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R Á K O S I J E N Ő  ■ Ifjúkori e m lé k e im : 
G Á R D O N Y I G É Z A : Ó ra  p ro  n ob is. 
C H O L N O K Y  L Á S Z L Ó : O k n y o m o z á s . 
P IN T É R  J E N Ő :  H e rc e g  F e r e n c  
K U N  A N D O R : M a g y a ro k  A m e rik á b a n . 
Z O L T Á N  V I L M O S : B u d a p e s t  r itk a sá g a i  
H A N G A Y  S Á N D O R : L izi b u !
V A R G A  B É L A : S z iv á rv á n y .
N Y Á R I A N D O R : A  fogoly .
S Á R Á N D Y  IS T V Á N : A  m ásik .
K O R N A Y  IS T V Á N  A  le tip ro tt  M a g y a r-  

o rsz á g .
P A U L IN I B É L A : C s o k o n a i V ité z  M ihály. 
B E N E D E K  E L E K :  A  hű sz o lg a .
N Y Á R Y  A L B E R T  b á ró : A z  A rp á d h á z ró l.  
C S Á S Z Á R  E L E M É R : H e rc e g  F e r e n c  

N ó b el-d íj
D r. M E Z E Y  I S T V Á N : M a g y a ro k  é s  Ja p á n o k ,

e s  a

R É V A Y  M Ó R  J Á N O S : Jó k a ir ó l .
B A R Á T H O S I B A L O G H  B E N E D E K : Ő s ö k  é s  

U tó d o k .
C S E R M E L Y  G Y Ű L  A : A  tu d ó s  tö p re n g é s e .
A S Z L Á N Y I  D E Z S Ő . A  te re m té s  re j té ly e .
D r. L A U R E N T Z Y  V IL M O S : A  fö ld  e m b e re .
C S Ó K A  L A J O S :  A  m a g y a r  n e m z e t e z e r  é v  

e lő tt .
L A K Y  IM R E : A s á rg a  v e s z e d e le m .
D r. B A R A N Y A I  K Á R O L Y : A  m a g y a r  jogi 

ro k o n a i.
D r. Á G N E R  L A J O S : O rsz á g -V ilá g .
S A S S I  N A G Y  L A J O S :  N e m z e tm e n té s .
D r. V Á R Y  R E Z S Ő : J ó k a i  é le te .
S Z É K Ü L  A  J E N Ő : A  fa ltö rő  k o s .
G Y Ö R G Y  L A J O S  : U u sk a.
S Z E G E D Y  L Á S Z L Ó : A  k o m á ro m i r a b  (R e 

gén y ), s tb . s tb .

V E R S E K :

K o z m a  A n d o r ; —  H a n g a y  S á n d o r ; —  M é c s  L á s z ló  ; —  V á ly i N a g y  
G é z a ;  —  B o r o s s  S á n d o r  ; — V a rg a  B é l a ;  —  S z a la y  K á ro ly  ; —  F a r k a s  
I m re ; —  S e re s s  Im re ; —  R e m s e y  G y ö r g y ; —  V á g h y  B e n y o v s z k y  P á l ;  —  
B ö s z ö rm é n y i Z o ltá n  ; —  S z a b o lcs y  E r z s é b e t ; —  C s iz m a z ia  O lg a  ; —  
C z ó b e l M in k a ; —  G y ö rg y  L a jo s : —  S z e g e d y  L á s z ló ; —  S z e g e d y  Is tv á n .

Kettős szám ára: 25.000 korona.



Átmeneti, B urbery és Gummikabátok,
Utcai és Sportcipők, Acéláruk, Utazási 
cikkek, Gillette borotva készülékek és pengék. 
T e n n is  és m in d e n  m á s sp o rt fe lsz ere lé se .
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E g y e n r u h a  
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RÓBERT
Budapest, VI, Anker-küz 2. szám.

URÁNifiGARAGE Vili, Rákóczi ut 2ii. Bérautók a nap 
b S Í I Z i n t Ö l t ö  á l l o m á s *  bármely szakában. Telefon : J. 144-OB.

Kozmetika
a legújabb kezelési elvek szerint

Dr. Madarász Erzsébet
és

Dr. Szláv ik Istvánná
szakszerű vezetése mellett.

Amit elhibázott a természet, 
helyrehozhatja az emberi 

tudás I

Előkelő klientúra!

Budapest, VII, József körút 47. I. em. 5.

Balog fogműterem
A főváros legmodernebb fogműterme. Foghúzások, 
fogtömések fájdalommentesen, az orvostudomány leg
újabb vívmányai szerint. Aranyhidak, aranyfogak, 
mindennemű plombák, úgy fővárosiaknak, mint vidé

kieknek, r é s z l e t r e  is!

Budapest, W8I8. karaiét, József körút 31b. szám.

Á l m o k . . .
Miről álmodnak a férfiak ?
— A férfiak azokról álmodnak, aki

ket nappal megcsodáltak .
És a nők ?
— A nők éjjel, nappal csak —
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Kész férfi-fehévnemü n agy  v á la s z té k b a n .  — Mérték után h o z o t t  a n y a g b ó l  és készít. 
Nyakkendők és egyéb divatdolgokból nagy választék. Női bőrkalapok
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Ilangay  Testvérek automobil és gépjavító telepe
Postatakarékpénztári számla 51363. Telefon : 168—48.
Alkatrész ü zlet: Gyár ucca 22. Telefonszám : 168—52.

Bérautók városban, vidékre, külföldi túrákra. — É J J E L - N A P P A L .
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Szerk esztik :

HAN6AY SÁNDOR VARGA BÉLA dr. SZEGEDY LÁSZLÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRA: Csonka Magyarországon egy tvre 600.000, fél évre 300.000 

negyed évre 150.000 korona.
Amerikában egy évre 12, fél évre 6, negyed évre 3 dollár.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest Vili. kér., Eszterházy-utca 4 a 
FIÓK KIADÓHIVATAL : Budapest, Vili. kerület, Baross-tér 4. 1.4 

Minden levélre válaszolunk.

S. 0 . S. Ha ezt a három betűt szerteröpíti a szikra- 
távíró, keresztet vet a világ minden tengerésze és horgonyt 
fölvonva, segítségre siet. Sülyedő hajók vészkiáltása az 
S. O. S., ami angolul annyit jelent: Savé our souls. Ma
gyarul úgy hangzik: M entsétek meg a lelkünket!

Mind en sülyedő hajónak joga van leadni e vészkiál
tást és minden más hajónak kötelessége a leggyorsabban 
segélyt nyújtani.

Öt éve már, hogy csonka hazánk megmaradt területé
ről hiába szikratáviratozunk a világba szét.

Öt éve süket fülek nyelik be jajszavunkat, vagy élel
mes kis kalózbárkák elsikkasztják. — Meddig vársz, med
dig remélsz, meddig bizakodói én hajótörött nemzetem?

Fölösleges itt az S. O. S.! Lendüljön munkára és öle
lésre a kar, acélozd meg izmaidat és akkor önerőd majd 
fölemel. Minden léket kapott gálya legelőször felesleges 
súlyától igyekszik szabadulni. Nem az embereket hajigál- 
Ják ki, hanem a rakományt. Te pedig épen fordítva teszed, 
höldi javaidat mented s nem törődsz vele, ha fiaidat, test
véreidet le is gázolod nagy tülekedésedben.
,. l'dlekedés, adom-veszem kalmárkodás ma a magyar 
elet. Máról-holnapra tengődő, ahol csak a gyomor diktál, 

a ~7 haszon. A szellemi értékeket mindenki kidobálja, 
i i erJ } ? * * *  adjátok le hát az S. O. S.-et, mikor lelkete- 
Rel rabláncra fűztétek régen.
»i , lélek kincse: az irodalom, művészet és tudomány.

Tol ezek meghalnak, ott a nemzet is halott. Nélkülük 
nincs nemzet, legfeljebb embercsorda lehet.

Értsétek meg: a magyar irodalom, művészet és tudo- 
d.n.y haldoklik, sorvad. íróitok, mint pásztorát vesztett 

nyaj szertezüllenek. A megmaradtak pedig dermedő döb- 
enessel nézik azt a haláltáncot, amitől a magyar ma kó- 
yajjos. Hit és reményfosztoltan hallgatnak el. Idegen vi- 

l< tV ^ ^ en . arC0k' dúrva kihűlt szívek, süket fülek töm- 
ege en árván, szenvedőn haldoklik minden, ami szép, 

‘ n nemes, ami jó volt korábbi életünkben. Gyászt hord szí- 
eJ e n m a $Yar költő. A legigazabb, a legmélyebb, a leg- 
ninr/'KT amelynek már sem könnye, sem szava
t-iviró* G , j *  nagyvilágba, de saját szívetekbe szikra- 
adiátnúZZ?tok' tér,)etek v®ére magatokhoz, siessetek, 

k vissza telketek szabadságát és mentsétek meg. De 
most aztan igazán siessetek!

A magyar Holnap a nemzet fiatalságában bimbózik. 
Amilyen a vetésünk, olyan lesz az aratásunk.

Minden gyereklélek hálás talaj. Szeretet, ápolás és 
termékenyítő munka érleli meg. A Jelen serdülő generá
ciójának nevelésével siettetjük várva-várt holnapunkat.

Nem a kakasok szavára virrad, hanem a virradat eljö
vetelét hirdeti a kakas. Hiába mondaná meg bárki: ilyen 
ifjakat neveljetek!, ha a fiatalságban nincs meg az eszmék 
iránti fogékonyság, igyekezetünk meddő marad.

,,Ép testben ép lélek" volt az ókori görögök jelszava s 
mivel a serdülő generációk is magukévá tették, Athén nagy 
lett, hatalmas, boldog. Polgárai legyőzték Xerxes mamut
hadát, szabadságszeretőkké váltak, jellemük megacéloso- 
dott, önérzetük kiteljesedett. Leonidások és Milliadesek 
termettek akkortájt. Bennük ölelkezett Spárta és Athén. 
Virágzott a jólét, kereskedelem, művészetek. Hellénföldön 
az aranykorszak verőfénye ragyogott.

De megszülettek az Ephialtesek is! És a fiatalság lelki 
megfertőzöttsége terjedt, mint valami rettenetes himlőjár- 
vány. A lélek betegsége maga alá temette a test épségét, 
dorbézolás, lydiai elpuhultság kerítette hatalmába iiome- 
ros nemzetét s nemsokára Róma talpnyalója lett a ter- 
mopilei hősök utóda.

A görög dicsőséget a Hellen fiatalság teremtette és ö 
is temette el. Nem költők, nem vatesek oktatták őket elő
zőleg, hanem a nemzet leikéből tört elő a lendület. Ez az 
őslendület küldte költőit s a költők a kor szülöttei voltak.

A magyar fiatalság, háború és forradalmak tüzén át, 
— edzett. Jelleme kialakult s megismerte a nagysághoz 
vezető legelső lépcsőt — a lemondást. Aki nemesen tűrve 
nélkülözni tud, célját mielőbb eléri. A cél pedig önként 
adódik, ha a térképre néz.

A magyar diák tagadhatatlanul a világ legszimpati
kusabb diákja. Kora érettségével is megmaradt gyereknek, 
aki hinni, remélni tud. ő  már nem az az ábrándozó, akik 
mi voltunk, ő  számol a reális élettel, hiszen túlontúl benne 
él és ha nyomorogva is, de tanul.

— Ti fütetlen, hideg szobában sanyargó, drága, sze
gény magyar fiúk. Szívem minden szeretete rátok sugár
zik, lelkem minden melege benneteket ölel. Ti vagytok en
nek a porba sújtott nemzetnek legféltettebb kincse, mivel 
ti hordozzátok magatokban vágyva-vágyott reménységün
ket, a magyar holnapot!
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Ifjúkori emlékeimből
Irta: Rákosi Jenő.

Atyám gazdatiszt volt a Szegediek
nél s én Acsádon születtem, közel 
Szombathelyhez, Vasvármegyében. In
nen Eötvösre költöztünk, ami már Zala- 
vármegye s én ott éltem le boldog gyer
mekkoromat.

E rózsás időszak minden bájos em
léke odaköt s ma is órákig tudok elán- 
dalogni játszóhelyeink vonzó képein. 
Azt hiszem, senkinek oly kedves, moz
galmas, élvezetes gyermeksége nem volt, 
mint nekünk, a Szegedyek gyönyörű 
pusztáján, Eötvösön.

A szabadságharc után kerültem el az 
atyai háztól először iskolába . . . Sár
várra. Ez ismét Vasmegye. Innen Kő
szegre. Még mindig Vasmegye.

Innen nagy diáknak Sopronba.
Diákemlékeim kedves, felejthetetlen 

teátruma s első színhelye az ébredező 
fiatal embernek, aki valamelyes érint
kezésbe jön a világgal.

Hányszor jártam meg tengelyen az 
utat Zalából Vasmegyén át Sopronba 
ez idő alatt!

De 1860-ban vége lett a diák-dicső
ségnek, a sors felkapott s vaskézzel le
dobott — Somogyba.

Gazdasági gyakornok, majd írnok lel
tem s egy pár friss vidám és tanul
ságos esztendőt töltöttem olt. Sok

jó barátot hagytam ott, nem kevés ér
tékes tapasztalást hoztam magammal, 
mikor onnan el, Budapestre jöttem, 
szembeszállni az élettel.

Szivem ifjúságom szép napjainak em
lékéből élt s erős szálakkal volt köt
ve mindenüvé, ahol gyermekente jár
tam.

Hálás természetem átölelte mind a 
j négy vármegyét s mind a négy várme
gye egy kissé atyám és anyám lelt.

Partikularizmus, oszlályság és feleke- 
zetiség ismét igen nagy divatját éli nap
jainkban. Micsoda párti, mely ország
ból való, mely vidéki, mi íelekezetbeli; 
ezek a kérdések érdeklik a kort, holott 
csak egy fontos és érdemes kérdésnek 
volna szabad ma lennie, ennek: ma
gyar-e valaki, vagy nem?

A részeknek el kell enyészni az egész
ben.

Nem kell megsemmisülni, hanem 
olyan értelemben, hogy az összesség 
szolgálatában harmonikus egységgé ol
vadva, a szilárd konstrukció benyomá
sát tegye a csak ideális kötelékekkel 

j  eggyé kapcsolt összesség.
Ez pedig oly formán történik, hogy 

minden rész az egésznek jellemét és 
közérzését ölti magára.

Mert az emberi természetre nézve le 
hetetlen valamit szeretni, ami illetetlen 
hagyta szerető szerveit.

Mindenkinek szülőfalva a hazája, 
hazája pedig az ország, melyben szülő
falva fekszik, mely faluja nyelvét be
széli.

Én sziilőfalvamból elsodortattam s 
szeretetem megilletődött ama helyek 
által, amelyeken mint gyermek bo
lyongtam, ahol beszélni tanultain, a vi
lág bájaira megnyílt a szemem, ismere
teire megnyílt az elmém.

Ez nekem a négy vármegye képében 
a Dunántúl. Az eötvösi puszta, a kő
szegi hegyek, a soproni iskola, a so
mogyi jó barátok, a gyönyörű Balaton, 
a romok, melyeket Kisfaludy Sándor 
megénekelt, a Szalavölgye, melynek re
gényes korszakát ismertem Deák házá
val, a Csányiak, a hosszúfalusí Hor- 
váthok viselt dolgaival; a szeszélyes 
bujósdit játszó Fertő, a rengeteg Ba
kony. Ezekben imádom én a hazát.

Mindenütt másutt ez országban ven
dégnek érzem magamat, s csak ahol 
magyar szót hallok, ott csordul könny 
a szemembe, feldobog a szívem, mert 
büszkén érzem, hogy ime — ez is Ma
gyarország.

Jézus magyar földön
Irta: Hangay Sándor.

— „Jézuskám! itt kihűltek a szívek, 
Könyörgésünk nem érti senki meg. 
Kályhánkban nincsen tűz, — és nincs

kenyér,
Hiába kér, ki nálunk enni kér!
Nincs szeretet, csak fásultság, közöny. 
Vackom esténkint könnyel öntözöm . ■ 
Jö jj!  és segítsél, lássad, nézd magad. 
Kezed csókolja hűséges fiad:
Kiss Pál IV. oszt. tan.“ —

Olvassa az Úr
És homlokára bánat, gond borul.
— Angyalpóstán még nem jött ily levél 
Kis Pál IV. oszt. tan. meggyőzön beszél! 
Nem vár hiába, — igy szólt s már leszáll, 
öreg  Szent Péter látja, — szalutál. 
Csillaglépcsön, amely alávezet,
Jézus hamar a földre érkezett.

• . .  Avét kongattak. Sírva sirt a hang. 
Panaszkodott a sok hangos harang:
Hogy Kis Pál éhes és hogy nincs kenyér 
S hiába kér, ki itten enni kér.

Jézus meg ment. Egy szűk uccába jut. 
Megnéz figyelve minden zord kapui, 
Majd fölleli a házat, hova tart, 
Tekintete oly könnyes, oly zavart.

Fönn a magasban (három emelel), 
Lakott Kis Pál és még öt kisgyerek.
Az anyjuk könnyes némaságban áll,
Áll és néz folyton, szóra nem talál.
Mit mondjon nékik? Mondja: nincs 

kenyér?
A hat éhes száj mindhiába kér?

A csöndet végre megtörte az Ur.
(Kis Pál IV. oszt. tan. e léje  borul 
S a többiek is mellé sorakoznak . . .)
• Hol van a fér jed ?" — szólt a jó asz- 

szonynak.

— A férjem régen Doberdón pihen 
És nem segít már rajtam senkisern.
A magyar erdők fái messze mentek,
Ott vannak, hol a magyar regimentek. 
Kereszt kellett, mint tenger, annyi sok! 
Ott alszanak a magyar harcosok.
Azért nincs fa, azért nincs tűz, meleg, 
Mert az erdők mind oda mentenek.
S mert aki védne minket, mind halott!

Ránk törtek éhes, ordas farkasok  
S ami kamránkban volt még, — elra

gadták
Gazoknak koncul prédán odaadták.
Nem hagytak mást, csak koldusrongyo

kat,
Sebet, átkot, meg kék lő  foltokat.

Tudd meg nagy Isten, tudd meg, hogy
ezér

Pusztul itt minden, ezért nincs kényei!
S ha segíteni akarsz, egy segíthet: 
Ébreszd föl újra harcos véreinket!
Tárd föl a süppedt sírok ajtaját,
Ébressz föl minden alvó katonát.
Tedd azt, hogy akik innen messzi men

tek,
M egjöjjenek a magyar regimentek . . .

Jézus csak állott> állott hallgatag. 
Hágtak panaszló, zengő bús szavak . . 
Belezokog az ö l apró gyerek.
S hogy hallja, könnye lassan megered. 
Velük sírva az égre főik iáit:

„Vedd el Atyám e keserű pohárt! 
Hisz Golgothájuk Golgothámnál rosz-

szabb.
Itt egy haldokló népet ostoroznak!“ —
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Horthy Miklós
Öt és fél évvel ezelőtt, egy lázasan 

összetoborzott ifjú hadsereg élén fehér 
lovon vonult be Budapestre, mint ezer 
évvel ezelőtt honfoglaló elődje: Árpád 
vezér.

A szimbolikus fehér ló nem volt egy
szerű díszlet és nem volt puszta vélet
len, mert Horthy Miklós jól tudta, hogy 
ő valóban új honfoglalásra, új honmen- 
lésre indult és a fehér lóval ennek a tu
datnak csak külső kiféjezésl óhajtott 
adni.

És túl minden pártpolitikán, túl min
den külső és belső ellenség gyalázatos 
rágalomhadjáratán: Horthy Miklós a fel

dúlt és vörös őrületben tobzódó, máról- 
holnapra élő, éhező, vérző és rettegő 
bizonytalanságban vergődő csonka or
szágrészből valóban új hazát — egy fel- 
ségjoggal felruházott új államtestet al
kotott!

És ez olyan érdeme Horthy Miklós
nak, mely nevét örökre történelmivé 
teszi és örökre a magyar nemzet nagyjai 
közé iktatja.

József főherceg
Tábornagy, író, tudós és világrengető 

csaták koszorús hőse!
Lehet-e valaki még ennél több, még 

ennél nagyobb?

Igen.
Szívvel-lélekkel magyar, akit egy 

nemzet osztatlan szeretete vesz körül.
És ez József főherceg élő, hü portréja.
Ha nem lenne királyiház leszármazott

ja, ha nem lenne a legendás József ná
dor vérbeli utóda: hanem csak az len- 

! ne, amivé képességei, nemes hajlamai 
és lelki tulajdonságai teszik: akkor is 

; ép úgy a legkülönbek élére küzdötte 
volna fel magát és akkor is ép úgy venné 
őt körül a szeretet és országos népszerű
ség, mint ahogy most körülveszi.

Széttépettségünkben, elhagyatottsá- 
gunkban és magunkra maradott árvasá
gunkban nagy lelki vigaszunk lehet, 
hogy vannak még érdemes nagyjaink.
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A JÓKAI CENTENÁRIUM
Irta: Réuay Mór János.

Hatalmas arányokban bontakozik ki 
előttünk a Jókai centenárium. Emlék
ünnepek, megemlékezések, szónoklatok, 
díszülések végig az országon. Kiváló szó
nokok egész serege ünnepli Jókait, mind 
más hangnemből, mind más tartalom
mal és mindnek van mondani valója, 
mind újat és újat tud felfedezni Jókai
ról, amit még nem mondottak el mások, 
vagy amit nem így mondottak el. Az or
szág egész ifjúságát egybegyöjtik isko
lai ünnepélyeken és elmondják nekik, 
ki volt Jókai, mit köszönhetünk neki, 
hogy kell tisztelnünk emlékét, hogy kell 
ő hozzá fohászkodnunk ezekben a mos
tani szomorú napokban. Láthatóan meg
mozdult az egész társadalom, kevés ki
vétellel (mert ilyen is van) és a szó va
lódi értelmében országossá tette a Jó 
kai ünneplést, olyanná, aminő talán még 
soha sem volt ebben az országban. Min
den kezdeményezés, minden kigondolás 
azt a célt szolgálja, hogy szegénysé
günknek megfelelő, egyszerű eszközök
kel, a szó, a toll, a művészet erejével és 
hatalmával szolgáljuk az ügyet. Le kell 
mondanunk a gazdaságnak eszközeiről, 
a csillogó, fényes, dekoratív, ragyogó j 

pompózus látszatos ünneplésekről és 
arra kell törekednünk, hogy amit kíil- ; 
sőségekben nem vagyunk képesek nyúj
tani, azt pótolja a belső átérzés és az 
elmélyedés, az a törekvés, mely ezt a 
nagy nemzeti megnyilatkozást sugalja, 
hogy minél erősebben behatoljon a mai 
nemzedék leikébe és gondolkozásába.

