé fogadta.

A törvénytelen viszonynak következ- 
ményeképen 1786. október 14-én meg
született az első gyermek, akit apja kí
vánságára Gyulának, anyjáéra pedig 
Jakabnak keresztelték. Ez a gyermek 
volt a hírhedt Haynau.

Ekkor mégj a kikeresztelkedett zsidó 
család neve Ritter volt. Az anya- 
könyvbe azonban az újszülött szülei 
megismerkedése helyének emlékéül 
Haynau nevet kapott. Nem akarták Ril
ter néven anyakönyveztetni, nehogy az 
újszülött származása kiderüljön. Ez ki

tűnik abból is, hogy a Ritter család 
1787-ben Linderbein nevet kapott. Hay
nau világrajövetelének első ténye ok
irathamisításai kezdődött,

IX. Vilmos 1787-ben, tehát a gyer
mek megszületése után, lépett morgana- 
tikus házasságra Rebekával, akinek 
ekkor már Linderbein volt a vezeték
neve.

Rebekának aztán három fia és kél 
leánya született. A második gyermek 
Móric nevet kapott a keresztelésben, 
minden más keresztnév mellőzésével.

Haynau Gyula Jakabot gondos ne
velésben részesítették. Az 1800-ik év 
husvétján konfirmálták a lutheránus 
egyház szertartásai szerint. További ne
velése alatt, is legnagyobb dédelgetés- 
ben részesült Az akkori Werther-szerü 
kornak divatja szerint rizsporozott 
copfos hajat viselt. Kék frakkban, fehér 
nadrágban és lovagló csizmában járt a 
14— 15 éves fiú, aki bár gyors felfo
gású, éles eszü volt, nem szeretett so
kat tanulni. Otteran nevű kis városban 
Bernhardi nevű evangélikus pap mel
lett tanult, ki a kisebb Haynau gyer
meknek, Móricnak nevelésével is fog
lalkozott. Gyula Jakab azonban na
gyon rakoncátlan természetű, engedel- 
metlen volt, akit már 15 éves korában 
az evangélikus pap sehogysem tudott 
fegyelmezni. Ennek a Bernhardi nevű 
papnak volt testvére, vagy mások sze
rint unokaöccse az a Bernhard Tódor, 
aki Bismarcknak volt bizalmas diplo
matája.

Haynaunak tehát már 1801-ben meg 
kellett szakítania polgári tanulmányait 
és apja kérésére és ajánlására I. Fe- 

, renc császár az osztrák hadseregben 
hadnagyi rangot adott a 16-ik életévét 
alig! betöltött legénykének. Haynau be
lépett a „Brechainville" nevet viselő 
gyalogezredbe, mely Pisekben székelt. 
Ferenc császár akkor állt háborúsko
dásban a franciákkal és neki sok lisztre 
volt szüksége. Annál kevésbbé térhe
tett ki IX. Vilmos kérelme elöl, mert 
hiszen ő ezredtulajdonos volt az osztrák 
hadseregben. Már pedig az ezredtulaj
donosoknak akkoriban meg volt az a 
joga, hogy saját ezredeikbe tiszteket 
nevezzenek ki, a császár hozzájárulásá- 
V01* (Folytatjuk.)
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A vérző emberiség.
A világon, mint valami roppant 

kereszt, súlyosodik Trianon! Győ
zök és legyőzőitek egyformán gör
nyednek alatta. Gennyes sebek tar
ifázzák a Glóbus les*ét, mit nem 
régen még granátzápor mart ki fol
tosra.

Itt is, olt is fölszakadnak a V i
lág sebei, véreznek és fertőznek to
vább, de — nem gyógyulnak. A 
gyógyulás balzsamát ndm Trianon
ban készítették! Hol keressük, 
merre? Azt majd a jövendő nagy 
Orvosa mondja meg, ám ha felis
merjük betegségünket, az Orvos 
sem késhetk soká.

A legnagyobb baj, hogy minden 
nyomorúságunk okát gazdasági 
okokra vezetik vissza, pedig lelki 
fekélyekből származnak. A győző, 
ha erős, — nagylelkű; Inig ha 
gyenge — hitvány és alávaló.

Az úgynevezett központi hatal
mak sorsa, melynek kötelékében a 
magyarság harcolt, nem a harcté
ren dőlt cl. Történelmi tény, hogy 
bennünket stratégiailag ellenfeleink 
meg nem vertek. Magyar szótól 
visszhangzott a Balkán, magyar ba
kák szuronya villogott Velence 
alatt föl a Piave mentén egész 
az Alpokig s magyar fegyver állí
totta meg az orosz hengert, ami 
aztán a magyar Kárpátokban poz- 
dorjává Imállott. Ugyancsak ma
gyar honvédek terelték az oláh
csordát a Szereth- és Pruth-vona- 
lán túl, ahol biztos menedéke mö
gül dicső armádiája nem sok vizet 
zavart a háború nagy viharában.

Történelmi valóság továbbá, hogy 
úgy a németek, mint a bolgárok és 
törökök szintén az ellenség föld
jén állottak mindenütt.

Bukásunkat tehát mi okozta? — 
Amerika!

Az Egyesült Államok közbelé
pése nélkül, ma minden máskép 
lenne! A háború előtti térkép csak 
annyiban változott volna, hogy az 
elnyomott nemzetek is visszakap
ták volna történeti határaikat. 
1 ermészeles, mivel a győző, ha 
erős — nagy lelkű. Mi pedig erő 
sek voltunk.

Amerika azonban közbelépett 
szervezett kalmár apparátusával s 
az erőt nem legyőzte, csak elgán
csolta a hideg, üzleti számítás.

Mint Gulliverre a törpék, 
ügy mászott ránk az entente 
néprengelege. Kicsinyek voltak, 
gyengék voltak s így természetesen 
hitványaik és alávalók. A hősi 
pózt úgy (mímelték, mint a/ a vi
déki ripacs, aki világverő hadve
zért játszva hadonászó kardjával, 
saját magát sebzi meg.

Csehország jelenlegi állapota re
ménytelen. Árulásból országot te

remteni nem lehet. Az ezeréves 
magyar Kárpátok továbbra is S/.t. 
István országát akarják határolni, 
Prága minden csehesítő törekvése 
ellenére, Rákóczi szent hamvai ki
kelnek még a kassai domból és a 
nagy fejedelem tót brigádjai egye
nesre fenik majd a kaszát.

Felsö-Magyarországot, a dunán
túli Pozsonyt és a vitéz Égcrlandi 
németeket nem tudja megemészteni 
a „cseh oroszlán", akit a világhá
borúban csupán nyúl alakjában is
mertünk meg.

Az er.tent az örök Magyarország 
megcsonkításával egy oiszág krea
túráját teremtette meg, melyben 
csak centripetal erők működnek. 
Már a születésénél megkondilották 
fölötte a halálharangot. Magyar 
véreink, tót testvéreink, német szö
vetségeseink jaj ja nyugtalanítják a 
világ lelkiismeretét.

Oláhország az ősrégi Erdélyi 
fejedelemségre tette piszkos kezét, 
hol a világverő hunnok népe lakik 
ide-stova két ezer éve. A bocsko- 
ros „győzők", akik mint medvetán- 
coltatók és birkapásztorok keltet
tek élénk derültséget =■ békebeli 
'Nagy-Magyarországon, lyatalmas 
„római" kultúrájukkal akarják 
igazgatni most kincses Kolozsvárt, 
Nagyenyedet, Marosvásárhelyt és  ̂
a többi színmagyar várost

Az anya Oláhország műveltségi 
színvonala egy a mi derék mócaink 1 
színvonalával, akik a bú 'La legel 
tetésen kívül, még csak a szaladás- I 
hoz értenek. És mégis Trianon jó- j 
voltából az oláh vandalizmus lesz 
tönkre ott mindent. Lerombolják 
a Bethlenek kultúráját, hogy ma- j 
gukhoz sülyesszék a székelyt és 
magyart.

Ötödik éve már, hogy a tavasz 
a Hargitán, Rika asszony sírján 
vérvirágot fakaszt. Hány év van 
még hátra? Hány évig verzenek 
még az Erdélyi havasok, hány 
évig csörögnek a láncok még az 
oláh börtönök mélyén, rab magya
rok kardforgató kezén? Nem tu
dom. De azt igenis tudom, hogy 
Eresztevényben éjfélkor meg-lmeg- 
kondul a harang és sikoltozva 
kiált Gábor Áron után.

Rácország, vagy amint most ne
vezik Jugoszlávia, az entente lel
kűidéhez hasonlító szörnyszülött. 
A magyar Bácska és Torontóion 
kívül, rabigába kerüllek horvát 
testvéreink, akikkel majdnem egy 
évezreden át jóban, rosszban osz
toztunk egyaránt. A Zrínyiek és 
Frangepánok utódai schogysem 
tudnak belenyugodni állami önál
lóságuk elvesztésébe s azonkívül 
szítja gyűlöletüket a vallás különb
ség is.

Ugyanígy vannak a mohamedán 
bosnyákok, akik történelmileg és

érzelmileg sokkal inkább tartoznak 
hozzánk, mint a „disznó nevelő" 
rác nemzethez. Hiszen a macsói 
bánság is a miénk volt hajdan és 
mi védtük Szabács várát a törö
kök ellen. Magyar csontok porlad
nak arra is, mint a világ oly sok 
táján s hogy a menekülő rácok ha
zánk délvidékién letelepedhettek, 
azt vendégszeretetünknek köszön
hették.

Furcsa hálája ez a vendégszere
tetnek!

De a rablókból már a zsiványbe- 
csület is eltűnt. Ott van Monte- 
negró, ez a kedves kis operett ki
rályság, mely szövetségesük volt 
a háborúban s most mégis fölfal
ták.

Az erjedés, a széttomlás itt sem 
várat (magára soká.

Ausztriaf a hajdan oly gőgös és 
annyira gyűlölt szomszéd ligy lát
szik csak felfújt hólyag volt. De 
a Metternichi szellemet még, mint 
köztársaság sem tudta megtagadni. 
Ha csak egy falatot, de Nagy-Ma- 
gyarország testéből ö is kanyarítolt 
magának. Ne felejtsük el, ezt az az 
Ausztria tette, akiért mi, magyarok 
annyit véreztünk és akit nem egy
szer megmentettünk a teljes föl
bomlástól.

Most az entente kegyéből tengő
dik. Részint a vörös betegség 
gyötri, részint Zknmermann sza
nálja agyon. Mi lesz a sorsa? Az, 
amit a természet diktál. Német 
eleme Nagy-Német országba olvad, 
a magyar rész pedig visszakerül a 
magyar testbe. És el fog tűnni a 
nemzetek sorából, mint ahogyan 
nem is volt nemzet soha.

Valóságos tűzfészket teremtett 
Trianon a Balkán félszigeten.

Albániában csak imént győzött 
a forradaloln, hogy új forradalma
kat készítsen elő. Emlékszünk még 
Esszad pasa, Prenk Bib Doda és 
Iza Boljetinac versengésére s tud
juk, hogy ez a szabadság szerető 
nép sohasem birt az „Európai 
egyensúlyban" elhelyezkedni. A 
világháború kitörése előtt az első 
csóva innen pattant ki Wied her
ceg elűzésével s ne feletsük, hogy 
Törökország innen sorozta a 
legjobb janicsár anyagot hajdaná
ban.

Görögország bosszút lihegve álil 
szemben az új életre kelt Török
országgal. A török területről ki
űzött kisázsiai menekültek száz
ezrei hiába! keresnek megélhetést 
és hazát. A szmirnai és anatóliai 
mészárlások remeglették meg a 
hellénlelkckct és felejteni nem tud
nak soha.

Azonkívül a királyság és köztár
saság belső harca emészti a nem
zetet, Hol a király jön és Venize- 
losz 'megy, hol pedig fordítva.

Minden jel oda mulat, hogy a nép 
lelke mélyéig fel van kavarva s a 
kirobbanás feszültsége napról- 
napra nő.

Törökország, akit haldokló orosz
lánnak tekintett a régi osztrák 
diplomatia, megifjodva új életre 
kelt. Jövendő cpos írójuk tollára 
való Kemal nagyszerű fölemelke
dése, A nemzeti érzés és fanatiz
mus, valamint egyöntetű vallásuk 
ülte diadalát győzelmükben.

Nekünk magyaroknak, példa
adással szolgáltak. Sajnos, a vö
rös Oroszország szomszédsága, va
lamint az Angol kalmár-mohóság 
még számtalan veszedelmet rejte
getnek számukra.

Bulgáriának az oláhok által el
rablóit Dobrudsa, valamint a rá
cok által elvett területek sajognak 
Bolsevizmus, paraszt forradalom, 
ellenforradalom miazmái gyötrik. 
Stambulinszky lcgyözetésével még 
nem simultak el belső harcai.

Ha sikerül majd öntnagál meg
találnia, mielőbb feldönti ö is Tria
nont.

Oroszország a legnagyobb vérző 
seb Európa testén. A múltban is 
mindig titkosan meredt a diploma
tia arcába, de mióta vörös maszk
ját magára vette, kifürkészhetet
len rejtély.

Százezrek és százezrek pusztul
tak el hóhérkezek alatt, ember
anyagban mégis kimeríthetetlen. A 
legújabb hírek szintén ellentmon
dók. Egyrészt a szovjet urai szám
űzték a nekik „mérsékelt" Troc- 
kijt, amiből tehát arra lehelne kö
vetkeztetni, hogy még jobban balra 
tolódnak cl; másrészt a polgári 
Kerenszkyt hazahívták, ami viszont 
a jobbra való orientálódást jelen
tené.

Amellett a vörös hadsereg állig 
fegyverben áll, hadianyagokkal túl- 
halmozzák a birodalmat és minden 
jel arra mutat, hogy háborúra ké
szülnek. Alkalmas oknak kínálko
zik erre Bcszarábia,

Lengyelország teljesen aláakná
zott az orosz bolseviki eszméktől. 
A szegénység és lerongyoltság 
nagyban segíti elő a „minden a 
miénk" terjesztését.

Németországban a nationalizmus 
cs Marxismus vívja élet-halál har
cát. Ma még békés fegyverekkel 
ugyan, de ki tudna a jövőbe látni? 
A francia Ruhr megszállás mester
ségesen. terjesztette a szovjet-szel
lemet, hogy mennél jobban gyön
gítse a németek ellenállását. Ered
ményt feltétlenül ért el, de ugyan
akkor magát megfertőzte s felkel
tette a nemzeti dacot.

Köztársaság és császárság kö
zött vajúdik az államtorma s az 
emberek, Imint éhes farkasok ál
lanak egymással szemben.
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Franciaország polgári kormány- 
nyal az élén kénytelen volt csak a 
napokban a szovjetnek deíerálni, 
midőn a hazaárulással és többszö
rös gyilkossággal vádolt Sadoul 
kapitányt szabadlábra helyezte. 
Fzl belső nyomás alapján elkép
zelni nem lehet. A bolseviki párt
nak tehát oly erősnek kell lenni 
ott, aki külső támogatással, íólléf- 
len eredményt ér el. Ez pedig a 
legnagyobb gyimgeség jele.

A győztes Franciaország — mun
kaalkalom Inján — még ma sem 
tudta fegyverbe állított tömegeit a 
békés munkához visszavezetni. 
Fejlett iparának kiviteli paca nincs, 
a legyőzött országok nem felvevő 
képesek, az entente többi országa 
pedig ugyanebben a betegségben 
szenved. Bellcrmclcsrc dolgoznak

csupán s igy pénzük elöbb-utóbb 
a lejtőre kerül.

Spanyolország Primo di Rivera 
diktatúrája alatt vérzik a marokkói 
havasokban. A marokkói hadjárat 
és vele Spanyolország gyöngitése 
főleg Angliának kedvez, aki titok
ban segélyezi is a felkelőket. Vég
leges vereség eseten, magától hull 
Brillannia ölébe Gibraltár s vele a 
Földközi tenger fölötti hatalom.

Anglia jelenlegi helyzete vesze
delmesen hasonlít a Velence bukása 
előtti állapotokhoz. A szigetor
szágot az ir- és skól-kérdés elinté- 
zctlenségc tartja örökös feszültség
ben, ugyanakkor pedig gyarmatai
ban az elszakadási törekvés érvé
nyesül.

Néhány hete zajlott le a szu.iáni 
lázadás, ami még most sincsen el •

I fojtva s Egyplom jelenlegi lessék - 
[ lássék szabadsága erre nem i-s al- 
: Kai inas. Afrikában a burok, Ausz- 
! tráliában az angol főhatóság alá 
! tartozó gyarmatok követelnek mind 

több és több jogot, végül Britl- 
Indiában Mahatmata Gandhi forra
dalmasítja a lelkeket,

Ang'ia órái megszámlálhattak! 
Kalmár nemzet csak kalmár módon 
végezheti, közeledik a csőd, ami
kor nemsokára dobra kerül minden.

Olaszország befelé önmagával, 
keletre Rácországgal, a tengeren 
pedig Britlanniával áll szem
közt.

Mussolini személyében a faseiz- 
mus birkózik a deinokrácával és a 
szocializmussal. A lét: Viktor 
(Emánuel koronája. Ila Mussolini 
marad alul, a korona is lehull. Ha

fölül marad, állandó, erős ellen
zéke lesz, Imcly minden dolgában 
gátolni fogja s így erejét kifalé 
nem érvényesítheti.

Fontos érdeke forog kockán 
Marokkónál. Neki tulajdonlapén a 
spanyolok oldalán kellene állania, 
de simpátiánál egyebei nem küld
het harcba. Pedig sorsa Primo di 
Rivera sorsával egy s ha ez bukik, 
neki is vége! De vége akkor az 
olasz tengeri fölénynek is, ha Gib
raltár angol kézre jut.

Ugyanígy áll Albániában, ahol 
egyelőre Jugoszlávia vitte el előle 
a gyözlmet.

Létérdeke forog kockán s egy 
vége-hossza beláthatatlan polgár- 
háború réme veti előre árnyékát.

Ezt teremtette meg Trianon!
Spectalor.

Történelmi emlékek és műkincsek.
Irta: Dr. Lechner Jen ő  műegyetemi tanár.

írjak hazánk elvitatott területeinek 
magyar kultúrájáról, műemlékeinkről, 
évezredes történelmünk, magyar véráz- 
lalta földünk e büszkeségeiről, tépjem 
fel még jobban sajgó sebeinket, hogy a 
fájdalom még kínzóbb legyen, a végle
tekig korbácsoljuk szenvedésünket, 
hogy jaj szavunk még messzebb hangzó, 
a fészekrablás gondolata még elviselhe
tetlenebb legyen?

Mikor azt olvassuk a szomszédaink 
sugalmazta külföldi sajtóban, Hogy 
,,Szlovákiádba, Erdélybe, vagy a szom
szédos országokkal határos „nemzeíí- 
ségi" területeinkre kell menni, hogy Ma
gyarországon régi műveltségű városok
ra találjunk, amelyek ,,semmit sem kö
szönhetnek a magyaroknak", akik igá
jukban tartottak olyan népeket, ame
lyeknek „múltja ragyogóbb, mint a 
magyaroké", akkor csakugyan nem fö
lösleges, hogy elmondjuk azoknak, akik 
a „müveit" nyugaton nem tudják, hogy: 
Kárpátövezte hazánk ezerhuszonkilenc 
éves határain belül azoknak a népek
nek, amelyek megszállották védtelen te- 
riileteinket és azokat — „történelmi 
jogon birodalmaikhoz szeretnék
csatolni, ezeken a területeken nemcsak 
hogy történelmi jogaik nincsenek, hanem 
ami kultúra, ami az emberi szellem 
megnyilatkozása a múltban és a jelen
ben, ahhoz semmi közük nincsen, hogy 
ift minden az ezeréves magyar állami 
szervezet alkotása, amely csodás erejé
vel megihlette és magához kapcsolta az 
itt élt és főleg ide betelepült, vagy ide- ! 
menekült különböző népfajokal, s azok 
nagyrészt az évszázados politikai küz
delmekben is a legújabb időkig a ma
gyarsággal vállvetve, testvérekként 
mint egy haza gyermekei vettek részt'

Magyarország területén cseh, oláh és 
szerb kultúra nem volt soha!

A föld, ^melyet ma a cseh, az oláh, a 
szerb bitorolnak, sohasem volt az övék 
meg honalapító vezéreink területfogla- 
lasa elölt (890—99] sem. Avarok, jazy- 
gok, szarmaták, bolgárok, szóval turáni

magyar rokonság lakott itt akkor is s az 
ezeket mind fölszivó magyarok alapí
tották meg Kr. u. 1000-ben a keresz
tény Magyarországot. Azóta küzdi itt, a 
kelet kapujában államiságát s vele az 
egész nyugati keresztény műveltséget 
védő harcát.

Fájdalom, az Árpád-királyok alatt 
megizmosodó, virágzó keresztény mű
veltség minden alkotását legázolja a 
tatárjárás. A leginkább megkímélt Du
nántúl néhány román ízlésű gyönyörű 
műemléke maradt hírmondónak, arra 
elég csupán, hogy magyar nemzeti kul
túra létezéséről tanúskodjanak, IV. 
Béla királyunk a romokból új hazát 
épített.

A második nemzeti katasztrófa az 
Árpád-házi királyi család kihal Iával 
éri a magyar nemzetet, mely idegen 
politikai érdekek hálójával kuszáit te
rületen fejlődik tovább, mégis a ma
gyarság világhatalmi pozícióra emelke
dik s Nagy Lajos király uralkodása alatt 
Kelet-Európa urává lesz (XIV, sz ). A 
XV. század óta az iszlám fenyegető ha
talma ellen szolgál nyugati védőbás
tyául. Hunyadi János a hős, aki meg
menti Európát. Mátyás királlyal Ma
gyarország Európa kiele ti felén a mű
veltségnek is középpontja lesz. Délen a 
Havasalföld, északon Morvaország, Szi
lézia, Bécs hódolnak meg a nagy feje
delemnek, akinek fényes reneszánsz 
udvara beragyogja és termékenyíti az 
elfoglalt területeken is a kultúrát. A 
rettegat hatalmas III. Iván cár Mátyás- ' 
noz küldi követeit (1468), hogy neki 
tudósokat, építőmestereket, ötvösművé- 
székét küldjön. A külföldi műtörténe
lem is elismeri, hogy Csehországba, 
Morvaországba, Sziléziába, 1 cngyelor- 
szagba humanista magyar főárak, ma
gyar főpapok ültetik a reneszánsz-kul- 
túra csiráit. A boroszlói és görlitzi vá
rosházakon a nagy Hunyadi Mátyás kő
címerei ma is emlékeztetnek erre az 
időre.

(Folytatjuk.)

A Szent korona álma.
Páncéltermében — mily csoda! 
Álmot lát a Szent korona.
A zöld smaragd, meg a topáz, 
Nyugtalanul föl fölcikáz ;
Rubint jóban megtört a pir,
Lázasan reszket a zafír,
A kerubok, s arkangyalok 
Ajkán bús jajszó kavarog. 
Páncéltermében — mily csoda, — 
Álmot lát a Szent korona.

A dombor arany megremeg:
— „Testvér, testvérem, szenvedek! 
Bíbor bélésem  lázadoz,
Évezres lelkem  álma rossz;
Szívem tépi a gyötrelem,
Állhatni nem magyar fejen,
Visszaszállni ismét oda,
Hol van még egy más korona:
Újból, idegen díszeként,
Nem magyar égre vetni fényt,
Árultan lenni hatalom
Gyűlölt helyen  — Nem akarom!"

Csillámló könnycsepp a topáz,
Sok szent szemében ég a láz.
A kerubok, s arkangyalok 
Ajkán halk sírás kavarog.

Géza abroncsa felzihál:
— ,,Fölöttem nincs úr, nincs király! 
A nemzet teste én vagyok,
A törvény én, és én a jog.
Éjsötét idők rejtekén  
Hiába lesz ezernyi kém,
Hiába ma az árulás,
-  A nép dönt Rólam, — senki más!"

El csönd esül a kis terem,
Könny szikkad a szent szemeken.
A rubiniban friss tíiz a pir, 
Szivárványszint vet a zafír,
A kerubok, s arkangyalok 
Ajkán borzongó dallamok 
Fejtnek, libegnek tétova . .  .
Remeg — $ remél a korona. —

Túrmezei László.
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Ősök és utódok.
Irta: Baráthosi Balogh Benedek.

Nézzünk szemébe hát az ellenünk 
szórt vádaknak szép rendjében. Sora
koztassunk fel mindent, mint az igaz
ságos bíró. Hallgassuk meg a tanukat 
is, hogy igazságos ítéletet nyerhessünk.

„Elraboltuk Európa szívét" ez az a 
vád, amit először kelt tárgyalásunk 
keretébe venni, mert hisz ez adja a 
többi alapkövét.

Elraboltuk! Kitől? Kitől itthon, kitol 
a nagy Nyugat népei közül?

E kérdésre (egykorú tanunk a törté
nelem. Módját ejtjük majd, hogy a fel
merülő kérdések részleteivel tüzetesen 
is foglalkozzunk. Itt csak néhány kész 
lényt és dátumot állítunk egymás 
mellé. Az első tudósítás Magyarország 
területéről majdnem két és fél ezer 
esztendővel ezelőttről szól.

350-ben Kr. e. az ,,Agatir“ nép lakik 
hazánk déli részén. Nevük s a róluk 
fennmaradt tudósítások után jó lélek
kel mondhatjuk, hogy turáni fajú nép 
volt. Északi szomszédaik a szármátok 
kiket Kr. e. 100 évvel már a jászokkal 
(jazig) találunk együtt a nagy Alföl
dön. Krisztus urunk születése körül a 
rómaiak megvetik hazánk egyrészén lá
bukat s a hunnok bejöveteléig bizony 
sok bajt okoztak nekik az Alföld tu- 
ránjai. Herodot, majd Ptolemaios tudó
sít ezekről. Utóbbi még azt is írja, hogy 
északról, a Balti tenger vidékéről hú
zódtak mai hazánkba. Más források azt 
bizonyítják, hogy más csúd fajú törzse
ket is ragadtak magukkal, többek kö
zött a sogulok egy részét. Az Uraiban 
megmaradt vogulság nyelve még ma is 
legközelebb áll a magyar nyelvhez. Kr. 
ulán 400 körül megdől Róma uralma 
hazánk földjén. A hunnok döntik meg s 
óriási birodalmuk központjává teszik a 
nagy alföldet. Atilla halálával meg
bomlott a hunnok Magyarországi ural
ma, székhelyük keletre tolódik, de az 
itt maradt luránsághoz megindul a visz- 
szaszivárgás, melynek folyományaként 
550 körül már itt találjuk a hatalmas I

Avar birodalmat. Ez fogyó erővel fenn
áll majdnem a magyarok bejöveteléig. 
A frank krónikák ugyan 803-ban kiir
tatják a földről az avarokat, de 822-ben 
mégis megjelenik az Avar fejedelem 
követsége a frankok királyánál, 843 bán 
pedig a Verdiim szerződésben osztály
részül jut a hódolt avar birodalom. 
Még 847-ben is megemlíti őket egy né
met krónikás. 884-ben pedig már itt ta
láljuk a magyarokat erős harcokba ke
veredve s nehány év alatt megsemmi
sítve a csak 840-ben kialakult nagy 
Morva birodalmat.

Mii mutatnak e dátumok?
Azt, hogy Magyarországunk, mióta a 

történelem színpadára került, mindig 
turáni testvérkezekben volt. így állván a 
dolog, mi nem rabolhattuk senkitől el 
ezt a földet, mely harmadfél ezer éve 
turáni tulajdon.

Felhozhatná valaki, hogy nem az 
egész Magyar haza volt turáni tulaj
don, voltak itt egyss részeken másfajta 
népek is elegen.

Igen, laktak és voltak. De azok vagy 
elköltöztek, vagy elpusztultak mind. Á 
mai Magyarország területén élő népek 
közül mindenik később került mai la
kóhelyére, mint a honfoglaló magya
rok. Itt is csak eredményeket sorolha
tunk fel, de alkalomadtán részletesen 
fogjuk tárgyalni e kérdést. Nézzük meg 
rendre hát az itt lakó idegen fajból 
szakad iakat.

A németek első csoportja Szt. István 
alatt, a szászok, a felvidéki cipcerek a 
későbbi Árpádok alatt, a többi néme
tek csak a legújabb időkben kerülnek 
hozzánk. Ezek okleveles történe'i té
nyek.

A horvátok eredeti hazája mostani 
településüktől délre, délnyugatra volt. s 
csak a XVI. században, a törökök elől 
menekülve terjeszkednek szét a Száva- 
Dráva közén.

Ez is soha ké'.ségbe nem vont törté
neti valóság.

A tótok már ősiséget vindikálnak. 
Ám ma már egykori oklevelekből bizto- 

I san megállapíthaló hogy;

1. A magyarok által itt talált szláv- 
ság szövetkezett, egyesült és beleolvadt 
a magyarságba, hiszen még a kalandozó 
vezérek között is voltak szlávok (Bo
gát, Durcsák).

2. A ma itt élő tótok a honfoglalás 
utáni időben, már a királyság korában 
telepednek lakóhelyeikre, nem egy 
törzsből valók, nem is egy időben jöttek. 
A vidékeiken élt határörző magyar te
lepesek is beléjük olvadtak.

Az oláhok  is ősiséget vitatnak, itt 
maradt római gyarmatosoknak mond
ván magukat. A X. század az oláho
kat még a Balkánban találja. Ez időben 
a tulajdonképeni Oláhország területén 
a bessenyőknek, a XI. században pedig 
a kánoknak volt országuk. Ez alatt 
kezdenek a Balkánból ide leszivárogni s 
a XIII. században már felesen lakják 
az aldunai síkot a besssnyö és kún nép
séggel- Innen vándorolnak tovább 
északra s a XIII. században jelennek 
meg először magyar területen az er
délyi hegyekben, de még 1293-ban 111. 
Endre király azt rendeli, hogy minden 
magyar területen lakó oláh a király 
Székás nevű birtokára telepítessék, ki
véve a Gyulafehérvári káptalan birto
kára Kun László által engedett 60 csa
ládot. A törökök elől való menekülés 
hajtotta aztán hazánkba nagyobb töme
güket, de még a mohácsi vész idején is 
Erdély lakosságának alig egynegyed 
része volt oláh.

A szerbek  ősibb hazája a törökök 
balkáni hódításáig messze délre esett 
a magyar határtól. Csak az Árpádok 
kihalása után kezdenek beszivárogni. 
1406-ból van az első biztos nyomuk. 
1481-ben Kinizsi Pál visszatérő sere
geivel mintegy 50.000 szerb jön ha
zánkba. A fő raj, mellyel többséggé 
válik a megirtott magyarsággal szem
ben. 1690 után jön be Csernajevics Ar- 
sén ipeki g. kath. pálriárcha vezetésé
vel. Szamuk 35—40.000 család, akik a 
törökök által elfoglalt Ó-Szerbiából 
meneküllek s tőlünk csak feltételesen 
kaptak új hazát.

(Folytatjuk.)
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A főváros bírálata.
Egy ország összes városai között a 

fővárosnak lenni: nagy és hatalmas hi
vatás!

Különösen nagy és hatalmas hivatás 
akkor: ha a főváros egyúttal csakugyan 
az ország szíve, csakugyan az ország 
politikai, gazdasági, pénzügyi és társa
dalmi vérkeringésének a központja: 
úgy, amint a békebeli Budapest valóban 
az volt.

Mert ha Párisról azt tartja a francia, 
hogy: Páris: Franciaország, úgy a bé
kebeli Budapestről is azt tartotta a ma
gyar, hogy Budapest: Magyarország!

Hogy a kél felfogás között mégis 
óriási volt a szakadék, azt csak most 
látjuk és a nagy összeomlás után lát
tuk meg először.

Mert Páris valóban Franciaország 
volt. A franciaszellem gyűjtőlencséje 
és egyben szétsugárzója. Elképzelni 
sem lehetett, hogy a francia vidék, a 
francia departemánok szelleme, más le
gyen, mint Párisé és Párisé más legyen, 
mint Franciaországé.

Budapesttel és a magyar vidékkel 
azonban más volt a helyzet.

Budapestnek nem volt múltja és nem 
voltak évszázados magyar hagyomá
nyai.

A mohón, rohamosan, szinte rendel-

VARGA BÉLA dr. 
fró, publicista, költő. A „Nemzet" 

szerkesztője.

lenesen fijlődő ifjú főváros nem bírta 
elég alaposan feldolgozni, megemész
teni és lélekben is magyarrá desztillálni 
magyarrá áthonosítani a százféle irány
ból idetóduló idegen elemeket.

Itt e helyen nem akarunk sem sze
mélyileg, sem pártállás szerint senkit 
felelősségre vonni.

Nem akarunk tetemre hívásokat ren
dezni, mert toliunkat nem a széthúzás, 
hanem az együttérzés és alkotás szel
leme vezérli.

Sőt azt is készségesen elismerjük, 
hogy a főváros egykori vezetőségét jó 
szándék vezérelte, csak a megfelelő lá
tókör és a megfelelő szellem hiányzott 
tetteikből.

De erről talán ők maguk sem tehet
nek. Hiszen Budapesnek nem volt nem
zeti gyökere, nem volt nemzeti hagyo
mánya és a valódi magyar szellemet, 
mely magát a nemzet lelkét jelentette 
volna, egyrészt önző pártérdekkel, 
másrészt komolytalan közjogi harcok
kal cserélték fel.

Az alkotás szellemét, sőt az alkotás 
reális tényét nem lehet elvitatni a fő
város régi uraitól sem.

Csupán azt kell leszögeznünk, hogy 
ezek az alkotások igen sok esetben nem 
a nemzeti érdekek ápolását, nem az 
igazi magyar szellem előretörését je
lentették.

MÉCS LAJOS:
a megszállott területek kiváló ir
redenta költője, A „Nemzet" mun

katársa,

Emberileg azonban ezt is meglehet 
érteni.

Erjedt, átalakult, forrongott minden 
és azok, akik a nagy erjesztő üstben 
érlek, formálódtak: maguk sem vették 
észre, hogy a túltengő császár-királyság 
és az örökösen fondorkodó bécsi szel
lem mételyező hatása alatt, hová, mivé 
fejlődtek?

Soha azonban nagyobb feladat fővá
ros vezetőségére még nem hárult, mint 
a mostani és a következő évek vezető
ségére.

Mert a négyéves világháború, mely
ben minden ideg, minden húr a vég
sőkig volt megfeszítve — és az utána 
következő vörös őrület, mely azt is 
rombadöntötte, amit a világháború meg
kímélt és végül a román megszállás, 
mely vandál harácsolásával még a meg
maradt romokat is megtizedelte: olyan 
elképzelhetetlen feladat elé állította 
ezt a szerencsétlen fővárost: hogy azzal 
sikeresen, mindenki megelégedésére 
megküzdeni teljesen lehetetlen volt!

Ezzel az alapelvvel legyen tisztában 
mindenki és ezt a mértékzsinórl ne té
vessze szem elöl senki, aki a főváros 
mai vezetőségének négy éves sáfárko
dása fölött akar ítéletet mondani.

(Folytatjuk.)

BOROSS SÁNDOR: 
u jele* irredentu költő. A „Nem

zet" munkatársa,



szombathelyi és sárvári 
m űvészesíélyének szereplői

HAJDÚ ELLA,
az Operaház szóló táncosnője, a 
coreográfia klasszikus alakítója, — 
Táncművészetével és szépségével 
lázba hozta a „Nemzet” művész* 

estélyének előkelő közönségét.

KARÁCSONYI ISTVÁN, 
az Operaház népszerű karnagya 
Művészetéből a patinás, nemes ze- 
nepoézis sugárzik elő. A „Nemzet" 
szombathelyi és sárvári müvészes- 
lélyén szívből jövő lelkesedéssel 

ünnepelték.

PILINSZKY ZSIGMOND, 
az Operaház ünnepelt tenoristája. 
Nagyszerű művészetével Amerikái 
egy csapásra meghódította. A 
,,Nemzet" szombathelyi és sárvári 
művészestélyén tomboló lelkesedés

sel ünnepelték.

VARSÁNYI IRÉN,
aki az „Ezüst lakodalom” c, szen
zációs sikerű darabban zajos sike
reket aratott. Nagyszerű alakítá
sait tomboló tapsokkal jutalmazták, 

(Mészöly felvétel,}

TASSY MÁRIA,
a Magyar-színház tagja, számos nagy 
budapesti siker hősnője, A „Nem
zet” müveszestélyén zajosan ün

nepelték.

NYÁRY ANDOR író 
akinek „Gunyhó” című népszínmű
vét telt házak cs zajos sikerek 
mellett, huszonótüdször hozzák 
színre a Kamara-színházban, A 

„Nemzet” fönuinkatársa,
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Nógrád.
Aki nem lálla mégj a Máira völgyé

ben „Nongrád országot" — így nevez
tük el még gyermekkorunkban Mikszáth 
Kálmán Palócországát — az nem is
meri Magyarország egyik legszebb ré
szét.

Az is csodálatos dolog, hogy a roman
tikus nógrádi vár romjairól sem halinni 
soha semmit.

Én legalább soha, semmiféle újabb- 
kori krónikában nem olvastam még 
róla.

Tudtommal még müvészemberíéle 
sem vette észre soha.

Sőt ha nem csalódom: képeslevelezo- 
lap sem készült róla, amikor pedig 
már minden bokorról, minden kívén- 
hedt eperiáról képeslapokat készítő 
nck.

Pedig Nógrád községnek néhány év 
óla már vasútja is van. A viác-verőcei 
vicinális, alig egy óra alatt döcög oda.

De azért a „Nongrádországi" ben- 
szülöttön kívül idegen nem talál oda 
soha, mintha a páratlanul szép nógrádi 
völgy kivid esne minden emberi kultú
rától és minden földrajzi ismeret ha- 
tárvonalától.

Pedig aki nem tud talán gyönyör
ködni a szelid dombhátakban, a titok
zatos berkekben, a sűrűn csörgedező 
csermelyekben, a kristályos források
ban, a sűrű vadrózsabokrokban és szc- 
derindás esőmosásos mély árkokban: 
azoknak még ott van a Mátra hatalmas 
erdősége, ahol szarvason, őzön, rókán, 
farkason és fácánkakason kivül még 
valóságos vadkanok is lakoznak, amiről 
viszont ősz táján a letarolt kukorica
földek tehetnek szomorú tanubizonv- 
ságot.

Do érdemes Nógrád községei főik 
rcsni még sok más egyébért is.

Esősorban néprajzi szempontbi 
meri Mezőkövesd környékén kivül a 
van az országnak még egy olyan rés. 
almi a népviselet olyan gazdag oly, 
színes, olyan vállozalos volna, mi 
Nógrád községben.

k i ncrn. “tia m«!í az ezer rán 
Hl 12 szoknyás, piros-lila-kék páni 
kas, gyöngyim/gombos bársonyprusz

kos nógrádi lányokat és menyecskéket: 
az nem látott még igazán színt, igazan 

: érdekeset.
De a nógrádi legény sem utolsó ám!
Nemcsak azért, mert szépszái embe- 

! rck valamennyien, hanem a viseletűk is 
rangos, remek népviselet. Magyaros 

S  rámás csizma, vitézkötéses selymes 
magyar nadrág, pitykegombcs szűk 
meilény és hozzávaló magyaros dol
mány és kalap, amely mellé rózsát, vi
rágot, árvaíányhajat és olykor pántli
kát tűznek.

De nemcsak a viseletűk magyar, 
hanem a lelkűk és nagyobbára már a 
nyelvük is, bár tót származásúak vala
mennyien.

Amikor huszonöt évi idő ködös távo
lából először készülődtem vissza ,,Nou- 
grádországba": ezer és ezer gondolat 
rohant meg.

Vájjon a felnőtt férfi szeme milyen
nek fogja látni mindazt, amit a 14 éves 
gyermekifjú látott utoljára?

És vajon a felnőtt férfi lelke milyen
nek fogja érezni azokat az aranyos, 
szent és csodálatos gyermekemlékeket, 
amelyek végigkísértek egész életemen?

Szinte most is sóhaj fakad fel a lel- 
kemből, amikor leírom e sorokat és le- j 
írom e szavakat, hogy; Nem csalódtam!

„Nongrád ország" szép most is, söl 
talán szebb és elragadóbb, mint gyei- 
mekéveimben gondoltam! Csak a dimen
ziók zsugorodtak össze kurtán-íurcsán.

Ami akkor ,.messze" volt: azt most 
pár lépésnyinek találtam. Ami akkor 
nagy volt: az most közepessé, vagy 
épen törpévé zsugorodott.

Csak az ősi nógrádi várban nem 
csalódtam mert ha nem találtam is 1 
csimborasszóinak, mint egykor véres 
gyermekcsatáim idejében: az évezredes 
bástyafalak most is komolyak, imponá
lóak voltak és újra a régmúlt idők 
nagy, komoly időiről meséltek.

Ez az ősi vár volt valaha álmodozá
saim montekrisztói lündérszigele! És 
nem tagadom, hogy felnőtt, komoly 

1 térti poromban is dédelgetett kedvenc 
eszmém volt, hogy ezt a várat fel kel
lene építeni és újra olyan széppé, tün
démé varázsolni, mint egykor lehc-

Eh, hiába minden! e szűkre szabott 
keretek között még leírni sem tudom 
századrészét sem mindannak, amit c 
várról írni szerelnék, — nemhogy va
laha felépíthetném . . .

Mindegy. Más keretben, más feldol
gozásban visszatérek még Nógrád köz
ség több, mint ezer éves nevezetessé
géhez: az ősi nógrádi várhoz, mely már 
látta a hegyekről leereszkedni Árpád 
honszerző hadait és amely ma nagy
részt ép úgy romokban hever, mint az 
ezer évés Magyarország!

Nógrádi László.
q u  m  ev t

Legenda
(Keleti mese után.)

L el hők irály nak három lánya volt,
S a három rendre igy következett:
A Nyugalom, az Ártatlanság és 
Az Igazság, kit legjobban szeret.
S a három lány, mert minden lány bőin), 
Megunva fent a mennyei hazát,
A vágyak napsugáros szárnyain 
Pajzánkodni gyakran a földre szállt.
Oly szép a föld, midőn virágba hajt . ■

S egy csókos, langyos május éjszakán, 
Felhőkirály rájuk hiába várt,
Nem tér! vissza a három szép leány. 
Felhökirály rájuk hiába várt . . .
S szemének záporkönnye megeredt, 
,,Eredj szolgám, keressed őket fel'. 
Küldte a kósza gyorsszárnyú szelet.
És évek múltak, hír nem érk ez e tt . . .
És évek múltán visszatér a szél.

Gyermekeimről mond, mi hirt hozol? 
Idáitól? Hü szolgám beszélj!" 

A hírnök arca erre elborul.
,,Uram, a földnek széles kerekén  
Leányodat a Nyugalmat csupán 
A csendes sírnak éjjelén  leiéin'.
T . az„ Ártatla”ság, merre láttad öt?

a/* ° íS meéhalt?" — kérdé a kirőly. 
,./Vem J ó  uram, túl megtaláltam öt 
Fingó kis bölcsök pelyhes vánkosán".
„S a harmadik, a legszebb gyerm ekem 1/"  
„Uram — a hírnök h jleh a jtv a  szól 
„Az Igazságot lent a iöldon én 
Bármerre jártam, nem láttam, sehol" 

Reviczky Carla.
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Az ösmagyar rovásírás nyomán.
Irta: Hangay Sándor.

A pogány magyarok vallásának 
eddigi kutatói érthetetlen okokból 
majdneim teljesen mellőzték azt az 
ösmy Biológiánk felé vezető csa
pást, melyet talán legkevésbbé ron
gáltak meg a mondái és történelmi 
nyomokat betemető századok. Igaz, 
hogy úgy Ipolyi Amold, mint Kál- 
lay  Ferenc s a még későbbi 
Katidra Kabos idejében a magyar 
rovásírás kérdése nem volt annyi
ra tisztázva, niint tudós Sebestyén  
Gyula jóvoltából napjainkban, de 
Csengery Antal 1870-ben kiadott: 
Történeti tanulmányok és je llem 
rajzok című két kötetes munkájá
ban már akkor is rámutatott a ma
gyar mythológia és az ösírás ösz- 
szefiiggő voltára, sajnos nem sok 
eredménnyel. Az utána jövő my- 
thológusok: Kálmány  Lajos, Barna 
Ferdinánd stbiek, dacára a figyel
meztetésnek, ugyancsak Imellőzték 
a kutatás ezen oldalát.

Pedig hát mi sem nyújthat ter
mészetesebb vezérfonalat őskultú- 
rtá-nkhoz, mint éppen az ösírás. És 
ebben, mi magyarok páratlanul sze
rencsés helyzetben vagyunk. S ebes
tyén megállapítása szerint: a „rovás
írás nemzetközi történetében a ma

gyar tulajdon az, amely három vi
lágrész közös eredetű írásrendsze
rei közölt a rováson legtovább 
megmaradt".

Jöjjünk tehát legelsősorban tisz
tába azzal: a tudomány által hi
telesnek elismert milyen emlékek 
maradtak ránk? s azok a magyar 
őstörténetem szempontjából milyen 
értéket képviselnek? Kövessük Se
bestyén: A magyar rovásírás hite
les emlékei című munkáját.

Ha legrégibb krónikásainkat fog
juk vallatóra, azt tapasztaljuk, 
hogy a székelyek fára rovott írása 
a XIII. század elejétől kezdve, 
mintegy négyszáz esztendőn ke
resztül használatban volt, de a ke
resztény vallással behozott latin 
betű ezen időtől kezdve rohamosan 
leszorította, úgy, hogy a XVI. szá
zad végén már Telegdi János jó
nak látja megírni a székely rovás
írás abc-jét, Így iát napvilágot la
tin nyelven 1598-ban a Rudimenta.

Ajánlólevelét a műnek Baranyai 
Decsi János írta, aki lelkes meg
értésének ragyogó példáját bizo
nyítja a következő sorokban: 
„ . . .  a világ tanulja meg belőle 
eredetünk dicső scytha-kapcsolalát 
s tanulja meg a kapcsolatot igazoló 
ama régi írásrendszerünket is, 
melyhez fogható külön nemzet tu
lajdonnal sem a klasszikus népek,

sem a klasszikus művelődés mai 
örökösei nem rendelkeznek ’. Majd 
elragadtatással inti kortársait 
hogy a magyar nyelv hangtani sa 
játságait e tökéletesen kifejező 
minden betüékezést nélkülöző, 
könnyen megtanulható szép és ősi 
nemzeti írást ne áldozzák föl, 
hanem tanítsák minden iskolában

Sajnos, szava a pusztába hang 
zott el s csak így történhetett meg 
hogy idővel a székely rovásírás 
^mindinkább tért veszített, nem so 
kára már a tudomány hite is meg 
rendült benne, majd csalók és ha 
misítók kezére jutott. Szerencsére 
egyes tudósok mindig akadtak 
azonban, akik a már-már feledésbe 
menő őskultúránk e tanúját idön- 
kint a nyilvánosság lelkiismerete 
elé állították.

Ilyen volt: G eleji Katona István, 
aki 1645-ben Gyulafehérváron ki
adott Magyar gram m atikátska  cí
mű (munkájában megemlíti, hogy: 
„a székelyek a régi seythiai ma
gyaroknak igaz maradványai, úgy, 
mint kiknél még az igaz tulajdon 
magyar bötük is megvagynak . .

A hún-székely kapcsolatot ta
gadó Pray  György már némi ké
telkedéssel s ha nem is pozitív 
megállapítással, de mégis kritikai
lag nyúl a rovásíráshoz, Menan- 
dert idézi, aki szerint a turk Disa-

bul khan seytha betűkkel írt leve
let küldött Justinus császárhoz, 
majd így folytatja: „hogy eszerint 
őseink írással éltek, ezen idézet
ből meglehetősen kitűnik. De hogy 
betűik azok voltak-c, amelyekről 
némelyek, mint Erdélyben találtak
ról emlékeztek, azon kételkedem; 
minthogy e betűk a Joannes Mag- 
nus História és  Schedius De Diis 
Germanis című müvében kiadott 
gót betűkhöz igen hasonlók. Miből 
azt gyanítom, hogy ezek a betűk 
inkább a góthok betűi, kik a hunok 
és magyarok előtt azon tájakat 
lakták".

R évai Miklós meg egyenesen aít 
mondja G ram m atikájában, hogy az 
erdélyi hún-seytha betűk, melyek
ért különösen B él Mátyás oly erő
sen harcol, későbbi idők koholmá
nyai. Magyar litteraturájában  
aztán bővebben kifejti nézetét: „a 
székelyeknek találmányok ezek a 
betűk, már itt laktokban . . .  korán 
tehették pedig ezt a székelyek: mi
vel korán vagyon már e különös 
betűkről is a szó, nevezetesen 
K czai Simonnál, noha hibásan. De 
nagyobb világosságra az ő tulaj
donképekben igen is későn jöttek, 
Telegdi János által. A hunniai be
tűkből meg nem mutathatjuk, hogy 
tnicsodások voltak az ö valóságos 
eredeti képekben",

(Folytatjuk.)

A szegedi „Tömörkény" aszlalíársaság.
— Alkalmi tudósítónktól. —

Szeged egyik félreeső utcájában 
(az Iskola-utcában) áll egy ki
csiny alig észrevehető korcsma „A 
két golyóhoz" címzett. Meg sem 
látnánk, ha arra menve véletlenül 
ki nem nyílik a belső szoba ajtaja, 
honnan fehér abrosz világlik. Fe
hér abrosz — gondolkodom — a 
kíváncsiság hajt. Belépek. Hol va
gyok, egy piszkos, szurtos kis 
apacstanyán. Zsúfolásig tele van. 
Valamelyik sarokból egy-cgy hang 
iut a fülembe, hogy hegedű vagy 
cimbalom hangja-e, a nagy zsivajtól 
nem tudnám rögtön megmondani. 
Csupa víg, jókedvű, megelégedett 
arcot látok, A nép alsóbb rétege 
van képviselve. Mosolygás, derű 
mindenhol. Hát még vannak boldog 
emberek? De honnan is pillantot
tam meg a fehér abroszt? Végre a 
fústgomolyagbnn meglátok egy sj-

arcok ezek itt. Művészek, újság* 
írók, mert a „Tömörkény* asztal- 
társaság gyűlt ma itt össze. Min
den egyes tagja várja, lesi azt a 
pillanatot, midőn atyjuk, lelkűk 
életük éltetője lép be a terembe.

Este 10 óra. Nyílik az ajtó s be
lép a várva várt Juhász Gyula, 
szeretett elnökük. Harsány éljen 
fogadta; a lelkesedés tüzétöl szinte 
sugároznak a nagyszerű magyar 
arcok.

Úgy érzem magam e pillanat
ban, mintha szentélyben volnék . .  .

A nagy halott költő és a nagy 
élő költő lelke ósszeölclkez- 
nek és megilletődött lelkem úgy 
érzi, tmintha a Tömörkényi asztal 

. ; társaság feje fölött titokzatos zson-
tot. rélve nyitoa be, hátha ugyan- i egy babérkoszorúval övezett képet ! gás támadna mintha a Múlt és a 
ilyen embereket találok ott is. — látok, Tömörkényét a nagy költőét. I Jövö titokzatos szellemeséből vál- 
Nem. az ajtóval szemben legelőször Körülnézek. Mily más emberek, tanának
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Mesél a lelkem.
Trta: Wlassics Tibor báró.

Még fülünikben zsonganak Wlas
sics 1 ibor báró „Meglátások" és 
„Világok tusáján" címen régebben 
megjeleni két verses könyvének 
szordinós, finom melódiái: máris itt 
van a harmadik könyve: „Mesél a 
lelkem".