El fog következni az az idő, amikor 
be lehet és be kell majd számolni erről ! 
a nagy egyetemes nemzeti megmozdu
lásról. Talán akkor, ha a Jókai-évnek 
vége lesz. Akkor láthatók lesznek a 
részletek, az egyes tünetek és le lesznek j 
vonhatók a tanulságok. Ma csak nagy ; 
vonásokban látja a közönség és kell, 
hogy lássa azokat a nagy szempontokat, 
melyek ezt a kivételes nagyarányú ün- i 
neplést irányítják és', lássa azt, hogy a 
Rákosi Jenő kivételes egyénisége és 
nagy szelleme inspirálja, irányítja mind- j 

azt, ami szélső kihalásaiban az ország 
legutolsó falujában is megnyilatkozik. 
De mindehhez céltudatos organizáció 
szükséges és ez nyilatkozik meg a cente
náriumi bizottság tevékenységében. Itt 
rendszeres munka folyik. Alapos célki- 
tűzéssel, meghatározott irányban, az 
ügyhöz méltó lelkesedéssel és reális in- 
lenzivitással. Máskor is kezdeményeztek 
nagy manifesztációkat, még a Jókai ne
vével kapcsolatosan is, az ő jubileuma 
alkalmával. Ilyenkor száz és száz ötlet 
merül fel, tömeges indítvány érkezik be 
és az első lelkesedés hevében jóformán 
minden javaslat határozattá válik. Most 
nem így történt. A centenárium bizott
ság a lehetőségekre korlátozta magát, 
de keresztül is vitte jóformán mindazt, 
amit a maga kezdeményezéséből megva- 1 
lósílandónak jelzett. Minő tényezők 
mozdították elő, minő intézmények vol
tak segítségére, mely emberek végezték 
és végzik a munkát, mely akadályokat

kellett és minő eszközökkel leküzdeni, 
j  azzal talán tanulságul a jövőre, be fog 

számolni a bizottság vezetősége, de azt 
már ma meg lehet állapítani, hogy a si
kernek legfőbb eszköze, magának a kö- 

j zönségnek lelkessége volt, amely a leg- 
j teljesebb megértéssel reagált a centená- 
! rium bizottság felhívására. Mi nyilatko
zott meg ebben. A hála Jókai iráni, az 
adósság érzete vele szemben, a jóváté
tel lelki kényszere, a sokáig félreis
mert költő iránt, vagy a remény és bi
zalom, hogy most is megváltó hatást 
fog gyakorolni a ma élő nemzedékre, 
hogy most is biztató, reménytkellő ve
zére lesz az új honfoglalásnak? Bizo
nyára mindez erősen hozzájárult ahhoz, 
hogy a közönség legszélesebb rétegei is, 
kevés kivétellel az egézs társadalom, 
egyesült ebben a nagyarányú Jókai kul
tuszban, mely annyi szomorú esztendő 
után, sivár jelenünknek ta'án első és 
egyedüli fénypontja.

Hogy mindeddig sikerült ebből a nem
zeti mozgalomból teljesen kikapcsolni az 
áldatlan politikát, az is bizonyára egyik 
oka annak, hogy a centenárium még 
eddig minden zavaró incidenstől ment 
volt.

A Jókai tiszteletében egyesült a nem
zet és visszanyerte bizalmát a maga ere
jébe és jövőjébe. Ugylátszik sorsfordí
tó erőt tulajdonít ennek a megmozdu
lásnak és kell is, hogy ebben a hitben 
megmaradjon az egész magyarság. És j 

kell továbbá az, hogy teljes erejével tá- |

mogassa a centenárium bizottságot min
den ezutáni munkájában is, mert a mun
kának java része csak most következik 
el. Ez pedig abból fog állani, hogy a Jó 
kai nevével és munkáival kell töreked
nünk a külföld érdeklődését Magyaror
szág iránt újra felkelteni és az ö mun
káinak tartalmával megismertetvén a 
világ népeit, a magyarságot, a magyar 
népet, a magyar múltat, kultúráját, lel
két, szokásait, indulatait, erényeit, hi
báit bemutatni abban a tükörben, ame
lyet a Jókai munkái elibénk tárnak. — 
Senki nálánál jobban és hivebben, szeb
ben és élvezetesebben nem irta le a 
magyarságot a maga igazi valójában, 
mint Jókai és senki a magyar külpoliti
kának ezidőszerinti legfontosabb felada
tát, a magyar nemzet helyes megisme
résének és megítélésének ügyét jobban 
nem szolgálhatja, mint Jókai.

Az ő géniusza már egyszer, szeren
csésebb időben hódító útat telt a vilá
gon, most is ő benne bízunk, hogy amit 
Trianon ellenünk vétkezett, azt az ö se
gítségével jóvá fogjuk tenni. Minden rá
galom ellen, amelyet ellenségeink felő
lünk évtizedeken keresztül jóformán hi
vatalos segítséggel a világon elterjesz
tettek, meg fog védeni minket a Jókai 
költészete, amelynek tárgya az ezer 
esztendős magyar nemzet. Az ismertető 
akciónak megszervezése lesz a centená
rium bizottság nagyobb és nehezebb 
feladata. Ha ezt sikeresen megvalósítja, 
nagy és érdemes munkát vitt véghez.

JÓKAI
1825—1925. 

Irta: Váry Rezső.

A napokban Remsey György pompás 
festményét láttam, mely nagyszerű köl
tői gondolatot ábrázol. A kép jobbíelén 
a nemzetünket szimbolizáló vitézt már- 
már földre terítik az útonálló zsiványok: 
a cseh, oláh és rác nép megszemélye
sítői. De a szent turulmadár hívására 
jön a segítség. A kép balfelén lóháton 
felvonulnak múltúnk nagy hősei: Atilla, 
Árpád, Szent István, Szent László, Nagy 
Lajos, Hunyadi János és Mátyás, a két 
Zrínyi, a Rákócziak és a többiek . . .  Az 
oláh, cseh és rác zsiványok pedig ré
mülten megfutamodnak. E kép szemlé
lete egy másikait idézett föl bennem. 
Lelki szememmel egy másik, nem har
cias, de eszményibb hadsereget látok, 
melynek soraiban ott vannak Széchenyi, 
Kossuth, Deák, Vörösmarty, Petőfi, Ma
dách, Jókai, Liszt Ferenc, Munkácsi 
Mihály és a többi magyar szellemóriá
sok. Úgy érzem, hogy ez a halottaiból 
feltámadott hadsereg fogja megvívni a 
döntő csatát. Ez a hadsereg le fogja 
győzni nemcsak a mi rablóinkat, hanem 
meg fogja győzni egész Európát arról, 
hogy égbekiáltó igazságtalanságot kö
vettek el rajtunk, mikor ebek koncául

dobtak oda minket. És hibájukat jóvá 
kell, tenniök, hogy fejükre ne idézzék 
a történelem igazságos ítéletét és bün
tető bosszúját.

A nagy magyar szellemek eszményi 
hadseregében ott van legelső sorban; 
Jókai. Ki volt Jókai számunkra a múlt
ban és ki ő nekünk ma?

Jókai Petőfivel együtt az 1848-iki 
vérnélküli forradalom és az utána kö
vetkező szabadságharc lelke volt. E két 
lánglelkű ifjú költő nélkül el sem lehet 
képzelni ezt az époszi kort, mert ők 
voltak e nagy idők eszméinek képvise
lői. Petőfi a szabadságharc lantosa — 
Jókai szónoka, újságírója és mese
mondó költője volt. A szabadság- 
harc ügyével együtt elesett Petőfi — de 
életben maradt Jókai. És Jókai, mintha 
száz költő lelke élt volna benne, egy
maga vállalta a csüggedő nemzeti lélek 
ébrentartását. A melankolikus Tompa 
Mihály egy ideig szelíd, meleg szóval 
vigasztalta, biztatta a nemzetet allego
rikus elégiáiban, de aztán ő is meghalt. 
A nagy hazafiak lelkét elborította a 
kétségbeesés, mely a legnagyobb ma
gyart, Széchenyi Istvánt a halálba űzte,
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Csak két nagy magyar lélek nem esett 
kétségbe. Közülök az egyik nem is volt 
itthon, mert külföldre volt kénytelen 
menekülni a hóhérkéz elől, mint elődje, 
Rákóczi Ferenc. Ez Kossuth Lajos volt 
Kossuth sem maradt tétlen: szónokolt, 
agitált Európában és Amerikában ha
zája ügyéért. Az egész világ figyelme 
a tüneményes ékesszólású férfiú felé és 
rajta keresztül az elnyomott magyar 
nemzet felé fordult. Azután megtelepe
dett Torinóban és onnan figyelte a 
magyar sorsot. Puszta jelenléte ott, nem 
messze az osztrák és magyar határtól, 
elegendő volt ahhoz, hogy meggátolja 
Bécset törekvéseiben.

A másik nagy magyar, aki azonban 
itthon maradhatott, Jókai volt. ő  a 
költő szerepét vállalta, mert költő volt, 
az Isten által azért küldve, hogy tartsa 
az erőt, a hitet a nemzetben, melynek 
még élnie kell. Jókai ekkor írta legszebb

Nemzetmentés 
egy regény alapján

Irta: Sassi Nagy Lajos.
Miképen lehetne trianoni sírunkból 

feltámadni? Ez a kérdések kérdésé. 
Százan, ezren, hivatottak és hívatlanok 
próbálták már ezt a nagy feladatot meg
fejteni, de a mentőtervek a gyakorlat
ban sorra buktak, mert mindenikből 
hiányzott a hétpróbás idő pecsétje.

Ennek a kudarcnak az az oka, hogy a 
nemzetmentők mind valami rendkívüli, 
új csodaszeren törik a fejüket. Feledve, 
hogy a nagy dolgok is egyszerű igazsá
gok, a természet nagyszerűségei is ele
mi törvényeken alapulnak.

Aki tehát a magyar jövő biztosíté
kait keresi, forduljon a történelem ut
ján a múlthoz. Ebben a kincses bányá
ban megtalálja a kívánt és bevált ..cso
daszert", melyet némi változtatással 
pompásan alkalmazhat a jelenre.

Mert trianoni sírunkból is az az erő 
vezethet ki bennünket, amely Mohács, 
Világos után is új életet varázsolt a 
tetszhalott nemzetbe.

Ezt az őserőt Jókainak egv regénye 
örökíti meg mindnyájunk okulására. Ez 
a regény: Az új földesúr, amelynek 
alapeszméje azt a nagy történelmi igaz
ságot példázza, hogy Magyarországot 
semmiféle ellenség el nem temetheti, 
mert Magyarország mindig feltámad, 
mivelhogy a magyar föld az ellenséget 
is magyarrá varázsolja.

Aki közénk jön barát vagv ellenség 
ífyanántt, megmagyavosodik, mert Ma
gyarországon minden idegennek ma
gyarrá kell válnia. Ils ezt a magyarj 
süó munkát nem ember, hanem maga 
Isten végezteti el a magyar föld beol
vasztó erejével. így lett Ankerschmidt 
lovagból, az 1848 bán ellenünk harcoló 
osztrák ellenségből -  magyarul érző, 
mâ yarul gondolkozó magva’* földes úr.

Magyarrá avatU az a hant, melyet
lermin leánya sírjára dobott, az a föld, 

amelyet birtokolt, az a magyar iársada-
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regényeit, melyeket pazar bőséggel on- az utána következő nagy nemzeti fe 
tott káprázatos fantáziájának krőzusi lendülés — aligha. Az ő regényei a na- 
kincstárából. zafiság, a nemzeti önérzet és bizalom
Letagadhatatlan tény, hogy 1850-től könyvei voltak. És csodálatos, míg oó- 
1900-ig két nagy szellem szította a ma- kai a politikus megalkuvó, söl kormány- 
gyarságban a nemzeti önérzetet és az ő párti volt — mint költő kuruc cs 48-as. 
érdemük, hogy ki nem aludt a magyar- ! A nemzeti romantícizmus és idealiz- 
ból a nemzeti önállóság, függetlenség musnak Vörösmarty után Jókai a leg- 
és haladás becsvágya. E két nagy szel- nagyobb költője. Ha csüggedni kezd ha- 
lem Kossuth és Jókai volt. zafiúi bizalmunk és önérzetünk, csak ol~

Jókai regényei csodákat müveitek a vassuk Jókait, megtelik szivünk hittel 
maguk idejében és fognak művelni és reménységgel. Regényei ma a leg- 
minden időben. Jellemeiben és meséi- tüzesebb és legmakacsabb irredentizmus 
ben eszményképeket állított az olvasó hirdetői. Azt hiszem, sohasem olvasták 
elé, melyek felgyújtották benne a nem- ! oly buzgón és mohón Jókait a Felvidé- 
zet és haza szeretetét és vágyat ger- ken, Délvidéken és Erdélyben, mint a 

ijesztettek benne egy szebb, egy boldo- megszállás óta, amióta csak rejtekhe- 
I gabb jövő után, melyért érdemes élni lyen, eldugva olvashatják. Jókai mü- 
: és dolgozni. Aki az ő regényeit olvasta veinek száz kötete többet ér ina, mint 
itthon, az tüzes magyarrá lett és a nem- 100.C00 katona; mert a katonák eleshet- 

! zeti erények rajongója. Jókai nélkül is j nek, de Jókai regényei örökké élnek.
' meglett volna az 1867-iki kiegyezés, de Magyarok, olvassátok Jókait!

lom, amely Garamvölgyi Ádárnot és 
Aladárt szülte, akik közül az elsői tisz
telte, a másodikat Eliz leánya vejéül fo
gadta. Az új földesúrban mélységes ta
nulság rejlik. Ahogy 1849 után Anker
schmidt magyarrá lett és Bach beol
vasztó rendszere passzív ellenállásunk 
folytán csúfosan megbukott — a mai

m .................................................. ' m j

cseh, oláh, szerb beolvasztó politika is 
csődbe jut, mert a kisántánt egyfelől 
Bach természetellenes és 1526 óta annyi
szor megdőlt rendszerét erőszakolja, 
máfelül feledi, hogy a magyarnak isteni 
küldetése van e földön, amelyet itt sem
miféle más nép be nem tölthet másféle 
rendeltetése miatt.

A kisántánt ostoba gőgjében semmibe 
sem veszi a természet törvényeit, sőt 
vakmerőn szembeszáll magával a Te
remtővel is, nem sejtve, hogy ugyanaz 
a sors vár rája, mint Az ember tragé
diájában Luciferre, aki a darab végén az 
Úrral szemben elbukik és végcredniénv- 
ben az első emberpárnak akaratlanul is 
hasznára van, megromlását pedig hiába 
eszelte ki körmönfont ravaszsággal.

Magyarok! Újítsuk fel a Bach kora
beli sikeres passzív ellenállást, amelyet 
Jókai Az új földesúrban olyan szépen 
megrajzolt. Váljunk Garamvölgyi Adá- 
mokká, Aladárokká. Dacoljuk ki a múlt 
alapján a jövőt, mint őseink kidacolták 
1849 után a 67-es feltámadást. Mert Jó 
kai 1895-ben Az új földesúr Ulóhang jó
ban maga mondja, hogv ,,ez a regény 
évtizedekkel születése előtt valóban így 
történt meg".

Tanúsítsunk csöndes társadalmi ellen
állást azokkal szemben, akik életünkre 
törnek. A siker bizonyos, mert a magyar 
a szenvedő ellenállásban győzhetetlen.

Történelmünk azt bizonyítja, hogy a 
magyar, bár vitéz katonanemzet, még
sem csatáiban volt legnagyobb, hanem a 
passiv ellenállásban. Győzelmes dicső 
harcai mellett voltak vesztett háborúi 
is, a balsors elviselésében, a csöndes 
szenvedő ellenállásban azonban soha 
csatát nem vesztett. Ez balsorsa, de egy
úttal fennmaradásának titka, amely su- 

i lyos isteni küldetésének betöltésére ké- 
I pesíti. Ez az ösztönszerü passiv ellenál- 
! lás a magyar jövő egyik pillére,

Ha Mahatma Gandhi, a híres hindu 
I vezér, fegyvertelenül, tisztán a vailás 
j  erejével, a hindu fajszeretet hatalmával 
| sikeresen tud védekezni népével együtt 
! az idegen kizsákmányolás ellen, ha 

őseink is tíz évi szívós csöndes ellenál- 
| lássál sorra buktatták az osztrák beol

vasztás félelmes eszközeit — mi is győ
zelmet aratunk ezer éves, kipróbált 

! passiv ellenállásunkkal, ha komolyan 
! akarjuk.

Félre minden labanc kishitűséggel! A 
mi jövőnk nem a gyilkos béke diktálói- 
tól függ, akik szörnyen megfognak bűn
hődni határtalan bűneikért. A mi jö 
vőnk Isten kezében van, aki ezeréves 
márfirhivatásunkért a második ezerévet 
már engedélyezte a számunkra.

Mert nem szóvirág, hanem fájó, élő 
valóság, hogy itt ,,egy ezredévi szenve
dés kér éltet vagy halált" Joggal ír
hatta száz évvel ezelőtt a költő: 

,,Megbünhődte má»* e nép 
A múltat s jövendőt!"



6 2 1925 március 1— 15.

KIHALTANAK

Irta: Dr. Nyáry Albert báró

Az Árpádház leszármazottjai Francia- 
országban birtokosok voltak és Angol- 
országban a királyi székig emelkedtek-j

(3)
A bemutatott oklevelek közül a leg

régibb 1279. március 1-én kelt. Hétszáz 
év múlva, ha egy okirattal királyi ere- i 
detet akarnak csalárd módon biztosí
tani, nem egy olyan jelentéktelen ügyre 
vonatkozó szerződés formájában próbál
ják azt meg, mint a Crouy-Chane] 
Félix és a brastoli lakosok között, [ 
amelyben arról van szó, hogy ezek lovai- i 
kát a Veyga nevű erdőben legeltethes
sék. Az okmányt kiállító „Ayardi An
tal, dicto de Gallia, nótárius publicus“ 
aláírása megtalálható a velencei archí
vumban néhány egyidőbeli okmány zá
radékán. Az okmányban hivatkozás van 
arra, hogy 1260-ban Felixnek előde, 
András, a már régen szokásos legeltetési | 
díjakat jóváhagyta, királyi nagyatyjá
nak nemes szivéhez méltó módon. A ! 
bírálók ezt a kifejezést tartják felette i 
gyanúsnak s még inkább annak látják a 
záradékot, amely szerint az okmányt 
„super verenandum simulacrum regis 
Andreae proavi dicti Domini Crouy- 
Chanelis" állították ki. Lehetetlen, hogy 
András királynak simulacruma (Nagy 
G. fordítása szerint: arckép, Werlner 
szerint: mellszobor, a grenoblei bíróság 
szerint: emlékszobor, vagy mausoleum) 
lett volna akár a családnál, akár a vá
rosban. Valóban, abban a korban az arc
képek készítése és tartása nem volt any- 
nyira megszokott, hogy II. András 
hasonmását éppen a brastoli szűkös vi
szonyok között keressük. Máskép hang
zik azonban a passus, ha a simulacrumot 
a szó egy másik jelentése szerint: halott 
árnyéká-nak fordítjuk, amikor úgy mó
dosul a pontozat, hogy a szerződés ki

állítása a meghalt király szellemének 
védelme alatt történt.

1282. február 9-én Allevardban La 
tour de Troliéban Crouy-Clianel Félix 
és Márkus testvérek megosztozkodnak. 
Tiszteletreméltó emlékű István herceg 
,,in Italiam per gentem Gallicam 
transivisset“, azaz Olaszországba vissza
tért Galliából s az itt ,,ajándékozás, 
vétel útján" szerzett összes javainak, 
különösen pedig Crouy várának és ura
dalmának örökösévé fiát „velencei 
András"-t (dictum veneticum) tette 
meg. Ezen András igen távoli vidékre 
ment, hogy atyjáról maradt jogainak 
érvényt szerezhessen (bella diversa 
ágens), érettük küzdjön s ezért ezen bir
tokokat átengedte fiainak, akik békés 
osztoszkodást csinálnak egymás között. 
Hivatkoznak azonban arra, hogy atyjuk, 
András, már 1278 január 25-én átadta 
nekik uradalmait, Foscarino Tamás köz
jegyző előtt. Emlékezzünk tehát rá! 
1278 elején, tehát ugyanabban az évben, 
amikor László király Szlavónia kor
mányzó hercegének teszi meg, a két fon
tos esemény teljesen fedi és magyarázza 
egymást.

Az István galliai utazása idején, Hó
dító Jakab aragoniai király felesége Jo- 
lanta volt, Postumus Istvánnak, a III. 
András atyjának a nénje. Nagyon ter
mészetes tehát, hogy a sokat hányatott 
István felkereste ezen testvérét is s 
hogy ezen útja „galliai" útnak számít
hatott. A hatalmas király felesége hoz
zájárulhatott aztán ahhoz, hogy „aján
dékozás és vétel" útján megszerezhesse 
a crouy-chaneli részbirtokot. A chaneli 
birtok kétségkívül egy részét jelentette 
a nagykiterjedésü crouy-i uradalomnak, 
amelynek hűbéreseként Ördög Róbert 
normandiai herceg hívét, Rollót, a Xl-ik 
századból ismerjük s akinek az utódai 
éppen úgy, mint az Arpádfiak, felvették 
a Croy nevet, arról a helyről, amelyen 
megtelepedtek, de nevük átalakult 
Gray-Grey-c és Angolországban a ki

rályi székig emelkedtek. Hogy a piccar- 
diai crouy-í uradalom egy bizonyára te
kintélyes része 1252-ben magyar kézen 
volt, annak ellentmondást nem tűrő bi
zonysága az, hogy az ezen évben, J á 
nos francia király angolországi fogsága 
idején kezdődő nagyarányú parasztláza
dásnak, a „ Jaquerie"-nak vezérét „Mail
re Jaque de Hongrie"-nek ismeri a tör
ténelem. A maitre Jaque „béresgazdát, 
intézőt" jelent. A parasztvezér tehát egy 
magyar uradalom alkalmazottja volt.

Velencei András néven a história min
dig III. András magyar királyt ismeri, 
hiába hivatkozik arra Wertner, hogy a 
krónikások írásaiban ezen a néven nem 
fordul elő. A szerződéscsinálók, akik 
magukat „magyarországiakénak neve
zik, őseik közül az ifjabb Andrást szük
ségesnek vélték, hogy egy jelzővel kü
lönböztessék meg az idősebb Andrástól 
s mivel atyjukat előttük minden szál 
Velencéhez fűzte, természetesen „dictus 
veneticus"-nak nevezték.

Az okirat keltezésének idején András 
már Szlavónia hercege volt, IV. László, 
anélkül, hogy fiává vagy trónörökösévé 
jelölte volna ki, 1278-ban Szlavónia kor
mányzásával bízta meg. Láttuk, hogy 
1279-ben már a fia csinál szerződést. Az 
1282-iki okiratból aztán megtudjuk, 
hogy ez azért történt, mert a két fiú 
atyja, András herceg messzire eltávo
zott bizonyos jogainak érvényt szerez
ni. Ez a messze: Magyarország volt, 
amelynek Szlavónia, ahová a herceg ve
zérnek ment, egy részét képezte. Hogy 
atyjukat a gyermekek nem nevezték 
Szlavónia hercegének, azon nem igen 
lehet csodálkoznunk. A testvérek na
gyon fiatalok voltak még ahhoz, hogy 
holmi közjogi viszonyokat ismerjenek s 
ők ezt tudva sem az atyjuk eme méltó
ságára voltak büszkék, hanem II. And
rásra, a dédapjukra, akire a család 
mint valami nagyon kiváló, nagyon ha
talmas királyra tekint fel.

(Folytatjuk.)
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Magyar
mágnásasszonyainkról

Irta: Mók Ferencné.
Mágnásasszonyainkról oly ritkán ír

nak lapjaink, mert szerénységükkel nem 
kívánkoznak az érdeklődés fórumára. A 
közszereplésükről akkor értesülünk, ha 
valamely jótékonysági aktusban részt 
vesznek. Pedig érdekes lenne büszke 
izoláltságuk kínai falán kis rést ülni 
és bepillantást nyerni lelki életükbe, ott
honukba és társadalmi felfogásaikba. 
Néha pillanatfelvételek is egész jó fo
tográfiát produkálnak.

Gróf Mailáth Józse f né.
A legnagyobb nagyasszonyaink egyi

ke. Izig-véríg magyar érzés dominálja 
cselekedeteit, gondolatait.

Egy akácvirágos májusi délutánon a 
perbenyiki állomáson vonatról leszáll
tam, hogy Mailáth grófné fogatán a kas
télyába menjek. Az „U" alakra épült 
kastély az angol falusi arisztokrata ho- 
meokra emlékeztetett. A főportáié előtt 
ügyes szolgakezek lesegítettek a homok
futóról s bevezettek a grófné dolgozó- 
szobájába. Alig volt néhány percem, 
hogy ebben a tágas, sötéten kárpitozott, 
raffinált ízléssel berendezett ,,buen re- 
tiro"-ben kissé körülnézzek. A kandalló 
előtt hatalmas olvasó asztal állott. Rajta 
revuek, félig felvágott francia brossürák, 
gazdasági munkák és a magyar iroda
lom legújabb termékei kedves össze
visszaságban voltak ott összehalmozva.