Almit az első kötet sejttelett: egy 
gazdagbuzogasú költői talentum ki. 
bontakozását, — amiről a (második 
.könyv: a háború véres, fergeteges 
hangulatának, az emberiség fájdal
mával együttérző, a szívből fakadó, 
könyekre rezonáló lélek halk da
lokba csend ülésével hivatott kólt- 
töröl bizonyságot tett, a mos meg- 
jelent harmadik kötetben betelje
sülve látjuk.

Leszürődött, kitisztult világnézet 
tükrözik ezekben a versekben. Nem 
háborog a fiatalos szív, — nem néz 1 
aggódó szemekkel a dübörgő hábo
rús idők vérözönében vonagló em
beriségre, — hanem elmélyült lé- 1 
lekkel mesét mond: mesél a lelke...

"A szívein lüktetését zengem,
A lantomon mesél a lelkem '. 

írja mottónak a kötet homlokára.
S bölcs megnyugvással fűzi hozzá:

••Csak egy-egy könnycsepp, egy.
cgy jaj csupán,

Mi itt marad majd a költő után.

A szenvedő szegényeknek, a kiét- 
len, bágyadt éjszakáknak, beteg ál
moknak, vesztett életcsatáknak, a 
folyton fájó élettel vívót harcok
nak, a könnyes bánatoknak, az 
c?‘# törő, vergődő boldogtalan- 
magnak a síró vágyaknak, a mesék 
eher lányának, az imába csukló 
lemondásnak dalait fűzte krizanté- 
num-csokorba Wlassics Tibor báró 
banatosszavú lantja. De a bús ak
kordokon átcseng a kálváriássorsú 
nemzet bízó hite, élő reménye is.
I Tibor báró c« e l « kö-
lUével bizonyságot telt arról, hogy 
a ma élő költői nemzedék egyik 
kiváló reprezentánsa ö. költőmé 
nyei a magyar versirodrűom gyön-

IRODALOM

Almanach-özön. Minden vala
mire való napilap, karácsonyra ol
vasóinak Almanach-hal kedveske
dett, Szomorú tünete ez a magyar 
irodalomnak. Hazai könyvtermí- 
sünk, eredeti müvekben, évről-, 
évre csökken, íróink nem tudnak 
szóhoz jutni s közönségünk telje
sen elszokott az olvasástól.

Könyvpiacunk sivár! Mintha 
csak kihaltak volna íróink, — Hall
gatnak. Pedig, ha valaha szüksége 
volt ennek a nemzetnek irodalom
ra, úgy a mostani idő az. Remé
nyünk fogytán, hitünk kialvóban, 
csüggedtek és elhagyottak va
gyunk. Most mulathatná meg leg
jobban irodalmunk, igazi hivatását.

íróinkat a közgazdasági zü.löi- 
ség nyügzi. Ma egy könyv kiadása 
sok-sok millióba kerül, viszont a 
közönség anyagi leromlása miatt, 
fölvevő képességét elvesztette, A 
kiadó üzletember végeredményben, 
aki számol, kalkulál. A könyv — 
legalább is a magyar könyv — nem 
kelendő portéka, tehát nincs is rá 
kiadó.

Mennyivel szebb lett volna, ha 
lapjaink az idei karácsonyra a 
sablonos Almanachok helyett in
kább egy vagy két magyar író 
munkáját helyezték volna olvasóink 
karácsonyfája alá. Nyert volna vele 
a közönség, nyert volna az iroda
lom, a költség pedig így is, úgy is 

ugyanaz.
Mi van az Olcsó Jókaival? Jó 

kait ünnepli ebben az esztendőben 
az egész világ. Idegen nyelvekre 
fordítják munkáit s amint halljuk: 
legjobb regényeiből válogatott ma
gyar kiadás is készül. Fájdalom 
túlon-túl ismerjük a magyar könyv- 
kiadó viszonyokat. Drága a papír, j 
drága a nyomdabér, drága a könyv i 
Már pedig Cgy drága kiadású Jó 
kainak ép most a cenlcnnárium 
evében nem sok értelme volna.

Jókai a népé! A nemzet egyetem- ! 
legessége azonban csak úgy juthat 
hozzá, ha igen olcsó kiadásban j 
kerül piacra. Erre meg van az ala- ' 
púnk, csak ki kellene építeni. A 
Révai cég, mely a magyar kultúrá
ban határkövet jelent, még a há- 
ború előtt indította meg az Olcsó 

ókai sorozatot. Ez ép úgy, mint 
számos kultúr vállalkozás, a há
ború miatt a 250. számnál meg
akadt. Azóta nem folytatják.

Az eddigi számok Jókai egy
ket regényét kivéve, inkább kisebb 
munkáit tartalmazzák, míg a Kár
páti Zoltán, Az uj földes űr és 
még sok más regénnyel adós ma
radt a vállalat.

. misszi6t teljesítene
tehát a Révai cég, ha az Ölesé 
•lékai a háború előtti igazán olcsó 
füzetekben folytatná és felölelné
í "kkC. a, W ' es J6kai anyaá°t, Ez 
többet érne minden hivatalos un- 
neplésnél.

Hangay Sándor: 
Regösénekek Erdély- 

országból.
Hat csodálatos szépségű ösma- 

gyar mondát kötött csokorba lián- 
gay Sándor a most (megjelent leg- 

I újaibb kötetében. A kiváló költő 
regősénekeknek nevezi ezeket a 
már-már elfelejtett gyönyörűséges 
magyar époszokat, amelyeknek 
cgy-egy üteme előcsendül még az 
erdélyi bércek között, mesétmon- 
dó ősapáink dicsőséges hagyomá
nyaira visszaemlékező unokák a j
kán.

Hangay Sándor ihletett lantján 
friss buzogással zendűl ícl újra az 
elfelejtett patinás ének, s a költő, 
mint egy messze jövőbe sugárzott 
lángcsóvája annak a dalos magyar 
léleknek, mely honfoglaló harcok 
idején, tábortüzek -mellett gyön
gyözte énekekbe a hősök lelteit, 
mély, tiszta szerelmeit, — ezeken 
a regősénekeken át visszavilágít a 
daliás időkbe, amelyeken mint vi- 
rágkoszorűkkal díszített díadalka- 
pun át a mondák színes birodal
mából a történelembe vonult előre 
a magyar.

Hangay Sándor, mint a régi le- í 
tűnt időknek egy ezredév jöven
dőjébe előre száguldó regöse cső- { 
dálatos eredetiséggel üti meg a ko. : 
boz húrjait, énekelvén daliás idők
ről, kacagányos, kelevézes, j
honfoglaló leventékről. Aki ilyen ! 
tökéletes szépen üde, harmatos 
frisseséggel tudja életre varázsolni 
a magyar múlt hangulatát, az nem
csak isteni ihlettel áldott költő,

kinek lelke ösztönösen rezonál 
nemzete, fajtája szívéből kicsörge
dező érzésekre, amint dalba zen. 
dülnek nótás ajkon, regös-lanton, 
de ismerője is múltúnk hagyomá
nyainak, történelmének, — mélyen 
bányászó tehetséges kutatója an
nak a ludolmányvilágnak, mely a 
turáni gondolat körül szövődött s 
alakult ki évezredek során. Ismeri 
a túrán mithologiát, amit keresz- 
tül-kasul hálózott a görög, római, 
majd később a keresztény monda
szövő képzelet, s az összekuszált 
monda-gomolyagból biztos kézzel 
bogozza ki az ősturán mithosz 
aranyszálait: s szólaltatja meg a 
tiszta és örök magyar érzéseket, 
melyek a népköltészet zengő vizé
ből csillognak elő.

A NEMZET CLMKÉPEl.

A „Nemzet" változatos és mű
vészi kivitelű cílmképeit Palatínus 
Pammer Imre, a jeles grafikus és 
festőművész és Szatmári Metz R e
zső festőművész, a „Nemzet" mű
vészi munkatársai készítették.__A
„Nemzet" olvasói bizonyára sze
rető figyelemmel kísérik művészi 
munkatársaink kiváló munkálko
dását.

Történelmi mozaikok.
Közli: Fráter Paulusz.

Magyaros lecke.
Mikor Mátyás király Németúj- 

helyt ostromolta, a szultántól vá
ratlanul egy török követ érkezett 
a táborba, ki erélyesen követelte, 
hogy haladéktalanul eresszék a ki
rály elé. Mátyás a dölyíós köve
tet azon a helyen fogadta, ahol a 
török ágyuk a legsűrűbben szórták 
a lövedékeket. A rettenetes ágyú
dörgés és a király nyugodt maga
tartása annyira (megzavarta a kö
vetet, hogy alig tudott néhány szól 
dadogni. A király amikor látta, 
hogy a kevély török a félelemtől 
minden ízében vacog, látható meg
vetéssel így szólott:

—• Úgy látom, magamnak kell a 
szultánhoz küldeni valakit, hogy 
megtudjam, mi a kívánsága ..

A szabadság.
Juhai az amerikai rabszolgák 

szabadságiról tartolt egyik buszé.

kozott' 3 toI>b<>k k8zölt <íy nyilat-

— Míg Amerika ki nem mondja 
a rabszolgák szabadságát, az aine. 
rdiaiak rabszolgái maradnak sz • 
badságnak..

Ezt a sarkigazságol megszívlel, 
hetné a müveit antant is, mia|att

v é d i  ‘ T  éS aZ Ck" beri “ V a d s á gvédelmében csörgeti felettünk Ián.. 
cait.

A hódítók mestersége.
Napóleon egy alkalommal így 

szólt háziorvosához:
Az orvosi tudomány, az or

gyilkosok tudománya.
— Akkor hát mit tart felséged a 

hódítók mesterségről? — kérdezte 
ravasz humorral az orvos.

Királyi dac.
York bibornok, a Stuartok utol

só trónkövetelője, ki az angol „di
csőséges forradalom" trónfosztó 
határozatába sehogy sem tudoll 
beletörődni, 1758-ban még pénzt 
veretett e körírattal:

„IX. Henrik Isten kegyelméből s 
nem az emberek akaratából Anglia 
királya".

A királyi dac — mint tudjuk, 
a nép fenségén hajótörést szenve
dett.

Magas származás.
Falconet a kiváló francia szob

rász, ki I. Péter cár híres szobrát 
készítette, a legalsóbb néposztály
ból származott. A szobor leleple
zése után, mikor II, Katalin egyéb 
adományai mellett a ..magasszüle- 
tésú (hochgeboren) címmel is ki
tüntette, Így szólott:

Ez a cím valóban méltó hoz
zám, miután Párizsban egy gabo- 
napadláson szülöttekül .
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Az elhagyott testvérek.
Irta: Jó ka i Mór.

Jókai születésének százéves 
évfordulója alkalmából kegyelettel 
mutatjuk be a nagy költőkirály 
egyik legkedvesebb elbeszélését, 
melynek tárgyát az ösmagyar mon
davilágból vette. (Szerk.)

A pusztában eltikkadtnak nem esett 
oly jól a hüs víz, mint midőn az asz- 
szonyl megszólalni hallá tiszta magyai 
nyelven, ez idegen népség között.

— Honnét hozták őket ide? — kérdé 
Julián a nőtől.

Béla király uralkodása első éveiben 
négy dominikánus szerzetes, szent té
rítői gerjedelemtöl ösztönözve, megin
dult felkeresni azon anyaházat, honnan 
a magyar nemzet kijött, ahol még ma
gyar testvérek laknak.

Kettő közülök nagy Bolgárország 
széléről visszatért. A vad népektől ía- 
kott roppant erdőségek láttára elvesz
tette bátorságát tovább hatolni.

Csak két testvér, Julián és Bernát in
dult neki az ismeretlen útnak, melyen 
azelőtt negyedfélszáz esztendővel a ma
gyar nemzet Álmos vezetése alatt ke
resztülvonult. — Homályos regék, száj- 
hagyományok emlékben tartották még az 
ott lakó népek közt a délceg hadfiak 
pillanatnyi megjelenését: honnét jöttek 
oda s hová mentek azután? senki sem 
tudta tovább. Nyoinról-nyomra kellett 
tovább tapogatódzniok a honkeresök- 
nek. Messze hetekig járható földön is
meretlen vadidegen népek laktak kö
röskörül, ismét odébb senki sem la
kott; üres sivatagok terültek el belát- 
hatlan messzeségig, képtelen erdők, 
miket csak egy-egy vad folyam sza
kasztott meg néhol s ha azokból kiér
tek, újra idegen nagy városok elé ju
tottak, miknek hírét sem hallák azelőtt.

E kétségbeejtő vándorlásban az 
eÖyik testvér meghalt éhség, sanyarú
i g  miatt, az egyedül maradt testvér 
e£y pogány pap szolgálatában vándo
rolt azután városról-városra tovább, 
nem téve le a reménységről, hogy aki
ket keres, még fel fogja találni.
J & szer e£y idegen város kapuja 

e tt egy kúthoz tért a fáradt vándor, 
nonnan szaracén asszonyok hordtak fe- 
n  hosszú korsókban vizet. Az el- 
uickadt szerzetes egyet megszólita 
bo ' amelyiknek legnyájasabb, leg
beszédesebb arca volt

— Messziről — felelte az —, ott ahol 
a fehér hegyek látszanak, mikből a 
nagy kék víz ered, még azokon is túl 
ottan van nagy Magyarország, határok
tól be nem kerítve, ottan laknak a ma
gyarok, boldog és hatalmas nemzet.

A barát megáldá a nőt, hálát adott 
Istenének s megindult a mutatott táj 
felé. Nem érzé többé a fáradságot, csak 
a mindig közeledő földet látta maga 
előtt s az édes hazai nyelv csengett 
lelkében.

Huszadnapra eljutott nagy Magyar- 
országba.

Ott találta őket, az egyszerű, kedé
lyes népet, amint azt négyszáz év előtt 
testvérei elhagyták.

A Volga partján laktak, pogányok 
voltak, egy Istent imádtak, de nem bál
ványképben. Lovaikban és fegyvereik
ben állt minden gazdagságuk. A kenyér- 
evés és a rabszolgaság ismeretlen volt 
előttük. A tatárokkal is harcoltak és a 
tatár őket nem győzte le soha. Éppen 
akkor a tatár fejedelem követe ott ta
nyázott a magyar vezérnél, a legyőzhe
tetlen nép szövetségét kérve a nagy 
khán nevében s beszélve, hogy Tatár
ország határain túl támadt egy hatal
mas nemzet, melynek szándéka megin
dulni nyugat felé s meg nem pihenni 
addig mig a világ végéhez nem fog 
érni.

Az Ősz magyar vezér s a sátorában 
összegyűlt hadnagyok éber figyelemmel 
hallgatták Julián beszédét az eltávo
zott rokonokról, az új hatalmas hazá
ról, a magyar nemzet fényéről, dicső
ségéről, nagy királyairól; kebleik fel
dobogtak, midőn a nagy, nehéz csaták
ról hallottak beszélni, helybenhagyólag 
integettek rá fejeikkel: így szokott a 
magyar csatázni — emitt is. S ha szólt 
a nemzet szenvedéseiről, szemeikbe

könnyek gyűltek. Mindenütt szeren
csétlen volt a magyar. S midőn az új 
vallás tanait elmondá, áhítattal bámul
tak rá a kebleikből ismeretlen vágyak 
fohásza kelt: milyen jó volna eggyé len
ni a két nemzetnek. Egy király alatt, 
egy isten alatt: egy földön lakni, egy 
eget imádni.

Az ősz vezér magához inti a szerze
test.

— Menj vissza hazádba — szólt neki 
— mondd meg a testvéreknek, hogy ne
héz idők következnek el ránk úgy, mint 
rájuk. Meglehet, hogy a következő esz
tendő el fog bennünket törölni a íöld- 
ről. Minket készen talál a veszély, ké
szüljenek ők is, mert közel van. Elsők 
leszünk mi, akik meg fogunk velők küz
deni, ha minket letörhet, akkor rajta
tatok a sor. Hallottad a török követ be
szédeit; el ne felejtsd, — mert igazak. 
Ha néhány év alatt a testvérek országát 
semmi halálos veszély nem éri, akkor 
jö jj vissza te és társaid, amennyien 
akartok, bennünket felkeresni. De ha el
jut hozzátok a vihar, akkor minket ne 
keressetek többé, mert az holttestein
ken keresztül fog csak odáig jutni.

A szerzetes sietve tért vissza honába. 
A magyarok elvezették a Volga mellé
kén egész a lakott országig. Otthon el
mondta a királynak és az ország nagy
jainak, hogy a testvéreket feltalálta, 
inté őket, hogy készüljenek nagy, ha
lálveszélyes napok elé. Kinevették, 
meghazudtolták, a királyon kívül senki 
sem hitt szavainak.

És két év múlva az ország határain 
volt a mongol s a készületlenül talált 
nép elpusztult nyilaitól.

A vén vezér jól jövendölt. Hungária 
Magna helyén most egy magyar sincsen. 
Ezt a kis Magyarországot csak a na- 
gyobb holttestén keresztül támadhatta 
meg a mongol. Hová lettek azontúl ro
konaink?!

Meghaltak, elszéledtek, nincsenek 
többé, magunk vagyunk.
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Irta: Gárdonyi Géza.

Tavaszodott. Zöldült a fü a csaták 
mezein. Fűzfák, nyárfák lombosodtak, 
gyümölcsfák lombosodtak. Az oroszok
kal kevéssel előbb pecsételtük meg 
Bresztlitovszkban a békesség első le
velét.

Napnyugta után egy orosz paraszt le
sett elő a vasúti híd alól. Fehér bárány- 
bőrsüveg, hosszú ködmen, magasszárú 
bagariacsizma, — látnivaló, hogy orosz 
paraszt.

Óvatosan nézett körül. Felmászott a 
töltésre is. És még mindig csak hason, 
végigszemlélődött a sínek hosszán nyu
gat felé. Mintha azt nézné: hova ve
szett az égi nap? Nézett, szemlélődött, 
eleinte csak hason. Aztán féltérden. 
Később fel is emelkedve.

A határon történt ez.
Visszasietelt aztán a híd alá. Batyut 

emelt elő onnan, orosz katonai hátizsá
kot. S egyre tekintgelődve indul útnak 
a vasúti töltés melleit napszállal irá
nyában.

A síneken akkor nyugat felől valami 
emberféle mutatkozott. Közeledett a 
homályban. A fején fekete bozontos bá~ 
ránybőrsüveg, de a kezében vasúti pi
ros lámpás, — látnivaló, hogy az is 
muszka.

Hogy összeérkeztek, — a vasúti ör 
fenn, a paraszt lenn, — a paraszt meg
állt.

— Zdrásztvujtye! (Aggyisten!) — 
kiáltott fel a vasúti emberre — mondd 
csak barátom, orosz vasút-e még ez? 
vagy hogy már osztrák?

Orosz — biccentett a vasutas - -  
ez még orosz.

— Hát mennyire még a határ?
— Puskalövésnyire. Az a ház, ame

lyik amottan fehérük, amott a két nyár
fa alatt, az már osztrák kocsma.

— őrzik-e?

már

kocs-

— Nem igen. Tudod tán, hogy bé
kesség van már, hálistennek.

~ Tudom. Dáj Bog csdszty.
S tovább ballagott. Felkerült 

is a sínekre.
A vasutas utána kiáltott:
,T  Sí lisl Nehogy betérj a kocs-

marf-:. éy Vad ma£Yar Ü1 ott bent, veszettül haragos. Én se menteni be
Az orosz megtoppant.
— Magyar? Katona?
— Nem katona, csak valami paraszt. 

De igen veszcttkedvü. Száz szál gyer
tyát parancsolt Csak egyet adhattak 
neki. Bort is sokat parancsolt. Azt ad
tak volna bőven. De káromkodik, hogy 
nem jó a bor.

A muszka már alig hallotta az utóbbi 
szavakat: lódult, igyekezett a kocsmá
nak.

— Aggyisten! — robbant be az ajtón 
magyar szóval.

A kocsmaasztalnál csakugyan egy

usziei.

magyarféle ember ül, kék-posztóruhás. 
Kerek és tokás szőke fején félrecsapott 
pörgekalap. Vékony szőke bajsza, mint 
két kemény drótszál az orra alatt, egyik 
fel, másik le. Egy búsvilágú faggyú- 
gyertya mellett pipázik kurtaszáru és 
zöldbojtos cseréppipájából. Előtte vör- 
henyes bor, hosszúnyakú palackban.

— Aggyisten — hőköl el meglepő
déssel —, no jó hogy jön már valaki, 
segít átkoznom ezt a lőrét.

A muszka csak néz.
— Hát hogy a fenébe kerülsz te ide 

cimbora ?
A cimboráról csakhamar kiviláglik, 

hogy nem is annyira magyar, mint a ru
hája, csak ép hogy négy esztendőre 
magyar földre rekesztette a háború. A 
béke hírére fölkerekedett, hazaindult, 
csakúgy, mint Takács János, ahogy föl
kerekedett és hazaindult a muszka 
földről, muszka süvegben, muszka köd- 
menben.

No, a két ember egyszerre összeba
rátkozott. Iván úgy beszélt magyarul, 
mint János muszkául, hát beszélgettek- 
Vidám szép kedvvel beszélgettek. Hol 
magyarul  ̂ beszélgettek, hol muszkául, 
hol pedig alkalmatosán keverve a két 
nyelv szavait.

— Hát honnan gyössz? Milyen táj- 
rul? — kérdezi azután János.

— Ókécskérül — feleli Iván —, a 
Tisza mellett van az.

Szihaloin táján nem jártál?
Iván a fejét rázza. Nem járta táját 

ozihalomnak, hírét se hallotta.
Koccintanak, isznak. Iván pipázik. Já 

nos cigarettázik. A gyertyába gondol- 
kodnak.

Aztán Iván kérdi, hogy János merre 
)art nagy Oroszországban?

János Őreiben raboskodott, még bel •
, b nem járt. Hát megint hallgatnak 

egy sort. Koccintanak, isznak. Gondol
kodnak.

— Milyenek otthon az állapotok? — 
szólal meg ismét Iván.

— Hát hol hogyan — von a váilán
— neho1 van kenyér, néhol nincs.

m- T  i?.tam’.01' vót kvátyit.(Bőven.) Hat minálunk?
— Magyarországon van kenyér. So- 

kat rekviralnak, de azért van kényéi
h°| én vótam' otl vót kenyér! Eldugtuk a lisztet. Csizmáért kaptunk

lisztet. Meg a kutya is ehetett 
Kvátyit.

Isznak. Hallgatnak. Iván szivogatja 
a pipát, János szivogatja a papirószit. 
Gondolkodnak.

Jánosnak azl'án szava ered: el
mondja, hogy nem várhatta meg a hi
vatalos hazaterelést, mert neki felesége 
van otthon. Csak egyhetes házasok 
vollak, mikor elszakadtak egymástól a 
háború mián.

— Ej, ej — mondja a muszka.
János tovább beszéli a sorát, hogy

hivatala van neki otthon a faluban: ha
rangozó és levélhordó hivatala, otthon 
Szihalom mellett. Nem nagy a fizetés, 
csak alig, hogy egy süldő kerül belőle 
télre. Mégishát egy házaspár megélhet 
belőle, valahogy.

— Szegényesen, de megélhet.
— Nono — mondja a muszka.
Aztán Iván regéli el, hogy neki is van

hivatala otthon, mert ő meg hát iskola- 
szolga volna Kalpnafalván és hogy két 
kis gyermeknek a s^rsa nehezíti kivált- 
képan a szivét.

— Hej szegény kis Nyunyám, hej sze
gény kis Alekszejem, két kis pisze bo
gár. Nyunya még csak hat éves, A!ek- 
szej három, ámbátor hát most m ár. . 
Nyunya igen okos. Már meg is varrta a 
rosszabbik ingemet, ahol feslés vót 
rajta. És csak úgy maradtak a házban, 
csak úgy . . .  Isten oltalmára bízva, a 
két kis pisze bogár.

János meghatottan pislog.
~  Vöt, vöt — mondja muszkául, 

ami annyi, mint ej, ej.
Aztán vigasztalóan biztatja Ivánt:
— Megvannak azok az anyjukkal.
"— Az anyjukkal? — csodálkozik 

Iván — iszen az anyjuk a temetőben 
fekszik.

Ezen meg János csodálkozik el: ha 
már valaki a temetőben fekszik, való
ban bajos az állapot. De méginkább el
csodálkozik, mikor Iván elmondja, hogy 
voltaképen nem is édesgyermekei o ne
vezettek, csak mostohagyermekei. Mert 
özvegy volt az asszony, az előbbi is
kolaszolgának a felesége. És ő úgy lé
pett a helyébe, hogy az özvegyet is el
vette a két kis árvával együtt.

így a helyes — bólint János.
De azért csodálkozón pillog és a fe

jet rázogatja.
, 7~ ^  *éy — mondja elégedetten 
Iván — mert voltaképpen én Leltem 
volna az első férje is. Én ám. De Jer- 
molaj kapta meg akkor az iskolaszolgai 
hivatalt. Fedorovics Jermoláj. Hát ő 
vette el, az a Fedorovics Jermoláj. És



hát Nyunya nem is Jermolájra hasonlít, 
hanem énreám.

János nem igen érti ezt a bonyodal
mat, de azért bólogat:

— így a helyes.
— így — bólintja rá Iván is — Nyu* 

nya az én hasonlatosságom, Alekszej 
az anyjáé. Hjej . . . Két kis pisze bo
gár . . .

Kiveregeti a hamut az asztal szélén 
a pipájából.

— Bizony nem nagy a fizetés — só
hajt aztán elgondolkodva — kövér is
kolaszolga nincs Oroszországban.

— Harangozó sincs kövér nálunk — 
veti rá János.

— De mégis hát van südőd. Nálunk 
nincs südő a magunkfélén,?k. Csak ép 
hogy a temetések . . . Temetéseken én is 
kántálok a diakónussal, a pópa mellett; 
nekem is jut a kalapból.

János ezt már jobban megérti. Lá
tott temetéseket. Látta hogyan kántál
nak: Hoszpodi pomiluj és hullnak a há- 
romkopekes apróbankók a diakónus 
kalapjába. Bizony silánvka jövedelem.

— Vöt, vöt — sajnálkozik János.
A muszka a fejét rázza:

Hogy sírt a két kis pisze: „Ne 
menj el papasa, ne hagyj el bennün
ket". Letérdel'ek elém, úgy könyörög
tek: ,,Ne hagyj el papasa . . ." Mutat
tam nekik a cár képére: „Cár paran
csol: papasa engedelmeskedik". Hát 
akkor a képnek fordultak, könyörög- 
tek: „Felséges cár atyus, ne vidd el a 
mi papasánkat!" „Hazagyövök" — bíz
tattam őket — csak ne sírjatok édes 
kis csibéim, majd meggyövök egyszer. 
Hát most már hálistennek . . .

Ivánnak csupa könny a szeme. Tölt 
a két pohárba.

— Az én feleségem is nagyon rítta 
a sort — sóhajt elgondolkodva János is

odafeküdt a lokomotyi elé . . .
Isznak, hallgatnak. Iván szivoga'ia a 

pélpát, János szivogatja a papirószit.
— Sajnáltam pedig a gazdámat — 

csóvál a fején elborongva Iván — jó 
ember vót. Csizmadia vót, jó ember 
vót. Kender János csizmadiamester. Jó  
ember vót.

— Hát az enyim — veti fel a fejét 
János — az enyim . . .

— Én csak talpaHam, foltoztam — 
folytatta Iván — ő meg új csizmákat 
varrt. Vót minekünk bőr, vót pénz, vót 
bor. Kender János csizmadiamester. 
.Igyál Iván!" Jó  ember vót.

— Hát az én gazdám? Az én gazdám 
még a vasútra is elkísért, feleségével, 
gyerekeivel együtt. Negyven verszt. Ezt 
a piros rubaskát is tőle kaptam. Se
lyem. Nem új, de selyem. Akkor se vót 
új, mikor adta. De azért jó: nem visel
tes. M^rt kihízott belőle.

— Kender János is kövér volt, ilyen 
has, ilyen toka, fekete bajusz. Jó  ember 
vót.

— A tarisznyámba kalács, pogácsa, 
eéy palack szamogonka. Meg egy száz
rubeles, cári! — Ne menj el m oje 
továris Jogán! — mondták — lovam, 
tehenem is téged sirat. Még a házam 
fala is sirat m oje továris Jogán, mert az

se lát több meszet, ha te elmégy. In
kább hozd el a feleségedet is.

— Hozd el a feleségedet — biztatott 
az asszony is.

— Hozd el — mondogatta az ember 
is — itt jó mód van, sehol sincs ilyen jó 
mód. Itt a világ közepe János. „Sehol 
nincs ilyen jó mód". Paraszti ember vót 
pedig az én gazdám. Nikoláj Fintics 
Bráhin a becsületes neve. Soha nem 
vótam én olyan gazdag ember, mini 
Nikoláj Fintics gazduramnál. Tejbe 
mosdottam, szalonnával törülköztem, 
kóbász vót a nyakravalóm.

— Mink is két disznót öltünk, nagy- 
nagy két disznókat. Vót ott szalonna, 
sonka, kóbász... h a jj! Tepertős túrós 
csusza! . . .  A kutya is jobban élt, mint 
minálunk a főkomiszár. Névnapok, ke
resztelők, lakodalmak, torok. ,Itt ülsz 
mellettem Iván. Igyál Iván! Isten éltes
sen Iván!" És ő is azt mondta. „Sohse 
menj te haza Iván! Itt a világ közepe 
Iván! Muszkaország már csak valahol a 
szélin lóg".

— Hát jól is beszélt az a csiz- 
magyia.

— Vasárnap meg a kocsmában. „Itt 
ülsz melle!tem Iván. Igyál Iván"

— Hát mink a csájnájában. Mink is 
minden vasárnap. Ott ugyan nincs se 
bor, se szamogonka, de minket ám a 
csájnájás a maga szobájába eresztett. 
Ott ám vót szamogonka kvátyit. Négy
kézláb mászi'unk haza.

Iván legyintett.
— A bor különb ital. Van ott bor 

haj-hajjj! tepertős túrós csusza. „Igyál 
Iván. Isten éltesen Iván." Reggel danó- 
káltunk haza. Másnap nem dógozlunk. 
Sohse lesz nekem olyan zsíros a ba
juszom.

— Hát mikor mink Nikoláj jal . . .
— Hát mink Kender János uram

mal . . .
Éjfélig beszélgettek kiki a maga pa

radicsomát. Közben-közben bort ren
deltek. János orosz papirószival kinál- 
gatla Ivánt. Iván letette a pipát és ci
garettázott. János fölvette a pipát és 
pipált. Aztán megint Iván pipált és J á 
nos cigarettázott. Meg-megint János 
pipált és Iván szívogatta a cigarettá
kat.

— Hát mikor mink Nikoláj ja l . . .
— Hát mikor mink Kender János 

urammal . . .
Danoltak is egyet. János orosz nótát, 

Iván magyar nótát. De mind a ketten 
danolták az orosz nó'át is, a ma
gyart is.

Aztán lef?küdtek, persze csak szal
mára, a kocsma földjére. És Iván ál
modott Kender János uramról meg a 
két kis piszéről. János álmodott Niko- 
1 áj Fínticsről, meg az egyhetes asszony
ról, aki a lokomotyi elé feküdi.

Reggel mind a kettő korán kelt.
Iván arra gondolt, hogy Jánosnál 

muszka pénz van, ő nála meg magyar. 
Jánosnál valóban volt még száz és öt
vennyolc rubel. Ivánnál meg ötszáz s 
egynéhány korona. Iván örömmel vál
totta magáénak a rubeleket két koroná
jával. A ruhájukat is megcserélték. A 
piros rubaskától János nem akart

megválni, de Iván meg éppen azt óhaj
totta a legerősebben.

— Minek az neked? Adtam posztó- 
lajbit, az való magyarnak. Rubaska 
való orosznak, posztólajbi magyarnak.

— Nem is nekem, a feleségemnek 
szántam.

— Férfinak való az, nem asszonynak. 
Rubaska való orosz férfinak.

S odarakta János elé minden mara
dék magyar pénzét.

— Orosz férfinak való.
Hát János végre is ingadozott. Iván 

rátette a pénzre a pipát, dohányzacs
kót is, hát aztán akkor János levetette 
a rubaskát. A pipáért ő meg hát a ma
radék orosz cigarettáit adta oda.

Belódítottak reggelinek egy csésze 
teát. Utána szalonnát, Iván tarisznyá
jából. Szalonna után egy kupica pálin
kát. Pálinka után pogácsát, János háti
zsákjából. Pogácsa után megint egy ku
pica pálinkát.

János rágyújtott aztán a pipára. Iván 
rágyújtott a cigarettájára.

Á kapu előtt kezet szorítottak:
— Isten áldjon meg, János.
— Szvo karos, Iván.
Iván indult a báránybőrsüvegben 

napkeletnek, amerre a két kis pisze la
kik. János a pörge kalapban napnyu- 
gotnak, amerre az asszonyka lakik, aki 
lefeküdt a lokomotyi elé.

Csillagbetűk titka.
I r t a : H angay Sándor.

Az őszi égre, hogyha néztek: 
Csillagbetűk, szent ős-jelek  
— Földi javaknak áhitója  — 
Utadra óva intenek.

Fénylő körök és apró pontok, 
Meg titkos ábrák, vén csudák 
Cifrázzák, rejtik hét lakattal 
A Szentek-szentje trónusát.

És töprengön botorkál rajtuk 
Szemed, — bódultán áll agyad, 
Mig lázadozva sír a lelked. 
Nyitjára nem jössz, nem szabad!

Egy é jje l nékem mégis megnyílt 
S azóta többé nem titok,
Hogy mit írnak a menny boltjára  
A láthatatlan Írnokok.

Ír ják  és értsd: te vaksi féreg, 
Ki földet túr s bálványt emel, 
Nem hallja az, hogy a szívében  
A nagy mindenség énekel.

S mert vak, süket vagy, úgy rendelték  
Az égbolt néha meg-meging 
És csillag hull a sár ölébe,
Hogy újra láss és hallj megint.

Hulló csillagból lesz a költő, 
Ki nagyszerű csudákba lát 
S mert le lke égi tűzből pattant 
N eked lobogja ki magát.



22 1925 február 15.

A SÁNTA GENERÁLIS.
Irta: Herceg Ferenc.

A vitorlázást két okból is kedvelem, 
Az ejjyik az, hogy a hajón minden nap
nak huszonnégy egész órája van, A 
nagyvárosi ember, ki az örökös kapko
dás és sietség között arra sem ér rá, 
hogy éljen, egyszerre bővében van az 
időnek. Mit csinálsz ma délután? Ki
tisztítod az angol pipádat. Ahhoz azon
ban madártoll is kellene. Jól van, al
konyaikor majd keresünk egy szárcsát 
vagy egy búvárt, a pípatisztogatással 
ráérünk holnap is.

És még egy kedves oldala van a vi
torlázásnak. Olykor szerencsejáték, 
melyben a természet hatalmas démon
jai a partnereid. A játék esélyei titok
zatos, boldog lázba ejtenek. Képzeld el, 
hogy Kecskemétről fel akarsz menni 
Budapestre, még pedig híntón. Kivonta
tod kocsidat a házad elé, ráülsz a 
bakra, pipára gyújtasz és vársz . . .  Egy
szerre megzúgnak a jegenyefák, négy 
tüzes fekete ló áll előtted. A nyerges 
hátán lobogó hajú, villogó szemű, bájos 
ifjú démon, ül. Szó nélkül a kocsi elé 
fogja lovait, aztán — hajrá! vágtatva 
megindít az országúton. A lovak nesz 
nélkül, puha szökésekben haladnak, te 
két kézzel fogod a gyeplőszárat. . .  Le
het, hogy felrepítenek Pestig. Lehet, 
hogv Lajosmizsén egyszerre párává 
foszlik a démoni fogat és te megint 
mozdulatlanul pipázhatsz az úton. A 
fekete lovas a tramontana volt. De jö
het még a Ievante, a maestral, a bóra 
vagy a sirokkó, egy istenség gyermekei 
mindannyian.

Jobbra tőlünk vannak a sárga vegliai 
sziklanartok, balra a horvát hegyek, 
melyeknek oxidált ezüstszínű karsztos 
lejtőin a fiatal erdők úgy festenek, mint 
a zöld penész. Már látjuk a cirkvenicai 
Terápia-palotát. Akkorka, mint egy 
gyufaskatulya. Embereket nem látok a 
parton, de az élet zaja kihallatszik öt 
kilométernyíre a tengerre, csilingelés, 
gyereksírás, kakaskukorékolás hangján! 
A tramontana elállóit. Egy ideig még 
rángatta, csapkodta a vitorláinkat, de 
annyi ereje már nem volt, hogy előbbre 
vigye a hajót. Meg kell várnunk a dél
utáni levantét.

A sánta generális a közeli vegliai 
partra mutatott, egy nagy sziklára, 
mely olyan likacsos volt, mint a fürdö- 
spongya és azt mondta, hogy arra van 

7- ő családi birtoka. A felesége odaát 
lakik Szelcén és ha földjük után akar 
nezni, akkor másfél óráig kell forgatnia 
a barka lapátjait.

Kíváncsiak lettünk a domíniumra és 
mivel okosabb dolgunk nem volt, csó
nakra kaptunk és kieveztünk. Mert kel
lett másznunk a nagv sziklái. Odalenn 
a melységben kerek kráterlyuk ásito- 
zott, akkora, mint egy cirkusz porondja, 

Burgonya, néhány
szolotoké, kel fügefa termett benne.
- . ? °.,tj ,?.z' mondta nem minden
onerzet ne'kul a generális. De aztán

egyszerre dühre lobbant és káromkodni 
kezdett.

__ Tessék, a gazemberek megint el
lopták a földem felét!

Kapzsi szigetlakok éjnek idején ki
járnak az őrizetlen birtokra és puttony
ban viszik el a cinóbervörös anyaföldet.

— Majd visszaszerzem a télen! — 
vigasztalta magát a generális, miközben 
egy baljóslatú pillantást vetett a szom
szédos kráterlyukak felé.

Félóra múlva megeredt a Ievante és 
mi folytathattuk az utunkat, igaz, hogy 
csak lavírozva. Szelce tájékán meg
akadt a szemünk egy fantasztikus, fe
kete felhőrongyon, mely baljóslaíuan 
szállott a kék égen. Ugyanakkor egy na
gyon mocskos bárka közeledett felénk 
a partról. Egyetlen nagy, barnapiros vi
torlája volt, afféle sárkányszárny, mi
nővel talán a kínai dzsunkák mennek 
Oly gyorsan repült, mint a teknő, mely 
a Gellérthegyre viszi a boszorkányokat. 
A vágtató bárka legénysége két asz- 
szonyból telt. A kormányt az öregebbik 
fogta, a hajó orrán, hosszú csuklyával a 
kezében, hatalmas termetű fiatal me
nyecske állott. Olyan volt, mint a női 
ruhába öltöztetett matróz.

— Nem szoktak a tengeri kalózok 
néha asszonyoknak öltözni, hogy meg 
ne ismerjék őket? — kérdezte a kereszt
fiam, aki messzilátóval figyelte a bár
kát.

A két asszony egyenesen nekünk jött. 
Mikor már csak egy evezőcsapásnyira 
voltak tőlünk, a fiatalabbik elkapta 
csáklyájával az egyik drótkötelünket, a 
bárkája aztán hozzáfeküdt a Sirály bor
dáihoz.

— Hol van az a korhely? — kérdezte 
tőlem a kormányon ülő hölgy.

— Generális — kiáltottam le a kony
hába, — gyere fel, a kedves anyósod és 
a feleséged akarnak veled beszélni.

A generális feltűnő csendesen cs sze
rényen köszöntötte hölgyeit. Mi tapin
tatosan elvonultunk és igy nem tudom 
hogy mit tárgyaltak bizalmas csal jói 
körben. A szenvedélyes beszédnek az 
lett a vége, hogy a generális némi pénzt 
adott kedveseinek, egyszerrnind azonban
orvul lekapcsolta csáklyájukat a Si
rályról, úgyhogy a kutter megkönnyeb
bülten vitorlázhatott tovább. A hölgyek
nek alkalmasint lett volna még mondani 
valójuk, de meg kellett elégedniük az
zal hogy az öklükkel és csáklyájukkal 
hadonazva integessenek a tovairamló 
oiraly után.

A vegliai parton három fókafejnyi 
szikla meredt ki a vízből. A három szír
ien három fekete nagy madár ült, há
rom karakatona. Olyan furcsán egyfor
mák voltak, mint egy szecessziós kárpit- 
vetett A k°mám azonnal a Puskája után

Egyet meg1övök közülök . . . Úgyis 
tolira van szükséged a pipatisztításhoz.

Csónakba szal ott és a sánta generrt- 
' akl r°PPantul szereti a mulatságnak 
ezt a nemet, kezébe vette az evezőket.

Én azalatt a messzilátóval néztem a ma
darakat. A Busch-féle prizma-binokli- 
val tisztán láttam szárnytolluk zöldes
fekete zománcát.

Most elcsattant az első lövés. A há
rom kárakatona egyszerre a vízbe zu
hant, mint három kődarab.

— Mind a három megvan! — kiál
totta újjongó csodálkozással a vadász.

Jó  ideig hiába kerestem a madara
kat, aztán megláttam a három hegyes- 
csőrü fejüket, amint nyugodtan és se
besen szántották a vizet. Még egy lövés. 
A három okos fej már akkor eltűnt, a 
sörétek a puszta vizet szántották, öl 
perc múlva az öböl lulsó felén fedeztem 
fel őket. Most is sebesen és nyugodtan 
úsztak. A koma méregbe jött és rájuk 
duplázott. A lövések csattanva verték 
fel a sziklák visszhangját, a távoli he
gyek dübörögve, mennydörögve, majd 
hosszan morogva válaszoltak rá.

Hangosan el kellett magamat nevet
nem, mikor a három madárfej egy pil
lanat tízedrészéíg a csónak evezője 
alatt merült fel, ott, ahol a v a d á s z i
ban égő koma legkevésbbé kereste őket. 
A Sirály egész legénysége most már a 
kárakatonák pártjára állott. A vadász 
még vagy négyszer lőtt, aztán felemelte 
a kezét.

— Nincs több patronom!
A három kárakatona szabályos liba

sorban, biztos távolságban hasította a 
vizet.

Alkonyaikor megláttuk a zengi cita
dellát és a nagy dohánygyárat. A ki
kötő nagy árbocán rengeteg nagy hor
vát zászlót lengetett az esti szél. A 
móló mögül hófehér gőzhajó jött ki do
hogva a nyílt, tengerre. A hajóról éne
ket hallottunk és valamennyien fü1elni 
kezdtünk. Aztán egy kis meghatottság 
vett erőt rajtunk. Gyermekkorunk óta 
jól ismert, kedves akkordokat sodort 
felénk a Ievante. Több száz szép csen
gésű hang énekli: Isten áldd meg a ma
gyart!

Pécsi és nagyváradi katonanövendé
kek zendítef.ték bele az Adria bíboros 
alkonyába a jövő zenéjét. A kereszt- 
fiam mindjárt a nagyárbochoz szaladt 
és köszöntve háromszor mélyen leeresz
tette a lobogónkat.

A verbenigói hegyek mögött vérvörös 
volt az égboltozat. Följebb égő na
rancssárga; a zeniten lilaszínű. A le
vegő szivárványos színpompájában há
rom fekete pont úszott nyugat felé: há
rom kárakatona. Utánuk néztünk és 
egész szívünkből örültünk, hogy jó 
egészségben érhették meg a mai estét.
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Ének a végekről.
Irta: Krúdy Gyula.

Hallottátok már a felvidéki haran
gokat?

Milyen másképen szólnak a harangok 
a Felvidéken, mint az Alföldön! Kö- 
zépkorias csengésükben történelmi ze
nekarok szólalnak meg, kifinomodott 
hangjukra mindenféle látományok tűn
nek fel szemeink előtt, az ó-tornyok 
körül eszünkbe jutnak hazánk histó
riájából való jelenetek; minden harang
ütés egy varázsló szó, amely csengve, 
zengve, énekelve mond el borongó szá
zadokból való történeteket. Az ember 
egyszerre közelebb érzi magát nemzeti 
históriájához, mikor a felvidéki váro
sok harangjait, hallja: ősei is ugyan
ezen harangokat hallották, midőn az 
akkor még új kockaköveken a templom 
felé lépegettek, keresztet vetettek, fel
fohászkodtak és ugyanezen harangok 
gyönyörű zenéje mellett elvonultak a 
város falai közül, hogy itt hagyják ne
künk izgalmas vagy szomorú történe
tüket, egy nevet, vagy egy évszámot a 
múlt időkből. — íHa sohasem jutna 
eszünkbe drágalátos történelmi múl
túnk: a felvidéki harangok szavára 
megelevenedik minden iskolai olvas
mány, regény, tanultság, amit hazánk 
történelméből szívünkbe zártunk. A ha
rangöntők tán több ezüstöt és aranyat 
kevertek a rézhez, mikor ezeket a ha
rangokat öntötték. Vagy talán az ősök 
lelke, fohászkodása, sóhajtása, öröme 
he'évegvült a harangok hangjába, mini 
egy örökös visszhang? Bármínt múlik 
az idő, a felvidéki harangok mindig a 
magyar középkorról beszélnek, mert 
akkor tanulták meg az első hangot, 
amelyet kiejtettek.

Az érc-zászlók a toronytetőn ponto
san mutatják a hegyekből fuj dogál ó 
szelek irányát, a városházán a pecsétes 
levelek megmondják, hogy ki a király 
Magyarországon, a városi zenekar, 
amely néhol bányászok társaságából, 
máshol zenekedvelő polgárokból alakul: 
minden ünnepélyes a^alommal effujja 
a Himnuszt vagy a Rákóczit, olyan 
meghatottsággal, mintha az egykori ma
gyar királyság mind a négy folyama 
mellől Késmárkra irrnyodna minden f:- 
gyelem: mily zenedarabokat játszik 
Szent István napján a tüzo1 tózenekar?

Takácsok szövőgépe kattog a téli 
délután kékségébe borult házikókból, 
amely szövőszékeken egykor Kriszlus 
urunk ingecskéjét szőtték, hogy örökké 
az tartson s együtt növekedjen a gyer
mekkel . . . Aranymívesek, régiségke
reskedők, hímzéssel foglalkozó iparosok 
maradtak itt a középkorból, akik oly 
szerelmesei mesterségüknek, mint 
messzi őseik, akik a két királyságban 
(a lengyelben is) megbecsültették a sze- 
pességi ipart. A fensíkon, amelyet a 
Tátra merőlegesen határol, mint valami 
operai díszlet: furmányosok nyargalnak 
a gránic felé tokaji borral, bélai boro
vicskával, vászonnal és felpirul az ar
cuk a meghatottságtól, ha magyar nyel

ven szól hozzájuk az utazó. Ez az a 
táj, az egykori szepesi grófság, ahol a 
lakosok mélyen megemelintették a ka
lapjukat a magyar szó előtt. Mintha 
szegény leány ment volna dúsgazdag 
emberhez: olyan büszkék voltak hatal- j 
más urukra, Magyarországra a Poprád 
partjain. A késmárki tornyok csengő, 
csilingelő, az örökös szélben foszlado
zott melódíájú harangszava, óraütése a 
pergő magyar történelem számára je
lezte az elmúló órákat, esztendőket, — 
mintha a közelben állottak volna a kró
nikások, akik minden alkalommal fel
jegyzik a Szepesség hűségét a gyönyörű 
Magyarország iránt. Szegény lány volt 
ő, akinek ártatlansága és hűsége a ho
zománya.

E hegyes háztetők alatt, vasrácsos ab- 
lakok körül, döngő kapuboltozatok mö- j 
gött olyan magyarok laknak, akik éle- ; 
tűk büszkeségét, lelkűknek minden re- 
ménységét. abba a hitükbe vetették, ; 
hogy van valahol egy igen hatalmas, 
míndenekfölötf. való magyar állam, 
amely dicsőséges kezével sújthat és 
felemelhet. A hivatalnok-ünnepeket itt 
oly pontosan megtartották, mintha a 
mindenkori kormányelnök aggodalma
san várná a jelentést a késmárkiak vi
selkedéséről, a március tízenötödiki nap 
csaknem olyan ünnepnek számított, 
mint a karácsony, mindenki a legjobb 
ruháját öltötte magára a koronázás év
fordulóján és a városi notabilitások ősz 
vagy kopasz fejükkel megindul tan bó- 
longatfak, mikor a polgármester a 
Méze-kertben (rossz idő esetén a két 
kövér asszonyok vendégfogadójában) 
poharát Ferenc Józsefre °meHe. A vá
rosháza tanácstermében Ferenc József 
képe uralkodott talpig olajban, piros 
husárnadrágban és mielőtt a havasi le
gelők bérbeadásáról határoztak vo'na 
a lojális szenátorok, talán némelyiknek 
megfordult a fejében, hogy mit szólna 
a tanácsi határozathoz őfelsége.

Ebben a városban minden utcakő, 
minden cégtábla a boltok fölött, minden 
hang a piarcon vagy a gyülekezetben 
arról beszélt, hogy a leghatalmasabb 
nemzet a világon a magyar, amelyhez 
tartozni dicsőséges és jövedelmező ál
lapot. A romjaiban andalgó Thököly- 
vár mögött alföMi diákok tanulták a 
tpckét, a hársfalevelcs promenádon kar
öltve sétálgató crpcer-kisasszonyok tün
tetőleg és hangosan fitogtatták a ma
gyar szót, a kis vasúti állomáson az esti 
vonat beérkezésekor korzózó hölgyek 
(a városban egyetlen aszfalttal borí
tott területen), amíg ropogva sétáltak, 
magyar dalokat dúdolgattak, hogy a 
szárnyvonal masinisztája szívesen idő
zött a késmárki állomáson. Csak mesz- 
sze, a külső utcákban maradt meg egy- 
egv tábla, amely német szóval emléke
zetben tartotta az utca régi nevét, kér
kedve, büszkén magyarul beszélt itt 
mindenki, ha a bérkocsisok idegeneket 
hoztak az állomásról, a tánciskolában

nemzeti öltözetben jelentek meg a leg
jobb táncosnők, az öreg boltosok szé
gyenkezve "hívták elő fiukat vagy 
leányukat, ha a vevő magyarul szólalt 
meg. Még a városi dobos is magyarul 
proklamálta mondanivalóit a külső tel
keken és csak suttyomban mondogatta 
el az öreg tótoknak anyanyelvükön a 
proklamáció tartalmát.

És a líceumban keménykölésű, sovi
niszta, többnyire függetlenségi érzelmű 
professzorok nevelték az ifjúságot, 
mintha megbízatásukat még Rákóczi 
Ferenctől vagy legalább is Kossuth La
jostól nyerték volna az ifjú szívek fel
világosítására. Sehol Magyarországon 
nem szavalták bensőségesebb meggyő
ződéssel Vörösmarty és Petőfi költemé
nyeit, mint a líceum önképzőkörében. 
Csak emlékezzetek, alföldi magyarok, 
kik néhány ifjú esztendőtöket Késmár
kon vagy más szepességi iskolában töl
töttétek, mily rajongása és földöntúli 
tisztelete volt itt, hideg, hosszútelü, 
havas északon imádták a magyarságot 
szerény, félig-meddig mostoha fiai, a 
szepességiek, a Kárpát fagyot és nél
külözést termő fensíkján. Az esztendő 
nagyobbik felét mély csendességben 
élte át itt a lakosság a fürészporral be
tömött ablakok mögött, félméteres hó
val borított háztetők alatt. A borzalmas 
kárpái tél foga alatt megroppantak a 
fenyőerdők, méteres hó borította a 
piarcot, a vicinális-vonat napokig adós 
maradt a pesti újságokkal, idegen hét
számra nem érkezett a szép Magyaror
szágból e tájra, ám a diákok bálján, 
amelyet Vízkeresztkor tartottak, a tűz
oltó-zenekar szinte fáradhatatlanul 
fújta el számtalanszor a Rákóci-indulót, 
amelyre az ifjúság táncolt s az öregek 
könnyes szemmel bólongattak.

Most már a szélvész fújja a tárogatót 
a Thököly-vár bedőlt ablakain át.

Jelek.
Valami van a néma dacban,
Valami zord, felem elő:
Lázongó, elfojtott erő  . . .

Valami van a hallgatásban, 
Valami, mely zokogva szól: 
Megrázó, fuldokló sikoly . .  .

Valami van a  hosszú gyászban, — 
Valami, mely kacagva jár: 
Tavasz-mosoly . . . reménysugár . .

Valami van a tört szem ekben, — 
Valami csillanó parázs:
Múló fény, hosszú-villanás . . .

Valami van a sorvadásban, — 
Valami fájdalm as szülés:
Titáni tettre készülés . . .

Valami van a bántó csöndben, — - 
Valami rejtett, éji zaj:
Közelgő, félelm es vihar . . .

Vályi Nagy Géza.
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A „magyar tenger" nevét szláv ere
detre vezetik vissza nyelvészeink. Ál
talánosan elfogadott vélemény ez és 
valóban merészség tőlem, hogy szembe
szállók vele. De alapos okaim vannak 
reá.

Bizonyos, hogy a régi szláv blalo 
,,sár“ nagyon hasonlít a Balaton névhez 
és nincs kétség benne, hogy közük van 
egymáshoz. Csakhogy én megfordítom 
a viszonyt és állítom, hogy balaton az 
ősi alak és blato ennek szláv népetimo- 
logiás értelmezése. A magyar Balaton 
ugyanis nem keletkezhetett holmi szláv 
blato — 6/a/on-ból. Az idegen tulaj- ' 
donnák átkölcsönzését szoros lélektani 
és hangtani törvények együttes, kölcsö
nös hatása irányítja. Az idegen név 
vagy értelmes szó az átvevő területen 
s akkor lefordítják: így lesz Heiligen- 
stein a régi magyar Igykő „szent kő“- 
ből. Vagy nem értik a szót s akkor át
írják olyan hangalakra, amely a lehelő 
legközelebb áll hozzá. így hallottam — 
s ez a tapasztalat érlelte meg nálam a 
Balaton név régi magyarázatában való 
kételyt — egy alkalommal, Felsö-Ör- 
ből Stájerföldre utazván, néhány német 
helynévnek magyaros értelmezését csak . 
magyarul tudó kocsisomtól: Fricdberg 

Frigyberak, Hartberg — Harcberek. 
Látnivaló, hogy a német Fried magyar 
frigy, német Berg magyar berek, né
met Hart magyar harc nem fordítások, 
hanem a német szóknak hangzásbelileg 
hozzájuk leighasonlóbb magyar szókkal 
való helyettesitései; amellett Fried — j 
frigy már nyelvünkben meglevő szó- 
kölcsönzésnek használatbavétele az al- j 
kalmi értelmezés céljából.

Már most ez előzmény után menjünk | 
vissza ismét a szláv blato „sár“ szóhoz, i 
Ha csakugyan ily hangzású név üli meg ! 
az új hazába letelepülő magyarok fülét, ' 
akkor nem Balaton, hanem Bala-tó 
vagy Baltó-féle a’ak állt volna elő. 
Mind a két esetben igen sikerült ma
gyar átírás lép az idegen hangzású szó 
helyébe, mint Bala-vásár Erdélyben, 
Bala-zsér Beregben, Balla-hida Zalá
ban. íme, a szónak első felét tökélete
sen tükrözné a külön is tulajdonnévül 
hangzó Bala vagy Bállá átírás; ha pe
dig a szó végén -/o lelt volna (szt. 
bla-to): akkor nincs az a magyar fül, 
amely ezt a blato nevet ne Írja át 
Balató-\á. Már pedig a Balaton mel
lett soha Balató-féle ej lésről nem tu
dunk, ilyesminek híre-hamva sincs. Le
hetetlen föltevés tehát, hogy a magyar 
Balaton őse szláv Blato lett volna. 

Egyébiránt még más szempontból
gyanú alá esik 
eredet. Hogyan föltételezett szláv 

nevezhet! e volna el
akármely nép a régebben szintúgy mint 
ma éppenséggel nem mocsárképü Bala
tont „sár -nak! Igen, akkor, ha csak 
arról volt szó, hogy cgy előtte ismeret-

,neR bud.1 svA-
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Balaton neve.
Irta: Vikár Béla.

len, érthetetlen idegen névnek a saját 
idiómájára való átírását kellett vala
hogy megtalálni. Ebben az esetben a 
Balaton — Blato értelmezés igazán si
kerültnek mondható. A fejlődés tehát a 
megfordított úton járt, mint eddig vél
tük: Balaton az ős, Blato az utód.

Említsük meg, hogy nemcsak a tó
nak, hanem egy borsodmegyei falunak 
is Balatony neve van, helyesebben volt, 
miként Fényes Elekből tudjuk. E falu 
az Eger vize mellett fekszik. Ott se 
volt mocsár sohasem. Víz volt és van.

így jutunk el ahhoz a köve:keztetés- 
hez, hogy a Balaton név vége: tón nem 
lehet más, mint a Don, Dona, Duna, 
Dunajec, Duna, Dvina, régi Tanais, 
svábjaink nyelvén Tana* hangzású 
szó, amelyet alán eredetűnek magyaráz 
a nyelvészet és amely egyszerűen ,,viz“ 
jelentésű; vagyis hogy Balaton azt 
(eszi: Bala-viz v. ö. Balavásár.

Hogy Európa egyik leghatalmasabb 
vizének, mint legnagyobb folyamának 
neve is az alánoktól ered, az nem tehet 
meglepő. Ez a régiségben roppant terü
leteken hol átmenetileg, hol hosszabb 
ideig otthonos vitéz nép mindenütt ott
hagyta a keze nyomát. És kétségkívül 
nem a Balaton lesz az egyedüli név, 
amelynek alán eredete még ki fog de
rülni.

Kérdés azonban: eredeti tulajdona 
volt-e az alán népnek ez a tón — dón 
„víz" szó, nem kölcsönvétel-e, mint az 
uralal'áji nyelvek víz szaváról gyanít
ják. Ezt a kérdést igazolja egy adat, 
amely szerintem fontos. A kaukázusi 
hunok, vagy amint orosz közvetítés 
után nevezzük őket: avarok nyelvében 
tin a. m. víz. Nyilvánvaló, hogy az alán- 
utód osszétek dón „víz" szava és a 
többi ugyanily jelentésű név ezzel az 
avar tin „víz" szóval azonos. Minthogy 
a jelenleg szintén Kaukázusiaké osszé
tek iráni eredetűek, ami még saját 
nyelvükben: iron „osszét" is kifejezésre 
jut, tehát az indogermánsághoz tartoz
nak, lehetséges, hogy a dón — tón 
„víz szót ők kölcsönözték a hunoktól; 
hiszen tudjuk Atilla történetéből is, 
hogy hun és alán sokat érintkeztek egy
mással s ez az érintkezés a kél nép 
közt Atilla korát megelőzőleg is fölte
hető.

De hogyan került hát a Balaton ncv 
a magyarba? Hiszen a magyar honfog
lalás itt már nem alánokat, hanem egy 
csomó más népet; szlávokat., némete
ket. avarokat talált. Ezeknél az utób
biaknál fogjuk a rejtély nyitját keresni.

A pannon avarok nemzetiségéről már 
közzé tettem azt a véleményemet, hogy 
a magyar honfogla’ásig itt megmaradt 
avar népesség és a kaukázusi ú. n. ava- 
ío i_ fgy ési ugyanaz a nép (M. Nyelv. 
1915). Ezeknek a pannon avaroknak 
köszönhetjük a Balaton nevet. Bízó- 
nyara ők tartották fönn a hős honfjrf- 
. . .  ? ai*n nevét is a zalamegyei Ba- 
janháza nevében. A Baján szónak pon

tos mása ma is él a kaukázusi avarok 
ajkán: báján és azt jelenti: „ösmeretes, 
biztos, igaz". A hangsúly a második 
szótagon van s ez magyarázza meg a 
magyarban a második szó'ag hosszúsá
gát. A kaukázusi avar nyelv réz ma
gyarul réz szava világot vet a Balaton 
vidékének költészetövezte legszebb 
pontján levő Rezivár nevére: a. ni. 
„Rézvár"; az avarban rezi a. m. „réz
ből való". Sok ilyen név van ott a jó 
öreg Balaton körül, melyekre a szláv 
vagy német szín csak később ülepede'l 
le s változtatta meg az eredetinek 
hun-avar színét. Majd lassankint ezek
ről is letisztul a rájuk rakódott újabb 
réteg s akkor elő fognak tíinni a ró
maiak után itt legrégibb honfoglaló 
hun-avar-magyar népelem ősi nyomai.

Öcséimhez.
Messze Törökországba vándorollak

Anyánk csókjára, könnyes orcájára, 
Kedves Öcséim, — em lékeztek-e?  — 
Mint vaksötétben pásztortűz világa; 
Kisér-e még az idegen homályba 
Az édes otthon szeretett tüze?

Tudom, a válás néktek is nehéz volt, 
Szüléink búját ti is érzitek.
De szárnyatok nőtt, — szállj átok hát 

véle!
Boldog reménnyel ki, a messzeségbe, — 
Fiúk, az Isten legyen v e le tek ! . . .

Mi itt maradtunk. Gondterhes szivünkre 
Kopott napokat perget az idő . . .  
Mienk a jelen könnye, szenvedése,
Ó, de a holnap friss hullámverése 
Tiétek, — rátok mosolyg a jöv ő !-. .

A magyar gálya céltalanul táncol, 
Szótlanná dermeszt már minket a vész' 
Csak a fedélzet hangos, — bomlott népe 
Részegen fordul a Halál ölébe,
Itt már az ördög torra fügyörész . . .

Tüzes az égalj — szelet szán az alkony, 
Csillag-szegényen borul ránk az ég ■ ■ 
Még egy hullám — és csendes lesz itt 

minden . . .
Mert ez a sorsa s igy Ítélt az Isten: 
Elmerül ez a koldus nem zedék!. . .

. . .  Mi nem hiszünk és nem iemelünk 
másban,

Kedves Öcséim, csak tibennetek!
Ha mifelőlünk rossz hírek is járnak 
Ne higyjétek, hogy vége a Hazának;
Ti dolgozzatok és rem éljetek!

Most szenvedünk, de ha betelt a mérték, 
Talán az Isten csak leszól: e l é g ! - . .

Majd akkor ismét büszkén ring a 
, . gálya

Es te vezérled, boldogabb világba:
Ifjú nemzedék!

György Lajos.



1925 február 15. 25

Komor felhők.
Irta: Peterdy Sándor.

Rády figyelt, hallgatódzott, szemeit 
az ajtóra függesztette. Igen, ezek a fele
sége könnyed, fürge léptei.

Néhány pillanat múlva csakugyan 
felpattant az ajtó, Sárika tárt karokkal 
repült feléje.

— Dezső, most hallottam . ..
Átölelte hevesen, forrón, szerelmesen.
— Milyen kedves meglepetés, — ör

vendezett az asszony — csak holnapra 
vártalak.

— Tudom, — szólt nyugodtan Rády 
— és akkor valószínűleg itthon is talál
talak volna.

Az asszony csodálkozva nézett urara.
— Milyen különös hangon mondod 

ezt. . .
— Pedig igazán nem akartam semmi

féle hangsúlyt adni szavaimnak. Termé
szetes dolgokról csak természetes meg- 
szokottsággal lehet beszélni. Hogy mu
lattál a kioszkban Pórfyval?

— Kivel?
— Pórfyval.
Sárika tágranyilt szemekkel fürkészte 

férjét.
— Mióta Pórfy neked Gyuri?
— Persze, persze . . . no, nem akar

tam megsérteni. Tehát jól töltötted idő
det Gyurival? Milyen felesleges kérdés. 
Előbb egy kis sétakocsikázás csukott 
autóba, azután uzsonna bizalmas ket
tősben, ez igazán csak kellemes le
het . .  .

Az asszony tekintetét hosszan, mélyen 
férjén pihentette, azután letelte még 
mindig kezében tartott kalapját majd 
komolyan, a férfi elé lépett.

— Mondd Dezső, mi bajod? mi bánt? 
Nem értelek- Ez a hang, ezek a kérdé
sek . .  .

Azt kérdeztem, hogy Pór-, azaz, 
bocsánat, Gyurival voltál-e, vagy nem? 
Sőt, nem is kérdeztem, hanem csak meg
állapítottam . . .

— Igen, Gyurival voltam . . .
— És tegnap délután, alig hogy el

utaztam, nem Gyuri toppant be hozzád?
— De igen, csakhogy . . .
— És késő este volt már, amikor el

ment - . .
— így volt, — vágott közbe hevesen 

az asszony, — de . . .
— És, bár a délutánt együtt töltötte

tek, ma estére nem Gyurit vártad ismét?
— Gyurit vártam, nem tagadom . . .
— Szép tőled . . .
— Vártam, m ert. . .
— Mert fontos megbeszélni valód 

volt vele. Tudom, — bólongatott Rády. 
És nem is tagadod, mert már sejted, 
hogy olvastam Gyuri levelét, amelyben 
jövetelét bejelenti. Hát igen, olvastam. 
Itt feküdt, nyitva az asztalon. Bejelenti 
látogatását és reméli, hogy most mái 
csak nem fogsz akaratoskodni. . abból 
a gyönyörű, szöszke, bodros fejecskéből 
csak kivertél minden aggodalmat . . . 
nem ellenkezel többet. . . belátod, hogy 
minden úgy lesz jól, ahogy azt ő már 
nagyszerűen elintézte és holt bizonyos, 
hogy én nem fogok megtudni semmit.

— Dezső! — kiáltott az asszony és 
tekintetében most már a rémület lán
gocskái izzottak. — Nyugodtan beszélsz, 
de minden szavad keserű, maró gúny, 
pedig . . .

— Előbb én beszélek! — tört ki szi
laj haraggal a férfi. — Elég ideje hall
gattam. Csak néma szemlélője voltam a 
vakmerő, utálatos játéknak, de nem 
ütöttem szét közietek, vártam . . . Azt 
hittem, hogy a tisztesség felülkerekedik 
benned . . .

— Dezső, hallgass meg, kérlek! Oly 
egyszerű a dolog . . .

— Tudom, hogy egyszerű. Elég szép 
számmal vannak elődeid, akik ennek az 
ocsmányságnak minden kis részletét 
megalapozták . . . Felgyújtani egy mű
emléket, tönkretenni egy ritka fest
ményt, sőt megölni egy embert, mindez 
oly egyszerű dolog . . .

Az asszony sápadtan, reszketve nyúj
totta karjait férje felé.

— Könyörgöm édes, jó férjem . . .
— Hagyjuk a drámai jeleneteket. 

Hazug szavak nem kötik be többé sze
meimet, a hízelgésnek nincs hatalma fe
lettem, megundorodtam a szennyes ára
dattól, amely körülöttem hullámzik. A 
komédia véget ért. Az utolsó pontot én 
teszem utánna.

Kinyitotta íróasztala fiókját és egy 
revolvert tett ki maga elé. Az asszony 
rémülten felsikoltott és kezeit tördelve 
vetette magát a férje lábai elé.

— Dezső . . . drága jó uram . . . nem 
igaz . . . nem igaz . . .  a harag, a bosszú, 
a féltékenység, vagy mit tudom én, talán 
gonosz emberek aljassága, mely megiri
gyelte boldogságunkat, megrontásunkra 
tör, egy tiszta, nemes barátságra ráag
gatja a gyanú, a i ágalom piszkos ron
gyait . . .

— Betanult szavak, együgyü komédia, 
amelyet minden csalfa, megtévedt nő 
egyformán játszik el . . .

— Én . . , csalfa . . . megtévedt nő . . .
Már nem sírt, nem könyörgött.
— Szegény jó férjem, sajnállak! Te 

most nagyon, de nagyon szenvedsz ..  . 
Majd egyszer . .  . később, ha belátod . .  .

Szavai zokogásba fulladtak, reszkető 
léptekkel roskadozott az ajtó leié.

— Itt maradsz! kiáltott reá a férfi. 
Nagyon könnyű megoldás volna csak 
úgy, egyszerűen lelépni a színpadról, 
így nem alkuszunk!

— Dehát mit akarsz? — Rikoltott az 
asszony és szemei a fegyverre tapadtak. 
Dezső, vigyázz!

Ebben a pillanatban Pórfy lépett a 
szobába.

— Gyuri, az ég küldött! — kiáltott 
az asszony.

— Úgy van, az ég küldött, -  nevetett 
Rády, — most legalább együtt vagv- 
ítok . . .

— Mi az, mi történik itt? — csodál
kozott Pórfy.

— Dezső azt hiszi, — zokogott az asz- 
szony, — hogy megcsalom őt.

— Maga Sárika?!

— Igen, én, magával . . .
— Velem! — robbant ki Pórfyból a 

tiltakozás. Te őrült, te szerencsétlen1 
Hogy mered Istent káromolni, hogy me
red a feleségedet sértegetni, megalázni...

— Nono, tisztelt Bayard lovag, — 
gúnyolódott Rády — csak csendesebben. 
Ez a fölényes hang éppen úgy nem hasz
nál, mint a tagadás.

— Mit tagadok én! — utasította visz- 
sza Pórfy fellázadva. — Nincs mit ta
gadnom és megtiltom, hogy ostoba gya- 
nusítgatásokkal beszennyezd felesége
det, magadat és engem. Egyikünkhöz 
sem méltó ez.

— Hatásos szónoklat, — gúnyolódott 
Rády, — de engem meg nem hat.

Pillanatnyi szünetet tartott, azután el
nevette magát.

— Vagy tudjátok mit, gyerekek? meg
hatott. A szivemig meghatott.

Az asszony és Pórfy dermedten hall
gatták ezt a hirtelen változást. Szemeik 
ftalálkoztak, megdöbbenés, részvét fel- 
hődzött tekintetükben.

Rády a fegyvert bedobta a fiókba, 
elővette cigarettatárcáját, Pórfy felé 
nyújtotta:

— Parancsolj, Gyuri, Moeris, a te 
kedvenced . . .  nyúj ts rá . . .

Azután a felesége felé fordult:
— Sárikám . . .  Kínálj meg minket 

abból a Cointreau-ból, amelyet a múlt
kor hoztam . . .

Az asszony reszketve töltött a pálin
kából. Rády mosolyogva nézett felesé
gére és barátjára.

— Na, üljetek le gyerekek . . .  szer
vusztok ..  .

A poharak összeütődtek.
— Sárikám . . . Gyuri. . .  ne félje

tek . . . nem vagyok bolond . . . gyere ide 
asszonykám . . . ide . . . mellém. Ne resz- 
kessz! Enyelgés közben nem szorítom 
össze hófehér nyakadat. Ez az egész elő
adás nem volt egyéb, mint a felnőttek 
oktatása.

A túlfeszített idegek megkönnyebbül
tek és Sárika zokogva borult férje val- 
laira, aki gyengéden simogatta.

— Nem értem, Dezső, mi akart ez 
lenni? — kérdezte Pórfy.

— Ezj gyerekek? semmi egyéb, mint 
annak bemutatása, mi történhetne, ha 
én féltékeny ember volnék, ha nem is
mernélek titeket és ha hitelt adnék a 
látszatnak, amelyre más emberek oly 
sietve figyelmeztetnek.

— De ha megmondom . . .
— Ne mondj semmit, édes fiam. Na

gyon jól. tudom, hogy Gyurival a név
napomra valami kedves meglepetésben 
akartatok részesíteni, ebben az ügyben 
jöttetek, mentetek, vitatkoztatok és erről 
szól ez a levél is, amely itt fekszik az 
asztalon . . . Én tudom, hogy így van, de 
más — az jobban tudja, hogy — nem így 
van. . .

Levelet vett elő zsebéből, Sárikát ma
gához ölelte és úgy olvasta fel jóked
vűen, nagyokat kacagva a szörnyű lelep
lezéseket.
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Vércseppek a hóban, ij
Irta: Varga Béla. L

Ott állott a kis ház a városka szélén, 
közel a folyóparthoz, magányosan, 
mint egy mesebeli elátkozott kastély. 
Ablakait sűrű pára ködözte. Halványan 
szűrődött ki rajta a lámpafény.

Makaroff, az öreg orosz katona lom
pos halinacsizmában ácsorog a kapó 
előtt. Bozontos szakáién, lelógó ba
juszán apró jégcsapok csillognak. Bá
ránybőr kucsmáját, földigérő subáját 
vastagon megeste a hó. Olyan volt, 
mint -egy ormótlan hóember. A puskája 
a kerítésnek van támasztva.

Iskolás leánykák suhannak el a desz
kapalánk előtt, korcsolyát himbálnak 
jókedvű hancúrozással. Nyalka lovas- 
'tisztek, kacagó asszonyok gazdag pré
mekben. A jégről igyekeznek hazafelé. 
Ahogy elhaladnak a titokzatos kis ház 
előtt, lopva kiváncsi pillantást dobnak 
az opálszinben csillogó ablakokra.

A vén muszka népfelkelő fázósan to
pog a kapuban s rosszkedvűen dormog 
a nevető társaság után, mint az éjsza
kába kivert öreg kandúr.

Sűrű, nagy pelyhekben száll a hó, 
nesztelenül, mint bolyhos, nagy erdej 
pillangók . ..

Az orosz, téli este hangulata ráborult 
a havas háztetőkre.

*
Odabent a párás ablakok mögött szo

morúan gunnyasztottunk a kis kará
csonyfa körül. Fogoly magyar tisztek, 
bánatosak, tizenheten. A felcicomázott 
oliv-galyak alól messze röppeni a lel
künk. Régi karácsonyok hangulatát ker
gette 1915. karácsony estéjén ott a ha
vas orosz városvégen gubbaszkodó há
zikóban.

Pedig milyen örömmel vártuk ezt az 
estét. . . Hetekig készültünk rá, mala
cot öltünk, kalácsot sütöttünk, megta
karított kopekjeinken jelentéktelen 
ajándékokat vásároltunk egymásnak s 
gyermekes örömmel dugdosgalíuk a 
szent estéig, hogy odalophassuk a kis 
fenyőfa alá,

Berkovics úr, a zsidó menázsmájer 
ra®£ Husszam Eddin, a török pucér is 
velünk együtt örvendezik a Jézuska- 
várásban. S most, hogy eljött, iti van 
közöttünk a tarka gyertyás, csillogó la 
5Talt,..17 ,most m r̂ nem tudunk örü’ni.

gy ülünk olt szótlanul, szomorúan, 
mmt beteg varjak az aboratetön . . .

Az ezredes úr se folytatja most a 
ravaruszkai roham históriáját (amit 
szóról-szóra tudunk már mind a tizen
heten). Hajósnak, a huszárkadétnak se 
jut eszébe egy anekdota sem, nem ug- 
rat,a Szcdlacsekel a turóci néptanító- 
zászlóst. Kálmán hadnagy, a költő az

ágyán hanyatfekve sóhajtozik. Tamás- 
szemekkel bámuljuk a kis karácsony
fát, mintha a nézésünkkel kérdeznek a 
remegő zöld gallyaktól:

— Vájjon Megváltó csakugyan szüle
tett? . . .

Nem ízlett a pompás vacsora sem. 
Csak ültünk ott körben a felterített asz
talnál, hallgattuk, hogy sercegnek a 
tarka gyertyák, hogy duruzsol a szamo
vár, hogy dorombol a kályhában a tűz. 
Hogy trillázik a szél odakint az eresz
ről csüngő jégcsapok orgonasípjain . .

Szomorú karácsonyunk volt, bánatba- 
borult szent esténk 1915-ben ott a tam- 
bovi városvégen guggoló házikóban . . .

Recseg a deszkapalánk, lövés dördül 
az ablak alatt. Nyílik az ajtó hirtelen, 
berohan Komócsy Gyurka a vadászfő
hadnagy. Mindez egy pillanat. Füstölgő 
revolvert szorongat. Az arca patyolat
halvány, mentéjét frissen fröccsent vér
pettyek habozzák. A nyakából is vércser
mely szivárog a prémgallérjára. Meg
döbbent csodálkozással bámuljuk. Ter
mészetesnek vettük, hogy nem ünnepel 
velünk, -— estétől regge'ig soha sem 
szokott itthon lenni. Irigyeltük mind 
azért a szép asszonyért.. .

— Mi van veled Gyurka, — kérdi az 
ezredes izgalomtól remegő hangon.

Komócsy leroskadt az ágyra. Egy szó 
se jött ki a torkán. Pár pillanat múlva 
berohant az orosz őr is. Szuronyos pus
káját félve markolászta.

Komócsy felugrott, torkonragadta.
— Hogy mertél lőni te gazember! 
Az öreg népfelkelő reszketett.

. ~  Takarodj a parancsnokodhoz és 
lelentsd, hogy jöjjön azonna1, tartóz
tasson le. Gyilkos vagyok.

Makaroff bambán meresztgeíte a sze
mét. Ijedten támolygott ki az ajtón, 
tompán huppogot! a csizmája a félmé
teres hóban, ahogy a város felé loholt.

• «
■ ~ . Gy'lkos vagyok, ezredes uram, — 
kezdi a főhadnagy izgalomtól fuldokló
lére^011’ S fáradtan ü,t ,e az ágy szé-

— Gyilkos vagyok!... Agyonlőttem 
bzurgan0v kozákkapitányt. Bocsásson 
mizg ezredes uram és ti is fiúk, hogy 
most akaratomon kivül bajba keverte-
tataak hefeaet' ErlSem m° sl !clarlóz- tatnak, ha ugyan megérem. El kell hát
mondanom az esetet. Mert benne'eket 
is biztosan kihallgatnak és nagyon
veletek 3 m,a“ am tórmi tM é"™ is

Itt a folyóparton kezdődött. Erre 
szokott szánkázni Dúsa. Egyszer rám 
mosolygott, én odaköszöntem, megálli- 
tóttá a szánkót és intett, hogy menjek. 
Kiszöktem a palánkon át, késő alko
nyat volt, nagy pelyhekben hullott a 
hó.. .

O't a szánkóban egymás szemébe 
néztünk mélyen. Vágyás, keleti, kegyet
len, sóvárgó kacaj szikrázott nagy, fe
kete szemeiből. Elfojtott keserűségek 
szomorú mosolygásával, — talán va
lami gyermekes, csinytevő örömmel is 
— közelebb húzódtam hozzá. Ra
gyogó szép asszony, — nem szláv, tatár 
vagy kozák inkább, nem tudom. 
Gyöngyszem fogai csókprédára éhesen 
villantak elő finommetszésü kis szája iz
zópiros szirmai közül. . . Valami isme
retlen parföm illata csapta meg az ar
com, a halántékom égett és egy esz
tendő rabságos vágya dobolt a vérem- 
ben, — ej nem tudom, hogy volt. . .  
Már kint nyargalt a szán messze a vá
rostól. kanyargós mezei utakon, kopasz 
fák között, — a lovak csengője és az 
asszony kacagása csilingelt. . . Ketten 
voltunk. ..

Bolyhos hópelyhek szitáltak az ar
cunkba és kacagtunk egymás szemébe 
harsogó nagv szerelemmel . .  .

El-el csuklóit a hangja szegénv 
Gyurkának, vér szivárgott a száján s 
halkan folytatta:

Eleinte egy szót se szóltunk, — 
nem értettük egymás nyelvét. Micsoda 
bo'dogság az, ha a szavak szemérmes 
zsilipje nem állhatja útját a szerelme
sek szívét duzzasztó lobogásoknak . . . 
Szavak nélkül, nagy. néma szerelemmel 
omlott egybe a lelkünk és úgy éreztük, 
hogy egvmást keressük, mióta élünk és 
olt találtunk  ̂egymásra a végtelen fehér 
me7'őn ■ ■ ■ Visszafojtott vágvak béklyói 
szakadtak szét mámoros csókzápor szé
dületében . ..

^  U!‘1n' ^  csókok részegségénél ninc 
erősebb mámor. Szökve jöttem, a kéri 

 ̂ azóta minden éjszaka.
Nappal oroszul, tanultam. Lázasan 

valami megfoghatatlan szorgalom sár 
kantyuzta az addig gyűlölt szláv sza 
vakat az agyamba, hogy minden est 
valami új kedvességet mondhassak a 
édes asszonynak . . .

Ti is észrevettétek ezt fiúk, most mc 
mar a b°rzasztó valóság tűzcsóvájáná 
lássátok meg a tiszta igazságot! Ha úg 
gondoljátok, hát ítéljetek el érte, mi 
bánom én ..  .

Szegény fiú hörgött, szenvedett. Vér 
télén arcán vitustáncot járt a kín
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ahogy szakadozott, lassú szóval be
szélt:

— Fönt voltam nála ma este is. Ka
rácsonyfát állított nekem, s valami ó- 
német karácsonyi éneket játszott a zon
gorán. A kedves otthon meghitt me
lege lecsókolta szivemről a hazavágyús 
sóvárgó fel ja j dulásail f úgy éreztem, 
hogy az életem eddig céltalan keresés 
volt., s Dúsában minden vágyás célom 
beteljesedett. Boldogok voltunk ki- 
mondhaatlanul s titkon beleszöttük 
egymást a jövőnkbe is. Kiolvastam ezt 
az asszony szemének sugárzásából, 
ahogy beragyogta a szívemet szikrázó 
tüzével, kiröppent a sóhaj fásaiból is, 
mintha előre érezte volna szegényke, 
hogy ezt a fékevesztett szerelmet vihar 
fenyegeti.

Mert szent volt a mi szerelmünk, ha
talmas, földöntúli, isteni erő kisugár
zása. Ezt itt mondom nektek fiúk, a ha
lál mesgyéjére szédülten, itt harsogom 
bele a hazug életbe az én könnyes nagy 
igazságomat. . . szerelmemet. . .

Már alig hallottuk a szavát. Szinte 
átszellemült az arca, valami halvány 
pír lopózott végig rajta. — erőlködő;t, 
mosolyogni próbált.

— Ott ültünk a karácsonyfa alatt, duru
zsolt a kandalló, bő vacsora után, krimi 
vörös borok bágyaszlo mámorában és 
örültünk, mint két bohó gyermek, egy
másnak és a kis Jézuskának . .

A többi banális, mindennapi. Megjött 
az ura. Harctérről, váratlanul. Óit le
pett meg a karácsonyfa alatt. Bozontos 
fejében vadul villant a szeme. Revol
vert rántott. Én az asszony elé ugrot
tam, hogy felfogjam a halálos lövést. 
Fel is fogtam . • . Itt van, hahaha . . . 
Megérte . . .

Kísértetiesen kacagott szegény s ke
zét lankadtan a szíve fö’é emelte.

— De azért kicsavartam kezéből a re
volvert . . . Most ott fekszik a kará
csonyfa alatt átlőtt koponyával. Úgy 
hörgőt', mint az elejtett vaddisznó az 
erdővágásban. Utálatos . . .

Véres hab bugyborékolt a főhadnagy 
száján, alig birta kinyögni, hogy:

— Adjatok egy pohár vizel fiúk. 
Ja jj,  itt a mellemben . . .  De azért szép 
volt. . . Érdemes meghalni érte . . . Ez
redes úr, én most már megyek . . . Szer
vusztok fiúk . . .

Szőkefürtös szép feje a mellére csuk

lóit. Végigfektettük az ágyon, levetkőz
tettük. Á szive táján tenyérnyi aludt- 
vér barnállot. Vértelen arca szelíd mo
solyba enyhült. Mikor az orosz pa
rancsnok belépett az ajtón négy szuro- 
nyos katonával, Komócsy Gyurka fő
hadnagy már a mennyei kommandón 
csapta össze sarkantyús bokáját délce
gen, hetykén, mosolyogva . . .

Az orosz kapitány némán tisztelgett 
a halottnak, nekünk meg boldog ünnep
lést kívánt. Boldog karácsonyt. . . Ott 
a lambovi havas városvégen, szomorú 
kis házikóban . . . ahol nyomorúságos 
ágyán egy halott feküdt . . .

A cirilkeresztes kis temetőben né
mán állottuk körül a sírt. Magas kucs- 
más vén pópa ó-görög temetési énekel 
mormolt. Nagy hópelyhek hintáz'.'ak 
szelíd zizegéssel, odahullottak a kopor
sóra. Mint krízantémum szirmok . . .

Messze, a fagyos országúton szánkó 
csilingelt. Gyászfátyolos fiatal asszony 
ült benne. Egyedül . . .

A végtelen orosz mezőre hullt, hullt 
a hó . . .

A föld embere a történelem forgatagában.
L

Már elmúlt a rettenetességeknek 
idegtépő ereje. Megszűnt az eszmék őr
jöngése, a jelszavakkal való lelketlen 
kufárkodás, az éjjel s nappal tartó szív
szorongás. Vége lett a torkunkat szo
rító és fel-felfojtogató keserűségnek, a 
kétségbeesési tehetetlen dühének, min
den gazság gyáva megadással való el
nézésének. Megbukott a kommunizmus.

A gonosz, történelmi lidércnyomás 
alól felszabadult lelkek, a fővárosnak 
hazugsággal és vérrel megfertőzött falai 
közül, sóvárogva vágykoztak, a vidék, 
a falu tiszta levegőjébe. Keresték a fe
ledést, hogy meggyógyítsák beteg, hí te
vesztett szívüket. Barátokkal, rokonok
kal akartak találkozni, hogy a majdnem 
megtébolyító szellemi vesztegzár után 
kiönthessék előttük lelkűket, szabadon, 
őszintén. Megmenekülve, a folyton les- 
kelődő kémek, fel-felriasztó rémitgeté- 
seitől.

Én sem, tudtam itt maradni. Beteges 
vágyakozás gyötört. Az az örömteljes 
tudat, hogy szabad és lehet veszély nél
kül utazni, folyton az elmenésre ösztön
zött. De hova? Haza? Oda, a csíki ha
vasok tövében meghúzódó bájos, kis 
székely faluba? Az annyiszor elsira
tott hazai rögökre, melynek hegyét, 
vizét, erdejét, szikláját, az eltiltott zo
kogásnak fájdalmas könnyeivel ezer
szer eltemettem? Oda visszamenni mái 
lehetetlen volt többé. Istenkísértés. De 
mennem kellett!

A Tisza-Duna közén van egy új, há
borús atyámfia, az jutott végre eszembe. 
Egyedül való, az új Magyarországban. 
Oda indultam el. A vonatok már kez
dettek közlekedni, de hogy az ember el

írta: Dr. Laurentzy Vilmos.

éri-e útjának célját, az Isten kezében 
volt. Szerelvényünk végre mégis csak 
megindult. Keservesen döcögött odább. 
Lépten-nyomon megállott, senki sem 
tudta miért. Azonban az utasok nem 
békétlenkedtek. Boldog volt mindenki, 
hogy végre megszökhetett a fővárosnak 
fojtogató hangulatából. Legboldogabb 
talán én voltam! Folyvást az ablakban 
állottam. Gyönyörűséggel szívtam ma- . 
gamba a föld áldott szagát, s szemein 
nem tudott betelni a pompázó színek 
nézésével.

Egy állomáson aztán megállottunk. A 
kalauz bement az állomás épületébe, 
majd kijött onnan s a világ legtermé
szetesebb hangján jelentette ki, hogy 
ma nem megyünk tovább. Lett erre zűr
zavar, lárma. De mindhiába! A kocsik
ból kiözönlő utastömegnek végül is bele 
kellett a vált.ozhatatlanba nyugodnia. 
Kissé engem is megtepett e váratlan 
fordulat. Kellemetlenül zavart ki ál- 
modozásimból. Mitevő legyek? Leg
alább megkérdezem, messze van utáni
nak célja. Nyolc kilométer, volt a vá
lasz. Erre szó nélkül neki vágtam az 
útnak. Gyors léptekkel mentem tovább 
a síneken. Mikor már jó messzire el
hagytam az állomást, zsibongó, békét- 
lenkedő tömegével, megállottám. Mély 
hallgatás vett körül. Néma csend tábo
rozott felettem. És amint ott állottam 
egyedül, alig észrevehető pont gya
nánt, a nagy síkságon, amely a messze 
látóhatáron szerelmesen borult össze az 
égboltozattal, mélységes meghatottság 
fogott el. Valami sírással vegyes újjon- 
gás tört fel telkemből. Tehát szabad 
vagyok, újból örvendhetek az életnek. 
De e pillanatban, beleveszve a nag^

mindenségbe, éreztem az elmúlásnak, a 
jelentéktelenségnek is alázatos érzését. 
Majd újból a büszke boldogságot, hogy 
a nagy világ, minden szépségével, az 
enyém is. Azon fölül pedig részese va
gyok a szellemvilágnak is, amely örök s 
amely porhüvelyem elmúlása után, en
gem is befogad a maga fenséges ragyo
gásába.

Míg így telkemen végig viharzott az 
elmúlt eseményeknek borzalmai alól 
felszabadult hangulat-összevisszaság, 
egyszerre ismét mérhetetlen szomorú
ság, leverő reménytelenség lett úrrá 
telkemen. Mi lesz a jövő? Mi lesz az a 
hatalmas erő, amely porbasújtott fajtá
mat, a történelmi igazságszolgáltatás
nak pártatlan ítéletével, kárpótolni 
fogja végteten szenvedéseiért, amely 
biztosítja fennmaradását s történelmi 
hivatásának betöltését még eljövendő 
századokra? Ily kínzó gyötrődés köze
pette kezdtem lassan tovább ballagni, 
miközben végig siklott tekintetem a föl
dön, amelyre a lemenni készülődő nap 
ráhintette sugarait. A fénylő ragyogás 
végig reszketett minden tárgyon, puhán 
körül ölelve azokat. Játékos jókedvvel 
csókolgatott, végig lombot, virágot, s a 
nyersen illatozó jó magyar földel.

Amint így figyelve néztem a messze 
tájékot, egyszerre az előttem fekvő ha
talmas tagon, mely kelet felé mélyen 
telejtett, mozgó tárgyat vettem észre. 
Jobban közeledve, először hatalmas 
ökörszarvat, majd kettő, négy, hat ál
latnak erős, nagy párolgó teste, aztán 
eke, végül mögötte ballagó ember bon
takozott ki, a látóhatárból. 1

(Folytatjuk.)
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Amikor tizenkét éves volt,
az apja.

Az árva gyermek beszegödött 
tárnak a juhász mellé.

Azóta sok idő eltelt, sokszor kizöl- 
delt a fü, sokszor megvedlettek a bir
kák.

A bojtárnak fehérre esett a haja, 
mint a bihari hegyek, amikor rájok bo- 
rul a tél . . . Hosszú, fehér haja a vál
lára hullott, a válláról panyókásan ló
gott a cifra szűr.

Amint kampós botjára támaszkodva, 
megállt a bihari rónán és sas szemei
vel, belefúrt a távoli messzeségbe, 
olyan volt, mint a márványba faragott 
becsületesség szobra.

ötven esztendeje legeltette már be
csületben őszült Kenyeres József az 
uraság birkáját a bihari mezőn . . .

Tüzesen pörkölt a nap.
A kánikula mégegyszer összeszedte 

parazsát és rápörkölt a határra.
A birkanyáj tikkadtan szunnyadt a 

fasori árnyékban.
Kenyeres József szűre ujjából elő

vette furujáját nézte, forgatta, egyszer 
csak kezefejével kétfelé simította a le
lógó harcsabajuszt, aztán a furulya 
nyakát a szájához illesztette . . . 

Belefújt.
Vastag ujjai ugráltak, láncoltak a 

furulya hátán. A furulya felsírt.
Régi, öreg, édes-szerelmes nóta só

hajtott száraz szívéből. Akkor szüle
tett meg, amikor Kenyeres József lán
goló szívvel ballagott szombati este a 
puszta felé, ahol a Zsuzsa nénivé tö
pörödött Zsuzsika hallgatta a messze 
felhangzó nótát. ..

Messze keleten, ahol a nap szokott 
első nugarával az égre rózsaszínezní, 
siirü por felhődzött a levegőben.

Kenyeres József táncoló ujjai meg
álltak a furulya hátán. A nóta köze
pén szakadt.

Kezét szeme elé ernyöztc.
Nézte a porfelhőt.

Mi lehet az?
A porfelhő közeledett. Mintha szél 

hajtotta volna nyugat felé, arra, 
amerre nem messze a tágas alföldi ró
nák délibáboznak.

Kenyeres József felállt, rátámasz- 
kodott botjára, előrehajolt, hogy job
ban lásson.

A porfelhőből lovak, emberek kör
vonalaztak.

Kenyeres József öreg szeme felcsil
lant.

— Huszárok!
Éleset füttyentett.

Hahó, ne! Kerítsd!
A szóra hallgató kutya félkörbe 

!IaPta, ul°n pihenő birkákat, aztán 
behajtotta a mezőre, hogy a huszárok
nak ne legyenek útba.

Irta: Nyáry Andor.

meghalt Ha!
A huszároknak rézsisak volt a te- 

boj- jükön, púposán ültek a nyeregben, a 
bajuszok nyírott volt, egyiküknek se 
kunkorodott az orra alá, aztán top
rongyosak voltak. A vezető tisztnek 
vállán volt a sarzsija.

Kenyeres József megcsóválta a fe- 
jét:

— Ezek nem magyar huszárok!

inét
Az öreg magyar megdörzsölte

A vezető román tiszt lekanyarodott 
az útról, megállította lovát az öreg ju
hász előtt és rászólt:

— Kié ez a birkanyáj?
Kenyeres József szívesen felelt:
— A nagyságos uraságé.
Az oláh hátraszólt a csatlósoknak:
— Tereljétek!
Kenyeres József tisztességtől aláza

tos arca megkeményedett, aztán a lo
vasok elé állt:

— A birkákért én felelek!
— Félre!
Az oláhok nevettek. Az egyik huszár 

vállon lökte a kardjával:
—  Félre!
A birkanyáj ijedten porzott az or- | 

szágúton.
Kenyeres József tágra meredt sze- j 

mekkel bámult az elhajtott nyáj után, | 
aztán körülnézett. . . Csak a kutyája | 
szükölt mellette.

Becsületben őszült leje zúgott, vihar
zott. Nem értette, mi történt vele. Nem | 
tudta, kik azok a katonák, akik a bir- . 
kákát elhajtották, csak úgy, parancs j 
nélkül. Anélkül, hogy megvették volna, ; 
Hozzá világos nappal. Hogyan is ér- | 
tette volna Kenyeres József, a pusztán 
született, becsületes magyar!

— Ellopták a nyájat!
Megrándította vállán a szűrt aztán

futni kezdett. Futott, ahogyan csak 
öreg lábai birták. A kalap leesett fejé- j 
röl, észre se vette, csak rohant. Fehér i 
haja lobogott, az arcába csapott, a 
cifra szűr szélesen úszott utána. A 
kutya alig ért nyomába . . .

Kenyeres József lihegett, zihált, ke- : 
ményen megzörgette az ablakot.

— Ki az?
Kenveres József, a juhász!

— Mit akar?
A csendőröket keresem. Lovas 

zsiványok elhajtották az uraság birká
ját. Ha hamarosan jönnének, még el
foghatnánk őket. A birka lassan jár 
Még a határban mehetnek.

A laktanya ablaka kinyílt s az ab
lakon kidugta fejét Oruga Pavel, a fa
lubeli román:

— A csendőröket keresi?
— Azokat.
— Oruga elmosolyodott:
— Elhurcolkodtak innét.
— Hova?
— Arra valamerre, messze! — le

gyintett az oláh, Magyarország felé 
mutatott, aztán röhögve becsapta az 
ablakot.

Kenyeres József mellére vágta le
jét, aztán sietve megindult.

Az öreg ember kifújta tüdejéből a 
levegőt:

— Idehaza van a kasznár úr?
Az ingujjra vetkőzött oláh huszár a 

zablákat pucolta:
— Miféle kasznár úr?
Kenyeres József furcsán nézett az 

oláhra:
— A kasznár úr! Aki itt lakik, 

magyarázta. — Aki az uraság pusztá
ját igazgatja.

Az oláh összeráncolta homlokát:
— Mit akar vele?
— Fegyveres zsiványok elhajtották 

az uraság birkáját. Azt jelentem meg 
neki.

— Úgy! — nevetett az oláh. 
Akkor szaladjon csak öreg. Ha nagyon 
siet, még utoléri. Nem régen kocsiká- 
zott el a családjával.

Kenyeres József felütötte a fejét.
— Merre?
— Arra, messze! — legyintett a hu

szár, Magyarország felé mutatott s a 
zablát be’edobta a vizes vödörbe.

Kenyeres József elgondolkozott, 
aztán határozott:

— Megjelentem az uraságnak.
Megköszörülte a torkát, mintha már

az uraság előtt állt volna, aztán meg
indult a kastély felé.

Óvatosan lépett, csoszogott. Nem 
akart zajt ütni, vigyázott, hogy a csizma 
patkója ne koppanjon.

A nagyságos uraság nagy úr. Pusztán 
nőtt Kenyeres József szemében szédü
letes hatalom volt a puszta ura Előtte 
meghajol mindenki, parancsol és szol
gálnak neki.

És jó Kenyeres József megtorpant 
mintha villám sújtotta volna.

A szédületes hatalom ura kinyúlt, 
véres testtel feküdt az összetört búto
rok között.

Kenyeres József a homlokához ka
pott, aztán tekintetét lassan végighor- 
dozta a szobán, az udvaron, a kasté- 

Ilyon .. .
Rom, vér, üszők mindenütt.
Hatvankét éves Kenyeres József be

csületes szívét megrázta az ébredés, 
dúlt agyában egymás után gyultak 
meg a világosság gyertyái s halott gaz
dája teste mellett megértett mindent.

— Hát az az élet!
Lekanyarította válláról a szűrt s mc-

j  légén rá terítette gazdájára.
Aztán kiült a kapuba, pislogott, hu

nyorgott s mikor az arany váll rojtos 
liszt arra ment és megszólította, felállt 
a hosszú juhász botot két kézre fogta, 
a levegőbe emelte, aztán retteneteset 
vágott, hogy belenyögött.

Az aranyvállrojtos tiszt összeesett,
I mint a zsák.

Kenyeres József sokáig nézte, aztán 
1 megvetése jeléül az arcába köpött.
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Miákich Alajos naplójából.

Úgy tizenöt esztendővel ezelőtt a 
Földközi tengeren Palermóból Génua 
télé ulazva, rendkivül erős vihar do
bálta hajónkat hullámról-hullámra. Ne
héz rakománnyal telt gőzösünk hatal
mas árbócait ingamódra lóbálta előt
tünk, kik a tengeri betegség szenvedé
seitől meggyötör'en, hátunkon fekve 
s magunkat a fedélzethez kötve — moz
dulatlanul bámultuk a körülöttünk 
tobzódó elemek rémséges birkózását. A 
szélvész süvítve kapaszkodott az ár- 
bóckötélzetbe, a hajó alkatrészeinek 
nyikorgása és recsegése belevegyült a 
tenger bömbölő morajlásába, a felto- 
lakvó tajtékzó hullámok időnként vé
gigsöpörték a fedélzetei' s átcsaptak 
rajtunk. Ez utolsó ítélethez hasonló ké
pet a koromsötét éjszakában misztiku
san világította meg az a gyéren pislogó 
fénykévécske, melyei a fedélzet néhány 
jelzőlámpácskája táplált. Letargikus 
apátiával bámultam az olykor elme
rülni látszó hatalmas füstölgő kémé
nyeket, a dühös víztömeggel küzdő hajó 
bukdácsoló orrát s a bölcsőként ringó 
parancsnoki hidat, ahol 3— 4 óránként 
gazdát cserélt a kormánykerék és a 
kapitányi bunda.

Még hallottam a hajó nagy órájának 
kisértetíesen kongó ütéseit, még figyel
tem az egymást leváltva kapaszkodó fe
gyelmezel t matrózokat s még láttam 
rajtunk átlépdesni a hófehér szakállú 
parancsnokot, amint a ránehezedő fe
lelősségtől ösztökélve szemlekörútra 
megy a viharban; de azután végkime
rülés fogott rajtam erőt s ájult álomba 
merültem.

Midőn ismét magamhoz tértem, ván
kost éreztem a fejem alatt, verőfényes 
nap sü'ötte az arcomat, a tenger elsi
mult tükre felett tiszta fehér sirályma
darak keringtek s mellettem egy kötél
csomón pipázva pöfékelt a fehérszakállú 
jó öreg hajóskapitány.

Bár a viharnak már rég nyoma vesz
hetett, körülöttem még minden ingott 
és ringott s az utasok nagy része még 
hasonló beteg állapotban fetrengett 
szanaszét a fedélzeten.

»*Ugye öcsém nem olyan rózsás a ten
gerész élete, mint azt a szárazföldi 
patkányok képzelik?" — így üdvözölt 
a viharedzett öreg úr, amidőn felnyi
tottam szemeimet.

A tegnapi vihar jelenségeivel kap
csolatban még fokozottabb csodálattal 
figyeltem hajónk bizloskezü irányítójá
nak tiszteletreméltó nyugodt ábrázatát, 
megköszönve neki irányunkban tanúsí

tott atyai jóindulattal párosult figyel
mességeit s önfeláldozó fáradozásait.

Hálás szavaim jól estek neki s azo
kat úgy nyugtázta, hogy zárkózottságá
ból kivetkőzve, bizalmasabb beszélge
tésbe bocsájtkozott velem. Csendesen 
eregette orrából a pipafüstöt s el el 
gondolkozva kérésemre a következőleg 
mesélte el rövid élettörténetét:

,,Tizenöt éves gyerek voltam, mikor 
hajóra kerültem s azóta szakadatlanul 
itt szolgálok a tengeren. — Hej, - 
bizony azóta már ötuen zajlott ie! Sok, 
sok viharban, veszélyben és szenvedés
ben volt részem s még mindig szolgál
nom kell tovább, mert nyugdijam oly 
csekély lenne, hogy nagyszámú csalá
domat nem bírnám abból eltartani. -- 
Lássa, ez a kereskedelmi tengerészek 
kemény sorsa!

Hajóinasságomtól fogva vitorlás ha
jókon szolgáltam mindaddig, míg eze
ket a gőzhajók ki nem szorították a for
galomból. Gyötrelmes nehéz mesterség 
volt az. Szélcsendben hetekig, sőt hó
napokig kellett a nyilt tengeren egy 
helyben vesztegelnünk, midőn a legna
gyobb takarékosság dacára is rendesen 
kifogytunk az élelemből. Pedig a tenger 
levegője étvágyat csinál. Ilyenkor 
aztán megkezdődött a legpéldásabb 
koplalás. Szárított vagy olajos hal volt 
legfinomabb csemegénk.

— Az öreg kapitány elhallgatott egy 
pillanatra, ősz szemöldökei alól a mesz- 
szeségbe nézett, mintha a múltakon me
rengene, de kis idő múlva tempósan 
folytatta:

— Ha azután megindult a szél, ve- 
sződésünk is kezdetét vehette a vitor
lákkal, melyeknek kezelése szakadatlan 
fáradozást, nagy szakértelmet, tapasz
talatot és nem kis bátorságot igényelt. 
Külön kinevezett vitorlamesterek diri
gálták az árbócerdők kötelei közt ka
paszkodó legénységet. Elképzelhető 
mit jelent az árbócköteleken való 
ilyetén lógás például olyan viharban, 
mint a minőben tegnap volt részünk!?"