A grófné magyaros vendégszeretettel 
fogadott s percek alatt elmerültünk dis- 
Kursciónkba. Bájos közvetlenséggel pa
naszkodott, hogy családtagjai betegek 
voltak s ez most az első alkalom, hogy 
vendéget fogad. Beszélgetésünk alatt 
fiatalságáról mesélt. Széchenyi volt mi
niszternek a lánya s ki első ifjúságától 
kezdve mindig a legkomolyabb tanulmá
nyoknak szentelte idejét. A miniszter 
ngy nevelte leányát, mintha fiú volna és 

vett részt táncmulatságokon és 
egyéb ilyenfé1e szórakozásokban és nem 
ccsérelte el idejét, hogy a sablonos pél- 
a szerint, külföldön töltse el idejének 

egértékesebb részét, üres szórakozáso- 
at hajszolva. Repültek az órák. S mikor 

vegre búcsút mondtam és háziasszo- 
ny°m bájosan nobilis vendégszeretettel

megkötötte fátyolomat a kalapomon és 
lekísért a kocsihoz, szorgosan figyelmes
sé téve az inast, hogy jól takarja le a 
térdemet, mert a zempléni por hamar 
ellep és kedvesen intve búcsút két kezé
vel: azzal az impressióval távoztam a 

| perbenyiki úriházból, hogy egy nagyon 
j értékes asszonykaraktert tanultam meg- 
í  ismerni.

A grófné nemes szerénységgel kerülve 
kerüli a feltűnést és annál jobban kitü- 

I nik. Áldása a vidéknek. Személyesen 
j győződtem meg arról, hogy finom ér

zékkel meg tudja látni a nép ezer baját 
j és meg tudja találni az orvoslásnak ta

pintatos módját. A bodrogközi nőegylet 
az ő elnöksége alatt lett egyike a legví- 

I rulóbb intézményeknek. Sok-sok falu 
j  szegénye áldotta nevét, sok tanulni vá- 

gyó gyermek és ifjú neki köszönhette 
i neveltetését és diplomáját, sok beteg az 
! ő segítségével nyert gyógyulást, fürdő- 
| zést és orvosi kezelést és sok öreg, élet- 
I fáradt ember hajlékot és támogatást 
j  nyert általa.

Személyes érintkezésben bájos, köz- 
i vetlen, természetes, nobilis szerénysége 
| nem tudja előtérbe tolni szellemi fö

lényét, lelki kincseit, cselekedeteiben 
nyilvánul meg lényének nemessége.

! Nőies sajnálkozással, biztos szemekkel 
látja és sajnálja a nyomort és legtisz
tább örömét képezi, ha a szenvedés 
könnyét törülni tudja. Hideg komoly 
külseje a legmelegebb kedélyt takarja. 
Férje, legkiválóbb nemzelgazdászaink 
egyike. Munkálkodásában geniális asz- 
szonya támogatja s nem egy feltünést- 
keltő brossürának volt az inspirálója. A 
legszebb házasságban élve, gyönyörű 
lelki összekapcsolásban dolgozik az urá
val: a közért, ideális eszméikért. íMert 
a gróf gazda-politikája nobilis és humá
nus, Pl. megvásárolt egy teljesen elha
nyagolt nagy birtokot. És rövid nehány 
év alatt a gróf ezekből a terméketlen 
lőzegföldekből egy mintagazdaságot csi
nált, a vadvizes aszatos táblákon a leg
jobb termést aratta. És mikor a birtok 
virágzásának tetőpontjára ért: szétpar
cellázta, hozzáférhetővé tette a kincses 
földeket a szomszéd községek lakosai 
számára, boldoggá téve a mindig föld- 
éhes gazdákat. Úgy mondták, hogy ezt 
a parcellázási gondolatot is a grófné 
suggerálta urának, mert ezzel is a hu
manizmus szolgálatában cselekedett.

A grófné kitűnő gazdasszony és tu
domása van nagyszabású háztartásának 
minden ügyes-bajos dolgáról. Tyúká- 
szata híres és személyes ellenőrzése 
alatt áll. A házi ipar terén oly jártas
sága van, hogy személyes vezetése alatl 
működik nem egy ilyenfajta bodrogközi 
telep, mely hivatva van, enyhíteni a 
szegénységet és a munkanélküliséget.

[ És ez a pompás háziasszony pihenő 
óráiban a legszívesebben a zenekultusz
nak hódol. Híresek voltak a perbenyiki 
pénteki zenés-estélyek. A vidék zeneki
válóságai itt találkoztak a grófi vendég- 
szerető hajlékban. Majláth gróf kitűnő 
zenész, művészies harmonium játéka 
magas nívóra emelték házi koncentjeit s 
a grófné mély zenetudása és rendkívüli 
érzéke a klassikus zene iránt csak emel
ték ezeknek az estéknek értékét.

Gazdag lényének minden kincsét két 
kézzel szórja azoknak akiket szeret és 
érdemesnek tart az érdeklődésre. Neve 
fogalom és áldva emlegeti egy egész vi
dék. Igazi nagyasszony, aki a régi úri
asszonyok lelkijóságát és cselekedetei
nek n o b ilisá t a mai modern nő nagy 
tudásával, komoly munkásságával, szé
les látókörével és leszűrt ítéletével gyö
nyörű harmóniában képviseli.

Csipkerózsa
Lélektelen, mély álom szállt szemére, 
Mert elátkozták s megfogyott a vére.

A vadrózsának tüskés, kusza ága, 
Krisztus-koszorút font már homlokára.

A csonka házban vén baglyok tanyáznak, 
Álmára csak a csillagok vigyáznak.

Vannak, akik hej, régen elfeledték.
De élnek még tán szerelm es leventék.'...

M ajd egyszer, egyszer — beköszönt a
hajnal

És kiirtok szólnak zengő diadallal.

Magyarország, te árva Csipkerózsa, 
Ébredsz még boldog, nótás virradóra!

Öröm-sereggel, csókosan jön érted,
A várva-várt szép vőlegény: az Élet!

György Lajos
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A vörös rém
Újra kisért a vörös rém,
Közöttünk jár napról-napra,
Fel-felbukkan, s ránk vigyorog 
Félelm etes arculatja . . .

Eddig még csak rejtekhelyen,
É jjel bujkált félve, lopva, —
S ma már nyíltan, vértszomjazva 
Merészkedik a porondra . . .

Eddig még csak leplezetten 
Szőtte tervét — ravasz csellel — 
Ma — álarcát sutba dobva 
Tör vérünkre — könnyűszerrel. . .

J a j  a nemzet mérges kígyót, 
Melenget a szive táján,
Mely sziszegve őröl, rombol, 
Élösködik a sudárfán . . .

Az őstörzset átkarolja,
Fojtogatja, vérét szívja —
Amíg egyszer levelestül, 
Mindenestül elpusztítja.

Süket magyar, vakult magyar, 
Meddig tűröd tétlen még ezt, — 
Hogy a métely nyíltan oltsa 
Testedbe a gyilkos mérget!?

Meddig tűröd, hogy e rút szörny 
Ott romboljon kőzetedben,
S mint lassú kór emészthessen 
A legyengült szervezetben!?

Fel hát magyar, fel a gátra!
— Feléd intő szózat csendül — 
Vápd ki, metszd ki a rákfenét,
A húsodból — gyökerestül!

Balga magyar, hivő magyar,
Elő tüstént: szóval, tettel! — 
Nehogy bitót, kinzókamrát,
Magyarirtást láss mégegyszer!

Kongva üt a végső óra:
Sújtson le a törvény ökle;
Tápodj rá hát a kígyóra — 
Pusztuljon el — mindörökre! . . .

Februári strófák
Arra a szokatlan hírre, hogy az Ur 1925 

évének februárjában  -j-16 Celziust mutatóit a 
hőmérő.

Lapozgatok a naptárban, —
Hogy mi van hát!? — nem tudom — 
Napsugár ring erdőn, réten,
S rügy pattan az ágakon . . . 
Elmélkedem, mint egy bölcsész,
S amilyen okos vagyok:
Megérem, hogy feltalálom  
Az ötödik évszakot.
Mert az mégis példátlan, hogy 
Télidö-szak közepén  
Ákvárell-zöld füvet rágjon 
Fehérszőrü, kis tehén! . . .
Bizony felfordult világ ez:
Nyáron van tél — télen: nyár,
S héber-módra működik a 
Melengető napsugár . . .
B aj van, baj van! — Rút varázslat 
Játszik vélünk — annyi szent, — 
Rossz egy küllő a nagy Gépben, 
Megbomlott a földi rend,
Vagy talán az Alkotó is 
Levette rólunk kezét,
S önmagára hagyta ezt a 
Fáradt, bűnös sártekét! . . .
Ezért van hát itt télen: nyár — 
Nyáron: metszös, téli fagy, —
Ezért van itt annyi kergült,
Annyi hibbant emberagy . . .
Azért járnak — lányok, dámak 
Lengén, félig meztelen —
S hócipőben gyöngyvirágot 
Keresnek a réteken . . .
De nem tart ez már sokáig!
Sejtem  — jós bár nem vagyok!

Véget ér e tűrhetetlen,
Érthetetlen á lla p o t. . .
S jövőben a kegyetlen Sors
Nem csinál majd ily zavart, __
Drágasági pótlék címén 
Küld jeget, hózivatart. . .
Ne féljetek  hát barátim!
Hull jaég szíízi, tiszta hó —
S júliusban — minden áron — 
Betoppan a T é la p ó .. .
S reánk rikkant tréfás kedvvel. 
Fáztok!? No csak fázzatok!
Ügy kell néktek  — februárban 
Volt már elég n y ara tok !...

A Nemzet
A „Nemzet” művészestélyén szavalta: 

Szegedy Zsozsóka.

Csitlagtalon volt a magyar éjszakája'.
Kietlen sötétség borult régen rája.
Igaz: volt sok fényes nemes magyar elme 
De a Hálátlan kor régen e lfe led te! . . .

L elk i sivatagunk sötét é jje léb e:
Végre új üstökös borit mindent fénybe . .
Ezt az új üstököst a  Nemzetnek hívják: 
Minden sorát híres magyar elm ék írják!

Mindent a Nemzetért, mindent a  Nemzetnek: 
Ez legyen jelszava a magyar em bernek!
A ki a Nemzetért küzd, vagy bármit áldoz: 
Méltó a Nemzethez, m éltó önmagához!

Pártolják, szeressék, vegyék a  Nemzetet: 
Em eljék magasra ezt a dicső nevet!
A ki ezt cseleksz i: büszke lehet rája. 
így  lesz a Nemzetnek kultúr katona ja!

Még néhány szól m o n d o k . . .  bár kissé elkésve 
De érzem : ez van most le ikein kbe  vésve:
Ilyen szép ünnepünk régen volt mái nekünk 
A Nemzetért halunk, a Nemzetért élünk!

(Függöny)

Átok-megvetés kalásza
A gond, a kin, a keserűség őröl 
És holtrazúznak veszett kenyérharcok'
És fújnak szelek bús átok-m ezőkről 
És integetnek sötét halál-partok.

Hogy mért megyek és hogy m ajd hová jutok?  
Óh nem tudom én és sohasem kérdem !
Mint sújtott Ahasvér kábultan futok,
Mig össze nem fog roskadni a térdem!

Á tok-virágok nőttek a mezőmön:
Óh, szomorúság volt, amit kaszáltam  
S most em lékezés útjain vergődöm  
Tépclödve és félhalottra vállán.

Óh, szörnyű átok-m agot vetettek cl 
Az őseim egy Krisztuslalan évben,
Amelyik most keserű m agszem ekkel 
Sorvaszt s fojtogat halálossá értem!

Böszörményi Zoltán,
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CSÁSZÁR ELEMÉR DR. 
a nagy aesthetikus és kritikus, a 
Magyar Tudományos Akadémia 
tagja, egyetem tanár, kinek mélyen 
szántó írásai sok élvezetet nyújta
nak az irodalomért lelkesedőknck.

DR RÉVAY MÓR JÁNOS, 
a Révai Testvérek Irodallmi Inté
zet migynevü tudós vezérigazgaló- 

tudományos író a legel
sők sorában áll, mint kiadó — a 

legnagyobb.
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KÁLLAV 1IBOR, 
volt pénzügyminiszter, aki a sza
nálással kapcsolatos pénzügyi kér
désekkel foglalkozott, Ebbeni minő
ségében olyan nagy és értékes mun
kát végzett, mellyel öregbítette azt 
a jó nevét, amelyet pénzügyminisz
teri tevékeny munkája alatt kiér

demelt.

DR. ÁGNER LA JOS,
a kitűnő orientalista, aki széles
körű tudásával, valamint japán és 
khínai fordításaival tunt fel, A 

„Nemzet" (munkatársa.

MORVAY GYÖZÓ DR. 
a kitűnő tollú aesthetikus, Byron
jai la ló. Koeppel Byronról irt köny
vét ő fordította magyarra, amit a 
Tudományos Akadémia adott ki, — 
A nagy angol poéta teljes szerel
mi levelezéseit is az ő tolmácso
lásában közöljük mostani szá

munktól kezdve.

FARKAS DEZSŐ 
a Vitézi Szék országos hírű regöse, 
aki regős csoportjával zengő ma
gyar énekkel és zengő magyar mu
zsikával h.rdeti a dicső múltat és 

a nagyszerű jövőt.

PINTÉR JEN Ő  dr„ 
a legnagyobb magyar élő irodalom- 
lörténetíró, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia tagja. Hatalmas 
írói munkásságot fejt ki. Jelenleg 
6 kötetes magyar irodalomtörténe
ten dolgozik, melynek különös ér
dekessége az lesz, hogy napjainkig 

dolgozza fel anyagát.

KOZMA ANDOR, 
a kiváló költő és író a Magyar Tu- 
detnányos Akadémia tagja, aki 
most aratott páratlan sikert Goethe 
teljes Fausztjának gyönyörű fordí

tásával.
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Magyar Nemzeti Szövetség
A Magyar Nemzeti Szö
vetség szociálpolitikai 

előadásai
Hasznos és hazai irodalmunkban 

még eléggé meg nem gondozott 
(munkát végez a Magyar Nemzeti 
Szövetség szociálpolitikái főosz
tálya, amikor már másodk éve elő
adás sorozatot rendez a szociális 
kérdésekről,

E kérdések tárgyalásával nálunk 
kevés ember foglalkozott s ha azok
ról szó esett, inkább politikai, mint 
humánus és emberbarát szempon
tokból kerültek ezek szemünk elé.

Pedig e kérdések taglalása elől 
kitérni nem lehet s ha azok csak 
az ostályérdekoket képviselő poli
tika uszályhordozói, a szép és ma
gasztos esztmék eltorzulnak s kihív
ják az ellenmozgalmakat.

Ezért nagy feladatra vállalkozott 
a Nemzeti Szövetség, mely minden 
politikai célzattól menten tsztán 
nemzeti és emberbaráti szempont
ból tudományos és mégis népszerű 
módon ismerteti és vizsgába a kér
déseket,

A magyar tudományos élet kivá
lóságai, kiknek jórészét a müveit 
nyugat is ismeri — kapcsolódtak a 
Szövetség munkatársai sorába s 
ez biztosítja, hogy a szociális kér
dések magas színvonalon, széles is

meretkörrel, tárgyilagosan világít
tatnak meg.

Egy rövid áttekintés a szövetség 
előadásainak múlt és jelen évi elő
adás sorozatára meggyőz minket, 
hogy a szociális kérdések egész 
köre tárgyalás alá kerül s ezáltal 
alkalmat kap a nagymagyar közön
ség, hogy e kérdésekben minden 
célzatos befolyásolástól menten tá
jékozást nyerhessen.

Nincsen terünk arra, hogy az ed
dig megtartott előadások mindegyi
két ismertessük, annak dacára, 
hogy azzal nagy szolgálatot ten
nénk olvasó közönségünknek. Ezért 
csak a már megtartott öt előadás
ról mondunk pár szót; felhívjuk 
olvasó közönségünk figyelmét a kö
vetkező nagy értékű előadásokra, 
melyek minden hétfőn délután 6 
órakor tartatnak a m. kir. Pázmány 
Péter tudományegyetem bölcsészeti 
karának VI. sz. előadótermében. 
(Múzeum körút 6—8, sz.)

A folyó évi előadás sorozatot be
vezette Balogh Andornak az áll. 
munkaközvetítő hivatal h. vezetőjé
nek értekezése ,,A pályaválasztás 
és pályaválasztási tanácsadás" cí
men. Súlyos helyzetünkben alig van 
ennél fontosabb s megoldásra váró 
probléma. Az előadó kifejtette, 
hogy a pályaválasztásnál az első 
és legfontosabb feladat az egyén rá-

i  termettségének vizsgálata. Nem a 
I mechanikus, de az értelmi ráter

mettség a döntő tényező. Az állam 
már maga is gondoskodik az irá
nyító elv érvényesítéséről s meg
indult a munka azirányban hogy az 
így eddig elveszett értékeik meg
védésére és hasznosítására jövőben 
nagyobb súlyt helyezzünk.

Szántó Menyhért a népegészség
ügyi muzeum igazgatója mun- 
kásvédelem nagy feladatait tár
gyalta, visszapillantva az idők fo
lyamán lefolytatott s egyes ember
barátok által kezdeményezett kí
sérletezésekre. Majd áttért a jelen 
idők feladatainak rendszeres is
mertetésére, nagy keretekben vá
zolván a kulturális, egészségügyi, 
népjóléti és gazdasági téren múl- 
katlanul megteendő intézkedése
ket, melyek végcélja, hogy az 
egyén jó munkája mellett megta- 

I lálja jó megélhetését.
Kovrig B éla  a miniszterelnökség 

szociálpolitikai o.-ztályának elö- 
i adása foglalkozott napjaink leg
égetőbb rendezést kívánó problé
májával a munkanélküliséggel. B e
igazolta, hogy e kérdés nem egy 

I ország, hanem ma egész Európa 
I rákfenéje, melyet a gyalázatos bé- 
i kék hoztak életre egyaránt sújt

ván a győzőket és legyőzőt leket. 
Naigyon nehéz ezért megtalálni a 
baj orvosságait, de erélyes intéz

k ed ések  enyhíthetik a veszedel- 
I met.

György Endre volt miniszter, 
Európában ismert nagynevű tudó
sunk ismertette az angol F.abian- 
társasg működését és világszetie 
ismert szociális előadásait, E szo
ciális mozgalmaknak. E társaság 
állapította meg az tvngol szociális 
mozgaLmak alapvető eszméit s 
szabta meg a munka irányelveit 
Ennek folyománya volt, hogy a 
különben szélsőséges szociális 
programm dacára is, mérlegelve a 
viszonyokat s ahhoz alkalmazkod
va, oly konzervatív államban is 
mint a minő a 3ritt birodalom a 
munkásság képviselői a kormány
zás gyeplőit is kezükbe vehették

György Loránd  nyugalmazott mi
niszter az egyéni és világgazdaság 
című értekezéséiben kifejtette, 
hogy a világ felforgató úgyneve
zett „békék" megölték a nemzet, 
közi termelést és forgalmat. Évti 
zedek telhetnek cl, míg a világ- 
gazdaság termelési tényezőként 
számításba jöhet. Az egyes államok 
is csak kísérleteznek és kínlódnak. 
Az egyén gazdasági erejének kell 
életre kellni s erösönid. hogy ezek 
kifejlődése tegye erősebbé az sl- 
lamélet gazdasági fejlődését. Sújtja 
ugyan a béke az egyént is, de ez 
lazíthatja legelőbb a reá rakott 
béblyókat.

Talán még jobban {elkölthetik 
I tárgyuknál fogva az érdeklődést a 
J most következő előadások A le- 
i hetöséghez képest röviden ismer- 
| tetni fogjuk ezeket is.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Excelsiov!
Agyamban az eszme: a nap tüzel, ég• 
Föl hát a magasba, a föld nem elég!
Itt lenn buta lánc köt, durva sötét ver,
S fönt vár a sugáros, a végtelen éiher. 

Föl hát a magasba a csillagokig!
Ott bontja rügyét a dicsőség.

Rab tett a hazám, a szivem csupa rom, 
És én: a hazátlan a fényt akarom! — 
Már csontos az öklöm, izmos a lábam, 
Nem félek a vemhes idők viharában. 

Fel! felrepülök szilajon, szabadon,
Hol nem ver az emberek átka . . .

S kigyullad a nap . . .  tüzes árja vakít 
Ott fönn keresek valamit, valakit. 
Gyerekmese, álom, pára vagy Isten?
Ki él, hogy örülni, tusázni segítsen? — : 

M indegy..  . csak előre, előre tovább! 
Szent harsona csendül elébem.

Eggyé-köt a múlt s a jelen fonala: 
Verlaine zokogása Durante dala. 
Sok-sok miriád nép könnye, szerelme 
S húsz évezer álma lobog ma szemembe: 

És én: a pogány, a magyar hegedős 
Hajrázva török fel az égbe! —

Én is robotoltam a gúla tövén,
Hogy majd Cleopátra rubintos övén 
Szép álmot aludjak Róma hadárul,
S az égi keresztnek örök sugarárul.

S én sírtam el egykor a szív panaszát 
Hamletiéi a bús temetőben . . .

S voltam Zaratusztra, Atilla, Magóg,
És voltam a Gréve-piacon demagóg.
Volt házam a börtön, volt a kolostor,
S volt célom a stóla, a lant meg az ostor. 

Hej, férfiak, itt beborult a világ, 
Gyertek velem új kikeletre! —

De, hajh, titeket közöny átka temet.
S nem érti meg egy sem az én hitemet; 
Az én hitemet, mely értetek égett,
Hogy harcra hevítse az emberiséget: 

Szent harcra, mely ha szül buta vészt 
Zengő diadalra vezet majd . . .

S im, lágyan özönlik az éi hava rám.
De nékem az eszme: a fény az arám!
Itt minden elomló, színtelen óság 
S fönt vár a babér, a tudás, a valóság.

Ez kell nekem; erre török, repülök 
Én, én: a merész örök-ember! . .

Föl hát a magasba vígan, szabadon'
Az őszt: a halált tagadom, tagadom.
S ha lenn buta lánc höl. durva sötét ver, 
Fönt vár a sugáros, a végtelen éther!... 

Hajrá csak előre a csillagokig!
Ha győzni, ha bukni: — e lő r e ! . , .

(Debrecen.) Vághy-Benyovszky Pál
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

A „Nemzet": magyar családok 
szellemi táplálékának régen várt 
formaöltése! — Legyen hát szíve
sen látott vendég minden magyar 
ember asztalán.

Pasztell a szülővárosomról
Irta: Varga Béla.

Ez az ucca még ismer engemei,
Ahol ballagok — bús öreg gyerek. 
Ismer a vén fa, az udvar, a ház — 
(Benne most rabló, tolvaj nép tanyáz)

Amerre most csak lopva léphetek, 
Gyászosan kong a régi kövezel,
Egy ablak alatt halkan surranok,
Hej, hol vannak a régi hajnalok . . .

Hivogatóan int a temető:
A száz keresztes öreg jóbarál,
Utolsó útján, bús ősz-alkonyon 
Ide kisértem a tegjobb anyát.

Lelkem re em lékek zápora hull.
Egy zöldmohos, vén kőpad integet, 
Lehajtott fejjel, könnyes arccal 
Emlékezik egy megtért, jó gyerek.

A Tiszapartröl virágillatot hoz,
Életről dalol az alkonyi szél.
A temetőben száz bús kőkereszt-fej 
Az elmúlásról halk mesét mesél.

A kis kápolna ódon hajójában  
Kisértet-kcr búg gyászos éneket,
A sirhantok közt em lékek suhognak 
S az én bús lelkem  csak temet, temet



Magyar irodalom
Legnehezebb (kritikát írni t, 

könyvekről. Minden kritika a bí
ráló szubjektív érzése s nem je
lenti egyszersmint, hogy az olva
sók felfogását is visszhangozza. A 
könyvet szeretni kell! Aki szere 
az megveszi, olvassa, vitatkozik 
róla és véleményt forlmál írója ér
tekéről. Ez a termékeny kritika! 
A közönség bírálata mely irodal
mat teremt és a nemzeti művelő
désnek sziklaszilárd alapja.

TEVELI MIHÁLY, 
a kiváló ifjúsági író.

Teveli Mihály: Lidércfény, ifjú
sági regény. — Ifjúságii irodalmunk 
dókái halála után elnémult. Nem 
voltak íróink, akik a gyerekiélek 
aúvárlatát tűzték volna ki célul s 
ha egy-egy még vállalkozott is rá, 
hiányzott belőle a mesekészség, 
mely a serdülő ember figyelmét 
(gyedül képes lekötni.

Hosszú szünet titán végre mégis 
csak itt van egy ízig-vérig ifjúsági 
regény. Tevelli minden sora el
árulja az ifjúság iránti végtelen sze- 
retetét és megértését. Meseszövése 
bájos finom, soha cl nem lankadó. 
Fordulataival az érdeklődést foly
ton ébren tudja tartani és szinte fáj 
oucsul mondanunk könyvének, ha 
már elolvastuk.

Erkölcsi irányzata — nemes. De 
nem száraz pedagógiával mondja 
®j' hanem folyton és folyton friss 
történések arany szállaival szövi 
át és át, ihogy tulajdonképen észre 
Kern vesszük tanítását, csak a szí
vünk mélyén érezzük: jobbak ne
mesebbek lettünk általa.

Tábor Ferencet, — főhősét, — az 
iskolától, Svájcon keresztül meg
ható kalandok kíséretében vezeti 
Kormöcre. A megbotlott kis diák
ból szemünk láttára nagy tudású 
mérnök lesz, akinek szenvedése 
megrikat bennünket, küzdcl mei lel
kesítenek, sikere pedig örömet 
okoz. A bányászélet közvetlen le- 
*,r j  végtelen kedves és különösen 
érdekessé teszi az, hogy Körmöc 
történetéből is vegyít bele egy há
lósán színes kis eseményt: a föld 
megrendülésért,

Nagy nyereség Teveli könyve, 
az ifjúság haszonnal és élve

zettel olvashatja, a felnőttek pedig 
h t  & k ^r^k^ben gyönyörköd-

Alexander Bernát: Tanulmányok.
1. Filozófia, II. Művészet. Alexan
der mély szántásu tollát hosszabb 
ideig nélkülöztük. Ez a hallgatás 
ideje azonban nem volt meddő, 
amiről két testes kötele tesz ta
núbizonyságot,

A modern magyar irodalomban, 
a filozófia teljesen elhanyagolt te
rület. Mintha csak lyrában olvadna 
fel a nemzet alkotó képessége, a 
positiv tudományok iránt irodal
munknak nem sok érzéke van.

Alexander kimagasló útjelzőnk 
ezen a téren. Logikusan kapcsoló
dik egyik gondolata a másikba el
szakíthatatlan lánc gyanánt, mely 
szigorúan körülzárja a tudás hatá
rait. Mint filozófus e határokon 
belül marad, jól tudva, hogy az 
ész birodalma csak ennyi! Ha 
azonban lelke szárnya fölkapja, ak
kor az esztétika elvont országába 
röppen és leli marokkal szórja 

I ránk lelke virágait. Mint filozófus 
reális, mint aesthetikus — ideális,

I Mindkét könyvére büszkék lehe- 
j tünk, mert a magyar gondolkodás 
| és művészetek nagyszerű horizont

ját tárja elénk.
Bónyi Adorján: Pillangó. Bónyi a 

j finom hangulatok írója. Nem íörié- 
j  nések, nem a mese, hanem a lelki 
í élet feltárása, ami müveiben meg

ragadja az olvasót.
Minden novellája egy-egy pók

háló szerű csipkefátyol, mely alatt 
I vérző vonagló szívek biborlanak. 

A fiatal magyar elbeszélők között 
egész különös, egyéni helyei foglal 
el. Egyéni, eredeti és minden vo
nása művészi.

Bárhol üssük föl könvveit. azon- 
i nal ráismerünk, A sorok közül ő lép 

elénk, ő szenved ő beszél, ő gyö
nyörködtet bennünket. Bónyi min
denkor Bónvi marad, összetévesz
teni senkivel sem lehet.

A Pillangó újabb fölfelé lcndü- 
lést jeleni írói pályáján, mely ed
dig csak emelkedő ágban haladt.

Könyvének egyik legszebb no
velláját az Ezüst lakodalom címűt 
szépirodalmi részünkben bemutat- 

í luk.
Viharban; Debreceni fiatal köl- 

I tők anthologiája. Mikor a Holnap 
1908-ban Nagyváradon megjelent, 
forradalom szele rcmegtctlc meg 
az elposványosodott irodalmi ber- 

| keket. Uj hang, uj színek uj mu
zsika csődí'tette össze a felfigyelő- 

! két. A Holnap győzött s a vidék 
j betört Budapestre. Adyt, Babicsot,
I Dutkát, Ernőd Tamást és Juhász 
i Gyulát küldte Nagyvárad harcba. 

Babits kivételével mindenik mű
vészete annyi magyarsággal volt 

, telítve, hogy az akkori hivatalos 
! nagyságok föl sem vehették volna 

a versenyt e téren velük. Mégis a 
| .nemzetköziség" bélyegét sütötték 
j rájuk,

A holnaposok forradalmárok és 
, nem jó magyarok lettek.

Debrecen ekkor meg akarta mu
tatni mennyivel jobb magyar, mint 
Nagyvárad és felelet gyanánt A 
Holnapra, megjelent a Bokréta. 
Debreceni költők verseit tartal
mazta, s ha jól emlékszem Oláh 
Gábor, Baja Mihály és Gyakössy 
Endre léptek benne a porondra.

Hát bizony a bokréta elhervadt.
! Egyedül Oláh Gábor maradt meg 

értéknek, a többi debreceni költő 
semmit sem hozott.

Majdnem ez az érzés fog el most, 
hogy a Viharban-t olvasom. Ba- 
binszky Béla és Juhász Géza te lje
sen Babits hatása alatt állanak. 
Minden soruk póz, formaérzésük 
nincs és zeneileg képtelenek egy 
sort is megütni úgy, hogy az vissz
hangot keltsen. Gulyás Pál versso
rokban tördelt lapos prózát nyújt 
erőszakolt hangulatokkal s a gon
dolatritmus teljesen ismeretlen fo
galom előtte.

Benyovszky László és Harsányi 
László hangja fiatalos, üde, kedves 
ugyan és a tehetség jelét homloku
kon hordják, de ezek a versek 
még nem kötetbe vallók.

Vághy Benyovszky Pál azonban 
kemény legény. Ennyire készen, 
ennyire kiforroltan kevés költő lé
pett a nyilvánosság elé, mint ő. 
Poéta a javából s a mai ifjú költői 
nemzedékből árboc gyanánt ina- 
gaslilk föl. Tiszta, érces hangfa 
szívünkbe kap művészi érzéke, 
zeneisége, csiszolt formái igaz él
vezetet nyújtanak.

Miatta de csakis miatta érde
mes volt a Viharban című antholo- 
giát elolvasni.

A magyar népköltési gyűjtemény 
uj kötete: Nagyszalontai gyűjtés.
A magyar népköltési gyűjtemény, 
melyet a Kisfaludy Társaság meg
bízásából az Athenaeum ad ki, s 
melynek nagyrészt már elfogyott 
kötetei Magyarország népének ren
geteg szellemi kincsét halmozták 
fel, hosszú szünet után ismét uj kö
tettel gyarapodott. Az uj kötet 
anyagát Szendrey Zsigmond sza- 
lontai tanár a lelkes szalontai 
diákok segítségével, nagyrészt a 
háború viharában, úgyszólván az 
utolsó pillanatban gyűjtötte össze 
s mentette meg a magyar folklo
risztika számára és a magyar kö
zönség gyönyörűségére. A kötet 
dalainak, meséinek s Kodály Zol- 
tángyüjtötte dallamainak ízes, ma
gyar szépségén kívül csak az arany- 
jánosi vonatkozások is melyekre 
a gondosan elkészített jegyzetek 
mindenütt felhívják a figyelmet, kü
lönösen értékesek s eltéphctcll'en 
kapcsolatot teremtenek e föld ma
gyarsága s az egyetemes magyarság 
között.

Révai Nagy Lexikon 17-ik kö
tete. Mikor az ember ezt a pompás 
kötetet lapozgatja, akaratlanul a 
béke boldog ideje jut eszébe. Ma 
már úgy tekintünk vissza az 1914. 
előtti éveikre, mint az ámuló gyerek 
a mesékre. Igen, egyszer volt, hol 
nem volt, volt olyan kor is ezen a 
világon, amikor itt Európa keleti 
kaouiában mi magyarok hordoztuk 
a kultúra zászlaját!

Voltak nagy íróink és nagy ki
adóink. A magyar lyra, regény és 
színnuiirodalom a magyar tudo
mány hódítva járták be a glóbusz 
minden országát. Egy nagyra hiva
tott nemzet élt itt a Duna-Tisza 
közén, aki nemcsak karddal, de 
tollal is írta történelmét.

Mindent, amit szépet, nagyot al
kottunk egy ezredév alatt nzt egy 
tudós kiadó aztán összegyűjtötte 
s ebből a lelkes emberfölötti mun
kából született meg a Révai Nagy 
Lexikon.

Sok kincsünket elvitte a világ
égés, de ez, mint kultúránk kima
gasló bérce, ellentállott a veszedel
meknek. Évről, évre meg-megje-

lent cgy-cgy kötete a könyvpiacon 
dacosan odakiáltva az egyre ter
jedő sötétségnek: a magyar még 
él, küzd, virraszt és tanul.

Megkérdeztük Révait, nii a pro- 
grammja, mint könyvkiadónak a 
jövőre? Szomorú feleletet kaptunk; 
— a kiadói programm hónapról- 
hónapra és hétről-hétre restringá- 
lódik és azt hiszem rövidesen tel
jesen megszűnik Csonka-Magyar- 
országon, a mai lehetetlen viszo
nyok között.

Egyetlen kiadványunk a lexikon, 
amelyet czidőszerint közrebocsáj- 
tunk, mert nemzeti becsületkérdés
nek tartjuk, hogy ezt a munkát be
fejezzük bármilyen áron és bármi
lyen nehézségek ellenére.

Révai lexiconjával nem csak ma
gának, de nemzetének is a legrna- 
radandóbb emlékművet állította.

Boross Sándor: Árvaság. Első 
kötete, a Tánc, 1920-ban nagy el
ismerést keltett, mert a benne ki
ütköző fiatalos szertelenségek mel
lett igazi értékeket s még több ígé
retet adott. Az Árvaság költőjében 
lehűlt már a híg láva. túl van a 
forrongó kezdeten, s az ifjú, nagy, 
bizonytalan káoszból bizton, szi
lárdan kiemelkedik. Minden saját
sága határozottan kifejlődött, s 
egész költői alakja megkapta im
már azt a végleges formát, férfi
arcot, mely teljesedhetik, talán 
fogyhat, de lényegében változni 
nem fog. Tipikusan magyar arc 
melyen legjellegzetesebb egyéni 
vonás az erő. Boross Sándor költé
szete minden gyökérszálával a 
magyar irodalmi múlt talajába s a 
néplélek titokzatos mélységű hu
muszába fogódzik, innen szívja a 
létét tápláló, fejlesztő nedveket, 
dúsan és sokat, hogy törzsöké, mint 
a jegenyéé, magasra kinőlhesscn a 
múltból, sudara befuródhassék lá
zadón a mai hideg égbe, ahol vi
hart lélekzik de ellát és kiálthat 
messze, túl a rónaságon, a hegye
ken át, ki a végtelenbe.

KÖNYVVÁSÁR.

Amateur kiadások:
Hangay Sándor: Regős énekek 

Erdély országból, számozott pél
dány, Ára: 50.ÖÖ0 kor.

Athenaeum kíadvánvai: 
Magyar Népköltési gyűjtemény, 

Nagyszalontai gyűjtés. — Ára: 
112 000 K.

Bemard Shaw: Szent Johanna. 
Ára: 77.000 K.

Hauif meséi. Ára: 98.000 K, 
Légrády kiadványai:

Bónvi Adorján: A pillangó (no
vellák). Ára: 49.000 K,

Ferenc József bizalmas levelezé
se és titkos rendelkezései. — Ára: 
105.000 K.

Lázár István: Betulia virága. 
Ára: 28.000 K.

— Koppány, Ára: 28.000 K.
Rákosi Viktor: Boldog idők, 

boldog emberek. Ára: 26.000 K, 
Paníheon kíadvánvai: 

Goethe-Kozma: Faust I. II rész. 
Ára: fűzve 78.400, kötve 98.000 K.

Schopenhauer: Tanulmányok I. 
II sorozat. Ára: fűzve á 56.000 
kötve á 73.500 K.

A fenti könyveik a pénz előzetes 
beküldése után kiadóhivatalunk 
könyvosztályában megrendelhetők.
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Goethe-Kozma: Faust I. cs II. 
rész. A magyar közönség Goethe 
Faustját eddig Dóczi. Várady An- 
(al és Palágyi Lajos fordításából 
ismerte. Dóczié volt a legnépsze
rűbb s így a legjobban elterjedt. 
De ő csak az I. részt ültette ál. 
Várady pedig a második résszel 
kísérletezett. Egyöntetű feldolgo
zása mindkét résznek most került 
elsősorban a magyar könyvpiacra

Kozma Andor ismert brilliáns 
verselő készségével az összes ed
digi fordításokat felülmúlta és mél
tó hangon szólaltatta meg Faustot, 
Müve nem szorosan vett fordítás 
— 'bár a legihübben tükrözi vissza 
az eredetit, — hanem komoly köl
tői munka, ö  megértette Goethét s 
azt gyönyörűen ragyogtalja vissza.

Legmosteribb a II. részben, ahol 
a homályos részekre fényt vet s 
oly éles megvilágításba helyezi 
azokat, hogy rögtön megértjük és 
átfogjuk az egész nagy conccptióju 
müvet.

Nyelvezete Goethei, de zenéje, 
nemes érce — Kozma Andori. A 
Panlheon méltó köntösben állította 
ki ezt az igazán szép és nagy mun
kát, mely méltó díszére válik iro
dalmunknak,

Schopenhauer: Tanulmányok I.
II. rész, Schmidi József művészi 
fordításában valóban élvezetes ol
vasmányt nyújtanak a nagy pesz- 
szimisla iköltő filozófus tanulmá
nyai.

Schopenhauer a gondolatok köl
tője. És tegyük hozzá: a szomorú 
gondolatoké. Amerre vezet ben
nünket, a könny szivárványhidja 
ragyog fölöttünk megszámlálhatat
lan színskálájával.

Schopenhauert mindig olvasni 
fogják. Különösen azok, akiket az 
élet megtépelt. Soha jobbkor nem 
hozhatta ki a Panlheon, mint most, 
amikor kenyeres pajtásunk lelt a 
könny.

Ranschburg Viktor, aki a ma
gyar könyvkiadás hérosza, remélem 
a teljes Schopenhauerrel fog meg
ajándékozni bennünket.

Henri Allorge: A nagy katakliz
ma, A fantázia szárnyán a messze 
jövőbe röpít bennünket a szerző, 
hol fantasztikus világiban élünk. 
Mint valami nagyszerű film pereg
nek le és egymást hajszolják az 
események. Évszázadok jövőjébe 
látunk, de az idő távlatán keresz
tül is egy fix pontunk marad, mely 
körül tengely gyanánt forog az 
egész mindenség — az emberi szív.

Az ember, az én, az egyén a re- 
naissancc óta a legnagyobb rejtély, 
mely legjobban érdekli — az em
bert. Önmagunkat megismerni, föl- 
födözni, a lélek kiszámíthatatlan 
útjait felmérni a művészet egyik 
legfőbb célja. Henri Allorge ezt a 
törekvést mesteri módon oldja 
meg, ezért lebilincselő, ezért érde- 

l kés minden sora,
I A komoly és a műhöz méltó fór- |

dílást Schmidt József látta cl töké. | 
letesen.

Ferenc József bizalmas levele
zése és titkos rendelkezései. Lég- 
rádyék történelmileg igen értékes 

' munkát végeztek midőn a bécsi 
udvari levéltár anyagát földolgoz- 

| tatiák s azt egységes keretben ad
ták ki.

Ferenc József, akit eddig mint 
császárt és királyt ismertünk, ezek
ből a sorokból, mint ember lép 
elénk s így sokkal közelebb kerül 
hozzánk.

Korának nevezetesebb szemé
lyeivel való intim érintkezése töb
bet mond és jobban bevilágít az 
uralkodói műhely titkaiba, mint a 
spanyol ettiquettes udvari cerclék 
sablonos, előre betanult és kimért 
mondatai. De maga a kor és an
nak politikája, az uralkodó esz
mék, a szabadság törekvések, 
mind-mind élesebben domborodnak 
ki ezeknek a leveleknek közlése 
által és segítségükkel ki-ki köny- 
nyen rekonstruálhatja eddigi tör
ténelmi hitvallását.

Végül a levelekből még azt is 
meg lehet állapítani, honnantól da
tálódik a volt monarchia bomlásá
nak időpontja.

Bemard Shaw: Szent Johanna.
Bemard Shaw összes munkáinak 
sorozatában most jelent meg Szent 
Johannája, e különös, mély ,,kró
nikás" színmű, — mint szerzője 
nevezi, — melynek irodalmi sikere |

talán még nagyobb volt, mint a 
színpadi. Shaw épúgy leszámolt a 
modern szkepszissel, mint a ro- 

j  mán tik a hamis páthosszával: az ö 
; Johannája azért modern, mert szi

vében hordja az örök ember küzdő 
| és közelítő szentségét, s azért ro

mantikus, mert bele van szőve a 
történelem öntudatlan erőinek szö
vedékébe, amelyek végzetszerűen 
hurkolják, fonják körül, s végül 
tragikusan elbuktatják. Shaw uj 
állásfoglalását egy hatalmas elő
szóban igazolja, mely a legpompá
sabb történelmi és pszichológiai 
essay a középkor egész lélektaná
ról

Hauff meséi a hires könyvekben
először jelentek meg teljes ma
gyar kiadásban. A nagy meseíró 
a könnyüszárnyu fantázia mestere. 
Andersenhez közeledőn önkínzó és 
beteges néha, de legtöbbször sze
szélyesen vidám és mindig szinte 
fiatalos áhítatossággal szép. Meséi- 
úgy látszik, mintha az egész külső 
világ hol mulattató kicsinységben, 
hol riasztón óriásira nőve mozogna 
valami bűvös szemüveg alatt. 
Kosáryné-Réz Lola  bravúrosan ol
dotta meg a fordítás nehéz felada- 

i tát.

T U D O M Á N Y

Pintér Jenő, köny
vei tükrében

Irta: Morvay Győző, 
írod aló mt örténctünk írni n k á sa i

amidőn tapasztalják, hogy hsz- 
szú és szorgos kutatásuk ered
ménye tudományos egységbe ol
vad, oly nagy jelentőségű műben, 
mint Pintér Jenő úi kézikönyve, 
egyúttal látják fáradozásuknak ér
demeik el nem enyésző megnyilat
kozását, Nincs földerített adat és 
ha irodalmunkra megtermékenyitő- 
leg hatott, melyet e könyv föl ne 
tárna s melyet írója bele nem állí
tott volna kodexszerü megvilágí
tásába. Ez a munka kiterjedésénél, 
benső tartalmánál fogva nemcsak 
betetözője eddigi tanulmányoknak 
és tudós kutatásoknak, hanem út
törője és útmutatója jövendő érde
mes munkálatoknak. Letéteménye
se az összes értékeknek, melyeket 
eddig irodalmunk épületében föl- 
hallmoztaik, még pedig egységes 
törekvésben egységes szellemmel.

Pintér Jenő diákkorától kezdve 
fáradhatatlanul valósítja meg nagy 
céljait. Kezdetben a magyar his
tória alapos munkása, csakhamar 
átcsap az irodalomtörténetírásra és 
első nagy müve (A Magyar Iroda
lom Története) a Magyar Tudo
mányos Akadémia dicséretét és Ju
talmát vívja ki. Jászberényi ottho
nában, elvonatkozva társaságtól, 
családtól, barátoktól éji-napot 
egyenlővé téve került ki alkotásá
nak két első kötete, mely Besse
nyei György felléptéig kincsesbá
nyája lett mindannak mit a kor

szakokról kultur- és irodalomtör- 
tcnctíróink földolgozlak; nemkü
lönben folytatólagos két kötető, 
mely Kazinczy Ferenc haláláig ter
jed, amelyet mint budapesti tanár 
ernyedetlen szorgalommal bírált, 
taglalt és írt meg. A Kézikönyv, 
vagy amint mondják a Nagy Pintér 
befejezője és kiegészítője az előbbi 
kettőnek.

Példátlan és csak nagy történet
íróink .Horváth Mihály, Szaluy 
László, Szilágyi Sándor munkás- ! 
ságával mérhetők össze c nagy 
foliánsok, mert velők együtt nagy 
és nemes föladatot oldott meg. Be
látta, hogy sokak munkájának 
egybefiizésc, mint azt Beöthy Zsolt 
képes irodalomtörténete tanúsítja 
a fölfogás és tudás egységét kényes 
helyzetbe sodorja, mert hiányzik a 
szerkezet és szervezet egyöntetű
sége. Kiilömbüzö felfogásoknak te
ret nyitva különleges és sokszor j 
ellentmondó nézeteket szorít egy 
munka körébe.

Bizonyos honi melegség árad ki e 
Kézikönyvből: mcgszenlesítése ;
mindannak, mit a magyar irodalom 
és annak története nagynak és 
szentnek ismeri el. Távol a nyugati 
nyegleségtől faji rátermettségünk
nek, faji tudásképcsségiinknek 
megnyilatkozása. Innen ered, hogy 
azt emeli ki, ami igazi magyar és 
azt kicsinyíti le, ami külföldi diva
toknak majmolása s egyúttal ma
gyarságunk végzetes megrontása. 
Innen eredt ama félhomályos táma
dás is a Kézikönyv ellen, mely 
megérezte a tőrdöfést, melyet a 
nyugatosok fonák munkásságát il-
leti.  ̂ ““*  HfUDif |

Ezek a támadások, úgy állították j

oda ítéletüket, mintha Pintér érzé
ketlen maradt volna a nagy Nyu
gat alkotásai irányában pedig tenily 
szeretettel és mily alapossággal 
szövi tárgyalásába a külföldi érint
kezéseket legyenek azok német, 
francia, olasz vagy angol eredetű
ek.

Tudjuk, hogy Pintér munkássága 
nem fekszik el a kényelem pamla- 
gán nem szünetel és várjuk, öröm
mel óhajtjuk, hogy amit végző 
szavában ígér: az utolsó harminc 
év szellemi romlottságának okai
ról és tényeiről írandó munkáját.
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Mit mondanak a magyar 
kiadók?

Dr, Révay Mór Jánost és 
Ranschburg Viktort szólaltatja 
meg elsőknek A Nemzet, hogy ol
vasóink közvetlen azoktól kapja
nak információt, akik a magyar 
könyvkiadásnak legkiemelkedőbb 
alakjai.