— A Bolygó Hollandi, Kolumbus 
Kristóf és a Hansa idők vitorlás képei 
tűntek fel előttem, amint ősz kapitá
nyunk mindezeket felelevenítette előt
tem! ő  pedig ismét rágyújtott kialudt 
pipájára és hosszan elgondolkozva foly
tató:

„Maguk szárazföldiek, legalább za
vartalan családi életet élhetnek, de mi 
vízenélők, még ebben sem részesülhe
tünk, mert hónapokig vagyunk távol 
otthonunktól. Csak 2—3 hónaponként

tölthetek egy nehány napot Fiúmében 
élő családomnál, mialatt új rakományt 
vesz fel hajóm. Különben folyvást úton 
vagyok. Szabadságom sem több, mint 
évente 1—2 hét."

„S lám, mily különös mégis, hogy 
minden tengerész családot alapít. — 
Férj, apa, nagyapa lesz, mint jómagam 
s örökös veszélyek közepette, féltve 
őrzi kajütjének falain családtagjainak 
fényképeit!

Jóformán e képekért élünk, küzdünk, 
szenvedünk, remélünk s megöregszünk 
ott, ahova a kötelesség kötött bennün
ket!"

Megszakítva a szót, nagyot sóhajtott 
az ősz parancsnok. Kiverte tenyerébe 
pipáját s erős ráncokba szedett nedves 
szemeit a láthatár messzeségébe me- 
reszté.

Mindnyájan szótlanul ültünk körü
lötte a fenséges naplementét figyelve 
mindenki saját sorsa felett elmélkedett. 
Soká ültünk még igy. Az öreg tenge
rész bölcs szavai, életének kis története 
s a mindezekkel kapcsolatos életfilozó
fiái jelenségek és képek kaleidoszkóp- 
szerűleg kóvályogtak fantáziánkban s 
foglalkoztatták gondolatainkat.

Á hosszú csendetj ismét az öreg ka
pitány mély hangja tőré meg, midőn 
jobb kezét kinyújtva mutató: „Nézzék 

I ott ama feltűnő szigetet!"
Mindnyájan a jelzett irányba fordul

tunk s kérdő pillantásainkra az öreg 
fennhangon folytatta:

„Az, aki azon a sziklás szigeten fe- 
jezé be pályafutását, korának legna
gyobb embere volt s a sors vele még 
mostohábban bánt el, mint sok más je
lentéktelen halandóval. Az ott ugyanis: 
Elba szigete, hol Napóleon szenvedett!"

A lenyugvó nap lángvörösre festé az 
égboltot s nagy izzó korongja lassan 
mindjobban belemerült a végtelen ten
ger pirosán fodrozott tükrébe, melyből 
a sors mementójaként nyúltak ki Elba 
szigetének sötét hegyvidékes körvona
lai.

A matrózok esti imája mormogva ve
gyült a hajó gépének egyhangú zaka
tolásába, mi pedig gondolatokba me
rülve, levett kalappal figyeltük „Napó
leon keresztfáját"  — a hallgatag szi
getet — míg a sötétség leple azt lassan 
végkép' el nem takarta előlünk.
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A Sárga veszedelem.
Mutatvány a 

Nikolszk-Usszurjijsk, 1920 rípr. hava. 
A hadi szolgálattól eltekintve

Irta: Laky Imre.
szerzőnek most készülő nagyszabású munkájából.

melyen nem volt egy betevő 
sem.

iiad!” A gyermekjáték nem kellett már sen 
fogságom legizgalmasabb időszaka volt kinek sem Erdőben újra a játékkártya
az 1920. év első negyede. Mennyi min
den történt e rövid pár hónap alatti És 
mennyi gyötrelmet, mennyi kétségbe

festésére adtam a fejemet. Csináltam 
magyar kártyán kívül tarokkot is. Ezek 
révén néha elég tekintélyes összeghez

esést, s a remény és reménytelenségnek jutottam. De mit ért az a pénz teljes el 
mily végletekbe terjengő hullámzását értéktelenedése, s az ipari és élelmiszer 
kellett átélnünk e napok alatt. Lelki cikkrak horribilis árai mellett. Még leg- 
életünkben a nagy feszültség mar a be- jobb üzleteket csináltam érmeimmel, 
számíthatatlansággal és a tébollyal volt 211 eIveket a japán katonák néha értéken 
határos. felül busásan megfizettek.

Az új év meghozta Szovjet Oroszor- j  Az ezemester Mígályt, ki karácsony 
szágnak a diadalt Szibériában. Az en- ; u^ n Stíasznyval, a budapesti képzömü- 
tente milliárdjaival, légióival és teljes | vészeti intézet tanárával Wladivosz- 
erkölcsi súlyával támogatóit, Kolcsak tokba utazott( bogy az ottani nagykeres- 
admirális nevéhez fűződő teher ellen- ködöktől valami munkára megbízást sze
forradalom teljes kudarcot vallott. A j rezZen, a piszkos vasúti kocsikban társá- 
veres áradat végig hömpölygőit közép- ! va, eg ütt felszedfce a tifusz bacillusait. 
és észak Ázsián, s csak akkor torpant jVHndketten a járványkórházba kerül- 
meg, mikor az Altai hegység labainal az tek Karcsi nehá heti szenvedés után 
első japán őrszemekre bukkant. Japan, ki]ábolt a bajbóli de a derék Stiaszny 
mely eddig egy csepp _ vérrel sem ta- megg en(Jült szervezete nem birt a kór- 
mogatta az entente ügyet sem a nyugati nak cuentáilni. Meghalt akkor, mikoi 
harctereken sem Keleten, elérkezettnek szövöáyár berendezésére ajánlatot 
latta az időt, hogy veszelyeztetett erde- kapolt. Nagy csapás volt ez nekünki de

meg hazánknak is, mely e kitűnő mü- 
vészlelkü férfiúban jobb sorsra érdemes 
fiát vesztette el.

Az a kétségbeejtő tudat, hogy haza
felé a tengeren át el van zárva az út 
előiünk, őrülettel határos tervet fogam- 
zott meg nehányunkban. Vagy negyve
nen szövetkeztünk arra, hogy ha bár 
minden poklokon keresztül is, de meg
kíséreljük a haza jutást, még pedig — 
Ázsián át nyugat felé. Oly értesülést 
kaptunk, hogy a veresek Szibériában be
tegeknek, invalidusoknak és öregeknek 
nem gördítenek akadályt az utazás elé.

Eladva minden ingóságunkat tekinté
lyes összeget raktunk össze. A pénz ha
talmával

keinek védelmére Szibéria keleti tarto
mányaiba dobja pihent, kitünően felsze
relt hadseregét. Földsárga egyenruhába 
bujtatott, pompás, fegyelmezett ezre
déit nap-nap után szállította partra a 
Csendes óceán kikötőiből, honnan az 
entente nyakra-főre tolta hazafelé 
immár feleslegessé vált vert hadait. Tá
vol keleten Japán lépett a telt meze
jére.

A szerencsétlen, jobb sorsra érdemes 
Kolcsák admirálist elérte végzete. Szö
vetségesei elhagyták, hívei elárulták, ki
szolgáltatták hóhérainak. Irkulzban haj
tották végre rajta a halálos ítéletet.

Az év első hónapjaiban mi sem árulta 
el sem a veresek, sem Japán szándékait. 
Japán csak egyre szállította csapatait, 
s tűrte, hogy a Wladivosztokban alakult 
tehetetlen új kormány köztársasági a la

falatunk | kutatnak minden vonatot, s ha hadi
foglyot találnak, kifosztják mindenéből, 
s vissza kergetik.

Elől tűz, hátuli víz. Innen hát nincs 
menekvés, csak a halálba, ha az Isten 
az utolsó pillanatban nem könyörül ra j
tunk.

Egry útjától, még ha eredménnyel 
járna is, nincs mit remélnünk. Kalmü- 
koff garázdálkodásáról a kelleténél töb
bet hallottunk ahhoz, hogy szíkrányi 
kedvünk is maradjon a kétséges ered
ménnyel járó utazásra.

E várakozásteljes napok alatt jártam- 
ban-keltemben a chinai városrészben ro
konszenves japán tiszttel ismerkedtem 
meg. Ép utolsó érmemet, a siámi tiszti 
aranyérdem keresztemet bocsájtottam 
áruba, mikor, bár különös kiejtéssel, de 
folyékony német szóval megszólított. 
Amikor megtudta, hogy magyar tiszt va
gyok, átadta névjegyét. Kifizette a kért 
összeget azzal, hogy az érmet, ha egy
szer, amint reméli, Budapestre kerül, 
visszajuttatja hozzám. Ámulatomból 
magamhoz sem tértem, mikor karonfo- 
gott, s bevitt a japán csajnájába.

Vele töltöttem az egész napot. E nap 
feledhetetlen lesz életemben, nemcsak 
azért, mert társalgása felüdített, s elfe
ledtette minden nyomorúságomat, hadi
fogoly voltomat, hanem azért is, mert 
felébresztette bennem a reményt, hogy 
a nyáron már otthon leszek. Chaba- 
rovszkból jött, hol mint a japán had
osztályparancsnoksághoz beosztott tiszt, 
sokat megfordult a kitünően berende
zett magyar hadifogoly táborban, mely
nek magyar-színháza sok ezer yen japán 
subvencióval bámulatos előadásokat 
produkált.

Tőle tudtam meg, hogy a japán elemi 
iskolákban ép úgy tanulják a japán-ma
gyar rokonságot és hagyományokat,

tanul
lehetőségére. Munkára és keresetre alig ^ l dku.lc!t^  Wladivosztokba. 
volt mar alkalom, Ehhalál előtt állot
tunk volna, ha az Amerikai Keresztény 
Ifjak Egyesülete, s a japán fenhatóság 
alatt álló hadifogoly táborok tisztjei 
minden erejükkel nem támogattak volna 
bennünket.

A mi táborunkra és az én szobám szü- 
kebb társaságára is sok oly nap virradt,

és egy örmény származású

- ?  I * sigts&rzzt
tárait, a turáni népek: a japán, magyar, 
kun, jász, besenyő együtt éltek az Altai 
hegység környékén. Amint a mongol 
áradat megindult, szétválasztotta a né
peket. A magyart s a többit nyugatra, a 
japánt pedig keletre nyomta a Csendes 
Óceán, s annak malájok lakta szigetei 
felé. A japán nép a népvándorlás folya
mán háromszoros, még pedig a mongol, a 
koreai, s a maláj keveredésen ment ke
resztül s a háromszoros keveredés nyo
mai a japán népben ma is meg találha
tók úgy a typusban, mint a szokásokban. 
Legalacsonyabbrendű a maláj, legma- 
gasabbrendü a koreai keveredés. A ko
reai egy egészen külön népfaj, nem tar
tozik sem a chinai, sem a mongol, sem 
a maláj néphez.

Rengeteg, a magyarhoz hasonlatos 
szót sorolt fel, köztük a számokban az 
e2Y» hat, hét-nek hasonlatosságát. 

(Folytatjuk.)

ügyeit. A veresek pedig a regi recipe M. . , '
szerint elárasztották Mandzsúriát, Za- Március elején már igen előrehalad- 
bajkát, Primorszkáját, s Priamurszká- , u \̂ készülődéseink. Nem hiányzott 
ját ügynökeikkel, s a propaganda ered- ]lias’ min! eéy HL osztályú kocsi, mely- 
ményeként a nagyobb városokban dúlt eP neíjyvenen kényelmesen elfértünk 
a pártviszály, s az utcai harcok napi- yov}a* Lgy ily kocsi kibérlése Petrog- 
renden voltak, anélkül, hogy a japán messze túlhaladta anyagi erőnket,
csapatok azokba beavatkoztak volna. Elhatároztuk, hogy a wladivosztoki kor-

Azok a szerencsétlen hadifoglyok, kik a K°CSÍt va^  in"
orosz fenhatóság alatt állottak, a pol- ^  eéalább is igen mérsékelt
gárháború kellő közepében valósággal k.i megszerkesztett kérvényünk
ké! ütköző közé szorultak, kilátást*- p x l*1UpJ?4tfu? k leá;d<>sebb tagját: Egry 
’ ’ jobb jövőre, vagy a menekülés « -  - .századost azzal -a megbízás- 

hogy
svéd és dán konzulok támogatásával 
szerezze meg a kormánytól az úti al- 
kalmatosságot.

• n í32?!4 eJ az öreé ür, Mandzsú
riából Charbin felől nehány hét előtt 
megszokott öt tagú szomorú társaság 
érkezett vissza táborunkba. Lesújtó hi- 
reket hoztak. A mandzsuriai vonalon 
Kalmukoff generális kozákjai át-
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Ibolyacsokor.
A tegnapeste történt eseményt nem 

felejtettem el soha.
Régi íróasztalunk ott terpeszkedik el 

a képek alatt, a szoba ablakfelőli sar
kában már esztendők óta, amely sarok 
a legpuhább zúga lakásunknak. Ide 
mindig süt a nap, még akkor is, ha le
húzom a függönyt eléje, amikor a kiko
pott lukacskákon szűri ál magát. Vc- 
gigsimogatja a falon a képeket, az író
asztalon a váza virágait, a papirha 1- 
mazt, a tollat, tintatartót, mindent és 
este ettől a szobasaroktól búcsúzik el a 
legnehezebben.

Az íróasztal: azonban hamar elbújt 
mindig az árnyékba, mingyárí, mihelyt 
rézsútabb estek a szobába a sugarak. 
Mintha titkolt volna vele valamit. A?, 
öregséget talán. Kopottságát. Vagy 
mintha szégyelte volna ezeket

Tegnap este aztán kitudódott a nagy 
titkolódzás oka, megmutatta a benne- 
hordott eseményt. Kiszakadt egy titkos 
rúgó valahol, felpattant egy rejtett fiók 
és meghalt ezzel az íróasztal is, mint 
ahogy beomlanak régelfelejtett kripták, 
ha nem bírja meg tovább nagy kőlap
jaikat a régi föld.

Este volt, fülledt nyáreleji este. Az 
asztalon kis villanylámpa égett színes 
ernyő alatt. A széttárt ablakszárnyak 
pedig felnyalábolták a szobába a kerti 
szélben hintáló, összekuszált virágilla
tát. Én ott feküdtem a széles ottoma- 
non, szemben az ablakkal és a z ide lát
szó égdarab csillagait néztem fáradtan 
gondolatok nélkül.

Egyszercsak nagyot roppant ebben 
az ájult, forró csendben valami, amitől 
ezerféle ijedt, babonás érzés szaladt 
végig rajtam. Olyan volt ez a roppanás, 
mint amikor valami ócska zongorában 
rozsdás basszushűr szakad el és komo
ran, soká visszhangzik tőle a hangszek
rény. Felugrottam az ottománról, a kö
zeli szobasarok villanykapcsolójával 
felgyújtottam a függőlámpán mind az 
öt égőt. Gyorsan körülvizsgálódtam. 
És megláttam a soká eltemetett szo
morú szép eseményt. . .

Senkise vette észre eddig, hogy tit
kos fiókja volt az íróasztalnak. Most 
ez a fiók kivetődött az elszakadt rugók 
hátán, kellős közepéről az asztallap
nak. Elhajigált maga mellől papirost, 
tollat, mindent. A kiugrott fiókban pe
dig kicsi, tömör, diófából való ezüst- 
pántos kazetta volt, poros, elfakult.

Mohón nyúltam érte, siettem vele az 
ottománra vissza, ölembe tettem és . . . 
nem mertem valahogy mingyárt ki
nyitni. Furcsa érzés kezdett átbizse- 
regni rajtam. Néztem azt a kis dobozt, 
amelyből biztosan valami rég halott 
bukkan majd elém . . . ami összeomol
hat ebben az új levegőben. Lassan- 
Jassan zúgni kezdett a csend a titok 
hörül, a fülledt nyári estébe pedig her
vadt virágszag ivódott át valahonnan,

Soká tarthattam ölemben a dobozt, 
mert agyonfárasztott ez a zsibbadt

Irta: Radnayné Soltész Irén.

szembeülés vele. Aztán . . .  nem bírtam 
tovább, meg kellett tennem . . . leemel
tem a kazetta fedelét.

Megsárgult, finom női szarvasbör- 
keztyün aranyszállal átkötözött száraz 
ibolyacsokor feküdt, mellette két régen 
írt elfakult levél. . .

Úgy világítottak most a szobában a 
csillárégők, mint amikor egy kinyitott 
kriptaajtó körül örvényleni kezd a le
vegő és a betóduló áramlásban kísérte
tiesen hajlong a világító sárga gyertya
láng, amely ráveti imbolygó világossá
gát a százesztendős koporsóra . . .  és 
abban fekszik foszlott párnán, szét- 
málott ruhában egy százesztendős 
csontváz . . .  aki élt valamikor . .  . aki 
ibolyacsokrot küldött egyszer egy fe
hérarcú lánynak... akinek visszaküld
ték . . .  és aki ide temette el a kazettába 
erre a nálafelejtett finom női keztyiire 
két levél közé szereimével, boldogsá
gával . . . életével együtt.

Remegő kézzel nyúltam a levelekért. 
Az asztalra terítettem széjjel, amely 
asztal láthatta őket. Ezeket a régi elfa
kul írásokat. És olvasni kezdtem a na
gyobb betüset, a férfiét:

Ilonám!
Ezzel a tavaszból lopott ibolyacso

korral jövök el esedezni. Nagy ferfi- 
szerelmem bús vágyával hivom vissza 
arra a szent életre, amit picike lá
bacskái eiőtt ígértem meg. Bocsásson 
meg azért az egyetlen rablóit csó
kért, amelynek vakmerőségét aláza
tosan levezekeltem már. Odajártam 
a szent Szűz oltárához és sírva ver
tem a mellem: mea culpa, mea
maxima culpa! Tündöklő Hölgy, ó 
vegyen vissza szerelmébe. Szakadtcsu- 
hás, bűnbánó zarándoka meghajtott 
fejjel esedez.
Istenem, a százesztendős féríisírás! 

Megrázhatta volna vele az egész vilá
got! És csak egy levelet kapott érte, 
egy pár sort gyöngyös apró betűkből, 
amit eltemetett és ami örök asszonyi 
titokként itt van most előttem:

Uram!
A két személyünk nem fonható 

többé közös sorba össze. Megmon
dom, én mást szeretek már. Virágait 
vissza kell adnom tehát. Bocsánatát 
kérem és Isten Hozzádot küldök 
érte.
Néztem-néztem ezt a történetet, egy

szercsak mintha fáradtan feltámoíyog- 
nának a betűk a papírról, színesedne a 
csokor, tágulnának a kazetta falai is . . .  
mintha megelevenednék az egész me
se . . .  a százesztendős . . .  és itt áll a 
nemzetes őszy Gábor kúriája, amely 
híres volt vármegyeszerte. Egyidőben 
azért, mert minden télen novembertől 
farsangvégig tartottak benne a megyei 
urak világraszóló tivornyákat, amiken 
maga a nemzetes agglegény vitte a fő
szólamot. Soha asszonynép nem lép
hette túl ilyenkor a küszöböt, pedig a

már közel negyvenesztendös úr utolsó 
sarja volt a nagyhírű, nagytiszteletü 
famíliának. Számtalan kísérlet történt 
arra, hogy boldog pillanatában házas
ságra beszéljék rá. Sose sikerült. Bár 
egyszer — úgy hírlett — királyi paran
csot is kapott a megházasodásra és 
emiatt a parancs miatt adta vissza a 
megyénél viselt tisztségét is. Igaz, 
hogy azóta se oldódtak meg megyei bo
nyodalmak őszy Gábor kezerándítása 
nélkül.

Történt egyszer, éppen két nappal a 
novemberre eső tivornya kezdet előtt, 
hogy becsengeti ezüst csilingelőjével 
legbizalmasabb öreg szolgáját a könyv
társzobába és igy szólt hozzá:

— Most fölveszed a parádés ruhát 
Pista, befogatsz és végigjárod a meg
hívott huszonkét uraságot. Azt üzenem 
nekik, hogy ne nehezteljenek nagyon, 
de nem lesz ezen a kúrián, mig én va
gyok az ura, soha többé istentelen 
hosszú farsang. Ha végeztél az úttal, 
befordulsz Szentesre nemzetes Bazsó 
uramék portájára, akit keresztelő Szent 
János napján tiszteletben köszöntenék. 
Aztán a kisasszony részére . . .

És itt hirteln elakadt.
Az öreg cseléd azonban észbekapta a 

megesett nyelvbotlást és felhorkant 
szinte a nagy örömtől.

— Tekintetes uram . . .  — motyogta 
nagy bajusza alatt — a tekintetes úr 
asszony népnek ü z en ...! Viszem rög
vest az istenes szót! Áldassék érte a 
Jézuskrisztus! . .  .

Tavaszba fordult aztán az idő. Az 
Őszy-kúria is megujhodott vele. Dúsan 
nyílott a virág a kertben, fehéren villo
gott elő az udvarház a kifakadt lombok 
közül. Az urasági négylovast pedig a 
legficánkolóbb, legfényesebb szőrű fe
keték röpítették majd mindennap az 
őszy-dominiumtól a szentesi Bazsó- 
portáíg és este a csillagos ég alatt visz- 
sza. A fogatot maga őszy Gábor haj
totta mindig, aki hogy megváltozott 
most. Jól szabott ruhái lettek, virággal, 
örökké virággal gomblyukában . . .

A ztán. . . egyszercsak nem látták 
már a négyesfogatot. Se a megifjúlt 
nemzetes urat. És ősszel a szépséges 
Bazsó Ilona is férjhez ment egy temesi 
birtokoshoz.

A következő tavaszon meg az a hír 
kelt, hogy őszy Gábor agyonlőtte ma
gát. Igaz volt. Lepihent az utolsó sarj 
is az ősök közé. Itthagyott vagyonát 
pedig felosztották az oldalági rokonok 
közt. . .

Az íróasztal is ebből való volt.
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Hit és lelkíélet.
Irta: N. N. megyés püspök.

Ha valaki azt kérdezné tőletek: ini a 
legnagyobb ajándék: feleljetek így: — 
A legnagyobb ajándék az Isten jelenlé
tével és erejével megtelt emberi lélek!

Bár azok szemében, akik anyagias
ságra hajlanak: a láthatatlan lélek tá
volinak és bizonytalannak látszik: azért 
mégis bizonyosak lehettek benne, hogy 
a testiség a léleknek csak védőburka, 
lakóhelye, vagy mint a biblia mondja: 
földi porhüvelye és az élet lényege ös 
értéke mégis csak a láthatatlan lélek.

Természetes, hogy aki/saját lelkében 
nem hisz: nem hihet Istenben sem!

Mert az emberi lélek az a láthatatlan 
híd: mely Istenhez vezet.

Isten végtelen bölcsessége épen azért 
ajándékozott meg bennünket a lélekkel, 
hogy ezen keresztül megsejtsük, meg- 
érezzük és megközelítsük Istent: a világ 
teremtőjét, minden levésnek forrását, 
minden történésnek irányítóját és min
den élőnek alkotóját.

Aki azonban nem érzi a lelkét és ta
gadja általában a lelket: az örökre ki
rúgta lábai alól azt a láthatatlan meny- 
nyei hidat, mely Isten megsejtéséhez és 
megértéséhez vezet.

Sajnos: az emberek nagyrésze oly 
szerencsétlen, és annyira rabja korunk 
fertőző betegségének: az anyagiasság
nak, hogy előttük csak az élet ,,Má“-ja 
az élet látható, tapintható és testileg 
érzékelhető része a fontos: míg a lélek 
egészen közömbös, érthetetlen és jelen
téktelen ügy nekik.

Milyen különös elgondolni, hogy az 
emberek egyrészének már elég érzéke 
van ahoz, hogy megcsodálja a teremtett 
világ végtelen gazdagságát, ezerféle for
maöltését, csodálatos harmóniáját, tob
zódó színpompáját, gyönyörködtető il
latát, sugárzó szépségét: de süket és 
vak ahoz, hogy meglássa, megcsodálja 
mindezek létrehozóját, alkotóját: Istent!

Ezért minden hívő, aki Istennel jár: 
hirdesse Istent!

Minden hívő, aki Istent minden szük
ségében segítőjéül ismeri meg: hirdesse 
Isteni segítségét!

Minden hívő, aki Isten ígéreteit a 
mindennapi életben is kipróbálja és 
azokat a hit erejévé változtatja: győzze 
meg Istenről hitetlen felebarátját is!

Minden hívő, aki a hit kulcsával a 
hitetlenség kapuját feltárja: az Isten ka
puját tárja fel, melyen keresztül a meg- 
igazultak leikével együtt léphet Isten 
elé!
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Minden hívő, aki érzi magában a lel
ket és érzi lelkében Istent: az hirdesse 
fáradhatatlanul az egész emberi nem
nek, hogy Isten van: és Isten megjutal
mazza azokat, akik őt keresik!

Mert a földi élet sokkal rövidebb és 
sokkal becsesebb, minthogy azt bűnök
ben, tétlenségben vagy közömbösségben 
elfecsérelhessük.

És jegyezzétek jól1 meg: Annak, aki 
megszokta, hogy Istentől vezettesse ma
gát: egész lénye úgy megnyílik az isteni 
benyomások előtt, hogy Isten akaratát 
külső jel nélkül is bensejében megis
meri és két lehetőség közül mindig a 
jót válassza.

Súlyos próbatevések mindig vannak 
az életben: de Isten számtalanszor épen 
kiválasztottjait állítja a legsúlyosabb 
próbák elé. ,,

És így van ez jól, így van ez bölcsen, 
mert az a  lélek, mely soha nem szenve
dett vagy még eléggé nem szenvedeti: 
soha egészen tiszta, soha egészen ne
mes lélek nem lehet!

Minden ember életében vannak fel
hős, zivataros napok, melyek bőven 
ontják a szenvedéseket: de mégis mily 
felemelő, mily boldogság tudniazt, hogy 
a sűrű zivataros felhők mögött is min
denkor Isten vigasztaló és éltető napja 
süt!

Strófák Jókairól.
Irta: Szabolcsba Mihály.

Mikor kimondom a nevét: szivemben 
Almok varázsát erezem,
S valami édes, bűbájos egészet 
Játszadozik velem . . .
Elvész előlem a rideg valóság,
El ez az egész látható világ,
Valami más tisztább világba járok, 
Körülölelnek melegebb sugárok,
S mosolyog rám ezer csodavirág!

Milyen világ ez! Hasonló a földhöz, 
De más, — gyönyörűségesebb.1 
Balzsamosabb, kékebb a levegője, 
Sugara fényesebb.
Mennyboltja mélyén büvölőn ragyognak 
Nagy, ábrándos nézésű csillagok,
S míg löltekintesz hozzájuk merengve: 
Megbabonáznak egész életedre,
Fényük örökké telkeden ragyog!

S milyen a népe ennek a világnak!? 
Erősek, szépek, jók, nagyok!
Lelkem kibontja szárnyát: hadd lehes

sek
Olyanná, mint azok!
Ti talpig hősök, íérlijellem ek ti,
Ti löldiségen túlnőtt alakok: 
Valódiságtok én nem mércsikéltem, 
Csak veletek rajongtam, küzdtem ég

tem . . .
S ti mintaképnek úgy beváltatok!

A nő: a férfi eszm ényképe itten. 
Naptiszta, glóriás ideál,
Kihez a küzdő ifjú szive, lelke 
Csak imádkozni jár.
Ez a világ a tiszta szerelemnek 
Meleg, családi, nyájas otthona.
— Óh szerelem, gyötrelmes-édes álom: 
Nem álmodott át a költő e világon 
Jókainál gyönyörűbben soha!

Mélyen hajolj meg, hazám ifjúsága, 
Mikor kimondod a  nevét.
A szerelemnek ö hadd hintse rátok 
Első igézetét!
Könyvei: csuppa liliomsziromból, 

Szerelme mind: Énekek éneke . .  . 
Az Azrák törzse sohse hal ki végkép; 
Mig itt veszi szerelme mintaképét 
Az ifjú és szelíd szerelm ese!

Óh Jóka i, mi örök büszkeségünk, 
Szórd ránk öröklő fényedet,
S ha valaha e nemzet életét majd 
Túléli a neved:
Hirdesse híred akkor is világgá,
Az eljövendő századokon át:
Hogy az a nép, mely Jó ka it  termelte. 
Halálosan, s halálig szerette 
Eszményeit, szabadságát, honát!
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Az új pár visszaérkezett a nászúiról. \ 
Olaszországban voltak hathétig és a sza
kácsnő, az öreg Rebi néni úgy tapasz
talta, hogy megfogytak arcban és test- í 
ben attól a fránya talián koszttól. No, 
mert azok a rusnya olaszok össze-vissza 
esznek minden istentelenséget! . .  . Bé
kát, csigát s uram bocsásd meg, — még 
a macskát is! . .  .

A fiatal báró lesoványodott. Az ifjú 
báróné nemkülönben. Rebi néni hátulról 
vakarta a kontya alját a balkezével ke
servében. Hiszen valósággal megrántot
ták az új párt a nászúton. Teljesen ét
vágytalanok lettek. Az öreg báróné egy 
véleményen volt Rebi nénivel. Ezen se
gíteni kell! Különben elsorvadnak a fia
tal Méltóságáék.

Rebi néni hó alól szedett zöld turbo- 
lyát főzött. A turbolya-leves olyan ét
vágycsináló, hogy szegény emberek még
sem merik kóstolni. Mind az uraknak 
nak hagyják a turbolya-levest, hadd fo
kozzák az étvágyukat..  .

Mikor a turbolya-leves nem használt, 
Rebi néni a káposztalé leveshez fordult. 
Főzött a kád csapjáról eresztett, eme 
finom ízű, aranyszínű káposztáiéból ét
étvágygerjesztőt. Fele víz. Fele káposz
táié. Bele fő a disznó agyvelö. Fel
ereszti piros hagymás rántással, aztán 
amikor feltálalja, hát kenyérsütés után, 
kemencében pirított, nagytál reszelt tor
mát szolgál fel melléje. A pirított tor
mát a tányérra szórják s ettől nemcsak 
a gyomra, hanem a feje is megtisztul a 
rosszétkü embernek! . .  .

Rebi néni majd elájult a csudálkozás- 
itól, mert még ez sem használt. No, hogy 
az a jóféle feketefene enné meg a ronda 
taliánjait! Megrontották valósággal a 
nászútasokat Taliánországban! . .  . Rebi 
néni sírt tehetetlenségében, de nem 
hagyta magát. Van még valami, az az 
valaki! Mégis étvágyat csinál az ifjú 
báróéknak! . . .

—• Instálom méltósága, — állt az öreg 
báróné elé, — még most sem hagyom 
annyiban a dolgot. Ember rontotta meg 
a fiatal báróék Öméltóságát, hát embei- 
rel gyógyítom, javítom. Rajtam ki nem 
fog a csigaevő taliján! Hívjuk el ebédre 
a kígyóbelű embert. . ,

A kigyóbelü ember.
Irta: Péterfy Tamás.

— Te Rebi! kicsoda az az ember? — 
kérdezte bizalmasan régi, öreg cselédjé
től a vén báróné.

— Abizon instálom Cobor Mihó, a já- 
rásbirósági hivatalnok. Ismerem még 
fiatal korából. Az osztán tud jó étvá
gyat csinálni. . .

— Azt mondád Rebi, hogy ebédre 
hívjuk?!

— Illedelmes, úriember az instálom a 
méltóságát. Járt a Dobay nagyságos 
úrékhoz is, amikor még ott valék.

Levél ment Cobor Mihónak. Csütörtö
kön délután kétórára ebédre hívatta az 
öreg báróné. És jött az Írnok űr ponto
san, mint a jó óra. Felöltötte vőlegény
kori fekete ruháját. Egy kicsit kopottas 
vala, de nem nőtt ki belőle negyedszá
zad alatt. Bejött a bárói udvarba. Fellé
pegetett a kőoszlopos folyosóra, de az 
öreg báróné eléje ment az oszlopok 
közé.

— Erre! erre Cobor úr! — biztotta 
vendégét, a kigyóbelü embert.

A járásbirósági írnok illedelmesen kö
szönt. Öreg legény volt már. Kopasz a 
feje, kellemes, érces hangja, de so
ványka a teste. Az arca kellemes, mo
solygós vala s a méltóságos asszony 
megengedte ennek a választékos be
szédű, kellemes megjelenésű embernk, 
hogy kezet csókoljon • . .

Cobor Mihóról leritt a becsületesség. 
Betessékelték és rövidesen asztalhoz ül
tek. Mihó nem vala esetlen vendég, ügy 
mozgott a bárói terített asztal mellett, 
mintha ott született volna . ..

Hozták a párolgó levest. Előbb az 
öreg báróné merített. Utána az ifjú bá
róné. A fiatal báró a vendéget tisztelte 
meg az elsőséggel.

— Micsoda gyönyörűséges, színarany 
ez a leves!? — dicséri Mihó, — igazán 
pompás az illata! . . .

Előbb laskával megrakta a mélytá- 
nyér alját, aztán rámerített a zsíros, me
leg levesből, de nem tele, csordultig, 
hanem jó ujjnyira a tányér szélétől.

— Kezeiket csókolva, jó étvágyat kí
vánok! — hajolt az urinők felé Cobor 
Mihó, aztán a fiatal bárónak kívánt kel
lemes, jó étvágyat.

Kanalazta a pompás lackalevest, de 
szépen, ízlésesen. A kanálból vissza nem

csurgatta a tányérjára. Öröm volt nézni 
ezt az embert, amint evett. Meglörölte 
a száját.

Oh, be finom! Micsoda isteni jó 
leves! — dicsérte.

— Tessék! Tessék Cobor úr, — kí
nálta az öreg báróné a vendéget.

— Csókolom a kedves kezeit méltó
ságos báróné, hát ez valami igazán fi
nom . . .  A laskájába csak a tojás sárgá
ját gyúrták bele . . . Jó, hogy a körmöcs- 
kéit el nem vágta a szakácsnő. . . Ilyen 
vékony laskatészta?! Mintha csak pa
pírból volna!? Hát ez aztán tinóm! . . . 
Igazi laskaleves! . . .

A laska bírálatához két tányér levest 
használt el a kigyóbelü ember. Azután a 
harmadik tyányérnál a sáfránt fedezte 
föl, mert azt nem főzték bele, hanem a 
levesestül tetejére dobták a levesbe. A 
negyedik tányér levesnél már a benne- 
fött zöldséget osztályozta látatlanul, a 
leves íze szerint Cobor Mihó. Kért is a 
finom zöldségből s behoztak egy tállal 
neki.

— No, csókolom a kedves kezeit mél
tóságos báróné, hát éppen úgy van, ami
ként mondottam . . .  Ez itt a bécsi üveg- 
karalábé. Ez való a levesbe. A musko
tály murok a finom, amit uriasan karot- 
tának neveznek. Ettől van szép sárga 
színe a levesnek, mert nem sárgarépa —. 
csikórépa, hanem muskotály murok . .  . 
A petrezselyem egy gyökeres, zama
tos . . .  Fiatal házasoknak való . .  . Csak 
tessék megízlelni, mert igazán finom és 
gyarapítja a szerelmi érzést. . .

Még a belefőzött burgonyát is meg
ette Mihó, nagy dicséretek kíséretében s 
a fiatal báróék úgy tapasztalták, hogy 
valóban jó a petrezselyem gyökere, ha a 
levesben főtt. Cobor Mihó olyan gusztu
sosán evett, hogy öröm volt nézni, kelle
mes követni, — ha bírták volna.

Következeit a sóbafőtt, vagyis a leves
hús. Paradicsommártást szolgállak fel 
melléje. A kigyóbelü ember először a 
kövérest, azután a soványját ízlelte. 
Harmadszor a sem kövér, sem sovány, 
dagadós húsból rakta meg a tányérját s 
dicsérte szakadatlanul. A kövér azért 
finom, mert legelőn feljavított marhából 
való és nincs faggyú íze.

(Folytatjuk.)
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Deák Balázsról emlékszem mostan, 
arról a bátor jobbágyemberről, aki Szent 
László királyt egy ízben szörnyű halál
tól mentette meg.

Elmondom, hogy történt, mint tör
tént.

Háborúba ment a király. Éppen Zala 
vármegyén húzódott át rengeteg nagy 
sereggel s amerre elhaladt, a népek ki- 
csődültek az út mentén, hogy szinröl- 
szinre lássák a világhíres királyt. Ott 
álldogált a népek közt egy szegény 
jobbágyember is: Deák Balázs. Öreges 
ember volt, de még jó erejében. Fiata
labb korában ö is király katonája volt j 
s bej! sok kunnak beverte a lejét.

No, hanem az rég volt, ámbátor azt j 
mondta Deák Balázs a népeknek, hogy 
ö most is jószívvel beállana a király 
katonái közé s tűzbe-vízbe követné a 
királyt.

— Hej, Istenem, csak még egyszer 
lássam uramat, királyomat! — sóhaj
tozott, epekedett Deák Balázs — öröm
mel feküdném az én koporsómba.

Hát amint igy sóhajtoznék Deák Ba
lázs, egyszerre csak rettentő nagy por- 
felleg kerekedik, hallik a kürtök szava, 
reng a föld a paripák dobogása alatt.

— Jön László király! — kiáltják a 
népek.

Aztán csakugyan a porfellegből ki
válik a király, egy fejjel magasabb volt 
a vitézeinél.

— Ihol a király! — örvendezett Deák 
Balázs.

Éppen akkor indult lefelé a hegynek 
a lejtőjén a király, utána vitézei. De 
alig lépett kettőt-hármat a paripa, 
mitől, mitől nem megijedt s mintha sze
mét vették volna, vágtatott lefelé ször
nyű vágtatással. Úgy látszik, a király, 
mikor a tetőre ért, eleresztette a kan
tár szárát s mire megragadta, késő volt 
már, ámbátor vasnál erősebb voit a 
keze, nem tudta paripáját visszatar
tani, az meg egyenesen nekivágott egy 
rettentő mély szakadéknak. A vitézek 
mind utána, sebes szélnél sebesebben, 
de hiába, nem tudtak e lejbe kerülni. 
Még egy-két lépés s hanyatt-homlok 
zuhan László a szakadékba.

De im, halljátok, mi történt! A sza
kadék szélén hirtelen meghökölve áll 
meg a paripa, szinte hátraesett, mintha 
bunkósbottal fejbeütötték volna Pedig 
nem ütötték fejbe bunkósbottal, csak 
egy ember fogta meg a kantárt a zabla 
mellett, ettől hőkölt hátra.

Deák Balázs volt ez az ember.
— Ki vagy te, mi vagy te? — kér

dezte a király.
— Deák Balázs a nevem, felséges ki

rályom. Míg fiatal voltam, katonája
I voltam.

— Derék ember vagy, Deák Balázs. 
Van-e lovad?

— Nincs felséges királyom. Szegény 
! jobbágy vagyok, honnét volna?

— No, ha nincs, adok én.
Azzal intett a király, hogy vezesse

nek elő egy paripát.

Mindjárt elővezettek egy szép fekete 
paripát. Fel is volt nyergeivé, fel is 
kantározva. Arany és ezüst volt min
den szerszámja.

— Ü!j erre a paripára, Deák Balazs. 
Amekkora földet benyargalsz ezen a 
paripán, mind a tied s ez órától fog- 
vást nemes úr vagy te is.

Felült Deák Balázs a paripára s ne
kivágtatott a völgynek. Repült a pa
ripa, mint a madár, egy pillantás múl
tán eltűnt a király szpme előtt. A ki
rály meg tábort ütött a hegy tövében 
s úgy várta vissza Deák Balázst. Visz- 
sza is jött ez, mire esteledett, alko
nyodon.

Leszámolt a paripáról, kalapját le
vette s úgy állt a király elé.

— No, Deák Balázs, jó nagy földel 
jár tál-e be?

— Nagyot, felséges királyom, túlsá
gos nagyot. Sok ez ilyen jobbágy em
bernek. Oh, felséges királyom . . .

— Mit akarsz mondani, Deák Ba
lázs? Látom, hogy valami nyomja a 
szívedet.

— Nyomja, felséges királyom, 
nyomja. Mondom, hogy sok az a föld 
nekem. Adhatok-e belőle a jobbágy tár
saimnak? Hadd boldoguljanak ők is.

— Szívem szerint beszéltél, Deák 
Balázs — mondta a király megindul
tam — Hát csak juttass a társaid
nak is.

Azzal a király Isten kegyelmébe 
ajánlotta Deák Balázst s ment tovább 

! vitéz seregével.

Gondolatok.
Péterfy Tamás munkáiból.

Isten az örök változás, tehát alkotá
saiban sincs pihenés soha, mert nem
csak az ember fáradoz, hanem a hegyek 
is dolgoznak, — a Teremtő egyikkel 
tüzet hánya1, a másik tüzes bort ter
mel, a harmadik sírköveket létesít és 
nem pihen semmi, senki az örök alko
tásban.

A paraszt: műveletlen ember, — és 
az Isten azért teremtette, hogy amikor 
már egyetlen állat sem bántalmazza a 
müveit embert, akkor is legyen még, 
aki döf.

A buta embert még az is bántja, hogy 
reggel nem lehet jó estét köszönni.

Szeretsz — kinevetnek, nevetsz —- és 
szeretnek.

Tanuld meg fiam, — mondja a negy
vennyolcas honvéd, — hogy a kétfejű 
sas igazán szereti a magyarokat, hiszen 
ötszáz év óta magyar vérrel táplálko
zik, tehát egész bizonyosan megszerette 
fél'ezred év alatt.

Nemzeti romlásunk oka a tudatlan
ság, mert a magyar még azt sem tudja, 

I hogy a testvérgyilkosság nem hazavé- 
I delem 1

Elveszett erszény sem okoz nagy bá
natot, — ha üres vo1'.

A műveltség jelképe a nadrág, 
sajnos, éppen ezzel élnek vissza azok, 
akik bocskorra sem érdemesek.

A rossz tanuló elfelejti, hogy akár 
két betűt tud, akár harminckét betűt 
tud, — szamár és szamár között nincs 
különbség, mert buta mind a kettő.

Annyiféle adós van a világon, hogy 
azok kitapasztalására rövid az élet

Amúgy is elég nehéz az élet, — bo
lond, aki a bajait megszámlálja.
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Bemutató lé tz  a regény közepé
ből.

A kapitány egy hajtásra íölhör- 
pintette feketéjét, amelybe a hindu- 
pap egy parányi titokzatos port 
hintett

És tudata észrévétlenül, mint 
amikor a színek halkan egymásba 
olvadnak, egy más tudatba ol
vadt át.

Ennek a tudatnak most egyetlen 
sugalmazója az a gondolat volt, hogy 
Gianninát fogja látni. Hogy Gian- 
ninát évekkel előbb fogja megis
merni, mint, amióta valóban is
meri . . . Legyőzi az Időt és meg
ismeri az Idő rejtett fogalmát, 
mely a jelenből múltat és a múlt
ból jelent formál . .  . Titkokat is
mer meg, melyek az emberi elme 
elől az Időik kezdete óla rejtve 
voltak . . .

. . .Napnyugta volt. Az Égbolt 
elvörösödött és csodásán átlátszó, 
lilás-sárgában tobzódó, széles fel
hő szalagok futottak rajta keresz
tül.

A virágok ragyogó és egyúttal 
titokzatos fénybe merültek . . . Va- 
lósággal csillogtak, mintha nap- 
nyugta után visszaakarnák sugá
rozni mind azt a fénvl, mind azt

A KOMÁROMI RAB.
Irta: Szegedy László.

a ragyogást, amelyet egész nap 
magukba szívtak.

A titokzatos esti csendesség nesz
telenül harmatozolt alá a/. Égről. 
Rákerült a fákra, a fákról a zöld 
pázsitszőnyegre, melyet virágos 
tűzszalagok és izzó virágláva fo
lyamok szakítottak tarka és fan
tasztikus parcellákra.

Egy vízinövény hatalmas, húsos 
levelei közül denevér röppent a 
víz fölé, börszárnyájval megérint
ve a tavacska silmatükrét, mely 
egyre szélesebb gyűrűkben lágyan 
ringatva a lilás lótuszok selymes 
kelyhét és megriasztva pillanatra 
az aranyos pofájú apró halacská
kat, halkan, mint az álmok árnyé
kai: elhalt a partokon...

Valamivel távolabb, fantasztikus 
rajzú fák lombjai közül, furcsán 
elmosódva, soktornyú fehér már
vány pagoda csipkés szélei fúrják 
bele éleiket a párás levegőbe, 
mintha a sors könyvéből kitépett 
fatalista jeleket rajzolnának az al
konyat megejtő varázsába...

A tündérkert egyik kanyarodója 
mögül, a lehajló lombleveleklől fé
lig eltkarva, ifjú szerelmespár buk
kan elő gyöngéden fogva egymás 
kezét és némán gyönyörködve az 

Ég, a Föld és a levegő elbűvölő 
harmóniájában.

Az ifjú, kócsagtollas fehér tur
bánt visel; karcsú termetére lágy- 
selymű fehér burnusz-féle borul, 
melyet derekán gyémánlcsattos öv 
tart össze. Oldalán drágakövekkel 
kirakott díszkard.

A benáresi maharadzsa fia! . ..
őzlábú, lengejárású kedvesét, le

heletfinom, keleti fátyolruha teszi 
még lengébbé, még lehetletszerüb- 
bé . . .  Hajában pompás, drágakö
ves diádéin, meztelen karjain gyé- 
Imántszemű arany kígyók, kezében 
selymes, fátyolos levelű lilásba ját
szó fehéres rózsaszínű nemesített 
lótusz, ajkán epedő szerelmi dal és 
elcsattanásra váró csókos csilla
gok.

— Ó, az én csillagom! — kiál
tott fel a leány lelkes örömmel,

amint befejezte epedő énekét.
— Nézd Trifu, milyen különös 
színben ragyog! Mintha a gyöngy
házban vibráló rózsaszínű opálszi- 
nek az ametiszt élénk színeivel
birkóznának . .  . Mit, hogy nem is- j  
mered? Hogy sohasem láttad még? j  
Ez egy titokzatos új csillag . . .  A j  
Véga Lantjának egy nemrégen fel- ] 
tűnt új csillaga . . .  Minden este | 
ugyanebben az órában ragyog fel, ; 
nem tudni miért nem tudni milyen I 
rendeltetéssel . . .  És mindig csak 
egy jó félórára és egymással csa
tázó színekben egyre szebben j
és egyre szebben ragyog. — I 
Azután halványulni, kisebbedni 
színtelenedni kezd, míg lassan be
leolvad a sötét Égboltozatba... 
Volt: nincs! És senkisem tudja 
miért jött, miért tűnt e l . . .  Meg- ; 
kérdeztem tudós csillagászodat és 1 
ő azt mondja, hogy abban a csil
lagban egy lélek tündököl. . . An- ( 
nak a lelke, aki mondhatatlanul 
sóvárog utánam és, aki -  még ná
lad is jobban szeret. . .  Ó, Tifur! 
Hát te nem szeretsz . . . ?

A fiatal radsa a leányhoz ro
hant, szenvedélyesen átölelte és 
csóközönnel tapasztotta be gyer
mekesen csevegő drága a jk á t..  
Végül félig enyelegve, félig komo
lyan megszólalt:

— A csillagászt holnap a skor
piók pincéjébe csukatom és ha 
mégegyszer ilyesmiről mér fecseg
ni: az oroszlánok udvarába doba
tom . . .  Onnét aztán majd jósolhat 
kedvére a csillagokból. , ,

A leány kibontakozott a radsa 
karjaiból. Szómét lehunyta és el- 
büvölten hallgatott. Nyugat felöl 
lanyha szellő támadt, mely gyön
géden végigborzongatla a fák lomb
ja it . . .  A nyomasztó hőség eny
hült, a virágok és fűszálak új il
latfelhőket lövőitek, mintha meg
könnyebbülten sóhajtanának fe l . .  . 
A nyugati láthatron a hold óriási 
korongja emelkedett fölfelé. Jöve
telét gyöngyszínü opálban játszó, 
tompított fényű sugárhirnökök hir
dették mindenütt. A Budha szob

rok a kerti lombok kékesszürke 
árnyékába burkolóztak, míg a nagy 
fák teteje és a márvány kioszk 
karcsú, csipkés szélei a holdas 
este ezüst-opálos párázatában tű
röd tek.

Ekkor a leány kilépett a lombok 
árnyékából, tekintetét az Ég felé 
fordtíotta és orrocskájával kéje
sen szilmatolta a virágillattól és ne
héz keleti fűszerektől terhes, eny
he nyáresti levegőt. Haja kiszaba
dult a drága diádéin alól és csil
lagos éjjeli sátorként inárványos 
vállaira omlott. Sokszínű fátylait 
játszi szellők, pajkos zefirkók lo
bogtatták. Olyan volt, mint egy 
valóra vált csodás virágjelenés, 
mint egy Gangesparti szűz tavaszi 
álom . . .  A teli hold a leány arcá
ba sütött és ekkor — — — és 
ekkor a hajó kabinjában fekvő ka
pitány leikéből a fájdalom és a 
kétségbeesés néma sikolya tört 
elő . . .

A leány Giannina volt!
A gyönyörű látomás, mely eddig 

túlszárnyalta az Ezeregyéjszaka 
legszebb tündérmeséit: rettenetes 
vízióvá torzult.

A kapitány lelkét belső földren
gés rázta meg, mely fölszakította 
jelen életének  eddig gondosan el
zárt zsilipjeit is.

Ettől a pillanattól fogva kettős 
tudattal élt. A vnulttal együtt a je
lent is élte és kettős öntudata a 
múlt képeit nyomban a jelenre ve
títette vissza. Visszaemlékezett a 
délelőtti zajos jelenetekre, a del
finekre, a másodkapiányra, a sör
gyáros lányára, aki a vízbe zu
hant, aztán a hindura, vitatkozá
sukra és a hindu szokatlanul ko
moly szavaira:

„ . .  .Megbüntetem önt makacs
ságáért . . .  ön sohasem hitt . . .  
mióta ismerjük egymást mindig 
hitetlen volt. . .  Legyen tehá: lás
son a m últba . . .  És mint kalapács
ütés a végítélet gongján: tompán, 
fenyegetően rezgett még emléke
zetében: , , . .  . legyen tehát . , . ma
kacsságáért megbüntetdm önt . . ."

(Folytatjuk.)



A TEREMTÉS REJTÉLYE.
Vílágszerelem.

Irta: Aszlányi Dezső.
A Teremtő ős-elv tágabb körű kidom

borít ása.
A rideg atomok közönyéből a társu

lás és teslvériesedés eszniekörébe 
lépve, előtérbe tolakszik az a kérdés, 
vájjon a világteremtés előtt, a sötét 
chaos korában, lehetelt-e mozgás egy
általán?

A mi világtapasztalataink azt mu
tatják, hogy sehol semmiben nincs 
meglepetésszerü átmenet. Minden ke
letkezés és fejlődés a fokozatosság 
signaturáját hordja magán. A legelfo
gadhatóbb chaoselmélet ennélfogva az 
lesz, ha legősibb állapotnak a mozdu
latlan chaost és abból átmeneti álla
potnak a chaotikus mozgást fogad
juk el.

Ez utóbbiból fejlődött ki idők során 
a rendszeres, ütemes, kiválasztó, te
remtő mozgás.

A világűrnek azelőtt nem volt semmi 
arculatja.

Az anyag mozgás nélkül sem érez
hető, sem látható nem volt.

Végtelen sötétség, semmi más.

Lássuk már most, miképen alakult a 
világűr képe a teremtő lendítés pillana
tától.

Az atomokba lehelt vágy megmozdí
tott mindent. Az eddig különködő 
anyagtestecskék a mozgás ösztönéből 
párokba, majd pedig csomókba és na
gyobb tömegekbe kapcsolódtak.