I.
Mi van az Olcsó Jókaival?

Ezt a kérdést vetettük fel lapunk 
folyó hó 15-i számában. Dr. Révay 
Mór János, a magyar könyvkiadók 
nesztora volt szíves az alábbiak
ban válaszolni: — bizony az Olcsó 
Jókait eltemette a világháború és 
az utánakövetkező gazdasági vál
ság, Amikor ez a népszerű és köz
kedvelt vállalat megindult, a popu- 
larisatió volt az az irány, amelytől 
n műveltség elterjedését lehetett 
elvárni. Tömeges termelés útján ol
csóvá lehetett tenni a könyvet és 
hozzáférhetőbbé a legszélesebb ré
tegek számára, de amikor a papiros 
ára kg.-ként 6—12,000 korona ak
kor nem lehet Olcsó Jókait csinál
ni. Most már a nagyobb alakú Jó 
kai lehet olcsóbb, mint a kis

alakú, mert a nagyobb alak lehe
tővé teszi a szedésnek oly oelkonó- 
miáiját, hogy sokkal több betű fér 
c-gy-egy ívre, mint az Olcsó Jókai
nak kis alakijában. Ezért lesz lehe
tővé a Jókai munkáinak centená
riumi kiadásában egy a mai viszo
nyokhoz képest aránylag elég olcsó 
Jólkait adni a közönség kezébe. 
Ha ezek a külső viszonyok meg 
fognak szűnni, ha majd lesz olcsó 
és drága papiros is, akikor újra fel
éled az Olcsó Jókai, olcsó papíron,

II.
A Magyar Könyvről.

Már a háború előtti utolsó év
tizedekben is jelentékeny kulturlé- 
nyezövé fejlődött a magyar könyv. 
Irodalmunk termelésében csakúgy, 
mint sok egyéb téren is, serkentő
ül, tudatalatti rugóként dolgozott 
bennünk a müyelt nyugattal való 
versengés vágya és jólélekkel 
mondhatjuk, hogy ezt a versenyt 
létszámunkhoz képest jól birtuk. 
Azóta a versengés gazdasági fel
tételei súlyosan megromlottak, de 
viszont annál fontosabb szükséges
séggé vált az irodalmi termelés, mert 
ma a könyv megerősödésünk, újjá
építésünk és haladásunk legfonto
sabb eszközévé lett.

Nemzeti erőnk fejlesztésének ez 
az egyedüli szerszáma, melyet kor
látozás nélkül szabad előállítanunk 
és mi sem áll útjában annak, hogy 
minél több és minél jobb könyve
ket produkáljunk.

Erre a belső készség és a jó 
szándék is meg van az írókban és ki
adókban egyaránt, sőt közönségünk 
lelkes visszhangja és könyvvásárló 
kedve sem hiányzik, csak a gazda
sági javulást, a közönség vásárló 
képességének felujulását várjuk, 
hogy a magyar könyv visszanyerje 
régi fényes pozícióját,

Ranschburg Viktor.
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BÖRTÖNÖK ÉS KÓRHÁZAK TÁRSADALMA
A ,.Nemzet" számára írta: dr. Marciiéise di Catena, katániai egyetemi tanár.

3 ?
Vájjon mennyit költenek egyes or

szágok évente kórházaikra és börtö
neikre? Bizonyára sok-sok milliót?

És vájjon mennyit használ a társada
lomnak ez a sok-sok millió? Annyit, 
hogy évről-évre újabb kórházakat es 
börtöneket kell építeni . . . Mert a nyo
mornak és bűnnek e drága tanyáin nem 
meggyógyul, de százszorta jobban rneg- 
fiadzik a nyomor és a bűn!

Az ekként szaporodó nyomor és bűn 
folyton újabb és újabb kórházat és bör
tönt szül, az újabb kórház és újabb bör
tön pedig friss nyomorúságot és friss 
bűnt! És a bűnnek és nyomornak e kár- 
hozatos körforgásában, melyben ok és 
okozat oly világosan összefüggenek, 
nincs is korlát, nincs is határ sehol.

A kormányok és társadalmak úgy 
tesznek, mint azon homeopta gyógyá
szok, akik minden bajt ugyanazon baj
jal, ,,hasonszerü" úton gyógyítanak. Ha 
sok a bacillus és a bűn: bacillus és bűn- 
ápoló telepeket létesítenek... Valószí
nűleg arra számítanak, hogy a végte
lenül elszaporodó bacillusok végre is 
egymást falják fel. A végtelenül elsza
porodó bűn pedig nem lelvén többé 
erényt, amelyet megtámadjon: végre is 
önmagát pusztítja el . .  .

Hasonlít eme naiv kormányzati rend
szer ama meséhez, amidőn a vadul bir
kózó oroszlánok kölcsönösen föl fal jak 
egymást, — és a küzdő porondon mind
egyik oroszlánnak csak a farka marad.

De ha így áll a dolog: mit kellene 
hát csinálni a betegséggel és bűnnel, ha 
nem építenének számukra sok millió 
költséggel fényes otthonokat?

Csodálatos, hogy kormány és társada
lom még most sem akarják átvinni azt 
az egyszerű tudományos kormányzati 
igazságot, hogy ,,többet ér egy jotányi 
megelőzés, mint száz tonna utólagos ku- 
ruzslás!"

Csodát persze nem szabad várni egy 
pillanat alatt, de próbálnák csak azt a 
sok-sok milliót, amelyet most kórhá
zakra és börtönökre költenek, a beteg
ségek és bűnök megelőzésére fordítani: 
Pár év múlva egyszerre csak látnák, 
*mgy a szó szoros értelmében nincs töb
bé szükség kórházakra és börtönökre!
. akhogy ma, amidőn azon nagy fej
lődési útnak, mely végre is minden ka
nyargás és  hullámzás után a valódi

emberi kultúrához vezet, csak ama köz
beeső szomorú állomáson vesztegelünk, 
ahol el sem tudunk képzelni kultúrál 
lamot a kórházak és börtönök s egyéb 
nyomortanyák minél nagyobb sokasága 
nélkül: a nyomor és bűn tanyák tarka 
sokasága úgy kisérik útján a mai ú. n. 
kultúrállamot, mint elválaszthatatlan 
csillagszale.lesszei a nagyobb boly
gókat.

A testi nyomort és bűnt sohasem fog
ják a kórházak és a börtönök kiirtani, 
aminek fényes (vagyis inkább igen sö
tét) bizonyítéka a kórházak és börtö
nök szaporításának örökös szükséges
sége.

Ha azt akarjuk, hogy ne legyen bűn 
és betegség: akkor mindenekelőtt irtsuk 
ki az anyagi nyomort és a tudatlansá
got. Amíg nem tudunk olyan társadalmi 
rendet teremteni, ahol minden egyes 
ember, minden egyes parány megtalálja 
az őt megillető teljes munka és hiva
tási kört, — amíg nem tudunk olyan er
kölcsi magaslatra emelkedni, hogy egész 
társadalmi rendünk ne a kizsákmányo
láson és elnyomatáson épüljön fel, — 
és amig nem tudunk olyan erkölcsi ma
gaslatra emelkedni, hogy egész társa
dalmi rendünk ne a kizsákmányoláson 
és elnyomatáson épüljön fel, — és amíg 
nem tudunk olyan erkölcsi világrendet 
teremteni, hogy a kapzsiság, önzés és 
gyűlölet helyeit minden ember lelké
ben valamely nemesebb eszmény éljen: 
addig ezen a földön egyre nagyobb mér
tékben fog uralkodni a bűn és nyomor, 
ha száz annyi kórtanyát és bünpalotát 
építünk is! . . .

Sajátságos dolog, hogy amíg az egyes 
vállalatokat és részvénytársaságokat fe
lelősségre vonjuk mindazon károkért és 
balesetekért, melyeket alkalmazottjaik 
mulasztása vagy tudatlansága idézett 
elő; addig magát az államot — mely tu
lajdonképpen szintén nem egyéb, mint 
az összesség nagy részvénytársasága — 
senki sem vonhatja felelősségre tagjai
nak nyomoráért és tudatlanságáért, — s 
mindazon szerencsétlenségért, melyek a 
nyomorból és tudatlanságból származ
nak.

Milyen könnyű lélekkel törvénybe 
tudták iktatni, hogy a „törvények nem 
ismerése, nem mentség", — holott a tör

vényeket a valóságban az emberek nem 
ismerik! — Vájjon miért nem tudjuk 
épp ilyen könnyű lélekkel törvénybe ik
tatni, azt is, hogy ,,a társadalmi bajok 
gyógyíthatatlansága az államra nézve 
nem mentség!" Annál is inkább, mivel a 
társadalmi bajok valóban gyógyíthatók.

Ha a vállalat., vagy részvénytársaság 
olyan hiányos óvórendszabályokat lép
tet életbe, melyek balesetet vagy sze
rencsétlenséget idéznek elő: akkor azon
nal készen vagyunk arra, — ami egyéb
iránt helyes is, — hogy a vállalatok 
vagy társaságok szigorúan felelősségre 
vonassanak.

Vájjon miért nem mondjuk ki épp 
így a felelősségre vonás elvét az állam
ra nézve is, amely olyan felháborítóan 
rossz társadalmi rendet teremt, amely 
nem megszünteti, de önmagától szüli 
meg a bűnt és a nyomort!

Ne abban fejtsen ki óriási erőlködést 
a társadalom, hogy látszólag minden 
eszközzel üldözi a bűnt és a nyomort, 
melyeket ő maga szült, hanem vigyázzon 
annyira az erényére, hogy ne essen ál
landóan teherbe ilyen undok magzatok
kal . .  .

*
Vannak egyszerű és általános érvé

nyű igazságok, amelyeket sohasem sza
badna szem elől téveszteni.

Ahol igen fejlett az orvosságipar: ott 
igen gyakoriak a halálesetek.

Ahol nagyon sok a mentőorvos, ott 
igen gyorsan meggazdagodnak a temet
kezési vállalkozók.

Azok a csontok boldogok, amelyek
nek nincs történetük, — és azok a társa
dalmak boldogok, amelyeknek nin
csenek kórtermei.

Ahol nagyon sok a törvény: ott min
dig kétszerannyi a bűn.

És ahol nagyon sok a börtön: ott so-
hasinc. cn eleg hely a bűnösök számára.

*

. . .  A csöndes zúgnak meg van a ma
ga hálószövögető pókja, a barlangnak 
ineg vannak a maga beszélő csontjai, a 
börtönnek meg vannak a maga súlyos 
erkölcsi és társadalmi tanulságai.

Fordította: Szegedy László.
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B E M U T A T Ó K :

NEMZETI SZÍNHÁZ
A halhatatlan ember

Surányi Miklós 3 felvonásos 
drám ája .

Az ismert kiváló regényíró első 
színpadi műve: „A halhatatlan em
ber" diadalmasan vonult be a 
Nemzeti Színház előkelő színpa
dára.

Vannak, akik azt álliljáki hogy 
a „Halhatatlan ember" nem törté
nelmi dráma. És azt állítják, hogy 
egyik főihibája a történelmi való
ság és a drámai valószerüség gya
kori keveredése és a szimbólumok 
túlrcjtélycssége. Azt állítják, hogy 
ez utóbbi miatt még az okozati 
összefüggésekkel som lehet egészen 
tisztában a hallgató.

Mit határoznak azonban az ap
rólékos észrevételek, amikor a \ 
darab minden állítólagos hibája 
mellett is, múlhatatlanul mély be
nyomást hagy a hallgató lelkében I 
és oyan nemes, ősi magyar leve
gőt áraszt maga körül, mely egye
nesen feledhetetlenné és mélysége- I 
sen történelmivé avatja ezt a da- I 
rabot.

A darab rendezőjének invenció- 
hiánya ndm nagyon volt a szerző 
segítségére, Odry Árpád és Cs. 
Aczél Ilona tüneményes beszéd- 
technikája és Rakó László kitűnő 
alakítása az előadás főbb erősségei j 
líj. Oláh Gusztáv diszlelci szépek, 
stílusosak.

vígszín ház
Nyu

Oss/p Dümow drámája 9 képben.
Akaratlanul is felvetődik a kér

dés, hogy mi késztette a Vígszín
házát arra, hogy ezt a darabol, me
lyet a budapesti közönségnek már 
több alkalommal és több formában 
volt alkalma megismerni, előadja? 
A darab tehát nem halott az újdon
ság ingerével, viszont nem is olyan 
értékes alkotás, melyet ki kellett 
erőszakolni. Minden valószínűség 
szerint a színház rendező-igazgató
ja ambicionálta az előadást, rende
zői szempontból akarván nyújtani 
valamit az új után vágyó közönség
nek. Ez is dicséretreméltő szem
pont, Joob Dánielnek sikerült, öt
letes rendezésével kárpótolt a da
rabért is. A német „Frcu Biilvve"

és a naturalisztikus szinpadunegol- 
dás keverése a darab stílusához al
kalmazkodott és egy-két kép kivé
telével. illúziót keltett.

A szereplők a Vígszínháznál 
megszokott felkészültséggel állanak 
az előadás szolgálatában. Darvas 
Lili némileg kárpótolt utóbbi bal
sikereiért. Kürti, Lukács Pál, Vá- i 
góné és Szerémivel kiváló együttest 
képeznek. Málnai színpada mű
vészi.

BELVÁROSI SZÍNHÁZ
A nagyságos asszonyt már 

láttam valahol
Fodor László 3 felvonásos vigjáteka. !

Drámairodalmunk cxporlérdekcs- i 
sége és színházaink politikája ime 
abban a meglepetésben részesített, 
hogy a francia vígjáték-mestereket 
is (megszégyenítő hamisít lan párisi 
vígjátékkal kedveskedik a piacnak. 
Igaz, hogy a francia írók már nem 
írnak ilyen darabokat, a magyar , 
írók úgylátszik átveszik e nemes 
hivatást.

Nem tudom, hogy a Belvárosi 
Színház törzsközönségének bele
egyezésével teszik egyesek Kama
ra-színház jellegű színházunknak a 
kétes értékű francia vagy franciás 
vígjátékok állandó hajlékává? Ezt 
kétlem.

Az ismert recipe szerint készült 
darab, ismert recipe szerint rende
zett előadásban került színre. A fő 
az, hogy a viccek elsüljenek! Néha 
elsülnek, néha nem.

Makai Margit, Kertész Dezső, 
Tóth Böske és Gárdonyi harcoltak 
a „sikerért". A darabot bizonyára 
Londonban is fogják adni,

MAGYAR SZÍNHÁZ
Csibi

Regis Gignoux és Jaqu es  Thery 
3 felvonásos vigjáléku.

Eredeti „fehér" importáru. Ötlet 
és szellemesség tekintetében egy 
cseppet sem múlja felül magyar- 

i francia testvérét, de legalább újabb 
I abban a tekintetben, hogy mentes a 

megszokott malacságoklól, melyek 
| hasonlóértékü és tendenciájú dara

boknak elmaradhatatlan kelléke. 
Egyetlen élmény: Heltai Jenő ra
gyogó fordítása és Csortos Gyula 
kiváló alakítása.

Az előadás fokozottabb tempót 
igényelt volna, A lehetséges Baja 
Benedek díszletei szépek. S í. K.

Kis színházi beszámoló
A legutóbbi két hét alatt valósá- i 

gos premierözönt rendeztek a bu
dapesti színházak.

A vígszínház premierje: Ossip j 
Dümow; ,,Nyu" című drámája.

A darab csupa orosz levegő. 
Rajta van a filozoíális lelkek orszá
gának bélyege. Egy darab élet: a 
Volga csendesen folyó vize, a szi
bériai hómezőn végigsikló trojka 
csengője — ez Ossip Dümow poé- 
tikus, szépen megirott munkája.

A színészek, tán az egy Lukács 
Pál kivételével, mind nagyszerűen 
megállották a helyüket. Különösen 
ki kell azonban Darvas Lilly és 
Kürti József alakítását emelnünk.

A rendezésért Jób Dániel!; a for
dításért Tóth Árpádot illeti dicsé
ret.

,,A halhatatlan ember", Surányi 
Miklós drámája, a Nemzeti Szín
ház újdonsága, Surányi a szíve vé
rével írta meg első darabját. A 
színházi mesteremberek vásári 
munkája mellett üdítően hal ránk 
az az ékes, ősi csengésű magyar 
nyelv, amelyen a darab írva v in. 
Egy d arab ódon csipke, melyet 
dédanyáink készítetlek s ’.nely le
hellet finom szálaival megfogja a 
hallgatót, összefacsarja a szívét s 
többé el nem engedi.

Az előadás kitűnő volt.
A Vígszínház vígjátékkal is ked

veskedik publikumának, mikor mű
sorára tűzte Flets és Caillavernuk; 
,,A íőpénztáros úr" című négy fel
vonásos francia vígjátékát,

A nagy francia vígjátékírónak 
Caillavetnak halála előtti utolsó al
kotása ez a darab, amelyet állan
dó partnerének Flcrs úrnak társa
ságában írt meg.

A címszerepet Hegedűs Gyula 
játsza. Hosszú, felfelé ívelő szí
nészpályájának talán legkiemelke
dőbb pontja ez a darab. Almit ebből 
a szerepből kihoz, az több mint mű
vészet. A többiek: Gaal Franciska 
a kis gépíróleány, Góthné Kertész 
Ella az asszony szerepében tehet
ségük legjavával járultak hozzá a 
darab sikeréhez.

A műsor kiegészítéséül Mólnál 
Ferencnek egy kis jelenetét is elő
adták. Címe: „Csendélet".

A Belvárosi Színház is magyar 
szerző darabját hozza. Fodor Lász
ló „A nagyságos asszonyt már lát
tam valahol" — címben gazdag 

| vígjátékát,
Makay Margit hosszú címszere

pében nagyon megfelelt a szerző 
intencióinak. Tényleg olyan volt, 
mint amilyet akárhányat láttunk 
már,

A Magyar Színház is vígjátékot 
hirdet: a „Csibi" című francia bo
hózatot.

Végül még néhány szót a Re- 
naissance Színház újdonságáról.

Címe: „A menyasszonyi fátyol".
Szól a kőszívű apáról és a fiúról, 

aki titokban megnősül. Bonyoda
lom. A harmadik felvonás végén a 

I függöny az atyai áldás kíséretében 
legördül.

Osztályzat: jeles. Kedves és
könnyed. Elegáns és szellemes,

Somlay elsőrangú, Bérezi Ernő, 
Réthi Marianne egészítik ki az 
együttest.

Ádám László.

r-c----------- l a f i n  — cí

A rendezőkérdésről
Csak nálunk képezheti probléma- 

tárgyát a rendezőkérdés. Vájjon az 
úgynevezett színész-rendezők, vagy 
pedig a szakképzett, színpadilag és 
irodalmikig is felkészült rendezők 
állhatna.k-e jobban a drámaíró és 
a színpad szolgálatára?

Az erőskezü, biztos érzékű ren
dező a darab egységes stílusában 
irányítja a szereplőket, odahal, 
hogy az előadás külsőségeiben is 
(díszlet, világítás stb.) alkalmaz
kodjék a drámaíró intenciójához, 
A rendezőnek tehát nemcsak jó szí
nésznek (nem közvetítő, csak fel
fogó értelemben), hanem egyúttal 
irodalimilag is képzett dramaturg
nak kell lennie, hogy biztos ér
zékkel illeszkedjék be a kezére bí
zott darab szellemében és az írónak 
megbízható színpadrateremtő mun
katársává váljék.

Jó  rendező lehel egy gyakorlati 
színész is de csak akkor, ha mód
jában állott irodalmi és dratnatur- 
giailag kellő felkészültségre szert 
tenni, ami a mai színésztársadalom 
lázas munkája (mellett szinte lehe
tetlen. A rendezőnek azonkívül 
még a közönség és a kritikus sze
mével kell nézni azt, mi a színpadon 
történik. Ez egyenesen kizárja azt. 
hogy a rendező, ha játszik az ál
tala rendezett darabban, megtudjon 
egyúttal felelni rendezői feladatá
nak.

Egységes játékstílus nélkül nincs 
jó előadás

Szőke Kálmán.
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Hallgató magyar hősök
Van-e még virágja a letarolt 

rétnek?
Van-e még csillagja a beborult 

Égnek?
Van-e még könnyharmal síró 

magyar szemben?
Van-e még kegyelet a gyá

szoló mennyben?
— Könny, virág és harmat: 

fed jetek  be lágyan:
Kik hősként haltak meg Ha

zánk oltalmában!
Ha magyar ember a külföldi lapokat 

kezébe veszi és olyan sorokat olvas ben
ne, melyek a világháborúra vonatkoz
nak: elképedve látja, hogy a ,,győzte- 
sek sajtója milyen gyermekes mentali
tással ítéli meg a történteket.

A szóképzés minden túlzásával, a ha
zug színskálák naiv zűrzavarával 
ezerszeres ismétlések közben, fáradha
tatlanul csak győzelmeikről és hőstet
teikről beszélnek és mámoros képpel 
szürcsölgetik a ,.győzelem” kiapadha
tatlan nektár italát.

Ha olykor mégis akad közöltük egy- 
egy tisztábban látó elme, aki a hallat
lan erőfeszítésekre, a véres áldozatok
ra és a győzelmet megelőző szörnyű ve
reségekre emlékezteti őket: azt nyom
ban ,.német bérencnek", „hazaáruló

nak” kiáltják ki és minden eszközzel 
ártalmatlanná teszik.

Mi akik higgadlabb elmével ítéljük 
meg az eseményeket és egyaránt ismer
jük a győzelem és vereség morális ha
tásait: az összeomlás utáni első hetek
ben és hónapokban mégcsak megtudtuk 
érteni valahogy a „győztesek” részeg 
mámorát.

De most, amikor a véres világégés 
után közel hét esztendő múlt el és 
mégis azt látjuk, hogy a „győztes orszá
gok" sajtója még most is, ágyúk dörgé
sén, srapnellck zúgásán, gépfegyverek 
kattogásán és borzalmas csaták véres 
gőzén át látja és ítéli meg a múltat, 
jelent, jövőt és a világ összes esemé
nyeit: akkor nem hallgathatjuk el meg
döbbenésünket és nem rejthetjük cl 
fölényes mosolyunkat . . .

Hogyan!? Hát ezek az urak, akik ma 
a világot kormányozzák és a világ urai
nak vélik magukat: valóban komolyan 
hiszik, hogy örök időkre valót alkotlak, 
— valóban komolyan hiszik, hogy a 
mai történelmi határok megmaradnak 
és a mai erőviszonyok meg nem változ
nak!?

Ha valóban hiszik ezt, ha a történe
lem véres ezredéveiből valóban semmil- 
sem tanullak volna: akkor róluk — a vi

lág mai urairól — kellene megírni a 
korlátoltság és a vakság szimfóniáját!

Ha a dicsőség szekerébe a győzelem 
istennőjét kell ültetni: ha hősi homlo
kokra véres babérkoszorút kell fonni: a 
magyar nemzetnek nem kell a szom
szédba menni, hogy idegen dicsőségből 
részt kérjen és mások homlokáról lépe
gesse le a véres babérlombokat.

És mégis mit látunk?
A magyar tiszt, a magyar katona sze

rényen hallgat, hőstetteiről nem beszél 
és kardjának csörtetésével nem fenye
geti a világot.

És ez a helyes. Ebben az érzésben 
ebben a felfogásban csúcsosodik ki a 
halhatatlan magyar nemzeti erő.

„Megmutattuk — megmutatjuk!”
Ez van láthatatlanul, de kitörölhetet

lenül a magyar tiszt, a magyar katona 
leikébe vésve és ennél szebb jelszó nem 
díszítette még soha más nemzet zászla
ját.

A magyar tiszt, a magyar katona 
megmutatta már igazi hősi arculatját a 
világtörténcsek véres harcterén — és új 
sorsfordulások idején, ha újra itt a dön
tő óra: újra megmutatja majd, hogy mi 
az igazi hősiesség, mi az igazi katonai 
erény?

Történelmi határnapok
1849 február 4. Bem apó mind

össze kétezer honvéddel áll Víz
aknán. Segítő hadakat vár. Puch- 
n .r megtámadja nyolcezer katoná
val. Bem öt órán át altja a har
cot a túlerővel szemben s mikor 
vjssavonul, az osztrák n :.í meri 
üldözni az 1500 főre leolvadt kis 
magyar sereget.

1849 február 5. Hzt a napot 
aranybetükkcl írta fel a magyar 
történelem.