Megszűnt lassanként a teljes egyfor
maság mozdulatlan sötét képe.

Az anyag mind nagyobb csomóba 
kapcsolódva, sűrűbb foltokat képezett- 
az összesürüsödött anyagcsomók közöli 
pedig nagy ritkulások és üres terek 
keletkeztek.

Ezt a folyamatot így kell tovább 
képzelnünk folytonos fejlődésben, 
amely fejlődés a szabatos rend felé 
való törekvés szembeötlő.

A mozgást követő első állapot esze
rint; a köddé sűrűsödött anyagcsomók 
megjelenése a világűrben.

Ebben az első állapotban rendről 
csak annyiban lehet szó, hogy a növe
kedő kodcsomók a közelünkben moz
gott szabad testecskékre vonzerőt gya- 
T ° f e ,  a,Z í'HpSáyüjtést a belső moz
gásokból keletkezett energia segélyével 
növekedő éréllyel végezték. Kitiszti- 
lottak a nagy közöket.

Az első átalakulás eredménye, hogy 
az ősegység (az atomok) separalismusa 
megszűnt Külön kavargó atomok he 
yett milliónyi ködgomoly tölti be a vi-

É i L E A  tíor ,y az “ i°™>kmilliardjainak közös háztartása.
Ez utóbbiakban az alkotó részecskék 

zsibongó mozgása természetesen to
vább tart. Most azonban már a nagyobb

egységeknek: a ködgomolyoknak köl
csönös mozgásaira ügyelünk és azt lá t
juk, hogy a szomszédos ködgomolyok 
azonos viszonyba jutnak egymással és 
úgy összetársulnak, mint előbb atom 
atommal és molekula molekulával.

Az eredő ösztön (így nevezem ezen
túl a Newton-féle intelíigentiát) végzi 
a ködgomolyok párosítását is, valamint 
a folyton növekedő tömegek nagyobb 
számú társítását.

Az utóbbi, magasabbrendü mozgás 
már nem csupán a rokonanyag után, 
hanem az anyagtömeg szerint is igazo
dik, A nagyobb terjedelmű ködcsomók 
nagyobb mozgást végezvén, — a kisebb 
gomolyokat magukhoz kényszerítik.

Kövessük ezt a folyamatot, lalan év
milliókat betöltő sok-sok rendszeresen 
emelkedő fokozatban, anélkül, hogy az 
eredő ösztön törvényét egy pillanatra 
is szem elől tévesszük — és eljutunk 
a nagy ködfoltokig, naprendszerünk ős- 
formájáig.

Eljutunk azon ködképletekig, me
lyekből az elő naprendszerek születtek 
és amelyeknek hü hasonmása a ma is
mert ..Vadászebek1', „Andromeda",
,.Orion", ,,Lant“, „Plejadok", ,.Haty- 
tyú“, „Kígyótartó" ködképletek, vagy 
a „Perseus" csillagkép ködhalmaza; 
nemkülönben a „Tejút" és számtalan 
más ködképlet, amely földünkről a tá
volság miatt egyáltalán nem szemlél
hető.

A ködgomolyoktól a napgömbig.
Eddig csak élettelen anyagok pa- 

rányrészeinek párosításáról; később 
ezek nagyobb összetételeinek tömö
rebb csomósításáról volt szó.

A legközvetlenebb kérdés most, hogy 
mikép jött az első magasabb szervezet, 
t. i. a csillagcsoportok anyja: „a nap" 
létre és mely ősszabály biztosította’ a 
Kosmos örök rendjét és végtelen lé
teiét?

Az eddigi kifejlődésben fökép azt, 
láttuk, hogy miképen lesz a parány- I 
testecskék szövetségéből nagy és na
gyobb tömeg.

Eddig csak anyag társult anyaggal.
Atomot atommal, molekulát moleku

lával, majd kisebb-nagyobb ködcsomó
kat látunk összeházasodni. A folytonos 
halmozódásban, mely később torló
dássá fajul, — nincs egyéb, mint anyag
gyűjtés.

A ködtömegek rengeteg megnöveke- 
desevel azonban a differenciálódásnak 
csodalatos jeleit vesszük észre.

A rangelhelyezkedések ősformáló- 
dasa megy azokban végbe.

A molekuláknak előbb egyenlő rangú 
csoportjai kasztok szerint tömörülnek, 
a lelkesebb törzsek erősebb kapaszko
dással fogoztak egymásba és nagyobb 
volt vonzerejük is az újra és újra tár
suló, bevándorló tömegek iránt

Ezek lettek az ősanyagnak arislok-ratái.
Tömörebb, összetartó anyaguk által 

lassan különváltak és a kodcsomók lég

belső rétegeiben, az eddig monoton 
ködképek közepében tűnnek ki erősebb 
színhatású külön társadalmukkal.

A differenciálódás ezentúl rohanó 
léptekben halad. A belső rétegek sűrű
södése és a külsőbb ködrétegek tömö
rülésre hajlandóbb, értékesebb részének 
behódítása folyton tart.

Újabb évmilliók szakadatlan kivá
lasztó művének eredményekép a ren
geteg ködhalmazok belsejében síirü 
csomópontok gyűlnek s ezekre nehe
zednek a külső határok felé fokozato
san ritkuló vékonyabb ködrétegek.

Mintha szabatos rend és fokozatos
ság lenne a ködrétegek színárnyalatai
ban észlelhető.

Nem maradt azonban a differenciá
lódás remek műve egyoldalú.

Mig a belső ködcsomók a külső bu
rokban levő alkalmazkodóbb anyagot 
magukhoz vonzva, — amazoknak to
vábbi ritkulását okozták, — magában 
az arístokrata ködcsomóban egy még 
finomabb árnyalatú kiválasztó elhe
lyezkedés ment végbe.

A fokozatos tömörülést ott már egy 
központ, felé látszik törekedni, ahol a 
fejedelmi rangig sűrűsödött tömegek 
gyakorolják a központi vonzást a föl
felé ritkuló árnyalatokra.

Magában az arístokrata tömbben is 
tisztán kivehető a központtól távolodó 
árnyalatok gyengülése és önkéntelen 
végigszemléli az ember az összes tár
sadalmi rétegelések eredő törvényét a 
ködburok rétegeiben.

A rangbeli elhelyezkedés befejezésé
hez közeledve, új mozgások keletkez
tek: sokkal nagyobbak az előbbieknél. 
Egyszersmind egyenletesebb és határo
zottabb irányú mozgások, melyeknek 
haladása a külső rétegekből a legbel
sők felé visz, egymást tipró szenve
déllyel.

A legkülsőbb színtelen rétegektől 
kezdve hosszú kapcsolatban igyekszik 
minden a tömörebb, magasabb rendűek 
felé és ez adja a szakadatlan egybe- 
forrást a központ felé vivő tülekedés
ben.

így alakult ki a legsűrűbb anyagú 
központ és az egész tömeg mozgása egy 
központ felé, melyből idők múltán a 
napgömb vált ki.

Ez volna egyszersmind a Spencei 
nerbert-féle integrálódás (anyaghalmo- 

kiegészítés) és differenciálódás 
(különváló csoportosulás, kiválasztás) 
nagyértékü elvének anyaképlete, mely
nek hasonlóit a teremtés minden új al
kotásban megismétli.
. ..A sűrűbb . központokban szabályos 
korforgássá vált mozgás magához kény- 
szeritette az alaktalan külső ködtöme- 

.. mig az egész a gömbbé
sűrűsödött forgó tömegbe nem vegyült 
CS csak a legritkább, beolvadásra al
kalmatlan részek maradtak kívüle.

(Folytatjuk.)



A rádiótelefon.
Irta: Varga Lajos  oki. gépészmérnök.
A XX. század technikai vívmányai 

közül legnagyobbszerü s gyakorlatilag 
legtöbbet ígérő a rádiótelefon. Bár a 
rádiótechnika ma még csecsemőkorát 
éli, de nagy hordereje olyan perspektí
vákat ígér az emberiség fejlődésében, 
amire talán még a legmerészebb álmo
dozók sem számítanak. Nem csoda tehát 
ha a tudósok és kutatók lázas buzga
lommal fáradoznak a probléma kiépí
tésén és továbbfejlesztésén. De nem
csak a szakképzett tudósok, hanem a 
laikusi nagyközönség érdeklődését is 
felkeltette a nagyhorderejű találmány, 
s ez nem is csoda, mert hiszen a drót- j 
tálán telefon annyira összenőtt a gya
korlati élettel, akárcsak a vezetéken 
való hírszolgálat, vagy az elektromos 
világítás. A közönségnek a rádíóteleío- 
nia iránt tanúsított lázas érdeklődése 
annak nagyarányú rohamos elterjedését 
és közhasználatban való a1kalmazását 
eredményezte. A nyugati államokban
— főleg pedig az Egyesült Államokban
— a közélet minden terére diadallal 
vonult be s forradalmi átalakulásokat 
idézett, elő. Lehetővé teszi fontos poli
tikai vagy tőzsdei eseményeknek mind
járt megtörténte pillanatában az egész 
világon való tudtuladását; segítségével

a világ metropolisainak hangversenyei 
és színházi előadásai a földteke legel
dugottabb kisi falujában is élvezhetők, 
óceánjárók utasai utazásuk alatt társa
loghatnak otthonmaradt testvéreikkel. 
Igazán, szinte elszámlálhatatlanok azok 
az újítások, amiket a rádiótelefon a tár
sadalmi és közgazdasági éleiben létre
hozott, s napról-napra tökéletesedve, 
még létrehozni hívatott.

Anélkül, hogy a rádiótelefon elmé
letének és szerkezetének sok előtanul
mányt igénylő, hosszadalmas tudomá
nyos fejtegetéseibe bocsátkoznánk, csu
pán főbb vonásokban próbáljuk vázolni 
a mai súlyos gazdasági viszonyok kö
zött a napi gondokkal küzdő nem szak
közönségnek a probléma lényegét és 
működési módját. A készülék lényegé
ben egy ksttős hullám átalakító, A le
adóállomás a reá ható hanghullámokat, 
tehát levegörezgést átalakítja az éter
ben, mint közvetítő közegben a fény ter
jedési sebességével egyenlő sebességű 
elektromágneses hullámokká, a felvevő- 
kéziilék pedig a hozzáérkezett elektro
mos hullámokat visszaalakítja levegő 
hullámokká, tehát hanggá. A felvevő- 
készülék pedig a hozzáérkezelt elektro- 
a detektor, amelynek egyik fajtája az 
elektroucső vagy audioncsö. Ennek a 
rendeltetése az, hogy a rendkívül nagy 
rezgésszámú elektromoshullámok rez

gésszámát lecsökkentse. A telefonhall
gató membránja ugyanis a rendkívül 
nagy rezgésszámú elektrohullámokat 
követni nem tudja. A készüléknek az 
éterben terjedő elektromoshullámokkal 
közvetlenül érintkezésbe jutó része az 
antenna: a tapogató. Az antennában és 
a vele kapcsolt körben keltett impulzu
sokat a rezgőkör adja át a detektornak. 
Az ú. n. anódkörbe kapcsolt telefon
hallgatón pedig az elektromos áram in
gadozása hangkeltésben nyilvánul meg. 
Az antennakor alkotórészei: az antenna, 
a vele sorbakapcsolt önindukciós te
kercs, ami nem más, mint egy szigetelő- 
hengerre csavart sokmenetü tekercs, és 
egy változtathatós kapacitású konden
zátor. Antenna kétféle használatos: az 
ú. n. szabad antenna, amely két, vagy 
esetleg több, vízszintesen kifeszített és 
a tartóktól kellőleg izolált dróthúzalból 
áll, amelyektől egy vezeték ágazik le az 
önindukciós tekercshez, és az ú. n. ke
ret antenna, amelyet egy keresztalakú 
keretre többszörösen felcsavart dróthú- 
zal képez és bárhol rögtön felállítható.

A rezgőkör lényegében nem más, 
mint egy önindukciós tekerccsel sorba
kapcsolt kondenzátor. A rezgőkör és az 
antennakor önindukciós tekercsei egy 
szerkezeten vannak egyesítve: ez a 
variométer.

(Folytatjuk.)

A szikratávíró.
Nagy s z í v  vagyok, m ely zord m a g a s l a t o n  

Karcsú oszlopnak ércesült hegyén 
Viharzó fellegek fölé mered, —
S távol egeknek titkos mélyiből 
Felé sikoltó zengő szózatokra  
Minden izében talpig megremeg.

Idegducomnak rettentő áram okkal 
Feszült, dübörgő telt battériái,
Időnként szörnyű szikrákat lövetnek,
S lelkem nek zúgva-zengve nemzett 
Süvöltve csengő lángos tüzcsomóit 
S ikoltják szét az órjás végtelennek.

S az űrbe robbant villogó csomók,
A ether hullámok szárnyain repülve,
Mint titkos sphaerák szent parancsbeszéde,

Messze hegyeknek ormára emelt 
Minden szivormos szikrastátiónak 
Csendülve szállnak érchegyébe.

Nagy s z í v  vagyok, mely zord magaslaton  
Sorsukba rendült é leteknek  
Dultan viharzó egébe mered,
S távol sziveknek gyötrött mélyiből 
Sikoltva zengő föltörő ja jokra  
Minden izében talpig megremeg.

Remsey György.

Uj magyar nap.
U j magyar nap van felkelőben ; 
Hiszek egy uj magyar jövőben. 
Egyszemélyes szentháromságban 
Négyrészre vágott egy hazában!

Gondolatok.
Péterfy Tamás munkáiból.

Mikor a ló szamarat lát, nem dicsek
szik, hogy ő is egypatájú állat.

Könnyű az embereket elítélni, de ne
héz megjavítani.

Milyen jó, hogy az egyik ember a 
kacsa nyakát, a másik a zúzáját, a har
madik a mellhúsát szereti, mert jaj 
volna, ha mindenki a combját szeretné!

Nehezen járhat lopni az, akinek már 
a lábán is hosszú a körmié.

Keménységben sohasem versenyezhet 
a kő a szívvel.
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Porban játszó eszmék.
A mínndennapi kenyér.

„Mindennapi kenyerünket add i 
meg nékünk" . . . Igen, add meg ne
künk Uram, kik kezdettől fogva a 
mindennapi kenyérért verílékezünk, 
harcolunk! Robotos órák alatt, de 
sokszor lankasztja lelkünket a Hol- ; 
nap gondja! Vájjon megszercz- 
zük-e munkánkkal a holnapi ke
nyeret? Fáradt testtel, fáradt szel
lemmel tesszük le naponta a tol
lat, vagy a kalapácsot és fölsóhaj
tunk: elég volt m ára !... De vájjon 
elég volt-e igazán? A munkából 
bizony elég volt, de elég volt-c a 
munka, a mi mindennapi kenye
rünkért? . .

Milyen prózai ez a jelszó: .mun
kál és kenyeret!" Ha lázongó tö
meg soraiból harsog felénk e jel
szó, megborzongunk, megremegünk 
tőle- Mert a kenyérért borzalmas 
tud lenni az ember . . .  A gond ele
inte csak barnuló felhő, de jaj, ha 
véres-pirossá tüzesedik! Ilyenkor 
szétfut a tűz, lángba borítja a vi
lágot és megemészti a mások ke
nyerét is . .. Korszerű jelszavak 
szítják a lobogást, önzetlen vagy 
aljas célú vezérek lengetik a lobo
gót. A harc eldől, jobbra vagy 
balra. Akárhogy is történt, az 
eredmény mindig egy: füstölgő ro
mok és verítékes, könnyes újra
kezdés . .  .

Az emberi jólét, öröm és igaz
ság eszméje öröktől fogva való. S 
mégis, — ma is, holnap is: csak 
porban játszó eszme. Próféták, 
bölcsek márliromága miért volt 
eddig mindenképpen gyümölcslé
ién? Miért hullott ezért az esz
méért annyi köny, vér és veríték?
A diadalmas emberi gondolat 
miért pattan vissza tehetetlenül, 
mikor a nagy megoldás kapuját 
zörgeti? Mennyi megoldhatatlan
nak vélt titkot oldott már meg az 
emberi elme és imc, milyen tehe
tetlenek vagyunk a kenyér, a min
dennapi kenyér problémájával 
szemben! És miért? — Az okot 
keresed, testvér? Ne kutasd a his
tóriát, hagyd az elméleteket! Te
kints csak ónmagadba. Ugye, te 
is csak a magadét félted logjob- 
han? Ugy-c, le is önző vagy? Ne 
tagadd! Lelked föllázud a hatal
masak, a dúsak ellen, de vájjon 
szánod-e, segíted-c a Haladnál is 
gyöngébbeket? Mig Maaimon sze
kere után loholsz, nem gázolod-e 
le testvéreidet, kik veled együtt a 
morzsák után kapkodnak?

S ha az aranykapun bejutsz, 
meghallgatod-o azokat, kik teulá- 
nad zörgetnek bebocsáttalásért? 
Tudsz-e szívből örülni mások örö
mén, «zánod-c a szegényt akkor Is, 
ha te gond nélkül tekintesz a hol
napok elé? , . Felelj, testvéri — 
Ha igazságos, ha őszinte vagy, 
akkor — hallgatsz ..

Hogy csikorog a világ rozzant 
szekere! Hányán görnyedünk a ke
rekek alá, hogy kiemeljük a ká
tyúba jutott szekeret! Az önzés 
juttatott bennünket oda s az ön

zés miatt oly keserves kiszabadu
lásunk.

Egy új nemzedék növekszik 
most szemünk előtt. Keserves, szo
morú az ő szárnypróbálgatásuk 
Mit látnak a mai világ arculatán 
azok az ártatlan gyermeken, akik 
ezekben a nyomorúságos időkben 
születtek, élnek és növekszenek? 
Az édesapa homlokán csak a/gond 
borulását látják, édesanyjuk sze
méből a szomorúság könnye csillog 
felé jü k ... Mi lesz holnap? - -  Meg 
lesz-e a mindennapi kenyerünk?

A mai idők gyermeke nagyon 
hamar megismeri a szomorúságot. 
S a szomorúság megismerése után 
— gondolkozni kezd. Miért van ez 
igy, miiért olyan ráncos az én fia
tal apám homloka?

A mai idők gyermeke gondban, 
bánatban növekszik. Ha ártatlan 
lelkűkbe majd bevilágít a gondolat 
tüze, ó, akkor ökölbe szorul a ke
zük. Az ő lázadásuk azonban nem 
a kielégítetlen ösztönök lázadása 
lesz. Az új nemzedék célja, jel
szava ez lesz: váltsuk meg a vilá
got!

Legyen mienk mindaz a jó, ami 
az emberi gyarlóság korlátái kö
zött elérhető, megszerezhető. Félre 
a pesszimista tanításokkal! A mai, 
haldokló nemzedék fölött, új nem
zedék, harcokban, gondokban iz
mosodott ifjú nemzedék törekszik 
a kormányrúdak felé.

A tanítás számukra elég ke
mény volt. Véres háborúk, forra
dalmak tomboltak bölcsőjük fölött, 
szomorúság és gond virrasztotl a 
fehér ágyacskák mellett. Volt és 
van alkalmuk megutálni ezt a je
lcint, mely népeket, nagy nemzete
ket dönt szolgasorsba, nyomorú
ságba. És bízzunk abban, hogy a 
múlt utálata olyan erős lesz szí
vükben, hogy tudnak és akarnak 
majd változtatni a vlág sorsán.

Ti apró gyermekek, mikor a 
mindennapi kenyérért imádkoztok, 
gondoljatok az élet, a világ átkára, 
gondoljatok arra az állati ösztönre, 
ami úgy tönkre tette a int sorsun
kat, aminek a neve: önzés . .

Gyulay L.
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Májusi legenda.
Irta: báró Wlassics Tibor.

Akik májusban esnek el,
Mikor u szél orgonái lenge!,
Egy sem végzi löldi testvér 
Ifjú, gyarló vándorlásál 
Oly fá jó  panaszimával.

A kik májusban válnak meg,
Ha fehér rózsák havaznak, 
Szürke anyáik szenvednek, 
Hétszeresen, hél lóri nem ek 
A szivükbe Mária kínjával.
A kik májusban véreznek,

Midőn a korarózsák nyílnak, 
Örök, fájó lángolásban 
J ó  kis lányaik egyre zokognak, 
Halotlaikért égni fognak!

Akik májusban halnak, 
hrtök eljö Május Királynő.
Isten Anyja a romlásból 
Csendbe szent odaadásból 
Elviszi a szép Tavaszijuk . . .

Az élei
Betegség és Halál.

Ábel véres testtel roskadt a por
ba. Először gyilkolt az ember. A 
gyilkos szemében kialudt lassan a 
bosszú villáma, haragra pirosodott 
arcából szívébe szökött a vér s iszo
nyattal ébredt tettének tudatára. 
Verte, űzte az első átok és Kain 
belevetette magát a Rengetegbe. 
Testét a vad éleküzdclein gyö
törte, lelkét a bűntudat mérge 
emésztette.

Évek teltek el igy. Verekedett, 
küzdött rendületlenül az öslermé- 
szettel.

Egyszer azu'tájn összeroskadt.; 
Szemeire lázas homály borult, ajka 
kicserepesedctt, szive féktelen 
ütemeket vert, fülében valami fé
lelmes zűrzavar morajlolt, tom
bolt.

Beteg lett.
Míg feje fölött vihartól recse

gett az erdő s kétségbeejtő menny
dörgéstől visszhangzott az ég: 
Kain lázas álmokat látott iszapos 
fekvőhelyén.

Látott . . .
Mérhetetlen tömeggé szaporodott 

az ember. Falvak, városok épül
tek, ahol valami különös munkát 
folytattak az emberek. Milyen kü
lönös: dolgoznak . . .  Mert niegfo- 
gyott az erdő, a legelő, a mocsár. 
Az embertanyák határában érthe
tetlen rendeltetésű kerteket látni. 
Hiszen ezek temetők! Igen, igen: 
meg kell halnunk s ezekben a ker
tekben pihenünk el örökre. így 
rendelte az Ur és ez nem lehet 
olyan szomorú, minfahogy a Salán 
ijesztett vele. Ezekbe a gyönyörű 
kertekbe jut mindenki. Milyen jó 
is lehel ott pihenni!

Kain melle zihált, szeme meg
inog rebbent.

— Csak cn vagyok a nyomorult
a kiátkozott! A többiek boldogan, 
vidáman élnek s szívesen térnek 
a Halál ölébe __ pihenni.

Most ott állt a temetőkert ka
pujában. Koporsót hoztak. Angya
lokat látott, de a koporsó mö
gött ott lépdelt a Halál is.

— Mondd, Halál, úgy-c öreg
embert temettek?

— Kisfiucskát viszünk, — fe 
lelt szomorúan a Halál.

Kain megdöbbent.
—* Kisfiucskát? — Hát azok is 

meghalnak?
A Halál dermesztőén vigyor

gott.
— Beteg volt. Nem jutott neki 

lej, szülei szegények. Most elvi
szem én.

Fgy másik koporsót hozlak.
— öregember, nyugodj békével!
— Tévedsz! Ez egy íiatal anya. 

Férje elhagyta s ő megmérgeztí? 
magát. Elviszem.

Káint valami rettenetes érzés 
kínozta.

Ismét közeledett egy koporsó.
Kain már nem is szólt, meg- 

clőzto a Halál.
— Tüdővészes volt, Negyven 

éves. Ezekből sokat viszek.
Hát miért halnak ezek ilyen 

korán? Mondd, Halál, — miért? 
És mi az a betegség, mi az a rcl-

könyve.
tenetes valami, hogy náladnál is 
hatalmasabb? Hiszen az Embert 
csak Veled jegyezte el az Ur! 
Betegségről nem szólt nekünk. 
Magyarázd meg, H alál. . .

A Halál nem felelt.
Most egyszerre ezerszám hoz

ták a koporsókat. Gyászzenc har
sogott. Hatalmas sírok hasadtak s 
a koporsók tömegesen hulllak 
bele.

— Halál, Halál! — sikoltolt 
Kain — mit jelent ez, beszélj, be
szélj!

— Háború volt, fiam.
— Háború? — mi az?
— Megölik egymást az embe

rek. Megölik fiatalon, egészsége
sen és én elviszem ókel. Szép 
aratás ez is . .  .

Kain homlokán veríték gyön
gyözött.

— Halál, beszélj, mi az a Be
tegség? Beszélj, mit jelent az a 
betegség! Beszélj, Halál!

A Halál Kain mellé kuporodott. 
Villám-kaszája megcsillant az éj
szakában, csontjai ropogtak, mint 
az erdő viharvert lát s szava 
mennydörgött, mint az égbolt.

— Az Ur igaz, csiaik halálról 
szólt az első embernek. Csak en
gem küldött követül az emberért. 
De az ember másodszor is meg
csalta az Istent. Kain, az első 
gyermek, testvért gyilkolt. Kain 
véres keze miatt adta mellém az. 
Ur a Betegséget. Azóta együtt 
íjárjuk a Földet. A halál elpihenés. 
Büntetés, de csak a merészség 
zablája A betegség: átok. Éva 
átka Káinon és az ő fiain. A Bűn 
gyümölcse.

— Láttad a kisdődet. Bűn okoz
ta elsorvadását. A szegénység . . .  
Mert a szegénység is a bűnből 
fakad. A szívtelenek bűne.

Láttad a tüdővészes apa ko
porsóját. Elpusztult időelőtt, mert 
nem jutott számára a napsugár
ból, a levegőből, ami pedig mind
nyájunkká. Beteg lelt. Kain irigy 
lelke, önző szíve az ő atka is.

— Láttad a tömegsírt. Kain vé 
rés tette okozta! Kain lázadó 
bosszuló vére,

— Kain szenvedett először. Az. 
első gyilkosságért ö szenvedte az 
első betegséget: testével, leikével

— Azóta félelmes a halál. Csak 
a választottaknak jut hófehér 
öregség, pihentető, nyugodalmas 
halál. De ezek kevesen vannak.

Kain okozta, Kain!

A vihar lassan nyugodni ké
szült. Kitisztult az ég s a siető 
felhők között megcsillantak a csil
lagok.

Kain magához tért.
Föltápászkodotl s roskadó test

tel, viharos lélekkel vánsz.orgott 
tovább a Rengetegben.

György Lajos.
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Vidéki színészetünk 
csődje.

Rovatvezető: Szőke Kálmán.

A sajtóban nap-nap mellett a 
legriasztóbb hírek jelennek meg 
vidéki színházaink szomorú álku
poláról azzal kapcsolatban, hogy 
a városok nem képesek színtár
sulataikat olyan anyagi segítségben 
részesíteni, hogy azok fenntart
hassák magukat. Jó  békevilágban 
az igazgatók igyekeztek függetle
níteni magukat a városoktól, nyil
ván azért, hogy függetlenségüket 
minden tekintetben megőrizzék. 
Meg volt rá valószínűleg az okuk. 
Ma ennek az ellenkezője történik. 
A vidéki városok nagy megterbel- 
tetése, a kenyérkérdés elsőbbsége 
azonban hovatovább az,t eredmé
nyezi, hogy a társulatok magukra 
maradnak, mert a városok nem ál
dozhatnak annyit színházukra, mint 
amilyen mértékben ezt eddig meg
tehették. El lehet képzelni, nogy 
a színigazgatók, kik eddig segít
ség mellett is csak nagy nehéz
séggel tudták együttartani társula
tukat, milyen helyzetbe kerülnek! 
A vidéki társulatok egy-két kivé
tellel a legnagyobb megpróbálta-, 
tások előtt állanak és katasztro
fális helyzetük a biztos csődbe 
fogja kergetni őket, ha segítség 
nem érkezik szálmukra. De honnan 
várhatnak segítséget? Az agyon
terhelt városok helyzete aligha 
változik meg rövid idő alatt any- 
nyira, hogy megfelelő módon jict- 
hessen kultúr-intézményeik segít 
ségére. A közönség kenyérkérdése 
napról-napra a legszomorúbb nó- 
don kerül előtérbe, áldozatra 
tehát a színházak erről az oldal
ról nem számíthatnak. Hátra van 
az állam. Igen az államnak kell 
a szomorú sors előtt álló vidéki 
színészet segítségére stetnie, még 
pedig nem pillanatnyi segéllyel, 
adóelengedéssel, hanem gyökeres 
reformokkal. Át kell szervezni vi
déki színészetünket. Ma egy vá
roshoz kötött színtársulaitnak tu
lajdonképen három társulatból 
kell összeverődnie: drámai, ope
rett és legtöbbször még opera 
együttesből is. Ez olyan személy

zel-létszámol képvisel, mely meg
felel bármelyik budapesti nagy 
színház létszámának. Tertmészete- 
sen ugyanolyan megterheltetést is 
jelent. Az igazgatókat kollektiv- 
szerződések kötnek, helyáraikat a 
közönség teherbírásának megfele
lően állapíthatják meg, már pedig 
a személyzet megélhetési lehető
sége napról-napra nehezebb, vi
szont a helyárakat — a közön
ségre való tekintettel — nem emel
hetik. Lehet ezt a különbséget adó- 
elengedéssel, vagy pillanatnyi se
géllyel pótolni? Nem!

A színházakat függetlentíeni kell 
a városoktól, ami azt jelentené, 
hogy egy igazgató csak egy mű
vészi téren működő társulatot tart
hasson.

Az állam vegye revízió alá a 
koncessiókal, szervezze újjá a vi
déki társulatokat! Korlátolt szám
ban adjon engedélyt megbízható 
igazgatóknak szigorúan körülírt 
művészi ellenőrzéssel. Adjon enge
délyt külön drámai, operett és 
opera-társulatok szervezésére, azon 
bán gondoskodjék arról is kellő
képen, hogy a társulatok fennaka
dás nélkül látogathassák városai
kat, Egyes társulatok állomáshe
lyei vagy szabad-verseny alapján 
vagy kerületi beosztás szerint ál
lapíttassak meg. (Az előbbi kívá
natosabb volna.) A társulatok gya
koribb utazását tegye lehetővé az 
állam utazási kedvezményekkel.

A városok ezáltal lényeges meg
könnyebbülést nyernek, könnyeb
ben áldozhatnak tehát színházaik 
felszerelésének kiegészítésére, hogy

a társulatok akadálytalanul 
játszhassanak. Legyen minden szín
háznak stabil felszerelése. A sz«- 

j bad verseny a társulatokat fokozot- 
I tabb igyekezetre serkentené, az 

igazgatók pedig előre meggyőződ
hetnek városaik teherbiróképessé- 
géről, tehát biztos számítással in
dulhatnak új állomáshelyükre.

Ezideig folytonos bemutatókkal 
igyekeztek az igazgatók a közön
ség érdeklődését fenntartani, ami 
a személyzet agyonhajhászását 
vonta maga után. Ez egyrészről az 
előadás nívójának sülyedését je 
lentette, másrészről a közönség is 
szívesebben áldoz akkor, ha nem 
erőszakolják.

A folytonos adóelengedési, se- 
gélyiránt kunyorálások nem a leg
jobb színben tüntetik fel vidéki 
színészetünket. Annyit emlegetett 
kultúrfölényünk hírnevével sehogy- 
sem fér össze ez! Itt sürgős segít
ség kell! Nem nézhetjük összetett 
kézzel, hogy omlik össze fényes- 
múltú vidéki-színészetünik!

Molnár László, a Nemzeti Szín
ház örökös tagja február hó 5-én 
68 éves korában hosszas szenvedés 
után meghalt. Egyike volt a régi 
Nemzeti Színház legértékesebb 
tagjainak, a múlt évben lépett fel 
utóljána a Leár királyban. Temeté
séről a Nemzeti Színház gondos
kodik.

A Papagáj (a Royal Orfeum épü- j 
létében.) A főváros egyik legnívó
sabb mulatója.

Kamara-színház.
Thury Lajos: Örzse néni. — Vi
téz M iklós: Tiszta dolog.

Nyáry A ndor: Gunyhó előtt.

Kétségtelen, hogy a Kamara 
színháznak már meg van a szezon
sikere. A ragyogó három egy fel- 
vonásost fokozódó sikerrel játssza 
a fiatal kis színház, úgy, hogy el is 
érte már a 25-ik előadást.

Az ,,örzse néni’ szerzője külö
nösen kitűnő jellemábrázolásával, 
(örzse néni), Vitéz Miklós kifor
rott rutinjával, Nyáry Andor pedig 
a földben gyökerező erős magyar
ságával, de különösen pompás, 
eredeti humorával ragadja magá
val estéről-cstérc a táblás házak 
hallgatóságát.

A három kitűnő cgyfelvonásos 
szerzőjében a magyar népies iro
dalom oszlopait ismertük meg, a 
közönség pedig rajtuk keresztül 
szívébe zárja a falut a maga egy
szerűségében és hamisíttatlanságá- 
ban. A három kedves darab sze
replői: Rákosi Szidi, Rózsahegyi, 
Somogyi Erzsi, Garamszcghy- Ivá- 
nyi Irén, Al'mássy és Pethes Sán
dor a rendezővel, Ráday-val együtt 
ragyogóan tolmácsolják a nagyon 
tehetséges szerzőket.

A mulató Budapest.
Royal Orfeum. A vesztett 'háború 

által beállott kedvezőtlen gazda
sági viszonyok és a hiányos nem
zetközi kapcsolatok okozta nehéz
ségek folytán az Orfeumok nem 
tudták mindezideig béke-nívójukat 
elérni. Tarján Vilmos igazgatónak 
minden reménye tineg van arra, 
hogy agilitásával visszahódítja a 
közönséget az Orfeumnak. A be
mutatók fokozatos fejlődést mutat
nak.

A ,.consumálás“-ra létesült mu
latók legtöbbje a kedvezőtlen kon
junktúra folytán igyekszik már 
többet nyújtani a belépődíjakért, 
nem csak füstöt és alkalmat arra, 
hogy ak ad ál vt alánul költhessük a 
pénzünket. Műsort adnak jót, tar
talmasat.

A Tabarín és a Táncpalota már
rendes varieté-programmal dolgoz, 
nak.
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A Nemzet hangverse- Gondolatok az Opera- 
nye Sárvárott és Szom

bathelyen. Irta

ház előtt.
dr. Márton Jenő.

A Nemzet szerkesztősébe mind
járt a zászlóbontáskor tervbe vet
te, hogy ia csonka haza valamennyi 
nagyobb városát felkeresi és mű
vészi hangversenyek, irodalmi es
télyek, műsoros ünnepélyek kere
tében mutatkozik be a közönség
nek.

Mondanunk sem kell, milyen sú
lyos, de magasztos hivatást vállalt 
magára szerkesztőségünk, hogy ezt 
a tervet a siker jegyében valósít
hassa meg. Ne in kíméltünk fárad
ságot, nem riadtunk vissza anyagi 
áldozatoktól sem, hogy bemutat
kozó hangversenyeink irodalmi 
színvonalon álló programmot, töké
letes művészetet nyújtsanak.

Hogy A Nemzet szerkesztőségei 
ezzel az elhatározásával is megta
lálta a közönség leikéhez vezető 
utat, bizonyítják az első műsoros 
estélyek fényes sikerei.

Sárvárott a város úri társadalma 
csaknem kivétel nélkül jelen volt 
A Nemzet hangversenyén, de meg
tisztelte jelenlétével hangverse
nyünket a sárvári birtokán tar
tózkodó bajor trónörökös és fele 
ségc is s tanúja volt annak a har
sogó sikernek, melyet A Nemzet 
szerkesztősége és művészgárdája 
aratott. A programul végeztével a 
fenséges pár magához kérette la
punk főszerkesztőjét, gratulált a 
művészi hangversenyhez, s szeren
csét kívánt A Nemzct-nek.

Sárvárról másnap, január hó 
11-én Szombathelyen ment át \ 
Nemzet művészgárdája. A szom
bathelyi kulturház csillárok fényé
ben úszó dísztermében a város elő- i 
kelöségei előtt zajlott le a hang- ! 
versenyünk, tomboló siker melleit. I 
Kapy Béla dr. ág. ev. püspök ur és I 
vitéz Artner tábornok ur az első i 
szünetben siettek gratulálni a köz
reműködő munkatársunknak és ; 
művészeknek. Előadás végeztével j 
a közönség valósággal megrohanta J 
az öltözőt s kérte főszerkesztőn- j  
ket, hogy ismételtessc meg ezt a i 
páratlan sikerű hangversenyt. Nem | 
lehatett kitérnünk Szombathely úri 
társadalmának kérése elől, így hál ; 
január 13-án este megismételtük 
hangversenyünket, még pedig a j 
város legnagyobb hangversenvter- 
mében, a Kovács szálló hatalmas 
dísztermében. Ha az absol'ut sikert 
fokozni lehelne, elmondhatnék, 
hogy a második hangversenyünk 
sikere az elsőét is felülmúlta. A 
közönséget a művészi programul i 
valósággal megbabonázta. Vége- 1 
hossza nem volt a tapsnak, túrá
zásnak. Valamennyi szombathelyi 
újság el ragadta lássál írt rólunk, 
sajnos, helyszűke miatt kritikáikat 
nem közölhetjük, mindössze a leg
tekintélyesebb lap: a ..Vnsvárme- 
gye" kritikájából adunk néhány 
szemelvényt a vidéki sajtó „Vas- 
vrmegye" rovatában.

A Nemzet müvészestje. A Vas
váraié ifvc 1925 január 13. számá
ban jelent meg.

Operaházunk válsággal küzd. Az 
elmúlt év júniusában jelent meg a 
rideg rendelet, mely tudtul adta, 
hogy az Operaházat is szanálni 
kell. (i !

És megkezdődött a „szanálás"
B. listára tettek néhány énekest,
— köztük több nélkülözhetetlen 
erőt, — s elküldték néhány balle- 
rinát. Ez volt a szanálás.

A szanálás ennél a kérdésnél 
csak egyetlen egyet jelenthet: 
emelni a művészi nívót. Ennek pe
dig hathatós eszköze a tagok er
kölcsi és anyagi függetlensége. Ap
ró krajcároskodás itt nem csak 
nem „szanál", hanem erkölcsi és j 
anyagi károsodást idéz elő. Hir j  
szerint a társadalmi akció segít
ségével megállított szanálási folya- | 
ma tót újból megkezdik.

Fel kell emelnünk szavunkat ez j 
ellen az elhibázott lépés ellen mii- j 
vészi és nemzeti érdekből egy
aránt.

Az Operaház csak úgy teljesít
heti hivatását, ha tökéletes. A mű- i 

j vészét nem mérhető rőffel. Ha j 
léJekszámban megfogytunk, kultu- 

! rában annál nagyobbaknak kell (
| lennünk. A művészet szekere elé j 
I nem lehet sánta gebét fogni, mert |
] az aranysörényü Pegazuson tör a 1 csillagok felé. Operaházunknak i 
! vagy régi fényében kell fennma

radnia, hol a magyar társadalom 
szellemi clitcje hirdeti a magyar 
nemzeti géniusz legyőzhetetlen ha- 

I talmát, vagy nincs semmi értelme. |

Az Operaház nem pénzért kor- | 
nykálók s cintányért verők gyű- ;

| levész helye, hanem régi dicsösc- i 
í günknek jóformán egyedüli épen 

maradt oszlopa, el nem tűnő re- 
! ménysugár, mely régi iha tál műnk- 
: bői meríti erejét és fényével meg- 
| mutatja, bearanyozza a nemzet
| szebb jövendőjébe vezető utat. Az 
j  idegenek elfTtt is operánk Iképvi- 
i  suli a leggyakorlatibb módon kul- 
j túránk nagyságát. A nálunk meg- 
j forduló idegen missziók, ha egy 
I tökéletes előadás után kilépnek az j 

Operaház kapuján — ha kultur 
| emberek, — mca culpát kell, hogy 
j mondjanak arra gondolva, hogy 

egy ilvcn nagy kultúrájú nemzetet, 
mint dobták oda műveletlen népek 
prédájául. De egy tökéletlen elő
adás vájjon milyen hatást válthat 
ki?

Nem volna szabad megengedni, 
hogy elsőrendű erők heteken, sőt 
hónapokon keresztül parlagon he
verjenek. Ha az Operaházban nem 
lehetne őket eléggé foglalkoztatni, 
akkor vidéki vendégszereplésekre 
kellene beosztani őket, hogy a vi
dék zenei nívóját emeljék megfe
lelő színvonalra.

\ufellépti dijakat el kellene 
törülni, de mindazokat, akik rend
kívülit produkálnak, kötelezettség 
és szerződés nélkül is jutalmazni 
kellene, hogy a munkakedv, lelke- 
s . V- és ""bizalom fokozásával 
mielőbb elérjük a bécsi Opera szín
vonalat.

Ez volna az igazi szanálás!

Rovatvezető:

Mióta a régi nemesi rend meg- 
szűnt: az úi Magyarorszagnak
egyik legszebb, legnemesebb, leg
inkább hősi tettekre ösztönző in
tézménye a Magyar Vitézi Szék!

Ennek a Magyar Vitézi Széknek 
legtöbb kapitánya, országos hely
tartója nagybányai Horthy Miklós: 
Magyarország kormányzója, a 
„Navarra" hőse, a magyar hadi
tengerészet büszkesége, a legvére
sebb tengeri ütközetek egykori se. 
tesültje!

Ha nagybányai Horthy Miklós 
soha egyéb érdemeket nem szer
zett volna, minthogy a Magyar Vi
tézi Széket megalkotta és a nia- 
gyar vitézi rendet — a - Magyar 
Nemzetnek e vérrel szerzett, vér
rel írott új nemesi rendjét - szer
ves egészként beleillesztette a 
nemzet testébe: akkor is elévülhe
tetlen történelmi érdemeket szer
zett volna.

A nemzetköziséggel kacérkodó 
„radikálisok", „világpolgárok", 
„pirosszegfüs magyarok" cs hányt-

F arkas J enő.

vetett vajúdó társadalmunknak 
más hasonló rétegei, komor ábrá- 
zattal, sanda szemekkel kisérik fi
gyelemmel a Magyar Vitézi Rend 
hatalmas szárnybontását és termé
keny gyökérverését a vérrel meg
öntözött hazai földben.

Ha a pórázon tartott gyűlölet és 
a láncra vert nemtelen indulatok 
elszabadulhatnának és újra szóhoz, 
cselekvéshez juthatnának: akkor 
Uj Magyarországnak c zsenge, de 
máris terebélyes, életerős és hatal
mas Nem zetfáját nyomban gyöke- 
restöl kiirtanák.

De mit jelent mindez a mi szá
munkra?

Azt, hogy annál féltőbb gonddal, 
annál égöbb szeretettel ápoljuk és 
ha kell: vérünk árán is 'megvédel
mezzük, mert nem kétséges többé, 
hogy Magyarország második évez
redes fája a Magyar Vitézi Rend, 
mely egy második ezredév minden 
viharával diadalmasan dacolni fog.

Vitéz ó—le.

Rokkant hőseink.

1 MAGÁNTANFOLYAM
m  (W A L T E R - S Z E M1NÁ RI U M)

Pesti utcákon járva-kdve; még 
mindig szzával látjuk a náború 
szerencsétlen áldozatait: a rokkant 
magyar hősöket. Fázva, reszketve, 
éhesen állanak utcasarkokon cs 
kezüket, mely a hazáért egykor hő
siesen fegyvert szorongatott, ala
mizsnáért nyújtják a járókelők 
felé, akiknek nagyrésze akkor is 
itthon sétált, itthon élte világát, 
mikor ők a kattogó gépfegyverek 
és bömbölő ágyúk tüzében vérei
tek, haldokoltak . .  .

Mikor oldjuk meg hát végre a 
rokkant kérdést?

Mikor gondoskodunk végre a 
Haza nyomorékjairól, a Haza szá- 
naloniraméltó áldozatairól — ha 
nem is fényesen, nem is egészen 
polgári módon — de legalább 
olyan értelemben, hogy a nyomor
tól, éhezéstől, koldulástól és pusz
títástól megmentsük őket!?

Nyissák ki a szemüket és lássa- 
sanak, akiknek látni és cselekedni 
kell!

Nyissák ki a fülüket és hallja
nak, akiket olyan polcokra helye
zett a sors vagy a közbizalom, 
hogy a rokkantak sorsa tőlük függ!

Mert a rokkant kérdés nem fog 
clpihenni, nem fog elnyugodni egy

pillanatra sem, amíg kielégítő Meg
oldást nem nyer.

Ne vitatkozzunk azon, hogy 
rokkant kérdés társadalmi, politi
kai vagy államháztartási problé
ma-e, Imert a szerencsétlen rokkan
tak e világ végéig tartó vitákból 
nem tudnak tüzet gyújtani kihűlt 
tűzhelyeiken. És a kihűlt tűzhelye
ken nem tudnak egy tányér forró 
levest felkanalazni üres tányér
jaikból és nem tudnak ruhához, 
egy pár falat biztos kenyérhez jut
ni, miközben a tél hidege meggérn- 
beríti ujjaikat. A nyomor és nél
külözés pedig, mint a nemzet kita
szított rokkant embernyját a sors 
láthatatlan korbácsütéscivcl hahóz
va hajszolja a volhiniai és dober- 
dói jeltelen tömegsírok helyett a 
névtelen polgári tömegsírok biro
dalma felé.

„Felfakadoznak a nemes magyar 
nemzet sebei": — írta egykor 
zászlajára a hős Rákóczi Ferenc.

„Felfakadoznak a szerencsétlen 
magyar rokkanlak sebei": — írjuk 
mi nyughatatlan örökös mementó- 
nak majd c rovat homlokára cs 
nem nyugszunk addig, míg a rok
kant kérdés vérző sebei közimeg
elégedésre be nem heggednek.

Előkészítés középiskolai magán vizsgákra, 
vidékiek is! RÁKÓCZI UT 51. SZ. 

______  Telefon : József 23—99.
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Kispest.
I. Vázlatos leírás.

Legközelebb sokkal többet és tökélete
sebbet ígér a: Szerző.

A Budapest környékén teljes körben 
elterülő városok és falvak a világváro
sok típusos elhelyezkedésének formáit 
mutatják. Azonban Bécs, Berlin, Róma 
és Páris környék-városai és Budapest 
környék-városai között nagy a különb
ség. Ezeket az ősi kultúrájú empóriu- 
mokat a kiváltságos társadalmi osztá
lyok az ipar- és a kereskedelem sze
rencsés nyerteseinek a gazdagságtól 
túlterhelt művészi és kényelmes tusz- 
kulánumai gyűrűzik, ahova elvonul meg
pihenni a city-nábobja és ahonnan visz- 
szatér a gyár, az üzlet és a bank pultjai 
mögé.

Budapest környék-városainak fejlő
dési vonala egész más irányú. A törté
nelmi telepek (Budapest—Promontov, 
Ráckevi, Kelenföld—Sasa, Logod) már 
az ősi időben is csak a fejedelmi Buda 
kenyértermelői és szállítói voltak. A 
fiatalabb Pest környék-városai, sápadt- 
arcú gyermekei a későn ébredő és meg
késve iparkodó egyesített Budapest 
gyárainak és a futóhomokos Alföldnek 
azonos természetű és azonos sorsú szü
löttei.

Baross Gábor nagy koncepciójú keres- j 
kedelem politikája, a centrálisán össze
futó vasúti vonalak és a zónarendszei 
teremtette meg a magyar világvárost 
oly hirtelen, hogy a központba tóduló 
lakosságot Budapest bérkaszarnyáinaK 
tömege sem fogadhatta be s igy kelet
keznek egymásután Újpest, Kispest, 
Kossuthfalva, Törökfalva, Erzsébextalva 
illetve c három utóbbiból Pesterzsébet- 1 

Kispest élete a százados Pestszent- 
lőrinc nyaraló területén kezdődik. A 
nevezetes szerepet játszó Grassalko- 
vich-családnak gödöllői uradalmához 
tartozott. A központi részből 1868-ban 
szakította ki a királyával kibékült nem
zet, a királyi pár nászajándékául a gö
döllői korona uradalmat, míg a Pest 
felőli részén a Belga bank parcellázó 
spekulációja hamar megtalálja a maga 
szegényeit. Olcsó, krajcaros házhely 
parcellából tüneményes, gyorsasággal 
alig 50 év alatt a homokos szántóföl
dekből kinő Magyarország nagyságra 
nézve hetedik lakott helye Kispest 

Ha a városok fejlődési statisztikáját 
kézbe vesszük, szembeszökő az a hatal
mas ugrás, amely az utolsó 10 évben 
Kispest fejlődését mutatja. Szinte év- 
ről-évre duplázódik meg lakossainak 
száma. Majd 1911-ben Wekerle Sándor 
külön törvénnyel létesíti az állami lakó
telepet, ezt a munkás villa-várost, hogy

XI

a rengeteg számú munkáscsaládokal 
kertek közepén álló, ízléses, csinos, 
tiszta otthonhoz jutassa és meggátolja 
a tüdőfolytó bérkaszárnyák spekulációs 
lakásépítését. Európában páratlan ez az 
intézmény, úgy, hogy külföldi tudósok 
és politikusok egyaránt követendő pél
dául említik a munkáscsaládok egészsé
ges elhelyezésénél.

A világháború utáni szomorú korszak 
azonban scholsem éreztette annyira ha
tását, Trianon sehol sem okozott annyi 
könnyet, mint a hirtelen felduzzadt Kis
pest munkáscsaládjaiban. A gyárak le
szereltek, a gépek megálltak és világ
ipari vállalatok redukált üzemmel dol
gozva, elbocsátottak több mint 3Ü.Ü00 
embert. Egy gyönyörű fejlődés vonala 
tört meg és addig, míg vissza nem fog
laljuk a régi határokat, Kispest inkább 
visszafejlődőben van.

GYÁRAI:
Hoffer és Schranz gépgyár, Lipták 

vasgyár, Teudlof—Ditrich gépgyár, Pop
per textilgyár, Continentál szallaggyár, 
Mautner textilgyár, Gálái porcellán- 
gyár, Progress lakgyár. Világkiállításon 
híressé vált a kispesti bútoripar F aze
kas kormánytanácsos bútorgyára, Sol
tész kalapgyár, Horváth kátrány-term é
kek  gyára, Sculler és tsa fémoxid  
gyára.

Szerdahelyi László

Lángbetűk az éjben.
(Levél a szerkesztőhöz, a „Netnzct" olvasása 

után.)

Irta: Iuánffy Tamás kir. tanfelügyelő.

Deres november bús ködtengerében,
Melyben tartott avart tépáz a fagy,
Világot láttam künn az éjsötétben,
Ahol tompán borong a  szív s az agy:
Az egykedvűség éjében , mit élünk:
Gyáván lemondunk s már mit sem rem élünk, 
Nem izgat, csak  ensorsunk egyedül!
S minden vágy csak  Mammon karjába dűl!

Világot láttam : fényest és vakítót!
Kigyűlt erdők mélyén egy száll fenyő, 
Lángolt, tüzet szórt, éjben rést szakított 
S Birmámnak berkeként ment — tört elő!

És fenn az égen lángbetüket nemzett 
S ezek egy szóban folytak össze 

„NEMZET',
Egy szóban, mely ma mindnél mostohább, 
Melyet béklyóba vert száz porkolább!

S megy-megy a lángfenyö az éjtszakában  
S nyomában fö ldből nő ki egy sereg!
Várázstüze nem gyuladt ki hiában,
Tódul utána agg, férfi, gyerek  
S hölgyek beláthatlan zarándok serege, 
(Sólym ok hadában a lágy tollú gerle)
S már ég kezükben egy-egy mécsvilág, 
Amint rnilljó sziporkát szór az ág!

S nem csak kezükben égnek mécsvilágok. 
De vélök együtt szivük is kigyúl.
Egy árva szóban é l egész világuk

És rája le lkűk rózsaszirm a hull,
E  szó a nemzet s benn az ős  dicsőség,
A porbahullt, melyet az égi bőség  
Nagy ezerév szent múltjával m egáld  
S m ely  — percre csak  — hadak útján megállt!

Egy percre csak! Töröljük ki agyunkból 
E tespedésben  lanyhult gyáva kort;
Irtsuk csak  ki ennek magvát magunkból 
S a nem zet-érzés már csak  egy akkord :
Ami m iénk volt, ismét visszavesszük,
E nem zetet ismét dicsővé tesszük,
Uj ezredév övezi a magyart,
Reménységünk kettő : az Ur s a kard!
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Elei és társadalom.
A. fajnemesités.

Az átöröklés törvényei a növény és 
állatvilág egy-cgy csoportjában megle
hetősen előrehaladott állapotban van
nak. Ezek alapján természetesen a faj
nemesítés, eugenika is tanulmányozott 
és gyakorlatilag is kivehető. Az angol 
telivérek évszázadok óta vezeteti törzs 
könyvei elég támpontot adnak pl. a jó
futó lovak előállítására. Nem is szólván 
a növényvilágról, amelynél megsSám- 
lálhatatan példa á'lhal rendelkezé
sünkre.

Mendcl klasszikus vizsgálatai a bor
sóvirágokkal a legértékesebbek, ame
lyekből a híres öröklési törvényét al
kotta.

Ha pl. kétszínű virágot keresztezett 
a származott virágok 1 /4 része egyik 
szinü tiszta faj 2/., része keverék s 
’/.i része a másik színű tiszta faj. A 
keverék 2/4 rész átmenetileg nem kü
lönböztethető meg a tisztától, azonban 
ezek ha ugyanolyan színűvel keresztez
zük is egy részbe, másszínü utódokat 
fognak adni. Erre vonatkozólag embe
reken is vannak észleletek fehér ember 
és néger keverékeknél. Nálunk ez nem 
annyira szembetűnő, azonban Ameri
kában pl. elég gyakran előfordul!, 
hogy látszólag tiszta fehér asszonynak 
fehér apátó1, néger gyermeke született. 
Oka az volt, hogy valamelyik ősapja 
négerrel keveredett. Ma már igen szigo
rúan eltiltották a négerekkel való há
zasságokat, de néha ott még ma is elő- 
fordutnak ilyen kellemetlen meglepeté
sek.

A fajnemesítők célja igen szép. Szép
pé, okossá s minél tökéletesebbe akar
ják tenni az emberi nemet s mindezek
nél fogva boldogabbá is.

Vájjon lehetséges volna-e? Egyszerű
nek látszik. Előttünk van növény és 
ál'atkisérlet eredménye, vannak tudó
saink, hát egyszerűen alkalmazni kell 
a következtetéseket s törvénybe kell 
hozni.

Elsősorban nem lehet a növény- és 
állatkísérleteket emberre alkalmazni. 
Könnyű az állatoknál a célt kitűzni. 
: : : :  s e t : i .

Mi zúg a Tátra bárcirül 
Dacot süvítve szét?
Szeged magyarja, érted-e,
E zúgás mily beszéd?
Tátrának minden orma szól: 
..Testvér, csak nyújts kezet;
Magyar valék évezredig,
S örökké az leszek",

Pozsony felöl, Újvár felöl 
Mit hoz Nvugat szele?
Lajthát, Morvát, ha háborog, 
Czegléd, megérted-e?
Pozsony, Újvár dacolva szól: 
„Testvér, csak el ne hagyj,
S magyar hazánk az lesz, mi volt: 
Hatalmas, büszke, nagy'1.

Virágnál nagyobb, szebb színű vagy il
latosabb virágot akarunk tenyészteni. 
Lovaknál jobb futó, jobb ugró vagy te
herbíróbb egyedeket szeretnénk. Embe
reknél vájjon ki tudná megmondani, 
hogy melyik hát az a kívánatos ember
fajta? Ki tudná elsorolni azokat a kí
vánalmakat, amelyeknek egy emberben 
elő kellene fordulnia, hogy azt tökéle
tesnek nevezhessük. Mi volna aztán, ha 
az emberiség egyformán okos, ügyes és 
boldog volna. Van-e egyáltalán abszo
lút boldogság?

Van-e olyan nagy tudós, aki ezeket 
a kiválasztandó kívánatos és az e1vr- 
tendő rossz tulajdonságokat kmeré- 
szelné választani. Amikor még a testi 
erő diktálta a törvényt, ügybuzgó faj - 
nemesítőink kizárólag) az atlétákat tar
tották volna az emberiség mintaképé
nek. Ma már nem valószínű, hogy csak 
Czájajánosokat tartanának fajnemesí- 
tésre a'kalmas példányoknak. Nem le
hetetlen, hogy ezer év múlva már is
mét más ideál lesz. Az ember nem kí
sérleti anyag, problematikus értékű 
feltevésekért, vagy éppen a tömegbe 
dobott jelszavakért emberek, családok 
boldogságát feláldozni nem szabad. Or
vosok ilyen szerepre nem vállalkozhat
nak. Talán lehetne következtetéseket 
vonni az utódokra vonatkozólag, ha 
elég sok család tudományos észlelése 
állana rendelkezésünkre. Egyes átörö
kölhető betegségekkel kapcsolatban 
észleltek orvosok családokat több gene
ráción keresztül. így pl. a haemophi- 
liával (vérzésekre hajlamosító beteg
ség) kapcsolatosan a híres Mampel csa
ládnak 4 generációján keresztül 212 
tagját észlelték, azonban sajnos, eze
ket is csak erre az egy tulajdonságra 
vonatkozólag észlelték úgy, mint pl. a 
lovakat csak futóképességet véve fi
gyelembe.

Egy tulajdonság alapján azonban 
emberről véleményt mondani nem lehet. 
Kiváló eszü ember lehet valaki s amel
lett erkölcsileg nem áll azon a fokon, 
hogy pl. valame’y felelősségteljes állás 
elfoglaására akalmas volna.

i .............; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Ének a végekről.
Irta: Seress Imre.

Kék Adria hullámait 
Ha bóra kergeti,
Alföldnek minden porszemét 
Ez m egreszketteti. .  .
A tenger így üzen nekünk:
„Testvér magyar, ne félj,
Fiúmé még tiéd leszen,
Mert nélküled nem él".

Ha Bácska, Bánát síkjain 
Szellötül reng kalász,
Ujhely magyarja, érzed-e.
Hogy suttogása gyász?
De a szellő, ha suttog is,
Daccal hömpölyöd feléd:
'Tervér magyar, a mi szivünk 
örökre csak tiéd".

A fajnemesítés eszméje is mint sok 
más divatos eszme, olyan formában, 
ahogy azt be szokták állítani, utópia. 
Foglalkozni vele azonban érdemes, 
mert sok egészséges kezdeményezés ki
indulópontja lehet.

Vannak fertőző betegségek, melyeket 
a gyermek szülőitől átörökölhet. Ha 
ilyen beteg ember kerül az orvoshoz 
véleményadás végett, kötelessége őt a 
házasságtól néha egy időre, esetleg vég
leg eltiltani, sőt arra is fel kellene ha
talmazni az orvost, hogy az ilyen ké
szülő házasságokat joga legyen meg
akadályozni, ha a beteg véleménye el
len akar cselekedni. Ebben a tekintet
ben Magyarország úttörő .'ehetett volna, 
ha a Nemzetvédelmi társaság kiválóan 
megalapozott munkája elé a háború 
utáni összeomlás nem gördített volna 
elháríthatatlan akadályokat Ennek a 
társaságnak — melyben legjobbjaink 
szerepeltek, kész programmia volt a 
társadalmi rend felforgatása nélkül 
véghez vinni azt, hogy azóta már a 
nemibetegségek szinte számba sem ve
hető kevésre apadtak volna. Ne azon 
gondolkozzanak fajnemesítőink, hogy az 
,,Übermensch" hogy termelődhetne ki. 
hanem azon, hogy, hogy lehetne a csa
ládot a fertőző nemibetegségek ellen 
megvédeni. Ha annak az anyának, 
amely arra hivatott, hogy a jövő gene
rációt megszülje és felnevelje, nem 
lesz egészséges idegzete, nem lesz 
gondtalan élete, nem az anyaság lesz 
az ideálja, hanem a diploma és a pályá
kon való boldogulás, egy-kettőre kiter
melődik a férfias nő és az elnőiesedett 
férfi. Ennek következménye a magta- 
lanság s a fajta kiveszése. Ha ehez 
még a nemibetegségek is hozzájárul
nak, a családi élet ezt a rákfenéjét sem 
sikerül kiirtani, úgy majd rövidesen 
elkövetkezik az ,,übermensch" satnya, 
nyomorék, betegséggel teli élet és sza
porodásképtelen alakban. Ezen pedig 
nem törvénnyel, hanem csak mélyre
ható társadalmi akciókkal lehetne se
gíteni.

Dr. Dalnoky K.
............................ .

Erdély tündérhonábul is,
Ahol ma úr a cenk,
Pestnek magyarja, hallod-e, 
Mit minden rög eseng? 
Kolozsban és a végeken 
ökö llé  vált kezek:
„Magyar valék évezredig,
S ö r ö k k é  a z  l e s z e k " .

És nagy hazánkból a kicsiny 
Ország, mely megmaradt, 
Hallgatja a szent szenvedést, 
S a bizó szent szav at. . .
T íz  m ill ió  m e l l  m e g fe s z ü l ,
S hörög félelmesen:

v*tág? E hon miénk, 
S örökké az leszen!"
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M a ^ a r  fohász.
M indeneknek Te vagy tudója oh Isten!
Te olvasol tisztán vérző sziveinkben.
Te tudod, hogy békét vágyva sóvárogva. 
Függesztettük szemünk a „Te Országodra". 
Te tudod, hogy lelkünk fehérbe öltözve: 
Fegyvertelen borult a Te küszöbödre!

Te tudod, hogy mégis latrok törtek reánk 
S tiízzel-vassal dúlták ezer éves hazánk.
Te tudod, hogy testvért jajongó testvértől; 
Hitvesét a férjtől, szülőt gyerm ekéiül; 
Döbbent vőlegényt a síró m átka pártól, 
Egymásra dobbanó sziveket egymástól, 
Szeges korbáccsal és szeges drótsövénnyel 
Latrok, m artalócok, durván tép lek széjjel...

Te látod óh Isten szegény magyar néped: 
Te hallod óh Isten, hogy mi hívunk Téged. 
Hívunk bizakodó, hangos magyar szóval 
Égfelé lobogó magyar lobogóval’ . . 
Térdelünk előtted, féljük nagy hatalmad

Keresve-keressük a Te szent oltalmad.
Fejünk alázatban hajlik meg előtted:
— Csak kínzóink, Uiam, nem félnek Tetöled.

Ezer éves hazánk, mint korbácsolt tenger. 
Melyet büntető kéz ostorral végig ver,
Zeng, bong, üvölt rajta vészek zengő kara . 
Rabló szom szédoknak harácsló vihara . .
De ha Te akarod, oh Istenünk, Urunk: 
Szem öldököd rándul és mi feltámadunk! 
Korbácsolt tengernek viharzó haragja.
Ezer éves hazánk veti k i a partra!

Nem kiáltunk mindig, sokszor némán várunk. 
Erős hitünk a mi legerősebb várunk.
Vád a néma könny is. mely pillánkon rezeg; 
Vád a néma sikoly, mely lelkűnkben reked ; 
Vád a sóhaj is, mely vérző szívből fakad  . . .
— J a j  hangosan nekünk még sírnunk sem

szabad . .  .

De Te meghallgatod megalázott n éped . 
Mndenható Isten: ime hívunk Téged!

Irtózat, borzalom, ami történt velünk!
De Te tudod, Uram: azért nem csüggedünk! 
Lelkűnkben világot örök lám pád fénye:
Örök igazságunk égi derengése.
Véres kétségeknek marcangoló éjén. 
M egpróbáltatások sötét útvesztőjén:
Ez a világosság hozzád vezet minket 
És Te örök Isten őrződ lépteinket!

Valamint a könnytől ázott éji párna.
Az elbizakodót tanítja imára;
Úgy tanít minket is m agunkbaszállásra 
Magyarország szörnyű földarabolása. 
Láthatatlan égi oltárodon állva:
Hallgass uram egy szent magyar imádságra. 
„Égi oltárodnál leborulva kérünk:
Elrabolt hazánkat add vissza minékünk!"

SzeQedy László .

Felvidék.
Az uj állampolgársági 
törvény Csehországban.

Cseh hivatalos körökben, a leg
illetékesebb helyről nyert értesü
lésünk szerint a cseh parlament 
napirendre tűzte az állampolgárság 
és az illetőség kérdését endező 
törvényjavaslatot.

Az egyesült ellenzéki pártok s 
a magyarság, a lótok, németek és 
ruthének képviselőinek erőteljes 
sürgetésére szánta reá a cseh kor
mány, — hogy az eddig érvényben 
levő állampolgársági törvényt re
videálja.

Az új állampolgársági törvény- 
javaslat gyökeres módosításokat 
ígér, Dreher A javaslat értelmé
ben ugyanis a cseh állampolgárság
hoz joguk van mindazoknak, akik
nek a mostam Csehország terü
letén 1917 október 28-ika előtt 
bármilyen rövid ideig állandó la
kásuk volt. Ha ez a törvény tető 
alá kerül, előreláthatólag sok nyi
tott seb fog begyógyulni, mert így

nem lesznek kitéve örökös zakla
tásnak azok, akiket az eddii tör
vény megfosztott állampolgársi jo
gaiktól. Az új törvény selm kielé
gítő teljesen, mert nem helyezke
dik arra az egyedül igazságos ál
láspontra, hogy a békeszerződés 
aláírásának napját tekintse az ál
lampolgárság megszerzésének idő
pontjául. A magyarság főleg a tiszt
viselők, — nem is lehettek hiiség- 
esktü addig, amíg felettes hatósá
gaiktól, — akkor még természete
sen a magyar kormánytól — erre 
utasítást nem kaptak. Ilyen utasí
tást pedig a magyar kormány soha 
ki sem adott, ami érthető is, hiszen, 
Magyarország tiltakozott az ország 
területének megcsonkítása ellen, s 
minden törekvése odairáryulí, 
hogy a külföld számottevő köreit 
meggyőzze Magyarország iazsága 
felől. Minden erejével arra töreke
dett tehát a magyar kormány, hogy 
megakadályozza az ország hatá
rainak megcsonkítását, nem is for
díthatott figyelmet arra, hogy a bé
keszerződésbe Bencs által ügyesen 
becsempészett időpontokat revidc. 
áltassa, mert az utoiso pillanatig

bízott a békeszerződés szerzőinek 
igazságosságában. A békeokmányt 
kényszer hatása alatt irta alá Ma
gyarország, Bcnesék pedig a be- 
csúsztatott dátumokra állampolgár
sági törvényi építettek, mely szö
ges ellenétben áll a joggal és az 
igazsággal.

A készülő új állampolársági tör
vény szelleméből következik egy 
másik nagyfontosságú kérdésnek: 
az elbocsátott tisztviselők sérel
meinek orvoslása is. Jogi telel, 
hogy aki a területek birtokát veszi 
át, köteles átvenni annak terheit 
is. Akik a Magyar >rszágtól elcsa
tolt területeken közszolgálatban 
töltöttek el évizedekut, azokat nem 
lehet megfosztani életexistenciá- 
jukól. Ezeknek a jogtalanul elbo- 
cstott tisztviselőknek Csehország 
köteles kenyeret adni, és pedig 
vagy visszahelyezi .'égi állásukba, 
vagy végelbánás alá vonni és nyug
díj jazni őket, ha már nem bíznak 
nak bennük az állami szolgálatban.

A magyar és német értelmiség 
igen sokat szenvedett azáltal is, 
hogy Csehországba, — különösen 
pedig a volt magyar területekre

nem engedik be a tudományos és 
szépirodalmi könyveket és lapo
kat. Az orvosok, ügyvédek és mis 
szellemi szakemberek nem tudnak 
hozzájutni a magyar értelmiség a 
szellemi szükségleteihez a szépiro
dalomhoz sem. Ha Csehország ma
gát kultúrállainnak lartja , nevet
séges, hogy korlátokat állít a tu
domány és irodalom elé, ha nem 
engedi, hogy könyvek, fo lyóiratok  
és lapok akadálytalanul jussanak 
á  cseh területekre. Az ellenzék ezt 
a kérdést is állandó napirenden 
tartja. Igen fontos kérdés a szlovák 
és ruszin autonómia kérdésének 
elintézése is, mert enélkül az ellen
tétek végleg el nem simulhatnak. 
A gazdasági kérdésekben való ön
állóságért a szlovákok a magyarok
kal és ruthénekkel együtt küzde
nek a cseh centralizáció ellen, s a 
legközelebbi választások véglegesen 
igazolni fogják, hogy a cseh kor
mány rövidlátása, hanzatos szocia
lista jelszavak mögé bujtatott tü
relmetlen sovinizmusa döntő vere
séget fog szenvedni a tótok, ma
gyarok, németek és ruthének igaz
ságával szemben.
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Irodalmi és színházi 
élet Szlovenszkóban.
A magyar kultúrélet a háború 

előtt egész terjedelmében Buda
pestre összpontosult, mintahogy 
Budapest be is tudott fogadni egy 
országos kultúrát. Ezzel azonban 
lesatnyultak a vidékek, elvesztet
ték jelentőségüket a régi irodalmi 
és színházi nagyvárosok és ez a 
beteges állapot 1914-ben ért a te
tőpontjára.

A háborút követő területi sze
rencsétlenség felrázta aztán a ma 
gyarságot, szilaj daccal külön ma
gyar életet és külön magyar kul
túrát terctntett magának a Csonka
országtól elhatárolt területeken. 
Poéták tátmadtak valahonnan, : 
akikről a budapesti magyar mű- ( 
vészetben egyáltalán nem, vagy j 
csak alig hallhattunk. Kultúr- ! 
apostolok léptek elő, akik azelőtt 
észre sem vett „vidéki kobozosok" 
voltak és ma egy elszakadt milliós j 
nép élén állanak. írók, színészek, 
festők, muzsikusok, akikről csak 
annyi a valóság, hogy vannak és 
boldogság, hogy vannak.

A legtermékenyebb és az egesz 
magyar kultúregyetcmben számítva 
is legmonumentálisabb (művészetet 
az elcsatolt Felvidék a szlovensz- 
kói magyarság épített ki magának. 
Olyan írók törteik fel a köztudatba, 
akik közül többen vezetői, irányí
tói, vigasztalói és ébrentarlói e 
népnek. Élükön Mécs László római 
katolikus fehérpap áll, akinek lá
zas, apostoli prédikációit az imád
kozva hallgató egymilliós magyar
ság fölött átlengettc a szél hoz
zánk is már.

Mécs László mindössze harminc 
éves, Nagykapos község premont
rei plébánosa. Tavasztól őszig 
csöpp rezidenciáján él. Esket és 
lemet, vigasztal, örömre gyújt és 
ostoroz. Közben verseit írja, 
amiket ünnepi számban, ünnepi 
megnyilatkozásként hoznak a nép 
elé a felvidéki lapok, leien pedig 
felkerekedik, segédplébánosára 
hagyja a falucska parókiáját és 
elindul prédikálni az egész népnek.

Legutóbb Léva és Komárom után 
Pozsonyban volt irodalmi estje. 
Szorongásig töltötték meg a Savoy- 
szálló dísztermét. Ragyoglak a 
lámpák, ragyogtak az arcok. És 
Mécs László pódiumra lépett. Sza
valni kezdett. A Hajnali Harang
szót.

Kongatom piros harangom, ifjú szi
vem kongatom.

Szörnyű éj volt: a megörült csilla
gok mind vért röhögtek, 

Vad vigyorral vért köpött a máskor 
dányos, szűzi hold. 

Es az ember: sárkány magból sar
jadt fattya véres rögnek 

Elfeledte, hogy az arca regen 
Krisztus arca volt.

Álmodott vad háborút és vér csur
góit le testén, lelkén 

S népek közt és szivek közt a szi
várványba leszakadt! . .  

Ja j , mocsár van, förlelem van még 
mindig a lelkek telkén, 

Sátán gubbaszt éltünk fáján s mind 
levágja, ami jóság bimbósodva 
kifakad t . . .

Mécs László óriási alakja mel
lett Szlovenszkónak még számos, 
kiemelkedő irodalmi egyénisége 
van, akik közül nevezetes Rácz 
Pál, Tamás Mihály, Neubauer Pál, 
Gál István, a Prágai Magyar Hír
lap nagyszerű kvalitású főszerkesz
tője, Egri Viktor, Sziklay Ferenc, 
Rechorovszky Jenő, Merényi Gyula, 
Marék Antal, Győry Dezső és két 
asszonyíró: N. Jaczk ó  Olga, egy 
református pap felesége és Schalk- 
ház Sára.

Természetes, hogy ekkora gárda 
káné 'eléséhez fórum is kellett és 
volt. Olyan napilapok alakultak a 
Felvidéken, amik színvonala egyen
lő értékű bármelyik budapesti 
lapéval. Első helyen áll közülök 
és a legnagyobb és legelterjedtebb 
színmagyar orgánum a Prágai M a
gyar Hírlap, melynek nagy része 
van abban, hogy Szlovenszkón ma 
magyar kultúrélet él. Értékesek 
még a pozsonyi Híradó és a Kassai 
Napló.

A színjátszás azonban a legna
gyobb akadályokkal kénylebn meg
küzdeni Szlovenszkón. Ezek töme
géből a legnehezebb az, hogy 
3—10 hetes szezonokra kell beren
dezkedni két színtársulatnak, mert 
a csehszlovák kulluszkormány az 
egész Felvidéket kél nagy szinike- 
rülctre osztotta fel: a szlovensz- 
kóira és a ruszinszkóira. Az első
nek igazgatója Faragó Ödön és 
főbb városai: Pozsony, Léva, Ko
márom, Érsekújvár, Losonc, Rima
szombat slb., a másiknak igazga
tója Horváth Kálmán és főbb vá
rosai: Ungvár, Kassa, Munkács, 
Igló stb.

A színházak műsora a Buda
pesten bemutatott magyar és kül
földi írók darabjaiból áll, söl pom
pás operacgyüttest is tart a két 
igazgató, amelynek előadásai ko
moly szenzációval hatnak.

Színészei közül Bartkó Etel az 
operetlprimadonna és Bánhegyi 
Hona, a drámai primadonna a kü
lön nevezetesek. A társulatok k i
emelkedőbbjei még: Horváth Bös- 
ke, Turbók Rózsi, Nagy Erzsi, F e
le ki, Szigeti, Hcmonnay, Rákosi 
Pál, Galgóczi és Farkas Pál.

Egyet azonban szomorúan kell 
konstatálni, azt, hogy Szlovenszkó
------  - . —, — .. wv. „ . „n i nem muuti|
meg magát Szlovenszkó két szír 
társulatának színlapjain, amine 
okát még nem sikerült megla’a! 
nőm. Az összhang meg van ketté 
jük közt. Hibának mégis kell lem 
valahol, amit azonban bizonyosa 
kiküszöbölnek nemsokára. És akkt 
diadalmasan találkoztak az eĝ  
milliónyi elszakadt magyarsá 
nagyszerű kultúrirányítói egymás 
sa*- Radnay Oszká

Már a fegyencekef is csehesitik 
Prágában. A prágai igazságügymi- 
niszlerium cseh, tót. német és ma
gyar nyelven egy Novina című he
tilapot adott ki a fegyencck szá
mára, mely úgy látszik, nem volt 
elég hatásos eszköz a cseh kor- 
mány kezében, hogy a fegyencck 
közül új híveket szerezzen magá
nak, s ezért új, nagyobbszabású la
pot szándékoznak a fegyencek ré- 

■ szérc kiadni, ugyancsak cseh, tót, 
I német és magyar nyelven.

Erdély.
Erdélyben elkobozzák 
a magyarok földbirtokát

Erdélyből egymásután érkeznek a 
riasztó hírek a magyar állampolgá
rok birtokainak elkobzásáról. Leg
utóbb Kolozsvárról jelentették, 
hogy elkobozták Tisza István gróf 
pusztaradványi birtokait is s a kis
korú örökösök részére mindössze 
300 hold szántóföldet hagytak meg. 
Napról-napra újabb „ksajátításról" 
számolnak be az erdélyi tudósítá
sok, megdöbbentő képet festve a 
magyarság kiüldözéséről, tönkreté
teléről.

Az oláh koimány törekvése ma 
‘már leplezetlenül áll a nyilvános
ság előtt: az a célja, hogy Erdély
ből s az oláh megszállás alatt levő 
egykori magyar földről a magyar
ságnak még az emlékéi is kitö
rülje.

Tömérdek panasz jön arról is, 
hogy a magyar állampolgárok ja
vára megnyilvánuló örökösödés 
esetén magyar állampolgár örök
hagyó ingatlanát törvényes örökö
seire nem írjak át, hanem egysze
rűen kisajátítják az oláh íöldigény- 
lök javára. Nyilvánvaló, hogy az 
oláh hatóságoknak ez az önkényes 
intézkedése nelmcsak a joggal és 
igazsággá áll szöges ellentétben, de 
tiy elmen kívül hagyja a békeszer
ződés megfelelő rendelkezéseit is, 

A hírhedt „Constitució" 18-ik 
cikke, illetve az ahoz fűzött vég
rehajtási utasítások sem veszik fi 
gyelcmbe a magyar állampolgárok 
magánjogát, azokét sem, akik a 
Trianoni békeszerződés megkötése 
előtt már magyar állampolgárok 
voltak, s az oláh megszállott íz ü 
leteken fekvő ingatlanoknak tulaj
donosai voltak. Természetesen 
konkrét panaszok alapján köteles
ségünknek tartottuk megkeresni Hz 
illetékes hatóságokat és sürgetni 
az oláh kormány részéről a ma
gyarság kiüldözését célzó intézke
désekkel szemben eré*yes interven
ciót kieszközölni. Közhelépésünk-
i e íxl witiciYiís neiyeKXOi megnyug. 
tató választ kaptunk, s ezért mái 
most közölhetjük, hogy mindazok 
akiknek ezzel a kérdéssel kapcso- 
latos komoly panaszuk van, fór. 
dúljanak közvetlenül a külügymi. 
niszlerium kebelében felállított, de 
külön hivatalként működő vegye: 
döntőbíróságok mellett működe 
kormány megbízót lak hivatalaim; 
(Királyi Várpalota, Szentgyörgy- 
téri bejárat II. emelet 31. ajtó).

Mint szomorú jelenséget említjük 
meg. hogy a roimán Constiluric 
18-kk cikkéhez kiadott végrehajtás 
utasítások hírének hallatád a ma. 
gyár állampolgárok rémületükkor 
saját maguk adják el ingatlanai- 
kát a románoknak. Ha a romár 
kormánynak e rendelctek kibocsá. 
tasaval más célja nem volt, min1 
a magyar állampolgár földlulajdo. 
nosok között pánikot idézni elő « 
őket ingatlanaik eladására nd.tani 
— melyeket tőlük különben elvenn 
nem lehet -  sajnos a célt nagy. 
részben már el is érte.

Az oláhok orosz betö
réstől tartanak.

Bukarest, 1925, febr. 6.
Az oláh politikai köröket élénk 

izgalomban tartják a Benes tárgya
lásai során előállott új szituációk, 
amelyekből Romániában a szláv 
veszedelmet jósolják. A sajtó leg
aktuálisabb témája az ma Buka
restben. A nemzeti párt hivatalosa 
a „Románia" legutóbb azt irta, 
hogy a rolmániai magyar kissebseg 
lelkét minduntalan lázas remények 
és beteg látományok mérge zavar
ja és hogy a magyar kissebbségi 
sajtó tónusa sohasem volt egysége
sen ellenségesebb, az oláh nemzeti 
aspirációkkal szemben, mint most, 
de egyúttal megállapítja azt is, 
hogy Románia külpolitikai helyzete 
sohasem volt zavarosabb, mint 
most. Romániát magára hagyták 
barátai és sohasem kerítették be 
jobban ellenségei, mint jelenleg, 
amikor újból felszínre került a 
szláv probléma. A kelet európai po
litikában Románia a maga gazdag
ságával, amelyre pedig egész Euró
pának szüksége van, — csak má
sodrendű szerepet kapott, sót kilá
tása van arra, hogy még (mélyebb
re sülyed. Bukarest — írja a cikk 
— lehet, hogy nem vet számot ez
zel az aggasztó ténnyel, de számol 
azzal Budapest. A magyarok Szá
mot vetnek azzal, hogy Románia rö
videsen kénytelen lesz engedéke
nyebb feltételek mellett barátokat 
kresni és kénytelen lesz apellálni 
Magyarország barátságára is.

Magyarország már nem ignoráll 
állam többé, hanem olyan tényező
je Középeurópának, amelyre a kö
zel jövőben fontos szerep vár. A 
szláv veszedeletm elsősorban és 
van szüksége szövetségesekre az 
legközvetlenebben Romániát fenye
geti, tehát elsősorban Romániának 
északi kolosszussal szemben.

A. megszállott Délvidék.
A színmagyar Martonoson elve

szik a bérföldeket azoktól a ma
gyaroktól, akik nem lépnek be * 
szerb radikális pártba. A szerbek 
elkobozzák a magyarok földjét. 
800 hold pitima földet elosztottak 
montenegrói dobrovoljácok közt, 
bár bunyevác igénylők is voltak. 
Az új telepesek a íöldeket mind
járt bérbe adták, A választások 
előtt újabb 5 ezer dobrovoljác 
földigénylő jelentkezett. Szerbia 
lakosságának háromötöd része „ha- 
zaáruló", Szerbiában a horvátok, 
szlovénok, muzulmánok, magyarok, 
németek, oláhok, törökök, arnau- 
ták együtt a lakósság háromötödét 
teszik ki. Ezeket a kormány mind 
hazaárulóknak tartja. Mi lesz egy 
háborúban, ha a lakósság többsége 
hazaáruló? De a szerbek közt is 
van bőven kommunista, szociálista 
és köztársasági.

Gróf Majláth Simonná ellen e l
fogató parancsot adtak k i a szer- 
bek. A belgrádi rendőrség Majláth 
Simonné grófné ellen kémkedés 
miatt elfogató parancsot adott ki. 
Délbácska.
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Látogatás Abdul Latifnái.
Most, amikor a görög pátriárka 

kiutasítása miatt egész világ fi
gyelme ismét Törökország felé for
dul: felkerestük Abdul Latifot, a bu
dapesti mohamedánok főpapját, 
aki a török követség tagja és a M 
kir. Pázmány Egyetemen a török 
nyelv lektora.

Az effendi tipikusan, mondhat
nám: abdulhamidosan törökös arca 
szinte ragyog az örömtől, hogy 
magyar vendége érkezett. Dióbar
na szeme, melyben a nagy arab
török puszták izzó napsütése ra
gyog: biztatóan nevet reánk, mi
közben szépen csengő magyar nyel
ven, melyet hamisítatlan török ak
centussal használ, előzékenyen 
üléssel kínál meg.

Amidőn elmondjuk jövetelünk 
okát: az effendi kedvesen moso
lyog. Egy pillanatra magunkra 
hagy és újra mosolyog:
— Baj társ — szól az effendi le- 
geződve — a török követség már 
nyilatkozott. Éhez nekem nem sza
bad hozzászólanom. A görög pát
riárka kiutasítása most európai 
kérdés: mindenkinek vigyáznia kell 
minden szóra, amit k ie jt . . .  Én 
csak annyit mondhatok, hogy Tö
rökország nem volt igazságtalan.

Beszéljünk másról.
Az effendi annyira kedves, any- 

nyira előzékeny, amikor mosolyog
va hárítja el magától az érdemle
ges nyilatkozatot, hogy nincs szí
vünk tovább firtatni a görög pát
riárka ügyét és szintén mosolyogva 
felelünk:

— Jó l van, kedves effendim: — 
beszéljünk hát másról!

— Másról nagyon szívesen, — 
felel nevetve az effendi, de közben 
leöblítjük torkunkat egy kis teá
val, ha megengeditek . . ,

Felpillantunk és az effendi fele
sége, akit már előző látogatásunk 
óta ismerünk, saját kezűleg helyezi 
elénk három keleti csészében az 
illatosán párolgó finom török teát.

Üdvözölni akarjuk a vendégsze
retetéről híres kedves háziasszonyt, 
de kedves otthonossággal megelőz:

— Jó , hogy jöttek, jó hogy itt 
vannak, mert ha senki nincs itt, az 
effendi halálra dolgozza magát.

Az effendi felesége tiszta csen
gésű magyar nyelven beszél.
Hogyne: Hiszen tősgyökeres ma
gyar asszony! Mielőtt az effendi 
felesége leit: szentéletű apácák

felügyelete alatt zárdában nevelke
dett.

Nem akarunk tolakodók lenni, 
de azért nem állhatjuk meg, hogy 
kedves háziasszonyunkhoz is ne in
tézzünk néhány kérdést:

— Volt-e már Törökországban? 
— kérdezzük kedves háziasszo
nyunkat,

Ó igen — feleli az elícndiné 
és szemeiben a lelkesedés fénye 
ragyog — férjemmel már többször 
voltam Törökországban és ha nem 
Magyarország volna a hazám, azt 
mondanám: hogy csak Törökország
ban szeretnék éln i. , .

— Mondjon valamit a török er
kölcsökről — kérjük most az ef- 
fendinét.

—■ A török erkölcsről egész 
Európának téves fogalma van. Tisz
tább erkölcsű, becsületesebb lelkű 
nép nincsen Európában, mint a 
török . . .

— Hát a törökök családi élete?
— Igen? —  Hát mondja meg az 

egész világnak, hogy a török csa
ládi életnél nincsen tisztább, nin
csen meghittebb, családiasabb . .. 
Ezt én mondom, aki született ma
gyar vagyok . . , Ami itt nálunk 
érthetetlen és furcsa: az n»em 
egyéb, mint bölcs alkalmazkodás 
a keleti viszonyokhoz. . .  A török 
többnejüség? A török ebben is 
őszinte volt. A török nyíltan volt 
többnejű, önök, európaiak — ti
tokban . , .  Melyik hát a becsű • 
lésreméltóbb?

Kedves háziasszonyunk eltávo
zik. Mosolygunk, egymásra né
zünk. Belátjuk, hogy igaza van.

Az effendi nyilatkozik.
— Most aztán hát kedves eífen- 

dim, beszéljünk arról a bizonyos 
másról. Szabad kérdeznem?

— Parancsolj bajtárs!
1. — Milyen nyomokat hagyott 

Törökországban a köztársasági ál
lamforma?

— A török nép az új idők pa
rancsoló szükségét látta benne és 
megnyugodott.

2. — Ki viseli most Törökország
ban a kalifátusi méltóságot?

— A kalifátus hatalma ideig
lenesen a nemzeti kormányra 
szállt át, mely eddig igen bölcsen 
sáfárkodott ezzel a hatalommal.

3. — A mai Törökországnak kö
rülbelül hány millió lakossá van?

— A mai Törökországnak körül

belül 15 millió lakosa van. De Tö
rökország területe akkora: hogy 
30—40 milliós nemzetet is köny- 
nyen eltarthatna.

4. — Hogy van az, hogy az ango
lok olyan sok millió mohamedánt 
tudnak hatalmuk alatt tartani?

— Részint a kultúra hatalmával 
és újszerűségével, részint vesztege
téssel, de főként kegyetlen elnyo
mással.

5. — Vajon egy olyan nagy nem
zet, mely Rabindranatlh, Tagóré- 
kat szül: Meddig maradhat még an
gol fenhatóság alatt?

Népeket fegyverrel, fejlettebb 
technikával el lehet nyomni ideig - 
óráig: de az elnyomott nemzetek 
eltanulják a kultúrát és eltépik 
láncaikat . . .

6. — A nagy török világbiroda
lom hanyatlása 150 évvel ezelőtt 
kezdődött. Mire vezethető ez visz- 
sza?

— A törökbirodalom válsága 
már a keresztes háborúkkal kezdő
dött. Folytatódott a török-mór-spa- 
nyol háborúkban. Jöttek a politi
kai hibák, a vallási élet hanyatlása 
és a janicsárok kiirtása. Dióhéjban 
ez a török birodalom hanyatlásá
nak története.

7. — Mit jelent Törökországra 
nézve a kapitulációk megszünte
tése?

— A török nemzet végre szuve
rén lett és ez sokban kárpótolta a 
többi veszteségeket.

8. — Tudta-e Törökország, 
hogy 1911-ben *a  balkáni háború 
küszöbön van?

— A balkáni háború tulaj dón - 
képen a tripoliszi háborúval kez
dődött és a balkáni háborúval csak 
folytatódott. Itt tulajdonképen 
Európa összeesküvéséről volt 
szó a békés Törökország ellen.

Menjenek a pokolba,
9. — A magyar—török testvéri

ségnek van-e reális alapja?
— Bátran állíthatom, hogy a 

testvéri együttérzés sokkal erő
sebb Törökországban, mint itthon. 
Ott valóság: itt meg csak felszin 
minden. Az igazi barátságnak leg
főbb akadálya a hazug történelem. 
Ezt kellene alaposan átdolgozni, 
hogy egymást jól megérthessük . .

. . . Érdekes epizód, hogy a tö
rök kereskedelmet itt mindenáron 
megakasztják. Akadt egy magyar 
elöljáróság, mely a török kereske

dőknek azt mondta: Menjenek a 
pokolba! . . ,

. . . Egyesek viszont felolvasásu
kat tartanak, hogy a törököknek 
nincsen irodalma, nemzeti dala . . . 
Pedig az igazi, szívből jövő költé
szetnek épen Törökország a hazája.

A hazaszeretet a vallásnál kezdődik
— Mit mondjak effendim a ma

gyar közönségnek a török iroda
lomról és a török költőkről?

— Az első nagy török költő ma
ga Mohamed volt, aki szép keleti 
rímekbe szedve mondta el, hogy: 
„A hazaszeretet a vallásnál kez
dőd ik!’*

— És a többiek?
—• 0 ‘ M archazzam: híres tudós 

és költő a 18. században. — Fu- 
zuli: 60—80 év előtt élt és lázba 
hozta a török népet. — Rubil Bal- 
dádi: nemzeti költő, aki lángoló 
hazafias dalokat írt. — T eofik— 
F ikret: nemrégen halt meg. Versei 
sugároznak a szépségtől. —  Ab- 
dulhart Hantid bey: a nemzeti fő
rendiház másodelnöke volt; ma is 
él; versei nagy hatással voltak a 
török népre. Azinkivül lok-sok 
ifjú költőnk van még, akik minden 
nemzet büszkeségei lehetnének.

10. -  - Milyen a török nép kul- 
túrfoka?

— Rohamosan halad! De a bal
kán népeknél ma is összehason
líthatatlanul magasabb fokon áll. 
Bőripara, kertészete, gyümölcster
melése, szőnyegszövésc, gabonater
melése, ötvös művészete: ma is vi
lághírű.

Perzsia és Törökország
11. — Milyen a viszony Per

zsia és Törökország között és mi
lyen Perzsia kultúrája?

— Perzsia és Törökország kö
zött a lehető legjobb a viszony. 
Perzsia régi kultúrájáról pedig fö
lösleges beszélni. — Aki csodála
tos kézimunkákat, szőnyegeket sőt 
festményeket és faragványokat 
akar látni: az nézze meg a perzsa 
nagyurak régi palotit. Európának 
sejtelme sincs Ázsia csodás lélek
kel teli, ősrégi kultúrájáról. Is
métlem, Törökország és Perzsia a 
lehető legjobb szomszédi viszony
ban vannak és nem lehetetlen, 
hogy e két ország még együtt fog 
csinálni ázsiai politikát.

óz d y  L. Zoltán,
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Magyarok Amerikában
— Apró úti jegyzetek. —

A magyar Amerikában is megmarad 
magyarnak. Mihelyt egy pár család 
összeverődik bányatelepeken, gyárak 
mentén vagy a farmokon: magyar temp
lomot épít, magyar iskolát teremt, 
magyar egyesületet alkot. Magyar nó
tát énekel, magyar könyvet olvas, ma
gyar lapot járat. Megveti azt, aki nem
zetét szidja és örökké hazavágyik, ők 
azok, akiknek nem két hazát adott vég
zetük, hanem két hazát vett el tőlük. 
Sokan boldogulnak kinnt közülök. de 
igazán amerikaivá válni egyik sem tud 
közülök. A délszaki növényt, ha északra 
viszik, megfogan az idegen talajban, el 
is tengődik, eb korcs marad, a nem 
neki való levegőben elvegetál, de az ő 
szomorú, fonnyadt élete szinte kia
bálja, hogy nem nekem való világ ez, 
vigyetek el innen!

Könybe lábad a szeme, ha otthoná
ról beszél. Sóvár (szinte gyűlölködő) 
fájdalommal irigyel, hogy én haza me
gyek és ő itt marad . . . Minél jobban 
feszeng amerikai voltával; néz le min
dent, ami nem amerikai; veri a mellét, 
hogy mennyivel különb Amerikában 
minden, annál inkább leplezi önkinzó 
öncsalással az ő forró, szenvedéses, 
maga előtt is titkolt nagy epedését és 
öntudatlan perceiben annál kegyetle
nebből le bírja az a furcsa, de kiirtha- 
tatlanul szent betegség, aminek nin
csenek orvosi tünetei, csak neve van... 
úgy hívják, hogy honvágy.

Oh, kis magyar korcsmákban, amikor 
a cigány is sírva eresztette neki a vo
nóját, hány olyannak, aki este még [el
sőbbséggel, gőggel hivalogta, hogy nem 
tudná elhagyni Amerikát, — torzult el 
az arca és horkant ki belőle a meglett 
férfi el-elcsukló, rekedt, szerelő zoko
gása!

Nem szabad hát hinni az öntelt leve
leknek, azoknak a szent csalásoknak, 
amivel övéiket akarják megnyugtatni. 
Talán önmagukat is . . . Mindnek van 
álmatlan, epekedö éjszakája . . . Mind 
érzi azt a lélekbe vágó, metsző fájdal
mat, amit a távolság, a kilométerek 
rájuk nehezedő tudata hasogat ki.

— Ez a gyár az enyém — sóhajtott 
egy barátom, — de oda adnám, ha 
most az anyámat láthatnám.

— Minden éjszaka a kis testvéreim
mel álmodom, — kiállóit fel egy öntu
datlan pillanatában a másik.

— Minden nap elveszett nap az éle
temből. Tudom. Elfecsérlem a legna
gyobb kincset: az életemet, — állapí

totta meg egy harmadik. — Amíg nem 
volt pénzem, azzal biztattam magamat, 
hogy hazamegyek, mihelyt lesz. Most 
még 500, még 1000, megint még 1000 
dollárt akarok. És minél több lesz, an
nál többet fogok akarni. . .  Ezenközben 
elmúlik az életem.

. . . Mert áldozata már a rohanásnak 
a dollárért, mint a kártyás a játéknak, 
vagy az opiumszívó a szenvedélyének...
S mig küzd önmagával, már elmúlt az 
é let. . .  Természetesen azért az élet 
maga nem csupa hazavágyódás. Van
nak ennek az üvegházi életnek is örö
mei: mulatságok, sikerek, szerelem, ak
ció. Ezek azonban csak narkotiku
mok . . .

Jártam New-Yorkon, New-Brans- 
wickon, Persey Cityn, Port Ambongon ki- 
vül Bridgeportban, Clevelandban, Bal- 
timoneban, Washingtonban, Hvatiogton- 
ban, Trentonban, Philadelphiában, 
Pittsbourghban, Colombusban és más 
helyeken is ahol tömegesen élnek ma
gyarok. Mind jó magyar. Mind magya
rul beszél, a gyerekek, sőt unokák is. 
Nagyobbára egymás közt is házasodnak 
és még sem tudnak magyar falukat, 
városokat teremteni, mint a németek 
vagy skandinávok.

Az olaszoknak van politikai súlyiik, 
képviselőjük is: La Guarcha. A svédek, 
dánok, norvégok saját nemzeti életüket 
élik sok helyt s képviselőik, szenáto
raik — mint a híres Johnson — védik 
érdekeiket. A németek Pennsylvania, 
Ohio, West-Consin államok egyes vidé
kein korlátlan urak, ha farmlelepeikel 
látod, azt hiszed, hogy a Rajna mentén 
vagy. Virágzó városokra, — mint Cin
cinnati, Milwauke, St. Louis — nyomják 
rá jellegzetességük bélyegét.

Magyar város nincs, bár sokhelyt van 
magyar város negyed, s a magyar farm
telepítések is kisszerűek. Miért. Mert 
a skandinávok, németek letelepedni 
mentek ki, a magyar csak átutazóba. A 
magyar nem elszakadt, csak kimenl 
azért, hogy gyorsan szerez egy pár dol
lárt és hazajön. Sajnos, nem tudott ha
zajönni, de lelkében nem tudott a vég
leges kiszakadásba sem beletörődni, — 
azért nincsenek hát magyar városok, 
magyar faluk Amerikában.

Nem tudom tudják-e itthon, hogy a 
háború kitörésekor a magyarság óriási 
tömegei jelentkeztek kint a konzulok
nál, hogy haza akarnak jönni harcolni 
hazájukért. Ha meg lehetett volna koc
káztatni a hazautazást az ellenséges

angol tengeren, az amerikai magyarok 
ezrei verekedtek volna a Kárpátokban 
és a Doberdónál.

+

A konzulok panaszkodnak, hogy sok 
a baj azokkal a magyarokkal, kiknek 
szülőföldje idegen uralom alá került. 
A csallóközi, udvarhelyszéki vagy bács
kai magyar ma is magyarnak lu'dja 
magát és nem vehető rá, hogy a cseh, 
oláh, vagy szerb konzultól kérjen útle
velet. Mind a magyar konzulátusokhoz 
járnak ma is, akik persze kénytelenek 
őket elutasítani.

Nem értik meg, hogy lehetséges az. 
hogy ők nem magyarok. A régi, integer 
Magyarországot ismerik csak és akár
hogy akarnák, sem tudnák megérteni a 
mát. A tegnapot tartják mának . . 
talán igazuk is van . . . hiszen mégis 
a tegnap a holnap.

*

Jellemző, hogy eleinte csak izraelita 
kereskedők boldogultak a magyarok 
közt. Ma azonban előtörnek már a ki
vándorolt magyar parasztok gyermekei. 
Egyes helyeken már kizárólagosan ez 
utóbbiak az urai a magyar telepek ke
reskedelmének, ők a bankárok, ügynö
kök és vállalkozók. Csak Bridgeport
ban él vagy tízezer ilyen magyar fiú, 
akinek vagyona 50.000 dollártól félmil
lióig terjed.

Itt bizonyosodik hát be, hogy nem 
igaz az, mintha a magyar nép nem 
lenne fejlődésképes, versenyképes és 
nem lenne tehetsége a kereskedelemre, 
vállalkozásra.

*

Az a mondás járja az amerikai ma
gyarok közt, hogy a magyar New-York- 
ban leveti a pőre gatyát, Brunswickban 
a csizmát, Trentonban a kucsmát és 
Chikagóban már angol gentlemann.

Amerikában minden koncertet a 
nemaeti himnusz éneklésével kezdenek. 
Minden kirakatban ott ragyognak a 

I nemzeti színek és az iskolás gyerekek 
i minden nap azzal kezdik a tanulást,
! hogy katonás rendben ellepnek tiszte- 
, legve a nemzeti zászló előtt és elének- 
S lik az amerikai himnuszt.

Amerikában a legerősebbek a szak- 
szervezetek, de csak egyetlen szo- 
ciálista képviselő van, mert elképzelhe- 
tétlen, hogy az amerikai munkás elfo
gadja pártalapul a nemzetköziséget. 
Próbáld meg — nyájas olvasóm — 
Amerikában amerikás ember előtt bí
rálni Amerikát?!

Kun Andor.
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A „NEMZET"nagyobb szolgála
tot tebet a  „Trianoni sors” m eg
változtatásában, mint egy h ad 
sereg, meri m érhetetlen szelle
mi fö lé n y ü n k e t  bizonyltja  a 
minket Környező szomszéd á l
lam ok fölött! — Van-e Igaz m a
gyar, ak i nem  t á m o g a t j a  a 

N E M Z E T E T  ! t

APÓK
Budapesti Hírlap

„A föld gondjai“
címen vezércikkezik Buday Barna, 
az ismert, kiváló agrárpolitikus a 
,/Budapesti Hírlap" szánéiban.

,,Rossz lelünk van — írja méltó 
aggodalommal, — szomjúság kí
nozza a termő talajt. Száraz a föld 
s meztelen; hiányzik a jótékony 
hótakaró, ki van szolgáltatva a ve
tés egereknek, varjaknak s egyébb 
kártevőknek s ez a jóétvagyu tár
saság már idáig is sok szazmilliárd 
koronára tehető kárt csinált, He- 
lyenkint ki kell szániani a tönkre
ment őszi vetést s helyébe tava
szi kerül, amely kettős munka és 
költség ellenében csak féltermést 
hoz".

Cikkíró különösen a kisembere
ket félti a katasztrólális helyzet
ben, ,,akik sokkal inkább otthagy
ják a földet, semmint kiszántsak 
a reménytelen vetest idegen igá
val s újra vessék a földet idegen
ből szerzett drága maggal gyenge 
pedig, amelytől megfutnak, lesz az 
aratás kilátása fejében. Az a föld 
senkié: nem terem se nekem, se 
neked",

>.Hogy mentsük meg a termést 
és az embert: inie ez egyik nagy 
téli gond".

Szomorú lemondással ismeri be 
a keserű igazságot, hogy a földre
formot határozottan rosszul csinál
juk, mivel az új birtokosoknak 
kellő — termelő eszközök beszer
zésére szolgáló — hitelről nem 
gondoskodunk.

Legtöbb bajt okoz minden téren 
a pénztelenség. ,,Nincs pénz, nincs 
hitel, A külföldi tőke csak flörtöl 
velünk". Fél, hogy nem talál kellő 
fedezetet, mivel a földdel nem a 
birtokos, hanem a birtokrendező 
bizottság rendelkezik,

A kormány úgy akar a dolgokon 
segíteni, hogy szabaddá fogja tenni 
az árverést. Miért nem teszi sza
baddá a földbirtokot?

Hitelkielégítés, vállalkozás, for
galom, mind megakad a föld bir
tokreformmal; járó szörnyümegikö- 
t ölt ség miatt.

Itt az ideje, hogy ,.ajtót nyissa
nak a földreform börtönébe szorult 
földbirtokosoknak, hogy a nyitott 
ajtón keresztül bejöhessen a sza
badság, a biztosság, a befek tetés  és 
vállalkozás készsége, a hitelező tő
ke, a term elő kedv s mindaz, ami 
szükséges.

B M M t e
„Kei dátum közt'1

Ez a címe a „Magyarság" feb. 
1. számban megjelent vezércikké
nek. — Az érdekleszítö cikkel 
Milotay István, a jeles tollú, is
mert publmiszta írta a Károlyi-féle 
lorradalom vezérorganumának azon 
idézetere, hogy a cikk szerzője, a 
„Tíz esztendő ’ írója olyan cikke
ket is irt, amelyeket nem vett lel 
a kötetébe s ma szívesen elfelej
tene. Milotay egyebek közölt eze
ket írta ezen cikkben:

„Nem kívánunk ? tudniillik a 
régi Magyarországból — vissza 
semmit.