A branyiszkói győzelem napja.
A branyiszkói meredek hegyet 

az osztrák tartja megszállva. Ezt el 
kell foglalni tőlük, (mert ezen a 
hegyen kell átvonulni Görgey se
regének, hogy Eperjesre jusson.

A hős Guyon Richard nem so
kat bízott a csata előtt a győze
lemben, mert honvédéi csupa gya
korlatlan gyerekemberck voltak. 
Azonban mikor megindul a csata, 
előáll Erdősi Imre, a Guyon tábori

papja. Kezében a kereszt. Tgy 
kiált:

— Utánam fiúk! Az isten ve
lünk van!

És lépésről lépésre foglalják el a 
hegyet. Hiúba zúg felülről rájuk 
a puska. Az osztrák mindig ösz- 
szébb szorul. Háromszáz osztrák 
marad halva; száz foglyul esik; a 
többi széjjel fut.

A csata után Guyon megölelte a 
papol és így szólt:

— Ennek a hős papnak köszön
hetjük a győzelmet!

Erdősi Imre a szabadságharc le
zajlása után ismét az iskolában 
foglalta cl a helyét. Kegyesrendi 
tanár volt. Később, mikor megöre
gedett, Nyilrára vonult nyugalom
ba. A csata évfordulóján minden 
évben felkeresték az ismerősei és 
ünnepelték a branyiszkói hőst. 
1890-ben halt meg, de a neve 
örökre be van iktatva a magyar 
hősök közé.

1527 február 6. A  mohácsi csata 
után való esztendőben János ki

rály országgyűlést hívott össze Bu
dára. A meghívóban ez a mondat 
is előfordult: „Vannak, akik az or
szág védelmének színe alatt a ma
gyar nemzetnek és nyelvének kiir
tásán fáradoznak”.

Kikre vonatkozott ez a célzás?
Bizony az osztrákokra, akiknek 

századokon át csökönyös törekvésük 
volt Magyarországot német járom
ba hajtani, hogy olyan tartomány 
legyen, mint Stájerország, Morva, 
Szilézia. De nem engedte a magva, 
rok Istene , . .

1849 február 9. A piski csata 
napja. Magyarok, cl ne felejtsük 
ezt a napol! Ez a nap a magyar 
bátorságnak egyik szép napja. Az 
osztrák Puchner a sok osztrák ka
tonát maga köré gyűjtve, meg a 
közelgő muszkákban is bizakodva 
csak nevelte a kicsiny és szegénye
sen felszerelt honvédsereget. Alig 
hogy virradt, rárohant a tengernyi 
osztrák katonaság a magyar had
seregre s mint a kiáradó Tisza a

fűszálakat, csakhamar elnyomta. 
De e válságos pillanatban megér
kezik Bem apó, a magyar szabad
ságharcnak ez az örökdicsősegii 
alakja. Egyik keze be van pályáz
va, mert a golyó leszakította az 
ujját, de oroszlán bátorság van az 
ő seregében! Megállítja a mene
külő magyar hadat:

„Vissza fiaim! Velünk van a ma
gyarok Istene!”

A lovasok erre nekivágnak a né
metnek. Bömbölnek az ágyuk, 
szikráznak a kardok. Irtózatos a 
küzdelem.

A németnek több az ágyúja, de 
Bem apó jobban igazítja a maga 
kévését. És ime a kisebb számú, de 
vitéz magyarságnak csakhamar 
hátat fordítanak a németek és lhl- 
nak, ki merre lát.

Még este 10 órakor is kergették 
Puchnert a magyarok s nem is áll
hatták meg az osztrák katonák 
Szászvárosig. Ebben a csatában 700 
honvéd esett el, osztrák pedig 2000.
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ÓRA PRO NOBIS.
Téli délelőtt. Orrot csipő hideg. A 

havas uccán gyékénysátrak: krampu
szokat árulnak, ,

De minden krampusznál érdekesebb 
egy szalmakalapos elegáns úr, aki nyári 
kék kabátban, fehér nadrágban, sárga 
félcipőben, a lábát kapkodva siet át az 
uccán.

Negyven éves lehet. Nyíri bajuszú és 
beretvált arcú. A balszemén monokli 
csillog.

Vörös kézzel és didergő lilaszin ajk
kal siet a Rákóczi úton át a Józsefváros 
leié.

Az emberek utána-néznek.
— Bolond ez?
Nem. Tolvaj. Még szeptember elején 

fogták el és most szabadult ki az áris 
lomból.

Tiszta, fehérre meszelt szobácska egy 
külvárosi uccában. A falon sok kép, 
mind kicsi, jobbára szépirodalmi újsá
gokból kinyírt képek, arcképek, tájké
pek, városképek s rámában valamennyi.

Az ab'aknál két gyermek játszik. Az 
egyik hét éves leányka, a másik négy 
éves fiúcska. Mind a kettő szőke.

Az anyjok asztalt térit.
Ma talán megjön apátok, ma bi

zonyosan megjön.
A leány föltekint:

Mindennap ezt mondod mama. Az 
iskolában tegnap kinevettek.

Miért nevettek ki?
~  Hogy azt mondtam: a papa nya

ralni van.
— Ezen nincs nevelni való. Vannak 

°lyan helyek, ahol most van nyár. Miért 
nem feleltél meg?

Megfeleltem. Ostobák! — mond- , 
lám, — az én atyám kereskedelmi uta
zó akkor nyaral, amikor neki tetszik. A 
, kiró leányának megmutattam a tíz 
körmömet.

Azt ne bántsd.
Nem bántottam, csak ijesztettem.

• z ón atyámat ne nevessék.
A fiúcska is fötlekint:

Irta: Gárdonyi Géza.

— Mit hoz a papa?
— Cukrot, fügét, minden jót.
— Piros ceruzát nem hoz? Vargies 

Pistának ekkora piros ceruzája van. 
(Arasszal mutatja az asztalon.) És fele 
kék, fele piros . . .

— Drága az olyan, — véli a leány. 
Bizonyosan iopta.

S ajkat biggyeszt.
— Nem lopta. A nénijétől kapta. Az 

nem olyan. Azzal én mindenkor játsz
hatok. Ugy-e mama: Vargies Pistával 
mindenkor játszhatok?

Az ablak alatt a folyosón megjelenik 
a tolvaj.

Az asszony nagy orömrebbenéssel;
— Megjött! Apátok . ..
A két gyerek is fut az ajtóra:
— Papa! Papa! Mit hoztál?
— Minden jót gyerekek! De semmi 

sincs nálam.
Megcsókolja a feleségét, a gyerme

keket, aztán a kályhához lép. Meleg
szik. Ismét simogatja, csókolja a gyer
mekeket.

— Jók voltalok-e? Engedelmesek 
vo tato -e ? Gond Vtatok-e ián. míg 
odavoltam? No jó, szeretlek, mind a 
kettőtöket szeretlek. A vonaton a Mi
kulás bácsival találkoztam. Kérdeztem 
hová utazik? Aszongya Pestre, a gyere
kekhez. Janikához is, Iduskához . is. 
Nohát mondom: egyúttal ezt a cukor
félét is hozza. De ö csak hajnalban ér 
ide. Tegyétek ki a cipőtöket az ablakba.

Az ölébe fogja a fiát, és a kályhához 
ül. A két talpát a melegnek nyújtja. A 
fiú az apjára mosolyog.

— Mit hoz még a mikulás?
— Hát mit szeretnél, hogy hozzon?

— Piros ceruzát. Mint a Vargies Pis
táé.

— Nekem könyvet, — mondja a 
leány. — Már olvasok. Mindent olva
sok. Egy szép imádságos könyvel sze
retnék . ..

— Egy szép imádságos könyvet. Hoz 
'clkcm, hoz.

Ebédután a gyermekek iskolába men
nek. A tolvaj a feleségével beszélget:

— Nem járt itt senki?
— Nem. A szobát magam meszeltem.

— Én is úgy jöttem ki hogy . . . Át
járó-házakon, bérkocsikon keresztül. 
Ha valaki kisért, nyomomat vesztette. 
Zárt az ajtó?

— Zárt.
-— Van még pénzünk?
— Csak a tar pataki zuhalag aluli.
A tolvaj székre hág és leveszi a tar

pataki képet. A kép szöge gipszszel van 
a falba erősítve. A gipsz mögött papi
rosba takart pénz rejlik.

Délután már jó téli ruhában lép ki a 
házból a tolvaj. A harmadik háznál 
már ősz Napóleon-szakáit visel és ara
nyozott-szélű pápaszemet. A járása a 
Népszínház mellett lassú és méltóságok. 
Csak a szeme jár vizsgálódva minden
felé.

— Hm, — mormogja. Imádságos 
könyvet kívánt. Pénzbe kerül. Talán ol
csóbban is akad? . . .

Széttekint. A szeme a Rókus-kápo'- 
nán áll meg. A kápolnába kel úri nő 
fordul be.

A tolvaj utánok-lép.
Szent csend. Gyertyáknak áj latos vi

lágossága a Mária kép elölt. Sok no 
Odkolon-illatok.

Egy fekete-szilszkines fiatal hölgy 
mély áhítattal térdel. Aranymetszésül 
imádságos könyv van a kezében. Mel
lette a kövön fekete muíf.

Aztán bezárja a könyvet. Kék bár
sony-fedeUi szép kis imádságos könyv. 
Elefántcsont keresztecske fehérük iájta. 
Ráteszi a könyvet a muffjára. S feke- 
tekeztyüs két kezét összeleszi. arcát ív- 
égnek emeli, a szemét lehunyja.

A tolvaj keresztet vet magára és 
nagyáhítatosan melléje térdel.

* #
Este tíz óra.
A sarokban tíiztől piros ajtajú cse

répkályha. Az asztalon petrólcum-lám-
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pás. A szoba sarkában két bontott ágy. 
Az egyikben a két gyermek már alszik, 
A másik még üres. A lámpás fénye két 
kis gyermekcipőt világít meg a kettős 
ablakban.

A tolvaj vacsorázik és halkan beszél
get a feleségével. Az asztalon arany- 
madzagos papircsomócskák, köztük az 
imádságoskönyv, egy kis szilva-kram
pusz és egy géppel simára faragott végű 
piros-kék ceruza.

— Egyszer majd nagy bajba kerülsz, 
— sóhajtja az asszony.

A tolvaj vállat von:
— Legfeljebb megint becsuknak. A 

félkéz-kereskedőt nem tartják bent 
hosszú ideig. És én nem társulok soha 
senkivel.

Az asszony búsan néz rá:
— Istenem, csak mégegyszer vissza

térhetnél a . ,.
— Adópénztárosi nyomorúságba? 

Ugyan hagyd el már ezeket a szenti
mentális gondolatokat,. Ha egyszer majd 
egy jó kövér tárca akad a kezembe, 
akkor majd megint érzeleghetünk a pol
gári becsületről és másefféle badarsá
gokról.

Az asszony sóhajt. Eltakarítja az asz
talt, s kimegy a konyhába, hogy moso
gasson.

A szobában álom-csend marad. A két 
gyermek boldogan szendereg. A fali óra 
mélán tik-takkol. A tolvaj papucsban ü!/

| a kályha előtt és cigarettázik, — álmos 
szemmel méláz a tűzbe.

Aztán az asztalra tekint. Fölkel és 
kibontja a papiros-csomót: cukorkákat 
önt ki belőle. Majd a ímádságos-könyvet 
veszi a kezébe. Körülnézegeti, belenyil.

Van-e beleírva név?
Nincs hálistennek.
Igazán szép kis könyv. Sok finom kép 

van benne. Hogy fog örülni neki Iduska.
De vájjon jó-e kislányoknak is?
A lámpást a kályha mellé teszi az 

asztalkára, s leül. Megnyitja az illatos 
kis könyvet. Olvassa:

Miatyánk . . .  Mindennapi kenyeriin- 
k é t . . . szabadíts meg a gonosztól. . . 
Üdvözlégy Mária . .  . Im ádkozzál éret 
tünk, bűnösökért. . .

Rég elfeledett gyermekkori emlékek. 
Mint valami rég elfelejtett zene, amely
nek halk hárfa-akkordjai a szív mélyé
ben zendülnek meg újra . . . Mikor még 
ártatlan volt, mint a két kis szőke alvó. 
Mikor még remegő szívvel töprenkedett 
a gyóntatószék mellett, hogy mi is a 

I bűne? És csak három bűnt bírt össze- 
! szedni. Abból is a legnagyobb az volt,
| hogy megdobta lapdával a hídon álló 
Nepomuki Jánost.

S a pap megbocsátott. Micsoda bol
dogság! Hogy elmúlt az az angyali kor! 
Mint a liliom-virágzás . . .

Álmodozó szemmel néz a két gyer

mekre. A cigarettája torzsát bedugja, 
belöki a kályharácson át a tüzbe.

S mint valami gyermekkori regényt 
ájtatosan megnyulladt arccal olvassa to
vább a hiszekegyet, a tízparancsolatot:

. . . idegen isteneid ne legyenek . . , 
Atyádat és anyádat tisz teljed . . .  Ne 
orozz . . .

Becsukja a könyvet. Aztán megint 
megnyitja.

Fordít három-négy levelet. A szeme 
megáll ezeken a betűkön: Szülőkért való 
imádság!

Olvassa. A szeme elnedvesül. Be
hunyja a szemét, s hátradől a székén.

Az asszony belép. Ásít.
— No még nem feküdtél le?
Az ember becsukja a könyvet. Bá

gyadtan felel:
— Olvastam kissé. Igen szép könyv 

ez. Igen szép. És éppen Iduskának való.
S fölkel. Az asztalra teszi a könyvet. 

Álmosan nyújtózkodik.
Az asszony egy lapát szenet vet a 

kályhára. Ismét ásít. Kinyitja a belső 
ablakot, amelyikben a cipőcskék állnak. 
Rakosgatja a cukrot, a mikulást a ci- 
pőcskékbe, cipőcskék mellé.

A tolvaj ezalatt ismét fölvette az 
imádságos-könyvet. Keresgélt benne. 
Egy lapon végre megállt. Fogta a piros
ceruzát, s vigyázatos-gondosan vékony 
szép vonalat vont az egyik imádság címe 
alá.

A Sárga veszedelem.
Irta: Laky Imre.(II)

A japán nyelvnek azt a különös sa
játosságát, hogy a keresztnév előtt hasz
nálja a családi nevet, csak a magyar és 
japán nyelvekben talá'ható,

Mikor ebéd után egy üveg ielmelegi- 
lett pompás japán soki, azaz rizsből 
égetett pálinkát szürcsölgettünk, mely
nek az a sajátossága, hogy csak felme- 
legítve van részegítő hatása, nekem is 
feloldódott a nyelvem, s rátértem arra 
a sajnálatos chabarovszki esetre, mely 
az utóbbi napokban nagyon lehütötte a 
magyar hadifoglyokban a japánok iránti 
lelkesedést és rokonszenvet,

A chabarovski japán hadifogoly tá- 
borban, melyben túlnyomóan magyar, 
de osztrák hadifogoly tisztek is éltek, a 
japán őr agyon lőtt két magyar zászlóst. 
A két fiatalember elég könnyelműen, 
kalandvágyból, a kapuk elkerülésével, a 
kerítésen át kiszökött a városba. Sze- 
rencsétlenségükre az őrjárat elfogta 
őket. A szigorú japán táborparancsnok- 
sag nyomozást indított, miként kerülhe- 

i nélkül a két zászlós a
táborból? Ezek őszintén megvallották, 
hogy a kerítés egy rozoga deszkáját fél- 
retoWa a. kívülről álló japán őr szeme- 
lattara futva mentek be a városba. Már 
nem is drákói, de inkább ázsiai Ítéletet 
hajtottak végre a két zászlóson. Meg 
kellett mutatni, miként jutottak át a ke
rítésen s mily útirányt vettek futásuk

közben. Amint kibújtak a félre tolt desz- 1 
kán, s elindultak, egymás után két lö
vés dördült el. A kintálló japán őr, 
ugyanaz, ki szökésük alkalmával telje
sített szolgálatot, agyonlőtte mind a 
kettőt.

— Igen, ismerem az esetet, — szólt 
kedvetlenül a japán tiszt.. — A fegyel
met csak.vasszigorral, könyörtelenül le
het fenntartani.

— De egy kis kiruccanásért mégis j 
talán sok két fiatal élet?

— Lehet, hogy csak ifjúi könnyelmű- i 
ség volt! De ők ismerték a parancsokat. 
Aztán meg, mi vulkánon állunk itt Az 
orosz szovjet kémekkel és agitátorokkal 
árasztotta el Keletet. Pókháló szá'aik 
elvezetnek, sajnos, a hadifogolytábo
rokba is. A téveszmék nem egyel tánto
rítottak el az önök soraiból is.

— És mi történt a japán őrrel, ki le
lőtte a két ifjút?
Rövid hallgatás után legyintett a ke
zével.

— Haditörvényszék elé került. Pél
dát statuálunk vele is, az egész ezred 
szine előtt, amiért nem akadályozta 
meg az őrizetére bízott foglyok szöké
sét. Mi egyforma mértékkel mérünk 
mindenkinek. De hagyjuk ezt. Beszél
jünk kellemesebb dolgokról. Az idő rö
vid s nekem még ma éjjel Wladivosz- 
tokba kell utaznom. Bár magammal vi-

hetném önt is! De legyen róla meggyő
ződve, hogy amint az utolsó cseh transz
port is elhagyja a wladivosztoki kikötőt, 
önökre kerül a sor. Feltéve, hogy kor
mányuk elszállításuk iránt intézkedik. 
Japán semmi esetre sem gördít akadá
lyokat elutazásuk elé. Sőt, biztos tudo
másom szerint, rövidesen az első né
met hadifogoly szállítmány kifut a wla
divosztoki kikötőből.

Mint a kiszáradt avarra a megtermé
kenyítő esőcseppek, úgy hatottak rám 
biztató szavai.

Hálából meghívtam Gül Baba mai 
előadására. Derék magyar színészeink 
ez este nem a táborban, hanem a városi 
színházban játszottak, melyet zsutolásig 
megtöltött az orosz közönség.

Bámulatos dolog volt az. Távol kele
ten, a Csendes Óceán partjain szólalt 
meg a magyar múzsa Ázsia népei előtt. 
Az egyes felvonások előtt conferencíe lé
pett a függöny elé, s röviden, orosz 
nyelven, ismertette a darab meséjét, 
majd az egyes felvonások tartalmát.

A közönség ihlettel, mélységes meg
hatottsággal hallgatta az előadást, s az 
egyes felvonások után felállva tapssal 
és tombolással szűnni nem akaró soro
zatban hívta függöny elé a szereplőket. 
Jó l is játszottak, az bizonyos. Szinte 
arcjátékukból, mozdulataikból lehetett 

i leolvasni az eseményeket.
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I R T A :

m JTwcaySándor,

Csilingelő villamosok hastíották a 
ködöt. Nagy, erős tútolással tülekedtek 
a habos homályba. Zúgva furakodtak a 
körút messzeségébe.

Budapest millió lámpaszeme villo
gott. Éhesen és sóvárgón hunyorgattak 
a fénypontok. Úgy néztek ki a messzi 
fehér alapon, mint ragyogó szemű asz- 
szonyfejek hermelinprémmel körül
ölelve.

A Vérmező is fehér volt. Brüxeli 
csipkében láttam csak ilyen csillogó 
tisztaságot. Lágy, elomló, könyü és 
fehér,

— Lizi bú! Lizi bú!
Friss, fiatal gyerekszájakon harsant. 

Visítva, kacagva, hancurozón.
És mintha Carneval herceg járna 

csörgősapkában a jámbor budai uccán, 
egyszerre mosolygósra derül minden 
arc és kacagásra nyílnak az ajkak.

Harminc, negyven kis csirkefogó vi
sítja. Hidegtől és lelkesedéstől pirosra 
csípve, szaladva kavarognak végig az 
uccán.

Hógombócok repülnek, viháncoló kis 
fiúk egymást túlkiabálva kergetik azt az 
esernyős csodát, aki rongyokba burkol
va kétségbeesetten menekül előlük,

— Lizi bú! Lizi bú!
Töpörödött, tébolyodott kis öregasz- 

szony ugrál az út közepén. Rikoltoz na
gyokat s a lukas esernyővel hadonázva 
igyekszik a feléje röpülő hógombócokat 
feltartani.

De hiába minden. Kemény, megfa
gyott rögök puffannak aszott testén s 
a szegény öreg groteszk táncot lejt. Zi
hálva fut, fájdalmasakat sikít, de a kis 
csirkefogók kegyetlenek. Elszaladnak 
és messziről dobálják az öreget.

A kórus pedig egyre .zúg:
— Lizi bú! Lizi bú!
Egymás hegyin-hátán kavarognak ki 

a körútra. Itt lassankint elszélednek, 
csupán egy szőke kis fiú rugaszkodik 

Lizi nyomába. Makacsul követi s 
teli tüdővel ordítja:

‘ Lizi bú! Lizi bú!
—- Na megállj — gondolta az öreg

asszony — megfoglak bitang!
Ls Lizi, a gyámoltalan Lizi neki bá

torodott. Fekete esernyőjét, mint valami 
gyászvitorlát, nekifeszitette a ködnek.