Milotay hálás, hogy a cikkből a 
fejére idéztek s a kritikai idézete
ket kiegészíti olyan részekkel, 
amelyekből kiderül, hogy a cikk 
talán időszerűbb, mint valaha, 
megírásakor volt,

Uj cikkében sötét színekkel 
ecseteli a lorradalom előtti Ma
gyarország közállapotait, — poli
tikai, gazdasági és kulturális vi
szonyait. Megdöbbentő módon 
testi, részletezi a forradalom előtti 
magyarság elnyomotlságát, kiszol
gáltatottságát, véres-könnyes nyo
morúságát, gazdasági és politikai 
mellöztetésél azon idegenekkel 
szemben, akik „tehetség, becsület 
és hivatottság" nélkül is minden 
szerencse monopólium dédelgetett 
kedvencei voltak.

Fájó lélekkel bélyegzi meg en
nek a látszólag virágzó — régi Ma
gyarországnak politikai életét, par
lamentjét, pártjait, fertőzött köz
erkölcsét és korrupt, romlott köz
szellemét — gyarmati, kapzsi ka
pitalizmusával.

„Ezt a rendszert sajnáljuk 
— kérdi keserűen —, mely lehe
tetlenné tette, 'hogy a magyarság 
önmagából (termeljen magának a 
régi helyett egy friss, bátor, hatal
mas, uj értelmiséget!?

„Ezt a Magyarországot sajnál
juk, mely legjobb gyermekeit, akik 
legjobban szerették, mintha csak 
szégyelte volna magát előttük, 
nem akarta észrevenni, elvetélte, 
vagy megtagadta őket s inkább 
idegeneket ölelt szívére helyettük?

Egyszer részvét, megilletődés — 
másszor jogos felháborodás, szen
vedélyes ikifaikadás hangján emlé
kezik meg a (huszadik század ele
jének ifjú magyar értelmiségéről, 
annak magárahagyottságáról, ide
genül való bujdosásáról, sanyarú 
tengődéséről.

NEMZETI IIISÁG
Nagy Péter öröksége.

Ezen a címen a Nemzeti Újság 
(1.) toll jegyű vezetöcikk írója 
szépen végiggondolt okfejtés
sel ír arról az áthidalha
tatlan szakadékról, amely Nagy 
Péter alkotása és a mai Oroszor
szág szomorú sorsa között tátong.

„Vájjon mit szólna Nagy Péter 
— kérdezi a cikkíró —, ha most, 
halálának kétszázadik évforduló
ján meglátná a sorsát annak a ha
talmas birodalomnak, amely sze

mélyes munkája volt?
„Vajon mit szólna Nagy Péter, 

ha meglátná a pusztulás romjaiban 
azt a várost, melyet ö hozott lét
re a semmiből és amelytől a vö
rös őrület most niég a nevét is 
megtagadja?"

„A „bronzlovas" akiről Puskin 
ír és akit Falconet mintázott re
mekbe — ma is ott áll még a Néva 
partján, ahol vasakarattal várost 
teremtett a lakatlan mocsarák és 
osztragok között . . ,"

„Igaz, hogy a „bronz szobor ma 
elrejtve, bedeszkázva áll helyén, 
de mily gyermekesen naivok a 
vörös zsarnokok, akik úgy vélik, 
hogy a szellemet egy deszkatákol
mány alá elrejthetik . , ."

„A Néva partjára épített szent 
Moszkvában, mely ma félig romok
ban hever, egy uj keleti faj ural
kodik most, akik megteremtették 
az Antikrisztus negyedik Rómáját: 
a mai vörös Oroszországot".

„Nagy Péter titokzatos örök
sége: a cári Oroszország, mely a 
világtörténelem harmadik Rómája 
volt: fejlődésének tetőpontján szin
tén magában hordozta a bomlás 
csiráit, mert túlhajtott terjeszke
dési vágyában állandóan veszé
lyeztette az európai egyensúlyt.

Ezek a csírák a világháborút 
megelőző időben szöktek virágba 
és — csodálatos történelmi sors — 
a világháború vérzivatarában Nagy 
Péter Oroszországa volt az első 
áldozati"

„A tragédia azonban még nem 
ért véget. A világtörténelem ne
gyedik Rómája — a mai Vörös 
Oroszország — szintén a drámai 
bukás lejtőjére került már, mert 
a távolba látó szemek a titokzatos 
messzi pusztákon, a zarlmata sík

ság végtelenségében: már látják 
feltűnni a Nagy Fehér Lovas kör
vonalait, aki újra nemzeti életre 
támasztja majd a vörös őrületben 
tobzódó szerencsétlen Oroszor
szágot . . ."

„Adakozó Debreczen,,
címen jelent meg vezércikk a „Szó
zatában dr. Antal István tollából. 
A cikk azon országszerte kínos fel
tűnést okozó eseménnyel foglalko
zik, hogy Debreczen város tör
vényhatósága Szilveszter napjának 
délelőttjén tízezer aranykoronát 
szavazott meg a felállítandó zsidó 
gimnázium számára. A határozatot 
a törvényhatósági bizottság egy
hangúlag hozta, helyesebben nem 
akadt egyetlen bátor és független 
hang az egész közgyűlésen, amely 
a zsidó hitközség százhetven mil
liója ellen kifogást mert volna 
emelni.

Maró gúnnyal, gyilkos iróniával 
jegyzi meg, hogy a debreczeni zsi
dó hitközség erősen rászorul a 
cívis polgárság támogatására. Nem 
csoda, hisz a „Kálvinista Róma" 

jelentéktelen zsidósága a debre- 
czeni társadalom földhöz ragadt, 
kiuzsorázott, szerencsétlen páriái 
közé tartozik. Balthazár városának 
kifosztott proletariátusai ők, akik 
a zsarnok zsentri feudalizmus kar
jai között fuldoklanak. ö'k lakják 
Debreczen sötét nyomortanyáit, 
rothadt, penészes ghettóit sgögös 
cívisek; a táblabirák és céhmes
terek zsarnoki utódjai atavisztikus 
kegyetlenséggel suhogtatják felet
tük a gazdasági elnyomás korbá

csait.
Cikkíró nem tud csodálkozni a 

debreczeni törvényhatósági bizott
ságának bölcs határozatán. Debre
cen életét figyelve az sem okozott 
volna méltó megütközést, ha a 
fchérlelkü, nemes püspök prófétai 
sugallatára — nem egy gimnázium, 
hanem egyenesen a városháza tor
nyára tűzte volna ki a mógen- 
dóvidot.

Cikkíró véleménye szerint — ,,a 
debreczeni zsidóság súlyos takti
kai és politikai hibát követett el 
a zsidó gimnázium aranykoronái
nak forszirozásával. A zsidó faj
ból a politikai zsenialitás alapvető 
kritériumai: a finom tapintat, ösz
tönös előrelátás és a bölcs önmér
séklet mindig hiányzott. De hogy a 
tapintatnak, az önmérsékletnek ez 
a kétségbeejtő hiánya annyira 
menjen, hogy Debreczen ingó és 
ingatlan vagyonának csaknem ki
zárólagos birtokosai az agyonsza
nált és létszámcsökkentett város 
közönségétől kérjék az ő specifikus 
és faji kulturtörckvéseik támogatá
sát — azt nem mertük elképzelni.
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Levelek hantiról. 

Föl magyarok I
Ezen a címen ír igen érdekes és 

igen értékes vezetőcikket ilj. Hege
dűs Sándor a Külföldi Magyarság 
főnuinkatársa.

,,Csüggedni, kétségbeesni, ment
hetetlennek látni a nemzet jövőjét 
a magyarnak semmi, de semmi oka 
nincs!"

Főbe ütötték a magyart — ez 
igazi Iszonyú túlerővel leteperték, 
u fegyvert kezéből kicsavarták — 
ez is igaz! De a szuronyokon és 
ágyukon kívül van még egy fegy
verünk, melyet semmiféle hata
lom el nem vehet tőlünk, mert ez 
a fegyver a magyar lélek, a ma
gyar Gondviselés!"

„A világraszóló magyar géniu
szok ünneplését 1923 január 1-én 
kezdte meg a magyar. Először 
Petőfi 100 éves évfordulóját iinne- ' 
pel/te, utána jött Madách, most pe- j  
dig elérkeztünk világraszóló har
madik nagy ünnepünkhöz: a Jó - I 
kai ünnepélyhez , ,

„Petőfi, Jókai, Madách: a világ
zsenik titokzatos, nagyszerű hár
mas hajtása ez, akiket a magyar j 
föld szült valóra és akik bámulatba ' 
ejtik ragyogásukkal mind az öt vi
lágrészt!”

„Mikor az egész világ a magyar 
nemzet nagy fiait ünnepli: csüg- ' 
gedni, (kétségbeesni, mi oka lehet
ne ennek a nemzetnek? Talán i 
azért, mert a harácsoló szomszé
dok ogy-egy részt elszakítottak az 
ezeréves haza testéből? De clsza- ! 

kíthatták-e ezzel együtt a nemzet 
lelkét, amelynek örök képviselői: 
Petőfi, Madách, Jókai, akiket az 
egész világ csodál?"

„A világháború véres tusáiban ; 
a tízszeres túlerő legyőzhette a i 
magyart, de mi a szellem fegyve- í 
reivel összes szomszédainknak új 
háborút üzenünk! , .

„Mutassanak nekünk a körülöt
tünk élő nemzetek, beleértve még 
az osztrákot is, egy Petőfit, egy 
Madáchot, egy Jókait: és akkor 
mi elfogjuk ismerni, hogy minket 
legyőztek . .

„De addig, míg a lelki világban 
oly magasan vagyunk, amily ma
gaslatba a körülöttünk élő nép- 
fajok csak félve tekintenek és 
ámulattal látják a magyar szellem- 
óriásokat: addig — ha a szerencse 
megtiporta is — nincs legyőzve a 
magyar!
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„CSAK EGY VIRÁGSZALAT!" 
szokták mondani a jótékonyság 
angyalai.

„CSAK EGY ELŐFIZETŐT" _  
mondják a „Nemzet" szerkesztői...

Csak egy előfizetőt szerezzen 
minden új előfizető, aki szívén vi
seli a NEMZETET, aki éizi fel
fogja, hogy a NEMZET ügye egy
úttal a magyar értelmiség ügye is.
 ̂ Régi szokás,, mely mégis mindig 

új marad, hogy új lapok „CSAK 
MÉG EGY ELŐFIZETŐT" csata- 
kiáltással rohamozzák meg eddigi 
előfizetőiket. Es az előfizetők hű
ségesen teljesítik is ezt a kérel
met, ha megérdemli a lap. Megér
demlőé a „Nemzet": döntse el az 
olvasó.

„Az invesztigácíó11
címen ír igen érdekes és figye
lemre m éltó vezércikket R úko sí 
Jenő, a magyar újságírás Nestora 
és büszkeségé. A rendkívül elmés, 
magvas, logikus, gondolatokban 
bővelkedő vezércikkből kiemeljük 
a következő részleteket:

„A magyar kormány abban a 
diplomáéi előterjesztésben, melyet 
képviselője az invesztigáció kér
désében a Népszövetség tanácsa 
elé terjesztett annak az aggodal
mának adott kifejezést, hogy a 
magyar nemzetben nagy izgalmat 
lóg Kelteni, ha a Népszövetség ra
gaszkodik abbeli első elhatározá
sához, mely szerint abban az el
lenőrző, vagy inkább ponkolábi, 
hogy ne mondjam kémszolgálatra 
berendezett bizottságba, mely 
Trianon alapján ránk lóg küldetni, 
ami szomszédaink is képviselve 
lesznek".

A cikkíró a továbbiak folyamán 
fájó gúnnyal konstatálja, hogy bár 
a Népszövetségnek első elhatáro
zásához ragaszkodó, kedvezőtlen 
válasza már hónapok óta kormá
nyunk kezében van s ennek dacá
ra az előre beígért izgalomnak hal
vány nyoma sincs.

A késedelem — szerinte — igen 
nagy lontosságu dolog, mely az 
összeütközéseknek, félreér lések
nek, megalázásoknak csíráját rej
tegeti. — A kormány különös el
járásából az tűnik ki, hogy a saj
tónak rendkívüli horderejét még 
most sem tanulta meg kellőképpen 
értékelni. A sajtó valóban legtöbb 
fegyvere a kormányakcióknak. Ná
lunk a külügyi kormányzat vagy 
elleplezi szándékait, stratégiai lé
péseit, hadmozdulatait a sajtó elöl, 
vagy tökéletes hallgatásra kény
szeríti azt. — Ha a kormány előre 
publikálta az izgalmat, akkor gon
doskodnia is kellett volna az izga
lomról az újságok útján. Hogy az 
izgalomból még a kóstoló is elma
radt — c szomorú valóság a kor
mány teljes kudarcát jelenti.

A per jogi részét természetesei 
teljes homály borítja. — Hogy ; 
Népszövetség miért maradt elsi 
elhatározásánál; hogy jogászail 
mivel cáfolták a magyar előtér 
jesztés argumentumait — c kérdé 
sek előttünk teljesen ismeretié 
nek, mivel a népszövetségi jogász 
kollégiumnak nevezett spanyolfa 
nem csak a tanács „preskkupáll' 
állástpontját, rosszakarát takarj; 
el hanem elzárja azt igazságunl 
elől is,

De mi következik mindebből!' 
— teszi fel a kérdést ,a nagy ma 
gyár Géniusz. — A kérdésre ví 
gaszta lan, fájdalmas feleletet ád:

„az invesztigóló bizottság iná 
magában egy lealázó, zaklató é 
nemzeti méltóságunkat, szuveréni 
tasunkat megcsúfoló dolog",

•.A legmegdöbbentőbb tanúság; 
ennek a határozatnak pedig az 
hogy manapság, amikor már min 
denfelé a világon utat tör magánál 

h°6y a háború Utál 
kötött békék igazságtalanok, cm 
bertelcnek, természetellenesek é 
eszeveszettek: akkor a népszövet 
segi tanács, holott alkalma kínál- 
kozik a békék vaspántjainak szó 
rítasat enyhíteni, még mindig an 
nak a perverz tendenciának rab 
)a, hogy inkább szorítson rajtuk"

KÉTSZÁZ MAGYAR CSALÁD 
KIS ÁZSIÁBAN AKAR 

LETELEPEDNI.

Kis Ázsia üres, kihalt területe 
most gazdátlanul áll. Az a szoros 
kapcsolat, mely Magyarország és 
Törökország között lennáll, már 
eddig is azt eredményezte, hogy 
sok kivándorlónk vette útját Tö
rökország felé. Most egy nagyobb 
földmívelő-, gazdacsoport gondol 
arra a tervre, hogy Anatóliába köl
tözik, Körülbelül kétszáz magyar 
család gondolkozik azon, hogy Kis- 
Ázsiába vándorol, csupa kisbirto
kos, mezőgazdasági munkás és ál
lattenyésztő. Az anatóliai magyar 
kivándorlóknak kis vagyonkájuk 
van, melyen földet vásárolnak ma- 

• guknak, ahol felépítik hajlékukat 
í és gazdaságaikat berendezik. A 
j terv nagyon komoly és már túl a 
! kezdet stádiumán közel áll a meg- 
i valósuiáshoz.

MAGYAR HADIFOGOLYTISZTEK 
PERE A KINCSTÁR ELLEN

A magyar pereskedésekben is 
szokatlan nagyszabású üggyel fog
lalkozik a budapesti járásbíróság.

Kétszázötven magyar tiszt pert 
indított a kincstár ellen, hogy té
rítse meg hazautazásuk költségeit. 
A magyar kormány annak idején 
megbízott egy genfi orvost, akii a 
Nemzetközi Internacionáiis Vörös
kereszt küldött Oroszországba, 
hogy intézkedjen a magyar hadi
foglyok hazaszállitási ügyében is. 
Hadifoglyaink hazajöttek, de ke
servesen megtakarított pénzüket, 
melybe az utazás került, a kincstár 
nem térítette vissza. Erre pert in
dítottak a kincstár ellen. A járás
bíróság most elutasította a hadi
foglyok keresetét azzal az indoko
lással, hogy a becsatolt bizonyíté
kokból nem tűnik ki az, hogy a 
magyar kormány olyan utasítást 
küldött volna a genfi orvosnak, 
amelynek alapján joggal léphettek 
volna föl a kincstár ellen.

MAGYARORSZÁG

Szent és tiszta szimbóluma 
magyarságnak. Selyme összegöl 
gyölve pihen a szívekben s mindc 
nap ünnep, amikor kibomlik Szel 
jelkép, drága kincsek, eszmék < 
ideálok szimbóluma ez a zászl 
amely ha meglendül és fölemeld 
dik, szívekben az ajkakon kigyujt 
a Himnuszt, a legszebb magy; 
imádságot. Ki meri hát ennek 
le'ltve őrzött zászlónak selymét o 
cső útszéli politikai Céljainak lol 
lezésere használni? Szabad-e frí 
zissa silanyítaní a szent szánból, 
mot Pártok politikai pnédájáv 
szaggatni a magyar zászlót, amel 
integer Magyarországnak tals 
egyetlen  ̂büszke és Iájó emléke'
t Í T ,  czek' “melyek,felelet nélkül is mindenki megt, 
tólia a választ _  önmagában.

AZ ANGOLOK 
ÉS MEZOPOTÁMIA.

Az Országos Nemzeti Klubban 
Cholnoky Jenő egyetemi tanár 
tartott előadást Mezopotámiáról. 
Többek között a kővetkezőket 
mondotta:

— Hogy az angolok a németek 
ellen fegyvert fogtak, annak egyik 
igen fontos oka volt Mezopotámia. 
A németek a bagdadi vasút építé
sével már igen előre haladtak a 
Perzsa öböl felé és nem sok idő 
hiányzott, hogy elkaparintsák ezt 
a területet. A német, az angol is 
igen jól tudja, hogy Mezopotámiá
ban igen könnyű az öntözőműve
ket helyreállítani. E területen gaz- 
dag a gyapotterinés, azonkívül a 
petróleum források egész Moszul 
vidékéig felnyúlnak. Ez az oka an
nak, hogy az angolok a törökök
kel szemben makacsul ragaszkod
nak az egyébként értéktelen terü
letekhez.

ÉLES ELLENTÉT
mutatkozik megint az adópolitika 
dolgában a szavak és tények kö
zött. A pénzügyminiszter kijelenti, 
hogy ezentúl nem a  bevételek sza
porításával, hanem a kiadások 
csökkentésével fogják elérni az 
államháztartás egyensúlyát. Azon
ban mégis egyre nagyobb terhek
kel sújtják a lakosságot. Zúg a fe
jünk a sok kötelességtől s közben 
nem is eszmélünk rá, hogy minden 
kötelességnek van egy egyensú
lyozó korrelátuma: a jog. Jogunk 
van élni, jogunk van dolgozni, jo
gunk van lé lek zeni, jogunk van a 
békességhez.

De a törvény zord, a törvény
szolgák kérlelhetetlenek. A végre
hajtó hatalom csak arra vár, hogy 
az állam megkapja a magáét. De 
figyelembe kellene venni, hogy az 
állam is csak eszköz. Eszköz a nép 
biztonságának fentartásána, boldo
gulására tisztes megélhetésére. 
Legalább így tanítják az államböl
csek. Fájdalom, nekik van ma a 
legkevesebb szavuk.

PESTI NAPLÓ
„A szellem munkásai11
a címe a „Pesti Napló" szocioló
giai cikkének.

A szellemi munkások helyzeté
nek problémája — már szervezet
lenségüknél fogva is — súlyos, na
gyon súlyos, s megoldatlansága a 
nemzet legjobb erőinek, a magyar 
tehetségnek, a világszerte megcso
dált gyönyörű értékeinknek lassú 
elsorvadását okozza.

„Aki tollal keresi a kenyerét 
— állapítja meg a szellemes cikk
író — azok mindnyájan Schiller 
humoros versére, „Az igahordó Pe
gazusra" emlékeztetnek. Mást csi
nálnak, mint amit lelkűk szebb su
gallatai követelnének.

Sötét, megrázó színfoltokkal te
szi szemlélte tővé írók, tudósok, 
képzőművészek siralmas helyzetét, 
meddő küzdelmeit és végnélkül! 
nyomorát.
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ZALAYÁRMEGYE
A papság politizálása.

ellen nyilatkozott, most legutóbb 
ismét a római pápa. Az intelmet 
Jugoszlávia vatikáni követéhez 
intézte, de a szózat világ összes 
katholikus papjához is szól. A 
katholikus klérusnak beavatkozása 
minden politikai ügybe — mondja 
Gasparri bíboros — a pápa sze
rint „nem megengedhető". A mai 
zürvazaros világban valóban Isten 
szavaként hangzik ez az int eleim. A 
papság magasztos hivatása egyéb
ként sem engedi meg a pártpoli
tikába való beavatkozást, mivel 
tudni kell, hogy éppen a politika 
terén dúlnak a legádázabb harcok 
s a hívőknek csak megnyugvására 
szolgálhat az, ha a szent igék hir
detői a politikai harcokon felül
emelkedve intézik lelki ügyeiket.

Ezüst pénzt találtak.
Szederkényben egy gazda szán

tás közben nagy kőkorsóban 15 kg 
súlyú ezüslpénzt talált, A kicsiny 
formájú ezüstpénzek 1409-ből va
lók. A pénz egyik oldalán Ladis- 
laus R. Ungari 1409, a körben ki
rályi címer, amelynek közepén egy 
szárnyait kitáró sas, a jobb mező
ben a nagy kettőskereszt, balolda
lon az ország folyóit jelölő vo
nalak, az érem másik oldalán pedig 
Ungaric Patrona felírás, a körben 
pedig Szűz Mária a gyednek J é 
zussal ölében látható.

Dunántúl Íróihoz, művészei
hez és közönségéhöz.

A „Visszhang" ilyen című ve- 
zetőcikkéből a következőket 
közöljük: Lapunk fennállásának
első féléve tanulságaival együtt 
biztató Ígéret, hogy a közön
ség, Dunántúl közönsége, meg 
fogja érteni a „Visszhang" törek
véseit és táborunkhoz csatlakozik, 
mint ahogyan megértett bennünket 
az írógárda, Dunántúl írógárdája 
is. Mi megyünk a magunk egyszerű 
útjain, egyszerű célokért, egyszerű 
eszközökkel harcolva az egyszerű 
igazságért: a vidéki irodalomnak 
meg kell élnie a vidéken is, a vi
déki irodalomnak virágoznia kell 
saját családja, a vidéki olvasókö- 
könség körében. Mi megindultunk 
Akik megértettek bennünket, jö jje 
nek utánnunk, közénk.

NYUGATI ÚJSÁG
Statáiium ot!

c, vezércikkből közöljük a követ
kezőket; Megborzong a lelkünk, 
amikor nap-nap után az újságok 
lapjain újabb és újabb gyilkosság
ról, rablásról olvasunk. Az emberi 
elvetemedettségnek legtöbb esetben 
a lezüllött erkölcsi érzés az oka. 
De a háború is hatással van a mai, 
gyilkosságokat produkáló időkre. 
Az emberiség megszokta, hogy 
büntetlenül lehet kioltani az ártat
lan ember életet. A sűrűn meg
ismétlődő gyilkosságok elé gátat 
kell vetni! A lassú bírói eljárás és 
a fegyházbüntetés nem rettenti el 
az állat-embereket. Hogy a beteg
séget gyökereiben elfojtsuk, végső 
eszköz a statárium. Ma olyan vi
szonyokat élünk, hogy a békés dm- 
ber nem meri elhagyni este családi 
fészkét, mert nem tudja, mi érheti 
útközben. Ha nap-nap után oly 
borzalmas gyilkosságok történnek, 
mint napjainkban, akkor égető 
szükség van az állam példás bün
tetésére.

A szombathelyi vagonlakók
Szombathelyen még ma is 24 csa
lád lakik vagonokban. A napok
ban a vasút azonnali hatállyal lel
mondott nekik s az ország külön
böző részein levő üres örházakba 
akarja elhelyezni a szerencsétle
neket. A vagonnélküli vagonlakók 
a polgármesterhez fordultak segít
ségért.

Híres Czegléd városának közön
ségét irányítja, informálja, neveli 
hazafias szellemben a „Czeglédi 
Keresztyén Újság", Sok nemes tra
díció fűződik ehhez a szép magyar 
városhoz és Kossuth nagy szelleme 
ma is a szívekben él és hat, A 
színtiszta magyarság bölcsője, az 
Alföldi romlatlan világ felől várjuk 
a magyar feltámadás tisztító, friss 
szellőjét. Ezekre a színtiszta ma
gyar városokra nagy feladatok 
várnak s hogy az igéretteljes jövő 
fölpirkadjon, elsősorban a magyar 
sajtó önzetlen, kristálytiszta mun
kásságára van szükségünk. A 
„Czeglédi Keresztyén Ú jság' üde, 
friss imagyar szelleme biztató ígé
ret és reménység számunkra.

Magyarország külképvise
lete.

Hat esztendeje, a kommunizmus 
bukása óla, beszélhetünk tulajdon
képpen önálló magyar külpolitiká
ról, azóta azonban Magyarország
nak máris sikerült külképviseleti 
hálózatát kiépíteni. Ma már alig van 
olyan része a világnak, ahol a ma
gyar állam érdekei képviselve ne 
volnának. Összesen 18 magyar kö
vetség imüködik és tizenkettőnek 
követ, hatnak pedig ügyvivő áll az 
élén. A követségek közül néhányan 
több államban is képviselik a ma
gyar érdekeket és így a 18 követ
ség 25 államban képviseli Magyar- 
országot.

atszázhuszezer idegen 
honos lakik Párisban.

A legutóbbi francia népszámlá
lás szerint Párisnak a külváro
sokkal együtt közel 4'/í millió la
kosa van. Az idegenek között uz 
olaszok vezetnek, akiknek száma
113.000. Azután következnek a 
belgák 96.000, az oroszok 57.000, a 
svájciak 54.000, az amerikaiak
50.000, a spanyolok 37.000, a len
gyelek 30.000 főben. Német honos 
mindössze négyezer lakik Páriá
ban. A magyarok még nem szere
pelnek a listában.

CSONGRÁDI ÚJSÁG
Angolok akaijak a Ouna- 
Tisza csatom at megépíteni.

Egy angol pénzcsoport tárgyalást 
kezdett a Magyar Agrár- és Já ra 
dékbankkal a Duna-Tisza csatorna 
rendezési munkálatainak megvá
sárlására és ugyanakkor tárgyalá
sokat kezdett a kormánnyal a csa
torna megépítésére vonatkozólag. 
Az angol pénzcsoport tárgyal az 
érdekelt földbirtokosokkal is és iha 
a tárgyalások eredménnyel járnak, 
akkor esetleg a munkálatok is 
megkezdődnek és a munkanélküli
ségben is bizony iva enyhülés kö
vetkezik be.

Dorozsmai hírek.
Dorozsmán is cudar világ lehet. 

A „Csongrádi Újság" „Dorozs
mai hirck" rovatában a követ
kező című híreket találjuk: 
Gyilkosság. Brutális támadás. 
Csalás. Becsületsértés. Vagyonron- 
rongálás. Lopás. Ezeken kívül csak 
két hír van még a rovatban, de 
azok nem „érdekesek".

HAGYAT* JÖVŐ
A magyar élniakarás, a magyar 

erő ismét megmutatta, hogy össze
tartással hatalmas eredményeket 
lehet elérni. A „Magyar Jövő", a 
miskolci magyar polgárság kitűnő 
lapja a napokban jelentős állo
máshoz ért. Lelkes ünnepség kere
tében avatták fel a miskolci újság
palotát, ahonnan immár nagyobb 
erővel és íölkészüllséggel sugaroz- 
tathatják szét a diadalmas magyar 
gondolatot. Örömteli szívvel üdvö
zöljük a „Magyar Jövőt" további 
útján s reméljük, hogy példáját kö
vetésre méltónak találják mások is. 
Csak épüljenek egymás után a ma
gyar hit fellegvárai! Hamarabb kö
szönt ránk a feltámadás, ha sok 
olyan hatalmas eredményről szá
molhatunk be, mint amit a mis
kolci magyarság ért el kitartó 
munkájával.

fflÜSONUílHMtiiYE
Az elhióázott mezőgazda- 

sági politika.
Az elmúlt év gyenge gabonater

mése is elegendő lett volna az or- 
szág részére, ha a spekuláció ki 
nem használja a helyzetet. A búza 
katasztrofális emelkedése miatt 
most a kormány is megmozdult és 
felfüggesztette a külföldi búza, 
rozs behozatali vámját, hogy ezál
tal leszorítsa a túlmagas gabona
árakat. Igaz, hogy a különféle ér
dekeltségek között nehéz igazsá
got osztani, de egyoldalú, merev 
agrárpolitikát nem szabad űzni. A 
világháború felidézésében is jelen
tékeny szerepet játszott a helyte
len agrárvámpolitika, most pedig 
belül idézhetik fel azt az elkese
redést, amit a világháború előtt 
külső vonatkozásban kényszeritet- 
tek ki szomszédainktól.

Linhart György halala.
Nagy halottja van ismét Magyar

óvárnak. Linhart György nyugal
mazott gazdasági akadémiai ta
nár 81 éves korában elköltözött 
az élők sorából. A megboldogult 
gazdag magyar és idegen nyelvű 
munkásságot fejtett ki a mezőgaz
dasági tudomány terén. Leghíre
sebb munkái a növénybetegsegeket 
okozó gombákról szólanak. Híres 
gombagy üjteményc a párisi világ - 
kiállításon aranyérmet nyert. — 
Nagy részvéttel helyeztek holt
testét örök nyugalomra.
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h í r l i k
A nyugatmagyarorszagi 

községek pusztulása.
Az osztrák uralolm alá jutott 

nyugatmagyarországi községekre 
egyre nagyobb megpróbáltatások 
várnak, A szociáldemokrata ura
lomból fakadó „jólét" már szinte 
elviselhetetlen terheket ró a pol
gárságra. Az adók jóval nagyob
bak, mint nálunk, a gazdák sem 
borukat, sem gabonájukat nem tud
ják eladni. A munkanélkülieket 
azonban az egyes községeknek kell 
eltartani.

A munkanélkülieknek íejenkint 
és naponkint 25.000 K-át tartoz
nak a községek fizetni. Ez a kö
telezettség természetesen fordított 
arányban van a községek vagyoni 
erejével és ha sokáig ilyenek lesz
nek a viszonyok Nyugatmagyaror- 
szágon, akkor a legtöbb község is 
munkanélküli segélyre fog szorulni 
vagy kivándorolnak egy szebb és 
jobb hazába.

A vidéki kisiparosok moz
galma a kisipari hiteiért.

Néhány hónapja Sopronban is 
megnyitották a kisiparosok részére 
az úgynevezett kisipari hitelt. 
Ebből a hitelből azonban csak Sop
ron, Szombathely és Nagykanizsa 
kapott, a vidék pedig teljesen ki
maradt belőle. Így is alig jutott 
egy-cgy iparosra két millió korona.

A vidék iparosságának hitel
szükségletét ilyenformán nem lehet 
kielégíteni, A Soproni Kcreske- 
delmi cs Iparkamara ezért az ille
tékesekhez azzal a felterjesztéssel 
fordult, hogy a hitelkereteket emel
jék fel és a hiteligénylést legalább 
is a járási székhelyekre terjesszék 
ki, mert ma már a nagyközségek
nek is számot tevő iparossága van.

A Soproni katolikus körk ö z g y ű l é s é .
A napokban tartotta meg a kato

likus kör évi, tisztújító közgyűlé
sét. Blaschek Vilmos elnök meg 
nyitójában örömmel közölte a gyű
léssel, hogy a katolikus kör ebben 
az évben érte el fennállásának 
60-ik évfordulóját. Fertsik Jenő 
nyug. főispán indítványában arra 
kérte a kört, hogy az altala, 
Zichy Nándor emlékének megőrzé
sére indított akciót támogassa és 
alakítsanak Zichy Nándor emlékbi
zottságot. Kossuth, Széchenyi és 
Deák neve mellett — úgymond 
— nem szabad megfeledkeznünk az 
újabb kor nagy katolikus állata- 
férfiújáról, Zichy Nándor grófról 
sem. Az ö neve is megérdemli, 
hogy a nagyok sorában legyen, 
mert a nemes értelemben vett ke
resztény politikai mozgalmaknak ö 
volt az igazi képviselője. A vá
lasztások alkalmával új elnöknek 
Kurcsy János dr.-t egyhangúlag 
választották meg. Az új elnök ál
talános tetszés közepette ismertette 
programiját.

Háború puska nélkül
E címen megjelent vezetőcik'k- 

bői a következőket közöljük: Egy 
időre elkönyvelte a történetem, 
hogy Magyarország próbáljon meg
élni végtagjai nélkül, A szomszéd 
államok gazdasági érdeklődésével 
szemben a magyar ipart verseny- 
képessé kell tennünk, mert külön
ben mohó szomszédaink gazdasá
gilag is tönkre tesznek bennünket 
egészen. A külföldi árut sújtja a 
kormány taagas behozatali illeték
kel, de viszont a hazai ipar szá
mára teremtsen olyan szituációt, 
hogy a külföldi termelés fejlődésé
nek menetével lépést tarthassanak. 
Nyersanyagunk van bőven, mun
káskézben sincs hiány. Ha elfogad
juk például a cseh felkinálkozást, 
ismerve Benesék ügyes sakkhúzá
sait: a gazdasági érintkezést és 
megállapodást, igen hamar álcsúsz
tatnák a politika terére is. Nem 
szabad lemondanunk a magyar 
gyárak életképességéről, mert a 
gazdasági kiszolgáltatottság lehe
tetlenné tenné az elszakított te
rületek visszaszerzését. A gyilko
sok fclkínálkozó kezét elfogadni 
szégyen és bűn lenne. Mert vagy 
őszinték vagyunk a kézfogásban és 
akkor az integritást tetaetjük el, 
vagy a megbékülést hazudjuk és 
akkor a nemzeti becsületei dobjuk 
félre.

Nem minden pokolgép, ami 
ketyeg.

Egyik sopronmegyei falu vasúti 
állomásán történt ez a mulatságos 
eset.

A Budapest felől érkező vonal
ból egy fővárosi gyár utazója szállt 
ki, hatalmas koLerrel kezében. A 
nehéz csomagot a vasúti bak térnél 
hagyta, ő pedig kocsi után nézett 
A vasutasok előtt azonban csakha
mar gyanús lett a ketyegő koffer. 
B ot V í  sejtettek benne és rövid ta
nakodás után elhatározták, hogy a I 
csomagot kidobják az állomás íuö- j 
götti térre. Ekkor érkezett vissza l 
az utazó és csak hosszas magya- I 
rázással tudta megértetni a meg- ! 
ijedt vasutasokkal, hogy a koffei- 
ben nem bombák — hanem órák 
vannak. Most már kedélyesebb ol
daláról fogták fel a dolgot és meg
állapították, hogy a mai bombame- 
rénylős világban sem minden po
kolgép ami — ketyeg . . .

Máglyára vetettek 15.000 
tót naptárt.

Pozsonyból jelentik: A Narodni 
Lisli szerint az államügyészség a 
tót néppárt 1925. évi naptárát el
kobozta azért, wnert a csehszlovák 
szó alkalmazásánál mindig a kö
tőjelet használta. A csehek már a 
kötőjeltől is félnek.

ZEMPLÉNI ÚJSÁG
Bizonytalanságban

c. vezető cikkből a következőket 
közöljük:

A porig alázó trianoni „béke" re
víziójához céltudatos, bátor, gerin
ces politika kell kifelé. Ha politi
kánk kifelé semmit séta tehet s az 
emigránsok hada büntetlenül öblö
getheti ránk nyelvét, ronthatja a 
magyarság hitelét, akkor csak to
vább sülyed a nemzet. A minden 
oldalon mutatkozó zűrzavarnak, 
kapkodásnak tudható be, hogy a 
háború óta eltelt idő nem nekünk 
kedvez, mert a fegyverek zajának 
elülése után 6 évvel sem tudjuk, 
hogy melyik az az út, melyen a 
magyarságnak haladnia kell s ami 
igazságunkhoz vezet. Nincs ma 
biztató momentum és ezért ernyedt, 
tunya az egész magyar társada
lom.

PHPH ÉS VIDÉKE
K ív ü lr ő l  n«*zve.

Ilyen című vezető cikkből a kö
vetkezőket közöljük: Megszoktuk 
már, hogy Istenen kívül csak ma
gunkban bizhatunk. Csakhogy 
könnyen végletekbe esünk. Vagy 
túlértékeljük magunkat, vagy pe
dig kishitüek vagyunk. Néha 
mintha távol- vagy közellátók len
nénk. Sajtónk nagyhangú frázisai 
gyakran elkápráztatják szemünket. 
A háború alatt lemosolyogluk az 
ellenséget és keservesen keltett 
csalódnunk. Máskor meg saját 
magunkat mosolyogjuk le oktala
nul. A külföld vagy nem tud ró
lunk, vagy pedig olyan rapszodi- 
kus diákgyereknek tart bennün
ket, ki nagyszerűen szónokol, lel
kesedik, hévül. Ha becsülnek »s 
bennünket, tiszteletük mellett oly 
mosoly húzódik meg, mint almikor 
gyermekszínjátékot nézünk. Ko
moly munkával kellene felkelteni 
a külföld figyelmét. Összekötteté
sekre kell szert tennünk, mert 
egyedül nem tudunk megmaradni. 
Széchenyi politikai lélektannal töl- 
tekezett szívós és netazetépítő 
munkáját kell példaképül vennünk, 
hogy kijussunk a jelenlegi szomorú 
helyzetből.

(s g ím -V iM t
Ha az esztergomi vártemplom 

mellől átpillantunk a Dunán, szo- 
j  morú szívvel ébredünk a magyar 

tragédia valóságára. Odaát csehek 
; már az urak, cseh szuronyok őrzik 

a túlsó partot. Hogy ez a gyalá
zatos jelen szebb jövőre váljon, 
nagy szükség van a magyar sajtó 
hazafias munkájára. Ma a szíve
ket kell gyógyítani, élesztgetni s 
ezt a munkát ki végezhetné el 
más, mint a magyar gondolat, 
eszme hivatott apostolai, az írók, 
művészek, újságírók. Az „Eszter
gom és Vidéke" azt a magyar szel
lemet reprezentálja, melynek éb
rentartása a legbiztosabb remény
ség a szebb magyar jövőre. A 
primási város álljon őrt a véghe- 
lyen s gyűjtse az erőt' a felszaba
dulás napjára.
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VASVÁRMEGYE
A Nemzet művészestélye a tom

boló isiker jegyében zájlott le és 
a közönség extázissal ünnepelte a 
szereplő művészeket. Hogy milyen 
jelentőségű volt ez az estély Szom
batihely művészi életében, azt fe
lesleges bővebben fejtegetni. Hi
szen Pilinszky Zsi gmond a kiváló 
tenorista iellépte is eieg volt ah
hoz hogy a szomjas közönséget a 
legszebb emlékekkel töltse el. Hát 
meg a többi szám!

J\z estély megismétlése a művé
szeknek és ,a rendezőségnek egy
aránt a legnagyobb áldozatába ke
rült és csak a közönség példátlan 
lelkesedéssel bírhatta őket arra, 
nogy bzoiivDatheiyen meg egyszer 
megszólaltassák, a művészeteknek 
azt a kiváló együttesét, amelyet 
újra hallani egyhamar nem lesz al- 
ivaimunk.

Llöször dr. Varga Béla, a kiváló 
publicista és a Nemzet főreszkesz- 
loje vázolta rövid, de tartalmas be
szédben a „Nemzet" céljait és irá
nyát.

Utána a kis 7 éves Szegedy 
Zsozso szavalta el a közönség vi
haros tetszése mellett édesapjának 
azegedy Lászlónak, a Nemzet fe
lelős szerkesztőjének gyönyörű ir
redenta verseit, egy primadonnát is 
iuegszegyenitö gesztusotokat és elő
adással.

Hajdú Ella az Operaház szóló- 
cáncosnője és a Városi Színház 
tagja volt a következő szám. Amit 
ez a fiatal, lehetséges és szép mű
vésznő gyönyörűen kidolgozott 
táncával produkált, az mintaképe 
volt a  plasztikusan ábrázoló ko
reográfiának. A közönség szűnni 
nem akaró tapsviharokkal köszönte 
meg táncait.

1 assy Mária, a Magyar Színház 
művésznője váltott ki ezután ne
mes, mélyről jövő művészetével, 
igaz könnyet és mosoiytfakasztó 
gyönyörűséget az elragadtatott, 
hálás közönségiböl. Interpretálásá
ban, izzó és sokhúrú asszonyiságán 
keresztül úgy szólalnak meg Fe- 
‘őii, Ady, Szép Ernő és Heltai 
örökszép alkotásai, hogy megremeg 
oelé a hallgatóság lelke.

Az est során még két kiváló 
ivavaló lépett fel: Szőke Kábáin 
író és rendező és Tóth Kálmán 
tanár, a szombathelyi publikum ré
gi kedvence. Mindkettőjüket egy
formán ünnepelte a közönség.

Pilinszky Zsigmondot szándéko
san utoljára hagytuk. Rég nem volt 
művésznek akkora sikere Szom
bathelyen, mint neki. A világsike
rek után ez nem is csoda. Zengő, 
gyönyörű csengésű hangja, egy
forma szépséggel érvényesül a 
mélységes zenei intelligenciát kö
vető wagneri deklamációban és 
Puccini meleg lírájában. Az igazi 
tehetség ibőségesen adakozó ked
vével egymásután énekelte el a 
legszebb dalokat a  fáradtság leg
kisebb jelo nélkül, a közönség tom
boló lelkesedésének és szűnni nem 
akaró ovációjának kíséretében. Az 
elragadtatott közönség elől alig tu
dott elmenni a daliás és szerény 
művész, aki ezentúl talán többször 
fog szerepelni a szombathelyi 
hangversenyek műsorán, ha ugyan 
lelkes amerikai hívei visszaengedik 
hozzánk.

Külön kell megemlékeznünk Ka
rácsonyi Istvánnak, az Operaiház 
kiváló karnagyának kitűnő zongo- 
rakísérctéről, amely harmonikusan 
illeszkedett az est nívójához.
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A magyar tiszt.
i .

Az egész világot megvertük, de a 
háborút elvesztettük . . .

Még közvetlenül az összeomlás előtt 
is — négy éves szörnyű- harc után — 
győzelmes hadaink ott álltak min
denütt az 'ellenség szívében: Oroszor
szágban, Belgiumban, Franciaország
ban, Itáliában, Szerbiában, Monteneg
róban, Romániában és általában min
denütt: ahol kardot rántottak ellenünk.

Elvesztettük a háborút: de a virág- 
termő ligeteknek minden virága és 
minden babérja kevés ahoz, hogy hő
seink homlokát méltón megkoszorúz
hassuk.

Az ősi Niebelungi ének elvesztette 
régi színét, régi jelentőségét, mert a mi 
hőseink a valóságok véres harcmeze
jén, a népek mérkőzésének vérferge
teges tüzpróbáján, messze fölülmúlták 
a mondákból szőtt niebelungi hősi tet
teket.

A történelemirás múzsája százszor 
belefárad majd munkájába, miközben 
megpróbálja majd, hogy a halhatatlan
ság nagy történelmi tábláján megörö
kítse hőstetteink, győzelmeink, dicső
ségeink végnélküli sorozatát!

Soha még, mióta a világ történelem- 
írást ismer: Cliónak nem volt szüksége 
annyi új palavesszőre, mint a mi dicső 
hadi tetteink feljegyzése közben.

Elvesztettük a háborút, de a világ- 
történelem minden nagyszerűsége, min
den sugárzása, minden világotrengelő 
lendülete a miénk ..  .
... %  vajon ki merné azt állítani, hogy a 
jövő történések mérlegén, a mi vesz
e t  háborúnk soha el nem halványuló 
dicsősége, soha meg nem semmisíthető 
erkölcsi fölénye nem fog-e többet 
nyomni, mint a mérhetetlen túlsúlyban 
lévő ellenség végső erőfeszítéssel kicsi
kart szomorú és kétes értékű győ
zelme?

Mert ha elvesztettük is a háborút: 
e£y tagadhatatlan és megcáfolhatatlan: 
A mi hadseregeink haditettei mérhetet
lenül felülmúlták a tízszeres túlsúlyú 
ellenség haditetteit.

Hogy mi négy hosszú esztendőn át 
diadalmasan viaskodtunk az egész vi
lággal: az nekünk a vesztett háború 
ellenére is örök dicsőségünk marad.

Dehogy az ellenség, amely mögött az 
legész világ embertartaléka és kimerít
hetetlen gazdasági ereje felsorakozott: 
még négy év után is csak kiéhezteté- 
sünk árán és a belső meghasonlás mes
terséges szitásával tudott erőt venni 
rajtunk: ez soha nem tompítható, soha 
nem kisebbíhető bizonyítéka az ellen
ség hadi, szellemi és erkölcsi inferiori- 
tásának . . .

Elvesztettük a háborút, de — igaz
ság szerint nem katonáink vesztették el!

Elveszítették ezt velünk: maroknyi 
voltunk, szegénységünk, készíiletlen- 
ségünk és míndenekfölött régiszabású, 
a világot, eseményeket és lehetőségeket 
nem ismerő tehetetlen diplomáciánk.

Épen fordítva volt mindez az ellen
ség táborában: Ott volt a számbeli túl
súly, ott volt a mérhetetlen gazdagság 
és ott volt a nagyszerűen iskolázott 
diplomácia! . . .

Amit az ellenség hadvezérei nem 
tettek meg, vagy elmulasztottak, azt 
megtette és helyrehozta mindig a ki
tünően szervezett diplomácia.

Az ellenség diplomáciája a hadse
reg helyett nyerte meg a háborút.

A mi diplomáciánk fájdalom, elve
szített azt is, amit nagyszerű hadse
regeink ezernyi véres rohammal vív
tak ki.

Történhetet.t-e itt egyéb az utolsó 
pontokon: mint pillanatnyi elbukás...?

És mégis miénk a múlt minden di
csősége és miénk a jövő bíztató re
ménysége, mert a mi elbukásunkban is 
a halhatatlanság él, a hathatatlanság 
riadója zúg a jövő nemzedék felé!

Le a kalappal a magyar tiszt és a 
magyar katona előtt!

— y — 6 .
II.

A m. kir. Országos Tiszti Tudo
mányos és Kaszinó Egyesület.

A Váci utcai impozáns, büszke palo
tában valósult meg — négyszázéves 
nemzeti álmunk megtestesülésének a

„Nemzeti Hadseregének legszebb, leg
nagyobb intézménye: a m. kir• Or
szágos Tiszti Tudományos és K a 
szinó Egyesület, — Bátran állíthatjuk, 
hogy nincs egyetlen más hasonló jel
legű egyesület, vagy intézmény, mely 
nagyszámú tagjainak erkölcsi és anyagi 
érdekeit hathatósabban elősegítené, — 
Már a kapun való belépéskor valami 
intim, családias melegség, valami kü
lönös jó érzés fog el bennünket, mely 
későbben mindig jobban fokozódik. 
Mindenütt pedáns rend, tisztaság, ko
molyság, szordinós hang, úri nobilitás. 
Kihívó feszesség, hivalkodó fényűzés 
helyett — ízlés, nemes egyszerűség do
minál. Harcokban edzett, liszteletet 
parancsoló, agg, babéros hősök és tett- 
erős, fiatal daliák adják egymásnak a 
kilincset, hogy napi robotjuk után ol
vasás, társalgás és gondüzés szórako
zások által szellemüket is felüditsék.

A kaszinó illusztris elnöke Tánczos 
Gábor, aki európai műveltségével s 
minden modern haladást biztos meglá
tással párosult tökéletesen, helyes ér
tékelésével a magyar névnek külföldön 
is megbecsülést szi2rzett. A kaszinó 
élén Löffler Emil, a minden szépért, 
jóért lelkesedő, nobilis bajtárs áll. A 
titkári teendőket Miákich Alajos, a fá- 
radhatlan ügybuzgalmú, az alkotások 
terén valóban vasakaratú és nagykon
cepciójú férfi — végzi. Sokat köszön
het az intézmény Pilch Jenőnek, a ka
szinó könyvtárnokának is, a kiváló ka
tonai írónak, akinek munkáit szakkö
rökben igen sokra becsülik.
G* ~  ~~OP ~ ~ -tfifa- —Qp •• -Q

Az életkor.
— Kincsune. —

Hófehér virágok hulltak egykor főmre, 
A szél szórta rá a lombokról letörve.
Be szép is volt hajdan!

Havas fürtök hullnak mostan is fejem re, 
De ezt már nem a szél hordta enyelcgve 
Hanem zord esztendők.

Ford. Barna Ján os  dr. japánból
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SZÁZ ÉV
Boldog Magyarország

A laboratórium ablakán besur
rant az alkonyi napsugár és ara 
nyosan csillogott a különös for
májú műszerek, készülékek soka
ságán. A fiatal tudós feszülten fi
gyelte a kísérlet eredményét. Csek 
egy gyermcklépésnyi előrejutásért 
fáradozott, de az a parányi lépés | 
nehéz, nagyon nehéz és végtelenül | 
fontos. Ha ezt a lépést sikerül I 
megtennie, akkor a Tudomány ti
tokzatos kapuján kopogtathat és 
már csak egy kilincsnyomás van 
hátra, hogy fölláruljon a kincses- 
barlang, a modern ember ’ooldog- 
ságszerző tudás-arzenálja.
— Szézám, nyílj meg, Szézám tá
rulj! - .faj, de nehéz is kitalálni 
a bűvös igét! Mennyi gondolat hűl] 
hasztalanul a semmibe, amíg egy 
vonalnyival előre jut az ember! De 
a cél fontossága és nagyszerűsége 
egyre sa rkalja a lankadó gondola
tot. Csak szállnak, hullnak a gon
dolat szikrái és ostromolják a tu
dás fáját. Egyszer majd lángot 
lobbant a szikra. Kigyullad a szent 
fa s a földről az égig csapkod a 
láng. Nagy világosság lesz akkor. 
Olyan nagy világosság, hogy magva 
kul az ember tőle s ismét homály
ban botorkál s így keresi az útal 
előre. Így megy ez ezer esztendő
kön keresztül. Egyre magosabb bér
cekre vergődik fel a harcos ember 
s egyre közelebb jut az éghez.

A bérc a kultúrák csúcspontja.
Le a bérctől a másik bérchez lejtős 
út vezet. A lejtők útját, a lassú 
életű völgyek útait is meg kell 
járnunk, hogy megmászhassuk a 
szomszéd bércek meredek jcit. 
Bérc és völgy, föl és alá, haladás 
és bukás: ez az ember útja . .. 
Mikor érünk a legutolsó, a legha
talmasabb béichcz? Lcsz-c olt szá
munkra Nyugalom és Állandóság?

MÚLVA.
Ha a világot be is ragyogja a gon
dolat hideg fönsége, lélegzetünk 
nem akad-e el a merészség Mount 
Everes-én? Ha föl is jutunk a ma
gasságba, nem hullunk-e alá, mint 
Icarus, törött szárnyakkal? Mind
egy, Bár a kétség meg-megérinti 
szívünket s elénk döbben a vészi
jósló Ignoramas; azért mégis csak 
— előre! Megállás nincs!

A 2000-ik esztendőben Budán 
koronázás volt. Megkoronázták a 
magyar királyt. Lelke a magyar 
szépségek drága kristálya, szívét az 
édes anyaföld szereidé nevelte 
számunkra. Nagyúr és magyar. 
Erős.

A parlament összeül. Magasztos 
komolysággal tanácskoznak a nem
zet követei.

A gyárkémények ontják a füstöt. 
Lázas munka folyik mindenütt,

A kereskedő versengve kínálja 
árucikkeit. Beéri csekély haszon
nal.

A magyar rónán halászerdők 
hullámzanak. Háromszorosát ter
mi a föld.

Mindenki megelégedett.
Koldúst, rongyos gyermeket 

sehol sem lát az ember.
Kiszabott kötelességét mindenki 

teljesíti. Hívatlanul vezérkedni 
senki sem kíván. így azután nagy- 
rabecsülik az igazi vezéreket.

A nemzeti érzés nemcsak sza
vakban él, hanem élő valóság. A 
rög, amely táplál, a hatalom, az 
igazság, ami véd és o'talmaz; mind 
szereidre neveli a szíveket.

A magyar nemzet: egység cs erő.
Főuraink előljárnak a pél

daadásban. Tudomány, művészet, 
irodalom, minden az ö nemes bő
kezűségükből táplálkozik s izmoso
dik.

Boldog cs hatalmas a magyar!

E g y  hősi halott naplója-
Szerbia, 1916, ápr. 12.

Sic íran s il. . .  rímekben.
Ma még nekünk virágzik a virág. 

Ma még felénk tekint a nyugalom; 
. . ,  ma még miénk az egész v?lág ., 
s holnap? talán egy sírhalom . . .  
Ma még ránk mosolyg a napsugár, 
. . .  szemünkben az éld  n ev e t;... 
De holnap elsodor a véres ár: . .  . S 
holló sereg jő, mely eltemet. .  . 
Ma még büszkén villan a kar
dunk . . , s repesve száll a lelkünk 
haza. . .  S holnap? mikor vérbe- 
ful harcunk: . ,  . sirogatja fiát sok 
édesanya. . ,
Mik vagyunk és mik lehetnénk.

Rokitnó, 1916.
Századunk üres csillogása telje

sen e'szédítdt bennünket. Nem 
vettük észre, hogy minden haladá
sunk mellett is még mindig milyen 
nyomorultak vagyunk. Sem annak 
a tudatára nem ébredtünk, hogy 
más kedvezőbb társadalmi cs gaz
dasági körülmények között a való
ságban 'már mik lehetnénk és hogy 
a józan ész tiszta lelkijjSmerd ural
ma mellett a háborút már légen ki 
kellett volna küszöbölni a 20. szá
zad emberiségének kullúrfcjlödé- 
séből. Mert nagyon hazug és os
toba tan az, hogy az emberiséget 
bizonyos időközökben egy kissé 
mindig meg kell ritkítani, hogy így 
a megmaradt résznek nagyobb fa
lai kenyér jusson: mert a színtisz
ta igazság az, hogy százszor kisebb 
erőlködéssel lehelne teremteni 
olyan állapotokat, hogy mindenki
nek meglegyen a tisztességes fog
lalkozása és a mindennapi biztos 
kenyere.

RokUnói mocsarak 1916.
Az Ég rádiumszeme és szikra- 

lávirója.
A lövészárkok szennyében, ami

kor esténkint hányát fekszem és 
főlém a sejtelmes, békés csillagos

ég borul: folyton azon töpreng a 
lelkem, hogy elérkezik-e egykor a 
megvesztegethetetlen legfelsőbb iga<, 
ságszolgáltatás, mely a végzet láng
pallosával sújt az eget idéző bűn
re: a háború előidézőire? Van egy 
vallásos bölcsészet, moly azt ta
nítja, hogy a láthatatlan atomok, 
(melyek úgy az erkölcsi, mint az 
anyagi világ mozgását szabályoz
zák, tudtunkon kívül súlyos váda
kat emelnek az ég előtt. Sokan ta
lán mosolyogni fognak ezen, de ki 
tudja, hogy a földről felszálló vér
gőz, a temetővé lett békés anya
föld iszonyata, az özvegyek gyász- 
ruhája és gyászoló szíve, az anyák 
sikoltó jajszava, az árvák kihulló 
könnye és megrázó zokogása: mind 
együttvéve nem olyan hangon bc- 
szélnek-e, melyet az Ég valamilyen 
módon megért? Vajon nem lehei- 
séges-c, hogy midőn a Föld egy 
láthatlan átoksúly terhét 'már nem 
bírja tovább, amidőn a levegőben 
titokteljes, telemre hívó fohászok 
fakadnak, — vajon nem lehetsé
ges-e, hogy mindezek olyan han
gok, melyeket meghall a feneket
len Mélység és meghall az elérhe
tetlen Magasság . .  .?• Igen, megfog
ják hallani! Mert nem lehetetlen 
az, hogy az Égnek is megvan a ma
ga mindenen áthatoló rádiu'msze- 
me — és megvan a maga minden
ről számot adó drótnélküli szikra
távírója . .  . Fekszem a hulladéktól 
és vértől szennyes lövészárokban, 
szemem a végtelenség csillagvilá
gain pihen — és úgy érzem, hogy 
az ÉfL a fény szárnyain, mely a 
lövészárok mélyébe lövell, tépelödö 
lelkemnek Igent üzen.

Ha majd a székely elmegyen.
Ha majd a székely elmegyen, 
Emlékké halnak régi házak, '
S mini temetetlen, bús csontvázak 
Kisértnek némely éjjelen! .
Más hang susog valakit várva 
Csalt a miénk lesz gyenge, árva 
És minden más lesz. Idegen!
Ha maid a székely elmegyeti.

Ha majd a székely elmegyen, 
Miért sok életet megöltek:
Másnak maradnak itt n lö'dek;
,a> Iá másé lesz a hegyen 

Es másé duhaja a bálnak 
Hol csók és nők székelyre várlak 
0  nem lesz itt többé szerelem; 
n a  majd a székely elmegyen.

ila  majd a székely elmegyen 
Nagy temetők sok sírkeresztje 
A porba fekszik töredezve 
Mert nincs, ki egyet lelvegyen
•) Szerzőt c költeménye miatt utasították 

a román hatóságok Erdélyből. ki

És ráboruljon néha sírva. 
Szemétdomb lesz apáink sírja 
Hogy átkuk rajtunk rém legyen, 
Ha majd a székely elmegyen.

Ha majd a székely elme gyen, 
Hiába várunk új csodákra, 
Piros szivünk, piros virága 
Itt hervalag és holttelem.

őszünk és letaroltak 
Mint kit útszélen kiraboltak, 
Ha nem lesz, aki itt legyen, 
Ha majd a székely elmegyen.

. u azeneiy elmegyen
Bús búcsúhangok áriája 
Sikoltó fájdalom nagy árja 
Zokognak egybe szüntelen:
Míg könnyüket a löld beissza 

£y húzza, vonzza őket vissza 
Szín, illat, fény a kék egen 
Es mégis . .. mind . . ,  mind .

T emesvár, Fóthy

Kérdés.
Ha rád aranyeső nem hullna telkemből, 
Te senki se voltál: üres szalmabáb! 
Boldogító álmok szivárványos leplét 
Dús képzelmü vágyam bontotta rád. — 
Csukott szívedet ha fölfeszitve látnám, 
Boldogítana-e, amit rejteget?
Ha szerelmem leplét lerántanám rólad: 
Összetörném-e a saját szívemet?!
.......... ........................... Csizmazia Olga.

1925.

Új esztendő, régi bánat,
Büszke arcon bús alázat,
Méla húron hősi lelket 
Ezer éves álom pen get ..«
Nincs öröme, nincs panasza,
Sóját könnyét is kacagja,
Sírva vigad, de a szívben 
Szörnyű átok hangja sir lenn . . .
Új esztendő, régi bánat,
Büszke arcon bús a lázat. . .
Nincs öröme, nincs panasza,
Saját könnyét is kacagja.

Fodor Pál.



1925 február 15. 5 3

Kom oly ajánlat.
Igazi magyar úrnál magántitkári 

vagy éhez hasonló állast vállalna 
hét nyelven beszélő, nagylatókörü, 
aurópai műveltséggel biró, közép
korú tisztviselő, aki csekély fize
téséből nem bir megélni. Felvilá
gosításokat kivételesen a ,,Nemzet" 
szerkesztősége ad, mely egyben a 
Leveleket is továbbítja 0 . S. jelige 
alatt.

Megengedem
hogy egy előnyös külső cs lelki 
tulajdonságokkal biró középkorú 
keresztény féríi e rovatban szelle
mesen szórakozhasson. Hogy senki 
hiába ne fáradjon: szükségesnek 
tartom elmondani a következőket: 
Tizennyolc éves festőmüvésznő va
gyok, de gyakran kacérkodom a 
többi múzsákkal is, akiknek — 
hazug bókolóim szerint szintén dé
delgetett kedvence vagyok. Általá
ban a „szoknyás Lionardo de Vin
cinek" neveznek vagy csúfolnak, 
de őszintén szólva eddigi tiszte
lőimet igen könnyű fajsúlyú urak
nak találtam, „Megméretlek és 
könnyűeknek találtatlak . . .  ‘ Lás

suk mostmár a nehezebb fajsúlyún
kat! A Nemzet szerkesztősége jó 
pénzért lcközli a hozzám intézett 
leveleket. Én pedig néhány levél
váltás után ebben a rovatban leköz- 
löm arcképemet. Uraim előre! 
Lássuk a nchézfajsúlyú ütegeket!

Sziuzsollárok.
I.

Mit ér a gondolt, képzelt szerelem, 
Mely nem más, mint a himgerjede- 

le»n?
A szív csak eped öntudatlanul, 
De nem találja, akiért vére hull!
Ki tudja hol van? Merre jár párja? 
De a balga szív csak várja, várja...

(Nos hölgyeim: mit szólnak hoz
zá? Valóban várjak-e még?)

II.

A szív, mely egykor értünk
dobogott:

Talán már ezer év óla halóit . , 
Vagy, amikor már pihenni tértünk; 
Ezer év múlva dobog majd ériünk! 
S mit lesz ily szív mely párját nem 

leié?

I Képzelt szerelmet von maga fölé.
I Menybolt helyett csak vak kápra- j  

zatot,
Mit titkos könyek árja áztatott,

: Üdvösség helyett keserű kelyhet; 
j Korcsmában kimért olcsó szerelmet! j 

. . . így téved a vak párzó ösztön: 
Legtöbbször ez sorsunk a Földön... i 

(Hölgyeim! Remélhetek-e? Akad- I 
na-e olyan nemes női szív, ame'y 
most dobog  értem, mert az ezer év 
előttiekkel ép úgy nem mehetek az 
anyakönyvvezető elé, mint az ezer 
év utániakkal . . .  Választ! Választ! 
Választ!)

S. O. S.
A sülyedő hajó, mely a viharos 

tenger tajtékos hullámaival küzd: 
a rádió hullámok láthatatlan szár
nyán küldi szét segélykiáltó siko
lyát: S. 0 . S . . . .  — S. 0 . S, - 
Iiuszonkétéves elvált ííatal asz- 
szony vagyok . .  . Szüleim akarata 
ellenére mentem férjhez és — 
mint Dante mondja — eltévedtem 
az Élet erdejében . . .  íme most én 
is sikoltok! Meghallja-e valaki se
gélykiáltó sikoltásomat!? Az Élet

viharos tengerén, süllyedőiéiben 
lévő hajón vagyok . . .  Szeretnék 
mégegyszer az élet révébe érni. 
Szeretnék még egyszer a boldog
ság napsugaras, virághímes part
jain megpihenni! Ki akarja éle
tem fagyos tavaszának nyílásra 
váró rügyeit mámoros virágten- 
gerré csókolni? S. 0 . S. — 
S, 0 , S. — Segítsenek!

Örök Március.

Két éve már, hogy az élet vá
ratlanul elsodort bennünket egy
mástól. Két éve már, hogy hírt nem 
hallottam rólad, szívemnek Örök 
Márciusa, lelkemnek kacagó tün- 
dérlcánya! Hol vagy? Merre 
jársz? Hol van a boldogok földje, 
ahol parányi lábacskáid nyomán a 
szerelem illatos rózsái fakadnak? 
Hátha Isten csodát tenne? Hátha 
elolvasnád e sorokat és élet jelt 
adnál magadról ugyanebben a ro
vatban! Mert érzem, hogy még ta
lálkozunk!

E rovatban a „Nemzet'* előfize
tői 20%-os kedvezményt élveznek.

Magyar nemzeti szövetség.
A munkáskérdés és a 

nemzeti gondolat.
A munkáskérdés egyik legsúlyo

sabb világprobléma, melyről évszá
zadok óta vitatkoznak a tudósok 
anélkül, hogy megnyugtató megol
dást találtak volna. Számtalan teó
riát állítottak fel, egész tudomány- 
rendszer alakult ki e kérdés körül, 
különböző felfogások és világnéze
tek viaskodtak egymással szemben 
s a kérdést még se'.n tudták nyug
vópontra hozni. Különösen az el
múlt évszázad volt az, amelyben a 
legélesebb harc tombolt a munkás 
kérdés körül, — s végső eredmény
ben az az elmélet győzött, mely 
ezt a kérdést örökké megoldhatat
lan problémának mondotta ki, soha 
véget nem érő harcnak a tőke és 
a munka között.

A tudoimányos elméletek sorra 
buktak, mihelyt leszállottnk a való 
élet talajára.

Nem akarunk vitába szállani a 
nemzetgazdászok, szociálpolitiku
sok és más tudományos elmélke- 
dők ma már amúgy is túlhaladott 
okoskodásaival, csak rámutatunk a

végső eredményre mely megdünl- 
hetetlenül igazolja, hogy az évszá
zadok során kialakult s szinte köz
helyekké érett elméletek sorra- 
Guktak meg, mihelyt azok gyakor
lati kivitelére került a sor.

Látjuk például, hogy a tudomá
nyos alapokra épített kommunista 
elmélet milyen csúfos kudarcot 
szenvedett, mihelyt a megvalósulás 
talajára lépett. Megbuktatta maga 
a kiinduló gondolat; az emberek 
egyformaságának elmélete, mely 
goromba tévedésnek, absurdtimnak 
bizonyult.

Hogy Oroszországban még min
dig kommunista uralom van (bár 
ez valóságban nem az, hanem egy 
államilag szervezett íablóbanda 
féktelen terrorja a tömegek fölött) 
ez nemcsak hogy megerősíti a fen
tebbi véleményünket, de egyenesen 
például szolgál arra, hogy a kom
munista államforma fent nem tart
ható, hiszen az Oroszországból 
napról-napra érkező riasztó hírek, 
melyek belső harcokról, tömegmé- 
szárlásokról számolnak be, meg
annyi bizonyítékai annak, hogy 
kommunista alapon nyugodt á l
lalmi berendezkedésről szó sem le

het, nem is beszélve arról, hogy a 
hatalom bitorlói egymással is a 
legélesebb harcokat vívják, — hogy 
a maguk egyéni érdekeiket juttas
sák érvényre egymás es a tömegek 
fölött. Mert téves az a felfogás, 
hogy az élctkiizdelemben az erősek 
és gyengék között folyik a harc. 
Csak az erősek között folyik a harc 
a gyengék fölötti uralomért. Ezen 
a sínen haladva eljutunk ahoz az 
igazsághoz, hogy a munkásságnak 
nemzetközi szervezetei is napról- 
napra gyöngülnek, kötelékei lazul
nak s éppen azokban az orszá
gokban szenvednek hajótörést, me
lyekben a nemzetközi szervezkedé
sek legerősebbek voltak. És ez ter
mészetes is. Az úgynevezett mun
kás testvériség gondolatát pozdor- 
jává zúzták a világháborúban fel
robbant gránátok. A francia szo
cialisták is rálőttek munkásteslvé- 
reikre, ha azokon német egyen
ruha volt, A nemzeti gondolat 
diadalmasan tört útat az egész vi
lágon Ereje ledöntötte a hamis 
fundamentumokra épített nemzet
köziség elméleteit, s minden nem
zet a Imaga egyéniségének faji jel
legének, történelmi hagyományaid

nak és nemzeti érdekeinek megfe
lelő államkeretben keresi jövője 
fejlődésének útját. Nem úi úlak 
ezek, — hanem a kipróbált régi 
útak, melyeken évszázadok során 
haladtak a nemzetek, s amelyekről 
tévútakra, hamis ösvényekre terel
ték, egy képzeletbeli nagy közös
ség gondolata felé. Az egykor oly 
ideálisnak tartott végcél-elmélet 
szappanbuboréka szétrobbant az el
múlt fergeteges évek viharában, a 
nemzeti öntudat előretöri a lelkek 
mélyéből s céltudatos törekvések
re, nacionalista ideálok felé so
dorja a nemzeteket. Szükségtelen 
példákra hivatkozni, fölösleges 
Angliát, Franciaországot, Olaszor
szágot, — a túlzott sovinizmussal 
fütött u. n, utódállamokat és azok 
nemzeti aspirációit bizonyítékok 
gyanánt felsorolni, — vagy Indiá
nak, Egyptomnak, a távol kelet
nek, legutóbb pedig Albániának for
rongására hivni fel a figyelmet s 
bizonyítgatni, hogy a nemzeti gon
dolat az a tűz, mely füti, hevíti a 
lelkek katlanát, s a cél a nemzeti 
törekvések és érdekek diadalra jut
tatása. ~ -*-*?•
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B ÍR Ó  e l ő t t
Léderer és Léderemé.

TÚL A FÖLDÖN.
tk spiritizmus rejtélyei.

A Léderer gyilkosság nem napi 
“■semény

Bár százféle beállításban, száz
féleképen dolgozták fel a napila
pok: ez a borzalmas bűntett mcsz- 
szc liÜkivánkozik a napi esemé
nyeik határain.

A Léderer gyilkosságnak olyan 
feneketlen társadalmi mélységei 
vannak, hogy e mélységek szelén 
akaratlanul is szédülésféle fogja el 
a gondolkodót.

Léderer Gusztáv cscndörföhad 
nagy volt, akinek esküvel fogadott 
kötelessége volt üldözni a bűnt, 
üldözni a lársadalomcllenes csele
kedeteket.

És — itt kezdődik a probléma 
iszonyú mélysége — Léderer ÍŐ'- 
hadnagy ezt meg is tette.

A megtévedt joghallgatót, aki 
nci.ii tisztességes úton szerezte meg 
aznapi ebédrevalóját — vagy a 
megtévedt öt gyerekes családapái, 
aki éhező porontyainak fizetés 
nélkül vitt haza egy pár csirkéi: 
Léderer főhadnagy vasraverelte és 
kemény szavakkal a társadalom 
söpredékének nevezte . . .

Így lett száz esetben és Léderei- 
főhadnagyot mindenki kötelesség
tudó, becsületes embernek gon
dolta.

És Léderer főhadnagynak ekkor 
már egy csomó gyilkosság és egy 
tucat rablással párosult „rekvirá- 
lás“ terhelte a lelkét. . .

Léderer Gusztávné: született 
Schwarcz Mária pedig méltó pár
ja, vagy épen ,,tettekre ihlető” 
ördögi múzsája volt e feneket- 
lenül romlott és közönséges em
bernek.

Ismét problémává 'mélyül, hogy 
amikor az élet örvénylő, hullámzó 
forgatagában sokszor egy életen 
át hiába keresi egymást két nemes 
megértő lélek: akkor, hogyan ke
rülhetett annyira egymáshoz illően 
össze ez a hím és nőnemű emberi 
szörnyeteg?

És felmerülnek lelkűnkben a 
szörnyű, tetőmre hivó kérdéseik, 
amelyekre talán soha senkisem 
fog kielégítő feleletet adni:

Vajon az igazi bűnt, az igazi 
hitványságot egyáltalában kodifi
kálni tudják-c?

Vajon a hideg becsületesség ha
zug álarca alatt nem rcjlözhet-c 
még száz és százezer hitvány em
beri lélek, akiket paragrafusaink
kal meg se közelíthetünk?

Vajon mindazok, akik paragra
fusba nem botlottak még és meg
őrizték a becsületesség külsőségeit: 
miféle szörnyű bűnöket vagy bűnre 
való vészséget rejtegethetnek eset
leg lelkoikben . . .?

A Léderer eset azt mutatja, 
hogy társadalmunk súlyosan beteg, 
mert a nagyobb bűnök lelki haj
lamosságot nem tudjuk büntetni, 
nem tudjuk megközelíteni?

Vajon a társadalmi élet purifi
kálása szempontjából egyáltalán 
érnek-e valamit törvényeink, ami. 
kor az olyan bűnökre, mint

amilyen a rosszindulat, a jellemte. 
lenség, a gonoszság, a szeretetlen- 
ség, a szívtelenség, a lelki hitvány
ság, a durvaság: - egyáltalában 
nincsenek büntető szakaszaink.

Vajon nem szomorú szatira-e, 
hogy mindezek az igazi és legin
kább irtásra méltó emberi bűnök, 
egyáltalában nem vágnak bele a 
szorosan vett törvényes becsületes
ség fogalmába?

Vajon nem szomorú tragikutn-3, 
hogy az olyan ember, aki mind
ezen bűnöket a lelkében hordja: 
aki gonosz, aki kapzsi, aki gyűlöl
ködő, aki jellegtelen, aki bűnö
sen önző, aki szívtelen, aki nem 
segít, aki nem szeret: — fennálló 
rendünk értelmében felemelt fővel 
szabadon járhat, a társadalomban 
érvényesülhet, bármilyen magas 
polcra igényt tarthat, az embertár
sai fölött Ítéletet mondhat, kitíin 
telésekel, érdemrendeket viselhet, 
csendőrfőhadnagy vagy — ha egy 
véletlen le nem rántja a szörnyű 
leplet, akár tábornok is lehetett 
volna?

Vajon nem szomorú komédia-e, 
hogy mindehhez csak egyetlen kel
lék kell: a becsületesség úgyneve
zett külső látszatának a megőrzé
se, — inig minden más nemes lel- 
kilulajdonság, mely az emberi és 
társadalmi életnek legfőbb java: 
egyáltalában nem követelmény?

Ne lm tehetünk róla: itt egyet só
hajtanunk kell, hogy a lelkünkre 
nehezdő halott paragrafusok súlyá
tól kissé megszabaduljunk.

Szegény társadalom, szegény tör
vény, szegény paragrafusok, sze- 
gény tudatlan bírák!

Milyen messze vannak még 
mindnyájan az igazi emberi igaz
ságtól, a lélekbe látás isteni tudo
mányától!

Vajon mikor fog megszületni egy 
igazi Törvényalkotó, aki gondosan 
számlálva az élet ütőerének min
den dobbanását: a halott szaka
szokba életet, színt, lelket és igaz
ságot lehel?

Vajon mikor fog megszületni az 
új Mester, aki megírja az „Em
beri élet törvénykönyvét", aki a 
légi mester szavait joggal, hazug
ság nélkül a Corpus Jurisra ír
hatja:

„Én vagyok az Út, az Élet és 
az igazság!”

Ezek jutnak eszünkbe a véres 
Léderer probléma boncolgatásának 
első pillanataiban.

Sajóoárkonyi L.

Egykor és most.
Egykor lábadhoz borultam 
S ezer csillagfényc mellett, 
Esküdöztem sírig tartó 
Olthatatlan hű szerelmet.

Most, amikor eszembe jutsz, 
Lelkem elönti a bánat:
Én megtartottam az esküm,
1 e pedig a — pénztárcámat. . ,

Alig van az emberiségnek olyan 
régi, örök problémája, mint a lé
lek és különösen a léleknek a test
hez való viszonya.

E rovatnak a cPme: „Túl a fö l
dön", vagyis mindaz, ami értelem 
és érzékelhctőség szempontjából a 
földi tapasztalásokon túl esik. Ezt 
a fogalmat általában spiritizmus- 
nak, okkultizmusnak vagy metafi
zikának nevezik, de igazi jelentő
ségével úgyszólván senki sincs 
egészen tisztában.

És csodálatos, hogy mindaz, ami 
abba az eszmekörbe foglalható, 
mely „túl a földön” történik: az i 
emberek igen nagy tömegét min
dennél jobban érdeklik.

Lehet-e ez puszta véletlen vagy 
puszta szeszély?

Vagy nem kell-c inkább a lélek- | 
nek egy ismeretlen törvényszerűsé
gét látni benne, mely láthatatlan j 
delejes vágyódással magát a lelki- j 
séget nyilatkoztatja k i . .?

íme: megint csak kérdéshez,
megint csak problémához értünk. 
Menjünk hát tovább.

A metafizikai vagy spirituális 
események központjában mindig a 
szellem és a szellőm megnyilatko
zása áll, melyhez a hívők szerint a 
csodálatos események egész sora 
fűződik.

Igazak-e ezek az .események 
vagy csak szemfényvesztések?

E pillanatban erre a kérdésre 
még nem felelhetünk.

Csupán az az egy látszik bizo
nyosnak, hogy lelkiség, lelki élet, 
lelki megnyilatkozás van: és örök
től fogva volt!

Ezt a hitet, ezt a feltevést, me
lyet igen sokan a bizonyosság ere
jével éreznek, a materialista vi
lágnézet hívői sohasem tudták el
fogadhatóan megcáfolni,

A legismertebb és legközönsége
sebb szellemidézés az úgynevezett 
aszlaltáncoltatás, melyet többnyire 
kézrátevéssel — és talán olykor 
néhány titkos lábrugással is — se
gítenek elő.

Ezeknek komolyságában termé
szetesen senki sem hisz, aki komo
lyan és logikusai gondolkozni 
tud, mert hiszen a lélek fogalma 
és a lélek megnyilvánulásának gon
dolata oly fenséges, oly Isteni ter
mészetű, hogy ezt egy letszéssze- 
rinti háromlábú asztalka ide-oda 
dülöngésével szoros vonatkozásba 
hozni: valósággal káromlásszámba 
megy!

Hogy a léleknek, amelyben hi
szünk és Istennek, akit lelkűnk
ben érezünk: ne volna más - -  
szellemibb, magasabbredübb — 
módja a megnyilatkozásra, mint 
egy háromlábú asztalka, amely — ,
épen azért, mert csak három és oly
kor csak egy lábon áll — jobbr.v 
balra csürdöngölőzik? •— ez ugye
bár hihetetlen és erősen a humor 
birodalmába kívánkozik

A betűk kikopogtatása, és írás 1 
két tábla közé tett palavesszüvel,

vagy a meglmerevedett ujjak közzé 
dugott irónnal: szintén nem egyéb 
játéknál, zsonglőrösködésnél.

Sokkal nagyobb figyelmet érde
melnek azonban a médiumok sze
replésével összefüggő események, 
amelyek titokzatosságuknál, rend- 
kivüliségüknél és — ha helyén való 
itt e szót alkalmazni — bizarsá- 
guknál fogva egyaránt nagy fi
gyelmet érdemelnek.

A médiumok fellépése olyan 
problémába mélyül, amelynek mé
lyére még a legszorgalmasabb ku
tatások sem tudtak bevilágítani.

A médiumok cgyrészéröl tudjuk, 
hogy közönséges csalók, akik kö
zül minden héten lelepleznek 

; egyet-kettőt.
De viszont komoly tudósak bizo

nyítják, hogy vannak igazi médiu
mok is, akiknek — „trans” alatt 

; ismert — delejes lélek megnyilvá
nulásai, egyelőre még meglmagya- 
rázhatatlanok.

Hogy a delejes álomba kénysze
rűéit jó médium a lélek titokzatos 
látóerejével feltud kutatni előtte 
ismeretlen rejtélyeket, sőt nem egy 
esetben előre megtudja mondani 
azt, ami még csak a kövlkező na
pon fog megtörténni: ez általáno
san ismeretes.

De viszont azoknak, akik ily lmo
don mostmár minden titkot meg
fej thetőnek vélnek: tudniok kell, 
hogy az ilyen túlfeszített lelkíéle- 
tet nem lehet végsőkig fokozni, 
mert a túlfeszített lelkiélet igen 
könnyen a médium halálát okoz
hatja.

Állítólag vannak olyan médiu
mok, akik 3—4 centiméternyire 
tartják kezüket valamely tárgytól 
és az úgyis meglmozdul. .  .

Más esetben a médium cimba
lom fölé tartja kezét és a cimba
lom megszólal, sőt dallamokat já t
szik . .  ,

Valamely test súlya a médium 
érintésétől nagyobbodik vagy kiseb- 
bedik . .  .

Állítják, hogy a médiukn olykor 
— teljesen figyelmen kívül hagyva 
a nehézkedés törvényét — szellem- 
szerüen felemelkedik és a levegő
ben lebeg. .  .

Legnevezetesebb és egyben leg
titokzatosabb azonban a materiali- 
záció, azaz a szellemtestesülés, 
amelynek kétféle megnyilvánulási 
formája is van.

Az egyik megnyilvánulási forma 
szerint a szellem keze, szeme, arca 
vagy olykor egész alakja imateriali- 
zálódiik — testet ölt — és ilyenkor 
a szellem, akinek teste néha me
leg, néha hideg, tapintás útján 
csalhatatlanul érzékelhető . . .

Bár ezek a kísérletezések nin
csenek még megnyugtatóig bebi
zonyítva, egy mindenesetre bizo
nyos: ma még csak Isten tartja 
kezében azt a csodálatos lálmpást, 
mellyel az emberi lélek felderít- 
hetetlen mélységeibe csalhatatlanul 
be tud világítani.

Borsody L,



Az összeomlás előtt 
nyugdíjazottak 

sérelmei.
Kaptuk a következő levelet:
„Mélyen tisztelt Főszerkesztő úr! 

Sokáig tűnődtem azon, kihez is in- 
tézzem jelen soraimat: a kormány- 
hoz, a nemzetgyűléshez, a pénz- 
ügymniszterhez, netalán pénzügye
ink korlátlan diktátorához Smidth 
Jeremiáshoz-e? Igaz, hogy ezeknek 
is része van az elmondandó hely
zet előidézésében, mégsem fordulok 
hozzájuk, ment tudom, hogy papír
ral, szóval ők győznék jobban, — 
mélyen tisztelt Főszerkesztő úrhoz 
adressálom tehát panaszos sorai
mat, akiről tudom, hogy az igazság
nak. mindig megértő, szókimondó 
és lelkes harcosa.

Negyven esztendőt töltöttem ál
lalmi szolgálatban, s mint első osz
tályú miniszteri tanácsos az össze
omlás kezdetén vonultam nyuga
lomba. Köteles szolgálati időmet 
miniszteri rábeszélésre toliam ki, 
szolgálatom utolsó éveiben állam- 
titkári hatáskörrel dolgoztam, s vé
geztem a háború által előidézett 
olyan idegölő és megfeszített mun
kát öregedő szervezettel, amilyet 
csak a nemzeti érzéstől áthatott 
erős akarat volt képes produkálni. 
Reflektálhattam volna talán, nyu
galomba vonulásom alkalmával az 
államtitkári címre is, jutalmamat 
azonban megtaláltad: a régi nagy 
Magyarország egész területén ta 
lálható értékes alkotásokban, me
lyek megteremtésében sok, sok 
esetben igen jelentős részem volt. 
Nyugalomba vonulásom napjaiban 
szervezte meg a kormányzat böl
csessége a helyettes államtitkári 
állást, a demokrata gondolkozás 
nagyobb dicsőségére, a demokrácia 
rohamos előretörése idején s pár 
esztendő elég volt arra, hogy a 
béke idők alig kétszáz-háromszáz 
miniszteri tanácsosi karából sok
szorosan több államtitkára legyen 
az egyharmadára csonkított or- 
szágnak, mint a régi nagy Ma
gyarországnak. Ma már nemcsak a 
változó idők egy pár napra vagy 
hónapra felszínre merült embere vi
seli az államtitkári címet és jelle
get, de a kormányzat különböző 
ágaiban elhelyezkedett egyszerű 
előadók is élvezik ezt a magas 
rangot és javadalmazást. Neim 
irigylem őket, a címekkel való kér
kedés egyéni gusztus, a javadal
mazás pedig igazán nem elegendő 
arra, hogy az államtitkári méltósá
got — egyéb anyagi források híján 
— kellően reprezentálni tudná. 
Amidőn a pénzügyminiszter azt ál
lítja, hogy a most magas állásban 
levő hivatalnoki kar időelőtti, nem 1 
remélt gyorsasággal érte el mos- ! 
tani fokozatát, s erre való tekintet- j  
tel, valamint a megcsonkított or
szág züllött gazdasági helyzetének

figyelembevételével indokolt igény
be venni a közszolgálati alkalma
zottak áldozatkészségét, — teljes 
mértékben igaza van. Áldozzanak 
mindazok, akik a forradalmak kö
vetkeztében előállott viszonyok 
között gyorsabb tempóban halad
tak előre, méltóságot, rangot, ma
gasabb fizetést nyerlek, azokat 
azonban, akik nem jutnattak ilyen 
előnyös helyzetbe, mert wnég a bol
dog nagy Magyarország idejében 
vonultak munkás évtizedek után 
jól megérdemelt nyugalomba, s 
akik különben is ma már aiig le
hetnek nehányan s számot tevő 
terhet az államra nézve nem jelen
tenek, egy kalap alá venni a tö- 
meggel még is igazságtalan és sem- 
Imiiképen sem indokolt.

Az egykori nagy Ma
gyarország tekintélyes és tisztelt 
öreg miniszteri tanácsosát rang
osztályokkal visszafogni s életének 
hátralevő pár esztendejét a nyo
morúság útjára terelni igazán nem 
méltó még a megcsonkított Ma
gyarországhoz sem. Ez a nehány 
öreg elnber hátralevő pár eszten
dejét nem áldozhatja fel a kilátás
ba helyezett javadalom rendezés 
reménységéért.

A megőszült, megrokkant ember
nek a száraz kenyér ma kell, nem 
holnap, s ez a legkevesebb, amit a 
tekintély és tisztelet romboló mai 
napokban igényelhet. Mi, a béke
idők munkában megrokkant öreg 
tisztviselői a legnagyobb bizalom
mal és megnyugvással bíztuk sor
sunk intézését annak idején mi
nisztereinkre, mert tudtuk, hogy 
minden dolgunkat igazságos mérle. 
geléssel döntik el, de mi magunk 
sem állottunk minisztereink elé kö
rültekintést és igazságot néíkülöző 
javaslatainkkal. Ez a belénk cson
tosodott bizalom élt bennem most 
is az illetékes miniszter iránt, — 
sajnos, keserves csalódással kellett 
kiábrándulnom belőle. A mai Ma
gyarországnak nem lehet érdeke a 
tekintély pusztítás és a nyomorú
ság tenyésztése.

Ügyem, mely néhány békebeli 
öreg nyugdíjas ügye is • úgy ér
zem, a nyilvánosság elé kívánko
zik, éppen ezért bizalommal fordu
lok mélyen tisztelt Főszerkesztő 
uramhoz, adjon helyet panaszos so
raimnak. Megértik ezeket a szava
kat a nagyméltóságú miniszteri 
urak, az ö hivatali munkatársaik is, 
akik talán már fiatalon államtit
károk, gondoljanak ők arra is, 
hogy jöhetnek idők, amikor egy 
esetleg eljövendő helyettes minisz
teri jelleggel biró hivatalnok öreg
ségükre őket is lekisebbíti úgy, 
mint most ők minket.

Fogadja mélyen tisztelt Főszer
kesztő úr őszinte tiszteletem nyil
vánítását, mellyel vagyok: Egy 
nyug. miniszteri tanácsos, aki 40 
évig szolgált s mint miniszteri ta
nácsos 12 esztendeig működött.

Teuchert Károly és 
Rónay Kazmér együttes 

kiállítása.
Teuchert és Rónay a fiatalabb

festőmüvészgárda kél legkiválóbb 
reprezentánsa, amiről a most ren
dezett együttes kiállításuk sikere 
is bizonyságot tett. Felfogásuk kü
lönböző, pikturájuk egymástól el
térő utakon keresi a művészi prob
lémákat, de az utak összeivelódé- 
sénél: az örök szép paradicsom
kertjében találkoznak

Teuchert a női test poézisének 
ihletett kifejezője. „Nők a felhők  
között" c. vászna a borongó han
gulatból elökacagó tökéletes akt 
jaival a kiállítás egyik legszebb 
darabja. Még a bibliás tárgyú 
„Szent Antal m egklsérttetése  c,. 
kompozíciónak is a gyönyörű női 
testek művészi tökéletessége adja 
meg az erőt. „Éva ' az österemtés 
termékeny tavaszinak zengő szí
neit olvasztja derűs harmóniába.

Tájképeiben is lók iletes művé
szetet ad. Az orosz tá.ak, végtelen 
hómezök hangulata megkapó eiő- 
vel nyer kifej 3.ióst a Teuchert 
ecsetjén. „Bajkál tó" c. vászna kö
dös, borongós színeivel ragadják 
meg a lelket.

Rónay Kázm ér  minden munkájá
ban a monumentálitas felé törek
szik. Ecsetjét főleg a kompozíció 
ereje és a nagyvonalúság jellemzik. 
A nagy felületek utáni vágy még 
a kisméretű grafikai lapjairól is 
kiérzik. Minden alkotásán meglát
szik, hogy a fal és üveg volna az 
igazi tér, ahol komponáló lelké
nek szárnyait kibonthatná s köz
vetlen, üde, friss színeit kedvéne 
csillogtathatná, de a korlátolt tér
ben is tökéletes kompozíciót ad. 
„Trauermarsch" c. vászna Wagner 
hangulatát fejezi ki tökéletes erő
vel. Tájképei, melyeket jórészt 
Bulgáriában vázolt, a balkáni ég 
derült 'kékjét, a hegyoldalak üde 
zöld tónusát érzékeltetik. Rézkar
caival Franciaországban, Leipzig- 
ban, San Franciskában dijakat 
nyert. Rézkarcainak rpeciaUtása 
az aqua-tinta. Éhez hihetetlen gya
korlott technikára van szükség, 
ezért egész Európában úgyszólván 
Rónay az egyedüli, aki azt biztos 
kézzel kezeli. Ezeket a müveket is 
a monumentálilás jellemzi.

Kompozícióiban a magyar élej- 
tet rajzolja legszívesebben, de nem 
a paraszt élet ábrázolásában keresi 
a témát, hanem a formában, a ki
fejezésmódban törekszik a magyar
ságra. Gobeline-jei nagyméretűek, 
s főleg vadász télmákat ábrázolnak. 
Ezeknek Párisban volt óriási sike
rük, — két szép gobelinje a párisi 
műcsarnokot díszíti.

Cseczei Szüts Sándor kiállítása.
Több hazai és külföldi tárlat díj
nyertes kiállító-művésze Cseczei

Szüts Sándor festőművészünk lá
zas szorgalommal most rendezi leg
újabb képeit kollektív kiállításra, 
melyet tavasszal rendez meg a 
Nemzeti Szalonban. Csak nemrég 
tért haza Hollandiából, ahol a ten
ger háborgását, a hollandi mezők 
hangulatát festette meg több sike
rült képén.
Egyik legszebb vászna az „Orgo
nák", melyen a májusi napsütés 
derűje ömlik el az orgonák kacagó 
lila-színein, „Havas téli táj c 
vászna most nyerte el a tárlat ér
tékes dijját. Az utóbbi években 
Szüts Sándor lett egyik legkere
settebb arcképfestőnk. Portréjain 
is eredetiségre, egyéni kifejezés 
módokra törekszik, s ezzel adja 
meg képeinek kivételes értékét.

A tavasszal rendezendő kiállí
tása a magyar piktorának emléke
zetes eseménye lesz.

A lenyűgözőit Hungária
A nemzetre szakadt mélységes

gyász talán egy művészünket sem 
ihlette meg annyira, mint Remsey 
Jenő György nagynevű festőművé
szünket, aki monumentális alko
tásán „A lenyűgözött Hungária’' 
c. vásznán megdöbbentő erővel fe
jezte ki a magyar kálvária felle
ges hangulatát, melyen a szebb 
jövő reménységének napsugara tör 
át diadalmasan. Hungária asszony 
bilincsekbe nyűgözött kezét köte
lékeiből kiszabadítva segítségkérőn 
cincii a magyar ég felé, ahol haj
nali pirkadásban turulmadár szár
nyal, s a dicsőséges múlt legen
dás hőseit vezeti az elrabolt hár
mas hegy alatt; lehanyatlott 
pajzsa mellett térdeplő Hungária 
megmentésére, akit cseh, oláh és 
szerb martalóc éppen leszúrni ké
szül élesrefent gyilokkal. Es jön a 
diadalmas múlt: Attila, honszerző 
Árpád, Szent István, Hunyady J á 
nos és a Rákócziak, s megannyi 
hősei ennek a nemzetnek, sötét é j
szakából, ködön át, döngő nagy 
léptekkel tajtékzó lovakon s a 
megriadt gyilkosok gyáva arcán ré- 
Inületté faigy a vérszomjas go
noszság.

Most készültek el a művészi má
solatok, az eredeti mü Iminden ér
tékét hűen kifejező, nagyszerű 
négyszínnyomatú kivitelben. A re
produkciók terjesztését a Magyar 
Nemzeti Szövetség központi irodája 
vállalta, ahol már meg is kezdették 
az első példányok szétküldését 
azok címére, akik előre megren
delték ezt a gyönyörű münyomn- 
tot, A képek szétküldése kemény 
tokban, ajánlva történik a megren
delések beérkezésének sorrendjé
ben. Egy műnyomat ára, előre meg
rendelve 68.000 korona.

Megrendelhető a Magyar Nem
zeti Szövetség központi irodájában 
IV., Gerlóczy u. 11. I. em. (Buda
pest).
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NZVA3AR (TŐZSDE
Elméiéi és 
valóság.

A lözsde a gazdasági élet fok
mérője, Így tanítják a közgazda
sági szakmunkák, A finom műszer 
pontos és csalhatatlan, Avatoti 
kezeik helyezték a gazdasági élet 
szervezetébe, hogy megmutassa a 
változásokat, jelezze a hőmérsékle
tét, érzékeltesse az egészséges 
vagy a beteges jelenségeket. Gaz
dasági műszerünk és a lázmérö 
között csak az a különbség, hogy 
a két mérőeszköz higanya ellenté
tes hatások következteben sulyed 
vagy emelkedik. Míg a lázmérö hi
ganyát a beteg test heve szokkenti 
(magasabbra, addig a tőzsde-mű
szer higanyát fölleié az egészség, 
lefelé a betegség mozgatja.

Elmélet szerint ilyenformán ma
gyarázzák a tőzsdét.

De álljunk meg csak egy percre 
valamelyik világváros iényes tözs- 
depalolaja előtt, A méretek és 
szépségek megcsodálása után lép
jünk csak be a nagy tőzsdeterem
be, Ó, mily hangzavar üli meg 
fülünket! Micsoda tülekedés, kap
kodás, veszekedés! Milyen ször
nyű harc folyik valami láthatatlan 
valamiért! Ha szédülő lejjel ismét 
kijutunk az utcára s átlapozzuk a 
déli újságot: elméletek szerint 
gondolkozó lejünk bizony megüt
közéssel eszmél a tőzsdei élet va
lóságára, „Ma rossz hangulat ural
ta a tőzsdét" - Így szól az újság
hír.

— Hangulat? — Hát igy va
gyunk? No, szép kis műszer az a 
„fokmérő", ami hangulatok szerint 
ingadozik.

«
Nincs a világon tökéletes intéz

mény. A tőzsde hangulatváltozásait 
is megérthetjük. Hiszen az embert 
is hangulatok irányítják s miért 
lenne a tőzsde ez az emberi in
tézmény hangulatdmcntes? Mert 
lckmérő ide, lokmérö oda, ember 
csinálta ezt a fokmérőt és éppen 
ezért nem tökéletes. Jönnek azon
ban olyan idők is, amikor a gaz
dasági élet műszere csaknem telje- 
seri felmondja a szolgálatot, ilyen 
időket élünk ma, bár a kritikus 
ponton talán túljutottunk már, A 
politikai, társadalmi, kulturális 
élet földmérői egyaránt kóros je
lenségeket mutatnak, azonban a 
gazdasági élet fokmérője egyenesen 
megkergült. Vagy talán éppen 
azért jár benne olyan szeszélyes 
táncot a higany, mert alapjaiban 
rázkódott meg a gazdasági élet? 
Lehet, sőt a valóságban ez a 
végső ok; azonban vannak itt más

okok is. Igaz, hogy a gazdasági 
„lokmérö" ma beteg szervezetben 
nyugszik, csak az a bajf hogy ez a 
betegség sok embernek végtelenül 
kedves és — hasznos!

Ünagysága a Gazdasági Élet — 
értsd ezalatt a tőzsdét — beteg, 
nagyon beteg. Doktora van ezer
szám, patika szerekkel is ellátják 
bőségesen. Csak a gyógyulás ké
sik. Miért is igyekeznénk, mond
ják az ügyes „tözsdedoktorok" — 
hiszen ez a betegség kitűnő üzlet! 
Ünagysága, a Gazdasági Élet: a mi 
hatalmunkban van teljesen Ha 
ráparancsolunk: mosolyog, kacér
kodik s jönnek elébe a hódolók 
ezerszámra. Ha meg úgy kívánjuk: 
elsápad, elájul s hódolói rémültén 
menekülnek. Csakhogy valamit olt 
felejtenek. A pénzüket. Az ügyes 
„doktorok" íclszcdegetik a „hasz
not" és lassacskán fölépiil a pa
lota, megérkezik Parisból a/, autó 
s az ékszer a barátnő számára. A 
morzsák után merészkedő kis ege
rek pedig szétlapulnak Maliimon 
szekere a la tt. .,

M anapság a nagyszerű „fok
mérő" ilyenformán szabályozható. 
Hossz és bessz: ezek csak látszó
lagos tünetek, hiszen a valóságban 
az ügyes „doktorok" csak nyernek, 
akár „bessz", akár „hossz" van. 
Az egész csak azon múlik, hogy 
induktív vagy deduktív módszer j 
szerint spekulálnak. Természete- j 
sen akadnak „nagy" vesztesek is. 
Ilyenkor azután az az ember, aki 
nem „tőzsdézett", bizonyos kár
örömet érez szívében. Lám, milyen 
jó, hogy nem spekuláltam! Nem 
nyertem, nőm vesztettem, de enyém 
az erkölcsi fölény! — l'cdig ö is 
szívesen tőzsdézett volna csak
hogy nem volt hozzá pénze. Em
berünk mártírnak s hősnek érzi 
magát s igaza van. Ha a „lözsde- j 
hőmérőhöz" nincs is köze, de köze 
van a világhoz, melyben élünk, a 
mai világ pedig olyan beleg, hogy 
hősiesség benne egészségesnek ma
radni ., .

*

A háború is egy véres, szörnyű 
játék volt s ugyanolyan, talán még 
kegyetlenebb játék a gazdasági há
ború. A sebvágás fájó volt s még 
sajgóbb a gyógyulás — mert na
gyon sokáig tart. Ha majd begyó
gyulnak a testi, lelki, az anyagi, a 
szelletmi sebek; ha az élet tengelye 
visszazökken kél pólusa: a hit és 
a munka ürökigazságú karjai 
közé; akkor ismét valóság lesz az 
elmélet. Addig pedig a lözsde is 
csak sziunptóma, csalafinta módon 
szabályozható — elromlott mü* 
szer.

Györlfy Lajos.

NEMZET POSTÁJA.
A szerkesztőség minden kézira

tot gondosan megőriz és a iel nem 
használhatókat kívánatra vissza
küldi.

Világtükör. A f,Nemzet" követ
kező számában még néhány igsn 
jelentős rovatot nyilunk. Ilyenek 
lesznek többek közölt a Szabad 
Egyetem", melyben néps :cra ter
mészettudományi közléseket ho
zunk és az „Illet és Egészség", 
melyben nagy magyar elmék fog
nak foglalkozni az élet és egészség 
örök nagy problémáival,

„A Nemzet" érdekében kérde
zem. Az egyes számok és az elő
fizetési árak közötti aránytalanság 
csak látszólagos, mert az előfize
tők olyan kedvezményeket fognak 
kapni, melyek vetekednek magával 
a lap értékével. Viszont az egyes 
számokat vásárlók ezt a kedvez
ményt nem kaphatják.

N. Máría> postamesternő, J3ö.
Lelkes érdeklődését és rendületlen 
bizalmát c helyen újból megkö
szönjük, Tudjuk, hogy szer leszét
szórva az országban sokan vannak 
még, akik ép olyan nemes idealiz
mussal fognak sietni a „Nemzet" 
támogatására, mint Ön, csakhogy e 
lelkes támogatást megtalálni nem 
könnyű feladat, A természetben 
ugyanis minden egységes kozmi
kus törvények szerint igazodik. Az. 
arany és gyémánt a sziklák mé
lyén, az igazgyöngy a tengerfene
kén van elrejtve. így van az érté
kes, nemes emberi lelkekkel is. 
Ezeket is csak a kevésbé értékes 
ezrek tömegéből lehet kihalászni. 
Őszintén örülünk, hogy Önnel 
mindjárt munkánk elején megis
merkedhettünk!

Újra szép akarok lenni: Debre
cen. A szerkesztőség mindig igen 
nehéz helyzetben van, ha azt kí
vánják tőle, hogy megbízható cí
meket ajánljon. Jelen cselben is 
csak kivételesen merjük megkoc
káztatni, hogy jó szívvel ajánljuk 
dr. Madarász Erzsébetet és dr, 
Szlávik Istvánné kozmetikai sza
lonját, Budapest, VIII., József
körűt 47, I. cm, 5.

Hát nincs már magyar iroda 
lom? Vác. Nagyobb megszégyení
tés valóban nem érhette volna a 
magyarságot, minthogy egy idegen 
lap ide betört cs diadalmasan el
terpeszkedhetett. Biztosíthatjuk 
Önt, hogy igenis van még magyar 
irodalom és hogy ez a magyar iro
dalom különb a legtöbb külföldi 
importnál, de kétségtelenül száz
szor különb a szóban lévő külföldi 
sajtóteuméknél. Örömmel látjuk, 
hogy a jobb ízlésű közönség maga 
is kezd már erre rájönni és remél
jük, nem lesz szükség semmiféle 
kormányintézkedésre, hogy a szó
ban lévő lap megszűnjön, mert 
megfogja azt szüntetni úgyis a jó
zan értelem és a napról-napra 
fejlődő magyar ízlés.

Feketeszem é jszak á ja ... Gyön
gyös. Azt a kérdést, hogy a fe
kete női szem, vagy a kék női sze-m 
szebb-e? — sohasem fogják eldön
teni. A világ teremtése óla min
dig voltak lelkes rajongók, akik 
önfeledten merültek cl a fekete sze
mek örvénylő, titokzatos, delejes 
mélységébe — és mindig voltak, 
akik a lélek szárnyán szinte súly
talanul emelkedtek fel a kék sze
mek derűs, simogató, menyországol 
ígérő étheri magasságába. — Hogy 
a kék vagy a fekete széniek rajon
gói voltak-e boldogabbak? — Hát 
Istenem: olykor mind a kettő, de 
legtöbbször — egyik sem!

Kovách G. Pécs. Úgy van. Ila a 
közönség megérti és felkarolja a 
„Nemzetet": akkor a „Nemzet" rö- 
vid idő múlva a hírlapirodalom 
akadémiája lesz.

S. G. Baja. .Barátjának igaza van: 
A hirdetésnek épugy megvannak a 
maga etikai törvényei, mint minden 
másnak. Az a „műkereskedő" aki 
igy hirdet hogy : „Másszon fel, nem 
törik ki a nyaka" — vagy ; „Krach I 
én is lecsúsztam I" — az nemcsak a 
a komo yság és jóizlés ellen vét, 
hanem kétségtelen tanujelét adja 
annak, hogy pályáját a Teleky-téren 
kezdte.

Többeknek.
kéziratot csak 
hozhatunk.

Számos értékes 
í jövő számunkban

Felelős szerkesztők és kiadók : 
SZEGEDY LÁSZLÓ. 
VARGA BÉLA dr.

Kiadóhivatali igazgatók: 
CSOBÁNCZY LÁSZLÓ és 

MÜLLER ALFRÉD.
Arany János irodalmi i .  nyomdai mulatóra, V ili., Szán,király, ncca 2 3 ^ Műszaki ,í a rSaló: R ich l.r  M á r ,^