• u kjs fiú fürgén szaladt. Csak néha- 
? , a állott meg, hogy hátrakiáltsa csú- 
tolodva:

‘ Ljzl bú! Lizi bú!
~~~TMaria hilf mir! — mondta a né- 
°t Lizi és nagyobbakat lélekzell, hogy 

gyorsabban futhasson.

— Kristus hilf mir auch — fohászko
dott újra, és szívébe végtelen keserű
ség záporozott.

— Fleilige Josef — vetette Lizi a ke
resztet— csak ezt az egy bitangot add a 
kezembe, hogy jói elrakhassam.

Melle zihált és a lélekzete már aka
dozott.

A kis csibész megállt.
— Lizi bú! Lizi búc
Az öregasszony előtt elborult a világ. 

Csúfolva, nyelvit öltögetve szaladt a 
fiú.

Az esernyőnyél ropogott Lizi kezében, 
úgy forralta ráncos karját a düh. Taj- 
tékzott a szája. Rikítozott. Nagyokat 
ugrált és közbe-közbe áhitatosan felfo
hászkodott.

— Jesus, Maria, Josef hilf die arme 
Lizi!

És röpült a ködnek feszített fekete 
esernyő, mint valami nekilódult vitor
lás.

Már a Vérmező felső széléhez értek.
— Két ház még — gondolta a kis csi

bész — és otthon vagyok,
— Hát nem segíteni engem Maria?

— veszekedett Lizi.
— Egy. .. kettő . . .  — számolt a fiú.
De abban a pillanatban nagyot sikí

tott. Mintha kiröpült volna a két lába 
alóla, hosszú ívben bukott fejjel lefelé 
a Vérmezőre.

— Ó danke dír Maria — rebegte az 
öregasszony. — Most megvagy kutya.

És lihegve és görcsösen szorongatva 
esernyőjét rohant a gyerekhez.

— Ich danke dir Maria — ismételte 
hálásan — most megverlek disznó.

Keresztet vetett s magasan felemelve 
esernyőjét, azt diadalmasan suhintotta 
meg feje fölött.

— Aber Jesus, Maria, Josef hilf mir
— döbbent meg Lizi.

És rémülten, kimeredt szemekkel 
nézte az (elesett gyereket. Sápadtan, 
fehéren feküdt az a fehér hóban és arcá
ról piros vér csurgott.

Kopp! kopp! . . . hullott a vér, vörös, 
tüzes lyukakat vágva a hólepedő bár
sonyába.

— Jesus, Maria Josef — hányta a ke
resztet Lizi. Térde remegni kezdett. 
Rémület és halálfélelem gyötörte.

— Blut! Rotes Blut! — nyögte. - -  
Hilf mir heilige Maria. Már úgy sem 
nem verhetni meg a kulyát! Du schwein. 
Du liebes Schwein — szakadtak fel az 
öreg asszony könnyei és nehéz, fájdal
mas szívvel odaborult a kis fiú mellé.

— Auf! Hé! kelni föl — mondta Lizi.
— Ugy-e, hanem csúfolódní das kanns

du, Schwein. No wart a hiszi! Csak ne 
estél volna el. Tudom, hogy kapnál 
tőlem.

A gyerek sírva nyögött fel.
— Kopp! kopp! . . . hullott a vér.
Ijedten törölte le ruhájával az öreg

asszony.
— Na kelj fel, liebes Schwein. ü jaj, 

ja j, ja j! Jézus, Maria! Nem bántani, 
csak kelj fel. Liebes teures Kind!

Cirógatta, becézte, csókolta.
Keze elengedte az esernyőt. Az ökle 

simogatásra lágyult. Szürke, homályos 
szemeibe könnyek lopakodtak, Bambán, 
egyíigyüen, fájdalmasan nézte a kis csi
bészt.

A körúton csilingelve futkostak a vil
lamosok és senkisem törődött vele, hogy 
a Vérmező haván egy vérző fejű kis 
haszontalan gyerek fekszik és fölötte ke
servesen zokog a bolond, a vérig kín
zott Lizi bú.

Az öregasszony szeméből ömlött a 
köny. És lassan, lassan egészen elosz
lott leikéből a harag. Nem volt ott már 
semmi bosszúvágy. Csak valami bolon
dos, nagy-nagy anyaszeretet.

— Kelj fel kicsikém! Lieber Búb!
A gyerek megmozdult.
Sírva, szepegve ült fel. Homlokáról a 

vért letörölte. Ijedten nézett Lizire.
— Ugy-e nem fáj? Weht es nícht? 

— kérdezte az szeretettel, részvéttel.
— Nem! Már nem fáj — mondta a 

kis fiú, de kétkedőn meresztette Lizire 
nagy kék szemeit.

— Nem félni! nem félni — biztatta 
az asszony.

— Hát nem verszi meg?
— Megverni? Warum? Lizi nem ve

rekszik.
A körútra még jobban ránehezedett 

a köd. Vastag párába burkolta a háza
kat. Zúgó, csengő, kattogó melódiák mu
zsikáltak meleg, városi hangok.

Lizi úgy érezte, hogy tavasz van. Ügy 
látta, hogy elolvadt minden hó. Jégnek, 
hidegnek nyoma sincs.

Lizi szíve meleg volt. Szőke fejű, kék 
szemű fiú ült mellette a hóban. Ott ült 
mellette a tavasz, a fiatalság.

És a bolond asszony sírt.
Ott ült a fehér hóban a tavasz. Az a 

tavasz, amelyik már sohasem jön meg. 
A Lizi tavasza. Mert ő már a telben 
járt. A hideg, a didergő, fagyasztó, 
megcsúfoló sáros télben.

És ott ült abban a szőke, kék szemű 
kis fiúban a fiatalság. A léha, a köny- 
nyelmű, az öregeket eltipró, a minde
nen keresztülgázoló, a nevetős ajkú mo. 
solygós ifjúság.
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A bolond asszony sírt!
Kopp! kopp! .. . hullottak a könnyek, 

de nyomukon nem vérrózsák fakadtak, 
csupán fekete sár.

Senkisem tudta, hogy a Vérmezőn ta
lálkozott egy pillanatra a tavasz, meg a 
tél, a fiatalság és öregség.

De csak pillanatra csupán. Hanem a 
bolond asszony nem hitte. Ö azt gon
dolta, ezentúl örökké úgy lesz. Itt ül
nek ketten a fehér Vérmezőn, szőke fe
jét ölébe hajtja a kis fiú, és ő simogatja, 
mindig simogatja.

— Van gesztenyéd? — kérdezte a 
gyerek,

— Ja, j a . . . — mondta Lízi. — 
Nesze, da hast zwei.

Ropogva majszolta az. Egy-keitőre

eltűnt a két, szépen kipirított gesztenye.
— Nincs több?
— Nincs.
Kétségbeesetten vallotta be Lizi. És 

annyi fájdalom volt a hangjában, hogy 
nem adhatott többet.

A kis fiú megtapogatta homlokát.
— Már nem is fáj — nevetett hamis

kásan és feltápászkodott.
— Igazán nincs több gesztenyéd?
— Nincs! Mindet odaadtam — kö- 

nyörgött az öregasszony.
A fiú hátralépett. Arca mosolygósra 

szélesedett.
— Pfuj! te irigy disznó. Azt hiszed, 

nem tudom, hogy van gesztenyéd. Te 
bolond, te irigy! Pfuj! pfuj! És a szeme 
közé rúgta a havat. És megfordult és el-

! szaladt. Csak mikor hazaért a kapuba,
S ott pillanatra visszanézett, kiöltötle a 
nyelvét, aztán harsányan, diadalmasan 
kiáltott vissza:

— Lizi bú! Csak azért is Lizi bú!
A bolond asszony összeroskadt. Sze

me kitágult. Szívét elöntötte a keserű
ség.

— Jesus Maria, Josef hilf mir — 
nyögte Lizi — csak még egyszer add a 
kezembe, hogy elrakhassam.

De a bolond Lizi nem tudta, hogy a 
kegyetlen tavasz csak egyszer botlik el 
a télben, akkor is hamar talpra áll.

ő  csak törölte arcáról a havat és 
könnyet. Sírt, imádkozott, káromko
dott, mert hiába szegény, mégis csak 
bolond volt.

Ezilsllakodalom
Nyolc órára a vendégek hazaszéled- 

tak. Újra az a nagy, széles, nyugodal
mas csend lett az úr. A cseléd össze
szedett mindent az asztalokról, egybe
hajtogatta a térítőkét, kihord la a tá
lakat és tányérokat, összeseperte a 
morzsákat. Kávészag, kuglófszag szét- 
foszlottak. Az árnyékok begyültek a 
szobákba.

Az öreg úr és az öreg asszony a 
nagyszobában maradtak.

A tekintetes asszony összekulcsolt 
kezekkel ült az apróvirágos nagy ka
rosszékben és mosolygott. Az úr még 
beleharapott vacsora előtt egy szivarba 
és derült füstöket eregetett.

Nagyon kellemes érzések kóboroltak 
mindkettőjük szíve tájékán. Szép nap 
volt ez a mai. Házasságuknak huszon
ötéves évfordulója. Egy szép élet szép 
ünneplös stációja. Minden rokonoknak 
szemében láthatták ma az ő beteljese
dett életüknek tiszteletét. Az ö ál (Hozó
ban levő napjuknak arany verőíényét.

A tekintetes úr megállóit az asszony 
előtt, nem szólt, csak egy nagyot pöt- 
fentett a szivarjából és a meleg füstön 
keresztül összenéztek, összemosolyog
tak. Az asszony — huszonöt év gyakor
lata után — látni vélte az ura gondo
latait. Megszólalt csendesen:

— Megbecsülnek minket.
— Persze, hogy meg.
— Tisztelnek, szeretnek minket. 

Büszkék erre a mi huszonöt eszten
dőnkre.

— Hát büszkék is lehetnek.
Hogy ilyen módon éltük keresz

tül. Munkában, megértésben, szeretet
len. Tán irigyelnek is bennünket.

— Irigyelhetnek is.
Elhallgattak. Az asszony kék, erőste-

kintetü szemeivel az ablakra nézett. Az 
ablakon túl estéli színt váltott az ég. 
Az öreg úr is az égre tekintett mély, 
fáradt pillantásával.

Nincs mit szégyelnünk ezen a hu
szonöt esztendőn — mondta.

Az asszony megingatta a fejét. Nincs 
bizony.

Irta: Bónyi Adorján.

Aztán felsóhajtott:
— Csak Ilona volna mellettünk . . .
Az ember pillantása még messzibbre

ment, túl a halványuló égen:
— Csak az volna itt. Csak az Ilona, 

szegény . . .
— Már rég asszony lenne — fűzte 

tovább az asszony. — Szép, derék asz- 
szony lett. volna belőle. Kis unokák sza
ladtak volna ma az uzsonnaasztal kö
rül.

— Hej, Úristen, bizony, bizony...
Mindaketten most az emlékezés tel

jes, eleven erejével gondoltak az egy
szer volt egyetlen gyerekre. Ilonka . . ,  
Kék szeme volt, mint az anyjának, su
gár magassága, mint az apjának. Csikó- 
vérü volt, áradó tavasztermészet, pil
langóforma, álomszép. Tizenhét kis me
leg esztendejével, hogy be kellett fe
küdnie mégis a hűvös földbe . . . Mert 
egy kiránduláson nekihült a forró nagv 
gyermek a halálnak. Egy ostoba kirán
duláson, amikor meghütötte magát és a 
láz durva marka beleharapott gyönge 
mellébe ..  . Hej, Úristen!

Kicsit hűvösebb lett a levegő bent a 
szobában. A halál árnyéka láthatatlan 
hosszú lábaival végiginalt a két öreg 
közt. Az asszony megrázkódott. ' Ko
moly, felleges volt a hangja.

— Te hibáztál ott — szólt az urá
hoz, anélkül, hogy feléje fordult volna. 
— Te küldted el arra a kirándulásra, le  
akartad, hogy menjen.

A férfi kivette a szivart a fogai kö
zül. Nyitott szájjal nézett az asz- 
szonyra,

— Én akartam?
— Te akartad, hogy menjen.
Amióta Ilona elmúlt az életükből,

soha nem beszéltek erről. Olyan hatal
masan végzetes volt a lány hirtelen el- 
röppenése, hogy fájdalmasan kerülték 
ennek a lesújtó istencsapásnak bonto- 
gatását. Hagyták, könnyebb volt bele
törődni igy .. . Most először idézték 
vissza a nagy és sejtelmes okot: miért 
történt?

S az asszony szava végigkongott a 
szobán:

— Te akartad.
Azzal a nyers, feltétlen, gáncsot, nem 

tűrő akaraterővel mondta ezt, megis
mételve, újra és újra, amellyel a há
zasságuk alatt folyton leigázta az ura 
akaratát. Ebben a hangban benne volt 
az építő és romboló erőnek az az el
szánt sugara, amely az embertársán 
uralkodó természet nyilt süvítése: ki 
kell térni előle, le kell borulni előtte, de 
ellentállani neki nem lehet.

— Te akartad . . .
A férfi ilyenkor fejet hajtott és hall

gatott.
De most valami csodálatos keserű

ségtől érezte hatalmas ököllé dagadni 
a szívét. Most egészen bizonyosan emlé
kezett rá, hogy azon az emlékezetes 
délutánon az asszony öltöztette fel a 
lányt, az asszony biztatgatta: menjen 
csak, mulasson jól, az ifjúságnak vi
dámnak és mulatságosnak kell lennie, 
minden alkalmat fel kell használni, 
ahol a jókedv frissíti fel a fiatalokat. ■. 
és ő csak akkor hallott már az egész do
logról, amikor este hazajött a dolgai
ból és segíteni semmin sem lehetett.

Irtózatosan keserű és nagyranőtt ököl 
kezdte döngetni a mellét. Hogy ő volna 
ennek az oka? . . , Az asszony ismét Íté
letet. mond, mint mindig? . . . Ebben a 
szentségesen nagy dologban?

Egész életükön keresztül ennek a hi
degen felemelt asszonykéznek az ujj- 
mutatását követte. Kellett követnie .. 
Nem volt erő ellentállni. Hiszen . . .  le
het, hogy eddig az asszonynak volt 
igaza . . .  de ebben a dologban ..  . meg 
kell védenie magát. Lassú és óvatos el
szántságot érzett, mint soha életében.

— Én nem akartam, fiam — szólt. — 
Én nem is tudtam róla. Hát ne mondd 
ezt nekem.

Az asszony ránézett, elcsodálkozva, 
bosszúsan.

— Te akartad, igenis. Ha én mon
dom , . ,
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_ Még ha te mondod is. Ez néni

^ Hangosan mondta ezt, túlhangosan, 
előbb megijedt a hangjától, aztán 
kedvre kapott tőle. Nini, ilyen kemé
nyen ő még nem beszélt ebben a házban. 
A vér megmozdult benne, megerősí
tette, egyszerre harcra ingerelte, egy
szerre bátorrá tette.

__ Nem igaz — mondta erélyesen és
ellenségesen. — Nem tűröm, hogy ilye
neket mondj nekem.

Az asszony fölemelkedett a székből.
— Nem tűröd?
_ Nem tűröm, igenis. Tessék meg

érteni, hogy idáig mégsem lehet menni. 
Mindennek van határa. Engemet. . . le
hetett . . . évekig ilyesmikkel . . .  de 
éppen ma ..  . és éppen ebben a dolog
ban . . .  hát ezt aztán nem engedem!

Különös erővel kezdtek benne útra 
tolulni a mondani valók, kétségbeesett 
ellentmondások, haragos felkiáltások, 
elfojtott büszkeségek, lappangó indula
tok, amik huszonöt év alatt soha, egyet
len egyszer sem tudtak kiszakadni a 
leikéből, hanem eltemetődtek, megla
pultak, porba feküdtek az asszony ma
kacs akarata előtt.

— Nem engedem meg . . .  és egyálta
lán arra kérlek, legyen már ennek egy
szer vége. Nem. vagyok ostoba fajankó, 
nem vagyok gyerek se már, énnekem is 
van akaratom, már meguntam a folyto
nos megalázkodást, már a magam ura 
akarok lenni. Érted? Teljesen a ma
gam ura. Ember, aki megunta, a pa
rancsokat. Férfi. Akinek akarata van, 
szabadsága van, nincs pórázon és egye- j  
bet is tud, mint engedelmeskedni. Ér
ted? Egyebet is tud!

Gyors fiatal lépésekkel járta a szo
bát és egyre dühösebb lett.

— Elég ostoba voltam, hogy huszonöt 
esztendeig hagytam magam táncoltatni. 
Elég mafla voltam. De éppen ideje, 
Hogy most már azt mondjam: tovább így 
nem megy.

Fehér fejét rázogatta, egészen kiegye
nesedett és mérgesen és tekintélyesen 
hadonászott a szivarjával.

— Vége van. Tessék belátni, hogy 
végre is . . .  én vagyok a férj . . .  ez az 
én házam és az én házamban az törté
nik, amit én akarok. Éppen ideje, hogy 
tisztázzuk ezt a kérdést. Éppen ideje, 1 
hogy vénségemre kimásszak abból a 
szánalmas helyzetből, amiben kedved 
volt tartogatni.

Az asszony dermedten hallgatott. A 
férfi azt hitte, hogy ebből a hallgatás
ból egyszerre megint megszületik va- 
arni, egy szó, vagy egy gesztus, am, 

u)ra csak elbuktatja. Egészen fellángolt.

ezek az öreg holmik. Az ember meg
állt az asszonnyal szemben és öklével 
az asztalt verte.

— Ami még hátra van, az az enyém! 
Abba nincs senkinek be'eszólása! Je 
gyezd meg magadnak. Azt akarom, hogy 
az én életem úgy történjék, ahogy én 
akarom. És én leverek minden ellen
kezést! Én nem tűrök semmit sem, csak 
ami az én akaratomból történik.

Nagyot ütött az asztalra, hogy meg
hasadt bele.

— Itt én parancsolok!
Nagyot roppant a vén asztal, csönd 

lett utána.
Az asszony összehúzódva állt egy

helyben. Lesütötte a szemeit. Reszke
tett.

— Igen — mondta csendesen. - -  
Igen. Persze. Ahogy te akarod . . .

Nagyon kicsi volt, nagyon gyönge, a 
sosem hallott kemény szavak úgy le
verték, mint a vihar a búzát, alázatosan 
és riadtan emelte fel a tekintetét és né
zett fel az urára.

A férfi keményen állt, kiegyenesedve, 
lángoló arccal.

Egymásra néztek. Uj, különös, életre- 
kelt szemekkel.

És huszonöt esztendő után ebben a 
pillanatban azt érezték, hogy soha sem 
ismerték egymást.

V E R S E K
Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.

M ájus, R ózsá lló  reggel. Rem ény, ígéret, harm at. 
A sz élb e  fü työrészem  a  ha jn alo s  vigalm at. 
K ószáln i jö t t  m a k ed v em ; a p o sto lo k  lov ára  
K a p o k  s v aktában  é r e k  egy m esszi k is  tan yára.

A  k a k a s  m ég az ó lban  p ity m alla to t r ikon gat, 
A z ég be  fúrt p a csir ta  fitty et hány é ji  gon dn ak . 
D alátó l m essze rebben  b im bóról bán a t, szen der. 
A ház e lő tti  k ertb en  a  k is  p ad kán  egy  em ber.

A p oka lip tiku s , vad  form á ja  és n ézése :
A fé lsz em ére  v a k  és helyén  g öd ör  van v ésv e , 
H a ja  nyiratlan , fé lő sz , bozon tos, m int sz a k á lla , 
B a k k a n cs a  és k a b á t ja  d ró tta l van ö sszezárv a.

A reggelt ráköszön töm , m ert testv ér-m ód
kiván csi

V agyok sorsára  s  k é rd em : Mi jó t  cs in á lg at
b á c s i í

Zord, b öm bö lő  b e sz éd e  m inden zugot b e tö lt :  
„V ad ócba  rózsát o lto k , hogy sz ebb  jeg y e n  a

föld" .

N agy k ert. S am erre  n ézek, száz rózsa  rózsa
há ián .

R áfu tva fára , fa lra , r ib izkén  ül, sa látán .

V ad  ö sszev isszaság ban , b e fo n v a  m inden  ösvén yt 
S b im bó  b om ol b e lő lü k  özön n el, eg y  se fösvény.

K ö z ö ttü k  ül, sz em ezg et e  fé lszen t, fe lig  örült 
S beszéln i kezd , lem etsz v e  egy  v a d h o jiá st  a

tőrül:
„. . .  Az É let m oso ly og v a  szágu ldott ha jn al-

hintón,
H arm atja , c s ó k ja  ég ett  m inden új em ber-

b im bón .

S  d ip lom aták , b itan g ok , öt év ig  k a sz a b o ltá k  
Á g y ék o k  sz ép  v e tésé t  . . .  a  fö ld e t  le ta ro lták ...  
F iam , szem em  k ilő tt é k  . . .  s m it e lron to ttak  ő k :  
V ad ócba  ró zsá t o lto k , hogy  sz eb b  legyen  a  fö ld !

M ost k o n feren c iá z n a k  a  n agy szélh ám osok . 
H ogy cs irá jáb an  m eg ö ljék , m i ú jra  él, m ozog... 
S m ig lak o m ák o n  d ő z sö l, k i  m illió ka t  ö lt : 
V ad ócb a  rózsá t o lto k , hogy  sz eb b  legyen  a  fö ld !

T estv ér i szán alom b ó l a  szivem  rá d oro m b o l: 
B átyám , én le lk e t  o lto k  az  evangélium ból, 
M időn kobzom  jó sá g o s  z en éjü  v erset  k ö lt : 
V ad ócba  rózsá t o lto k , h og y  sz eb b  leg y en  a  fö ld !  
Nagykapos. M écs L ász ló .

A hid
K ele t  . . .  m on d od  s eg y  tarka , m esszi k ép , 
R ejte lm es , furcsa , id egen  csod ák .
M ély tem p lom ok , soktorn y ú  p a g o d ák  
S zínes o rszága  tűnik e lib é d .

Id eg en  d a l  és  id egen  virág,
Id eg en  Isten  az  o ltárokon .
Egy ism eretlen , távo li világ,
Oly kü lön ös  és m ég is o ly  rokon .

A m i b ö lc ső n k  is  m essze  n ap kelet,
A  m i vérünk is  ös  turán i vér 
És hisszük, v árju k , tu d ju k, hogy leh et :
K e le t  nyugattal eg y szer  ö sszeér.

V ilág ég ések , h áború k  fe le lt  
ív e ljen , mint a  rég i ég i je l.
Szivárvány, m ely re  nyugat és  k e le t  
B ab on ás  h itte l v ég re  fe l fig y e l

Ma m ég tán d ú ln ak  h a r co k  és csa tá k .
S a  h id  a la tt m ég d rág a  v ér  fo ly ik ,
De indulunk a b ü sz k e  h ídon  át,
H ogy elv essü k  a  h o ln ap  m agjait.

M a m ég tán d ú ln ak  h a r co k  és  csaták , 
D e többet  ér, m int száz  n yert ü tközet, 
H a egy napon a  b ü sz k e  h ídon  át  
K ét m essz i n ép  szorít  tes tv érk ez e t.

T Nem vállalok többet parancsokat, 
tt én parancsolok! Aki erősebb, annak 

f dolga ez, hát én vagyok az erősebb, 
igenis, én vagyok az erősebb, akár tet
szik, akár nem. És én mindenféle olyas- 

mint ami eddig volt, kikérek ma
imnak!

Reszkettek a függönyök, megretten - 
0 a bútorok, nem hallottak ilyesmit !

M ár ép ít jü k  az  ór iá s  hidat,
N em  d ob szóv a l ioborzu n k  h iv ek e ! ,
De hogyha  kész  lesz  ném a ám ulat 
H ajt m a jd  e lő tte  h ód o lón  fe je t .

A tu dásn ál e rő s eb b  sz ik la  nincs, 
A b b ó l farag ju k  nagy p illé r e it ,
N em  k e l l  r eá  se  lán c, s e  vasbtlincs, 
A c é l  k a p ocsk én t  tar tja  m a jd  a hit.

É s  h isszü k  azt, hogy  e ljö n  m ég a náp,
| M ely b o ld o g a b b  és  s z eb b  jöv ő t ígér.

Töm ött k a lá sz  leng m a jd  a  h id  a la tt,
: S k e le t  n yu gattal vég re  ö sszeér.

S z a b o lc sy  E rzsébet.
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CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
Irta: Paulini Béla.

Kiváncsi folyam a Tisza, Ide- 
oda kanyarog, megtudni mi hír en
nél az öreg fűzfánál, mit susog 
amott a nád. Kiváncsi folyam , , .  
Hanem azért nagy kényelmesen 
folydogál: holnap is nap lesz! Sőt 
mintha meg is állapodnék imitt- 
amott, elfckszik, széjjelterül. S jobb 
is maga urának lenni, Tiszának 
neveztetni, mint beleveszni a Du
nába — Iminek siessen hát.

Néhány kutyaíutamodásnyival a 
szőke folyamon innét, sárga kúria 
áll az országút mentén, Szépkorú 
udvarház, lehet hetven esztendős 
is, annyi bizonyos, hogy homlokán 
ezt az évszámot látja az ember: 
MDCCXXI. Akkurátus kerítés hú
zódik az út és kúria közölt, a fa
lándzsák sorát izmos kőoszlopok 
tartják, A kapuban két kőorosz
lán vigyáz, mert a kapu éjjel-nap
pal nyitva van. Igaz, olykor há
rom eleven komondor is segélyére 
siet a kiét kőoroszlánnak, ha csak
ugyan történik vala'mi a kapu kö
rül. Most ottan heverésznek az 
ebek a ház napsütötte oldalában: 
nem kell már félni a naptól, 
ősziesre fordult az idő, kutya nyel
vét ki nem ölteti.

A ház előtt falábú jobbágy ge- 
rcblyéli az avart, Jófogású, retten
tő bajuszú . . ,  Valahol messze, ta- 
liánföldön hagyta a valóságos lá
bát, bizonyos Rivoli tájékán. Öreg 
golyó vitte el. Hja, fránya legény 
az a Napóleon.

Az ámbitus oszlopait sárga
piros vadszőlő fonja körül. Füst 
pöffen bele a semmibe a tornác 
ölén. Öblös, feketepirosra szitt táj. 
tékpipából támad a kék füst. Két- 
röfnyi hosszúságú szagosmeggyfa- 
szúron lóg az öblös készség. Két- 
röfös szár végében deresedö nem- 
zetes úr üldögél.

A nap már majdnem fölért a de
leidre s szikrázó szemét most az 
útra mereszti, A nap már látja, a 
nemzetes úr még nem látja, hogy 
könnyű szekér közeleg az úton 
Vén pór hajtja a lovakat, kordo- 
vánképű legény ül hátul a kasban, 
szcmpilláinak sátora szinte feketé
re színezi nagy, dióbarna szemét; 
csigás, dús haja, mint a bársony, 
orra alatt kis bajusz helvcnkedik; 
válla keskeny, melle horpadt, 
hanem homloka boltozatos. Feke
te gyöngyösi mentét ölthetelt ma
gára útnak indulásakor, fehér a 
gyöngyösi mente a portól.

Hanem már nemzetes Szeghy 
Pál is fölfigyel, A szekérzörgést 
már hallja. Nem vihet parasztot a 
szekér, ügetnek a lovak, már a 
patkó csattogása is hallatszik.

— Kusz-kusz! — szólt oda a 
nemzetes úr a komondoroknak. 
Nem szükséges nagyon biztatni 
azokat, ott vannak már a kapu
ban, szekér oldalában. Jó  volt biz. 
látni a komondorokat, mert ha azt 
hallják, hogy kusz-kusz, akkor 
aztán ne tovább! Elébe vágnak a 
lovaknak, meg kell állani a sze
kérnek.

S már ballag is a kocsi felé 
Szeghy Pál s morfondíroz, úrféle, 
annyi bizonyos; legalább is úr fele, 
diák-féle; diák-féle még nem igazi 
úr, de a diákból nagy úr Is lehet, 
semmi kétség, be lehet vezetni a 
házba.

Akkor már éppen harangozták is 
a delet,

— Tessék beljebb kerülni, no, — 
kedveskedett a nemzetes úr, ahogy 
a szekérhez ért, — Jobb ebéddel 
szolgálok én, mint az országút, Az 
csak port nyelet. — S a kocsisra 
rivalt, — Kifogni, no.

Másnap, hajnalban, ahogy a nap 
beszimatolt a sokszínű ablakon, csak 
látta ám, hogy Szeghy Pál meg a 
diákféle még mindig ott üldögélnek 
a szíves, türelmes ebédlőasztal mel
lett. Az öblös kancsó már jóegy- 
nehányszor megfordult a pincében. 
(Nem hiába ment le a föld alá, 
sohasem tért vissza üres gyomor
ral.) A nemzetes úr meg váltig 
mondogatta:

— Hát amice, azt még egyszer, 
hogy aszongya, csikóbőrös , , .

S a vendég dalolja is, de csak 
úgy csendesen:

Drága kincsem, galanibocskám,
Csikóbőrös kulacsccskám ,
Érted halok, érted élek,
Száz leányért nem cseréllek.
Mert hangoskodni mégsem volna 

illő: Ilona alszik, dagadó patyolat
párnákon, levendula-illatú szobájá
ban, aluggyék. Az este is éjfélig 
vacsoráztatta a vendéget, Nemzetes 
asszony nincs már a háznál, öz
vegy ember már a nemzetes úr. S 
több gyerek sincsen — se háznál, 
se házon kívül, Ilonka az egyet
lenke. Aluggyék, Nem, nem szabad 
megzavarni álmát, hátha Pataky 
Sándorral sétálgat éppen, kéz a 
kézben, Tündérország ezüst liliom. 
jai között; vagy Göncöl viszi őket 
csillagszekéren, tejúton esküvőre; 
de az sem lehetetlen, ülnek pün
kösdirózsa piros szobájában s 
mostan csókolja mg először Sán
dor, az ifjú férj, Ilonkát, az asz- 
szonyt. Csendesen, csak csende
sen . . .

No, hanem a diákféle mégis csak 
tovább bírta a mulatozást, eszem- 
iszoinot. Csendesen, csak csendesen. 
Fölöstököm után csak elszenderült 
az asztal mellett Szeghy Pá!j, a 
papramorgóhoz hozzá sem nyúlt. 
Pedig akikor már hangoskodhattak 
volna: Ilonka lenn állott a gyü
mölcsös végében, az érparlon s ku- 
koricadarával kedveskedett a ka
csáinak.

I szonytól el kéne búcsúzkodni, el 
I lehet búcsúzni, el fog búcsúzni. Jó  

szerencse, hogy a rettentő bajuszú, 
falábú invalidusz megint csak ott 

; kotorászott a ház körül, az útba
igazította.

— Már elmegy? — csodálkozik 
a leány, nefelejcs szemű. — De 
hiszen le sem pihent.

— Majd csak kiállóm,
— Jó  ágyat vetettem,
— Hátha rosszul esnék felkelni 

belőle.
— Hát hogyan tartóztassam?
— Ne tartóztasson, leányasz- 

szony. Hanem útravalót adhatna.
— Ejnye, csakugyan. No, jöjjön 

nézzük meg a kamrát, mije van?
— Itt is átadhatja az útravalót.
— Megelégszik löppedt szilvá

val?
— El leszek szilva nélkül.
— Almát?
— Nem kedvelem.
Felkacagott Ilonka.
— Talán eleven kacsát akar?
— Átadhatja az útravalót, ha 

mondom, de eleven kacsa nem kell,
— Mit akar hál?
— Csókot.
Ilonka el is pirult, cl is fehére- 

dett.
— Kigyelmed túlmerész.
— Csak egyetlen-egyet.
— S azt is tudja, hogy Pataky 

Sándor mátkája vagyok,
— Nem a férfi, a poéta kér csó

kot.
Még szebben elpirult, még szeb

ben elfehérült Ilonka,
— Igaz, valóság, kigyelmed az 

én legkedvesebb poétám,
— A legkedvesebb? Ej, csak

ugyan érdemes volt versíaragóvá 
lennem.

— Kívülről tudom á verseit.
— Tucatnyi verset írok ezentúl 

naponként.
— De . . , de . .. ezért csókot kí

vánni . . . Ó, Csokonai Vitéz Mihály, 
hány lelkes olvasója van kigyel- 
mednek?

— Nem, nem a férfi kér csókot. 
Hanem a poéta . .  , S nem is a le
génynek adja, hanem a verseinek. 
A legény ne*m is érdemli meg, rút 
legény, A versei szépek, azt tnondja 
a leányasszony. Csak egyetlen csó
kot ezer versért.

— Nincs kincs, — kacagott a 
leányzó,

— Verset írok a mennyegzőjére!
Ilonka cipőjeorrát nézte. Pedig

látta már egynéhányszor. Aztán 
csak azt mondta:

— Hát akkor elég is volt a ven
dégeskedésből, — vélte az ifjú, 
ahogy már horkolt a nemzetes úr. 
Fölállott, nyújtózkodott egyet, a 
szép ezüstturbános, törökfejes pi
pát — vendégnek való eksztrapi- 
pát — letelte, maga kurtaszárú pi
páját fogta agyarára, kalapját a fe
jébe csapta. És se szó, se beszéd, 
elhagyta a kúriát.

Szeghy Pál jólmegérdemelt nyu
galmát dehogyis zavarta meg bú
csúzkodással. Hanem a leányasz-

— S én nem adok csókot a poé
tának még sem ..  , Hanem, hanem 
a poéta adhat nekem. De csak 
egyetlenegyet, a homlokaimra.

Ilonka lehúnyla szempilláit, 
Csokonai ajkával érintette. Soha
sem volt pipacs olyan piros, liliom 
olyan fehér, mint Ilonka — akkor.

A kacsák csak falták a kukorica
darát, dehogyis kíváncsiskodtak. 
Ilyen tapintatos a kacsa, ha kuko. 
ricadara van előtte.

Ahogy Csokonai elengedte Ilon

ka kezecskéjét s indult elfelé, a 
leányka még utána szólt;

— Aztán az esküvőmre ne küld
je, hozza el a verset!

— Mikor tartják?
— Pünkösdkor,
— Eljövök.
S ment befogatni,
Nem sokkal utóbb, 'már a poros 

úton poroszkáltak a lovak.
S múltak a napok,
A levelek lehullottak, valamcny- 

nyi.
A szilvából pálinka lett.
Zúzmara lepte cl a fákat.
S egy napon a juhászházakat 

úgy kellett kiásni a hóból.
Szent karácsony is elérkezett.
A nagyböjt is elmúlt.
Rügy fakadt megint a fákon.
Madár dalolt már a friss lombok 

közölt.
Három nappal piros pünkösd 

előtt poros cséza állott meg az 
oroszlánok orránál. Ifjú ember ug. i 
rótt le, imagajószántából. A ko
mondorok íarkcsóválva fogadták. 
Ismerőst üdvözöltek: a komondo- j 
rok.

Ugyancsak vidám volt Csokonai 
Vitéz Mihály, fütyörészett. A nem
zetes űr benn ült a szobában. De 
az örökké füstölgő pipája kihűlve 
lógott a szájában. S mcgőszült a 
nemzetes úr? Tavaly csak deres 
volt a haja, most fehér. Huszonöt 
esztendőt vénült, vén ember lett.

— Adjon Isten jó napot, — üd
vözölte Csokonai.

A nemzetes úr csak biccentett.
— Megjöttem az esküvőre? — 

jelentette a költő,
— Csendesen, csak csendesen.,.
— De hiszen most nappal van, 

ilyenkor csak nem alszik a leány- 
asszony. Kiváltkép így esküvő 
előtt, talán még éjszaka sem.

— Alighanem halotti koszorút 
fonunk jó Ilonkám homlokára, pi
ros pünkösd napján,

— Beteg?
— Félesztendő óta.
— Já r  hozzá doktor?
— Nincsen a betegségének doi(- 

torja.
— De hát mi baja van? Az isten 

szerelméért,
— Egész télen feléje se nézett 

a vőlegénye. Se szó, se beszéd, el
maradt. Sohasem hittem volna, 
hogy ilyen becstelen dmber legyen 
ez a Sándor. Pedig gyilkos.- j 
Megöli Ilonkát!

— Hol lakik az a Pataky,
— Itt, a szomszédságunkban van j 

a birtoka.
Csokonai Vitéz Mihály csak sar

kon fordult és eliramlott.
— Ez a bolond már megint el

szalad, — dörmögte a nemzetes úr.
Csokonai pediglen ment megke

resni Pataky tanyáját. Könnyen 
meg is találta a lányát. A gazdát 
annál nehezebben . , .  Nem akart az 
szóba sem állni ember fiával. Azt 
mondták, így van ez már vagy fél
év óta. Azt mondták, bizonyos nap
tól kezdve nem látta mosolyog111
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senki, most meg már nem is be- 
szél.

Csokonai csak mégis megtalálta, 
Pataky künn bócorgott a határban, 
távol onnét, ahol béres dolgozik, 
ember jár. Elébe toppant a költő:

__ Csokonay Vitéz Mihály a ne
vem,

Pataky csak vállat vont.
_ De pedig velem beszélni fog!

__ erősködött Csokonai.
Pataky az ajkába harapott és 

nem szólt.
_Én azért jöttéin, hogy számon-

kérjem, mért hagyta el Szeghy 
Ilonkát?

De már erre kitört Patakyból a 
szó. Nagyot kiáltott:

— S ezt kegyelmed kérdezi?

I Még elémbe mer állani az úr?
örüljön, hogy le nem durrantottam 

: akkor.
— Mikor? — ámuldozott Csoko

nai.
— Amikor megcsókolta Ilonkát,
— Ali, a csók? Látta?
— Gyalogosan, kezemben pus

kával ballagtam a földeken át. 
Éppen a kukoricásban haladtam. 
Nyulat nem láttam. Csókot láttam. 
Nem tudtam, mit l egyek. Odalöj- 
jek? Aztán csak visszafordultam. 
Nem, az ilyen hölgy nem érdemli 
Ineg, hogy gyilkossá váljunk miatta. 
De a csalódás eng^m szíven talált.

Ah, tehát az ér. ártatlan csó
kom az oka mindennek? 

i — Ártatlan? — s keserűen íel-

I nevetett Pataky. — Farkas bá
ránybőrben , . .

— Igen, igen, ártatlan csók volt, 
vers jutalma, nem férfiszerelmé, A 
kigyelmed mcnnyegzöjére Ígértem 
verset érte. — S azzal csak kihú
zott a kebeléből valami fehér pa
pirost a poéta, tele volt az fekete 
betűvel. — Hanem azért engem le- 
durranthat. Én kértem, én adtam 
a csókot, ő csak eltűrte. No, rajta! 
De aztán menjen, fusson, mert 
Ilonka elhervad, mire egészen ki
nyílik a pünkösdi rózsa. Ilonka 
meghal bánatában és nem utánam 
bánkódik, íanem tékegyelmed után. 
No, lőj jön le, aztán menjen.

— Menjünk! — mondta Pataky.
Csokonai Vitéz Mihály nem en-

i gedte a csézát Szeghy Pál házáig.

Maga leszállóit, lelkendezve előre 
futott, be a nemzetes úrhoz.

— No, mi az megint — vetette 
fel a fejét az úr.

— Hozom a doktort!
Piros pünkösd napján, maesett 

hónál fehérebben állott a pap elé 
Szeghy lonka. Bizony jószerencse, 
hogy rátámaszkodhatott már Pala- 
ky Sándorra. Hanem olt állott, pap 
előtt. Be akkurátusán beszélt a 
pap, a szeretet medicináját ugyan
csak emlegette.

Hanem a történetnek nem én 
vagyok a csinálója. Megírta ezt 
már — jó százesztendeje — bizo
nyos kalandáriumcsináló, persze 
maga módja szerint.

HERCZEG FERENC Egy év munkája.

Irta Pintér Jenő .

Évtizedekbe kerül, míg egy-egy 
író meg tudja hódítani a közönsé
get s elismerésre kényszeríti a ko
moly kritikát. Az olvasóik igénye 
egyre nagyobb, az érvényesülés 

egyre nehezebb. Százával tűnnek 
föl az írói nevek s százával hulla
nak a feledésbe. Fél-emberéletbe 
kerül, míg a tehetség maradandó 
Inódon felküzdi magát az ismertebb 
nevek közé,

Herczeg Ferencnek nem ez a pá
lyája. Hirtelen bukkant föl, ellen
állhatatlanul érvényesült s tíz év 
alatt mindent elért, amit nálunk el
érhet az író. 1890ében tűnt föl Fenn 
és lenn című regényével, az ország 
e'ső napilapja mindjárt tárcaírójá
nak kérte föl, 1893-ban a Nemzeti 
Színházban fényes sikerrel játszot
ták A dolovai nábob leányát, 
ugyanekkor a Kisfaludy-Társaság 
tagja lett, 1895-ben megindította 
nagyhatású szépirodalmi hetilapját, 
Szabolcs házasságával megnyerte az 
akadémiai Péczely-díjat, a mille- 
niulm idején képviselővé választot
ták s 1899-ben már a Magyar Tu
dományos Akadémia is beiktatta 
tagjainak sorába. Ritka lendületű, 
egész pompájában kivirágzó s töb- 
bé-kevésbé diadalmasan befejezett
nek látszó pálya. Az akadémiai ko
szorú legalább is ezt mutatta. Ha 
az Akadémiába szépírót választa
nak, ez azt jelenti, hogy az író 
egész életművének elismeréséről van 
szó. A Mutamur, Napnyugati me
sék, Gyurkovics leányok  és a Gyur- 
kouics fiúk megjelenése az 1890-es 
evekben az irodalmi meglepetés 
erejével hatott még a legelzárkó- 
zottabb körökre is. Egy évtized le
forgása alatt az akkor élők között 
Jókai Mór és Mlikszáth Kálmán 
mellett Herczeg Ferenc lett a har
madik nagy magyar író.

Pedig ez az egy évtized csak a 
kezdetet jelentette. Nem is sejtette 
senki, hogy 1900 után a munkáknak 
cs értékeknek \milyen halmaza Tcö- 
vetkezik még. Valójában csak 
ezután indult meg a nagy ember 
'gazi művészi pályája. Munkáiban 
a stílus jellegzetes egyéni ereje 
mellett a mesemondás és jellemzés 
biztossága, a témák és műfajok vál
tozatossága, a  világfelfogás és em- 
bcrszUmlélet erkölcsisége és inély- 
sege egyre nagyobb erővel bontako- 
f j  Könyveit nem az érzékcsiik- 
landás kedvéért — ezért a pompá

i san jövedelmező naturalisla-dcka- 
• dens fogásért — írta. Elhárította 
j magától a könyvpiaci szenzációk ol

csó sikereit, egyedül a jövőnek és 
a halhatatlanságnak dolgozott. Fé
nyes tehetségét nem tékozolta el, 
mint annyian íróink közül. Szigorú 
kritikával bírálta önmagát, megve
tette az alacsony ösztönü tömeg 
itodalmi divatéhségét: az egész ma
gyarságnak dolgozott. Míg a 'mo
dern írók legnagyobb részét nem 
lehet az ifjúság közelébe engedni, 
az ő munkáiból fényes sorozatot le
het cgybeállítani az irodalmi neve
lés — tehát a leglelkesebb közön
ség és leghübb olvasótábor — cél
jaira, Ezért vonult be olyan hamar 
a nemzet klasszikusai közé s neve 
ezért lesz idő múltával egyre cso
dáltabb, szemben azokkal a divatos 
nevekkel, akikkel munkáit elhárit- 
hatatlanul meg fogja semnisíteni 
nemzeternyesztő világszemléletük.

Elbszélésibcn, regényeiben, szín
darabjaiban a múlt és jelen 

ezer jelenete tündöklik megragadó 
erővel. A Pogányok, Az élet ka 
puja, Tűz a pusztában, Álomor
szág, Az aranyhegedii, Bizánc, Ár- 
va László király, Éva boszorkány, 
Kéz kezet mos s egyéb kiváló mun
kák méltán megértetik mindenkivel, 
hogy Imiért van annyi fordítása ide
gen nyelveken. Minden nemzet
közi összeköttetés híján — pedig ez 
a nemzetközi összeköttetés irodal
minknak sok könnyű fajsúlyú ter
mékét szállította nyugat felé - ott 
forognak munkái a németek, fran
ciák, angolok, olaszok, svédek, fin
nek. csehek, szerbek kezében. S ez 
így van akkor, mikor nekünk ma
gunknak sincs egy tc'jes Herczeg-ki 
adásunk, bár ez volna legkevesebb, 
amit hódolatunk megmutatására le. 
hetnénk.

Ha ez a teljes Hcrczcg-kiadás 
valamikor valóra válik, nem sza
bad belőle hiányozniuk az író tanul
mányainak, kritikáinak és kisebb 
hírlapi cikkeinek sem. Akkor derül 
majd csak ki, hogy a nagy elbeszélő 
és drámaíró milyen kiváló nemcsak 
szépírónak, hanem irodalmi és tár
sadalmi megfigyelőnek, éles látású 
gondolkodónak és tudományos sti
lisztának is. Róla igazán el lehet 
mondani, hogy színarannyá válik 
minden, amihez tolla hozzáér.

A magyar könyvkiadók munkáját 
a nehéz viszonyok setm tudták meg
állítani; csüggedés nélkül s a jobb 
jövőben bízva folytatják azt a kul- 
túrmunkát, amelyre évtizedes tra
díciók kötelezik őket. Az alábbi se
regszemle egyik legnagyobb és leg
régibb kiadóvállalatunk, az At- 
henaeum, egy esztendei munkáját 
mutatja be, amelyet a imagyar iro
dalom ápolása és a világirodalom 
értékeinek magyar nyelven való 
megszólaltatása körül a múlt évben 
végzett.

Hazai téren legfontosabb törek
vése a megújult magyar irodalom 
1 gnagyobbjainak népszerűsítése; 
ezért lett kiadója Ady Endrének, 
Babits Mihálynak, Móricz Zsrg- 
rnondnak. Az el'mult évben fejezte 
be az uj A dy-kiadást, mely immár 
tíz kötetben, — az ifjúkori verse
ket és a prózai írásokat nem szá
mítva — a teljes Adyt foglalja ma
gában. Ady kultuszát ápolja a 
Dóczy Jen ő  és Földessy Gyula 
szerkesztésében megjelenő Ady-mu- 
zeum, melynek első kötete méltó 
feltűnést keltett, s Révész Béla  
megrázó új könyve: Ady tragédiá
ja. Babits Mihálynak egy verses
könyve (Herceg, hátha megjön a 
tél is!) és egy pompás tanulmány- 
kötete (Irodalm i problém ák) jelent 
meg uj kiadásban. Móricz Zsigmond 
új kiadásain kívül Vadkan  c. szín
müve hagyta el a sajtót, Kosztolá
nyi Dezső új, meleg színekkel fes
tett kispolgár-regénye (Pacsirta), 
Karinthy Frigyes mesteri novellái 
(Harun al Rasid), Szép Ernő han
gulatos próza-versei ( Bűneim) 
ugyancsak az elmúlt év eseményei. 
Harsányi Zsolt müvészregénye 
(Aranyholló), Zilahy Lajos finom és 
fordulatos elbeszélései (Ezüslszár- 
nyu szélinalom), Lakatos László 
marón szatirikus karcolatai (Nehéz 
idők)  és Földi Mihály szellemes 
tanulmányai (Hamlet királykisasz- 
szony) csatlakoznak a sorhoz,

A kiadóvállalat feladatának te

kinti az erdélyi írók müvein át 
őrizni a magyar szellem integritá
sát: Erdély költőit Áprily Lajos  

. (V ersek)  és Berde Mária regénye 
(H aláltánc) reprezentálják. De fel
adatának tekinti a magyar művé
szet folytonosságán is őrködni, s 
ezért a legifjabb nemzedék jeleseit 
is szóhoz juttatja: Szabó Lőrinc ke
mény erejű versei (Falibán!), Er
délyi Jó z s e f  ősi szépségű költe
ményei (V ilág végén) és Kodolányi 
Ján os  mélyben kutató regénye 
(Szép Zsuzska) már a Imagyar jövőt 
jelentik.

A világirodalom nagyjai közül a 
klasszikus értékek a ,,Híres Köny
vek" sorozatában jelennek meg. A 
múlt ávben L e Sage nagyszabású, 
világhíres regénye, a Cil B las  és 
Hauff fantasztikus m eséi láttak 
napvilágot, s sorozatban, míg Mau- 
passant összes müveinek gyűjtemé
nye három új kötettel gazdagodott. 
(V ersek és első elbeszélése, Napsü
tésben, Parent úr). Az Athenaeum 
adja ki Ibsen összes színmüveit és 
Shaw összes müveit s nemrégiben 
lett teljessé Romain Rolland  nagy
szerű regényének, a Jea n  Chris- 
tophenak  tíz kötete. A magasnívójú 
szórakoztató-regény képviselői
Guide da Verona, kinek legszebb 
munkája, a Mimi Bluette, tavaly 
jelent meg magyarul és J a c k  Lon
don, kinek ugyancsak főmunkáját, 
önéletrajzi regényét ismerte meg a 
magyar publikum az Edén Martin
ban. A vásári detekliv-regényt 
akarják kiszorítani a Kalandos R e
gények  irodalmi értékű kaland re
gényei; L evel Névtelen szigete és 
London Az óceán m eséi c, könyve 
a gyűjtemény új kötetei.

Áz Élet és Tudomány és a Gon
dolat és  írás  c, gyűjtemények a 
magyar és külföldi tudományos iro
dalom igaz értékeit csoportosítják 
s teljessé teszik azt a munkát, me
lyet az Athenaeum  a magyar kultú
ra szolgálatában évtizedek óta buz
gón végez.

:<XXXXXXX <XXXXXXX XXXXXXX> XXXXXXXX >C*C<XXXX>XXXXXX

Pazar termekben . . .
Pazar termekben . .
Pazar term ekben, gazdagok közt 
Egykor sokat forogtam én;
S éreztem : nem sugárzik mindig 
Meleg is abból, ami fény.
De sőt éreztem ah, de sokszor  
Árad ki a fényből hideg,
S hogy szenvedést mosoly takargat 
És drága gyöngysor rongy szivet.

Ezért futottam, menekültem  
Magányba, s é lek  csendesen;
A bból mi fény, hiúság, pom pa: 
Köröttem  nincsen semmisem.
Elég nekem  szerény világom,
A hol nem bánt hűvös hideg,
Hol senki szenvedést nem titkol,
S látok csupa arany szivet.

Aranyossy Andor,
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MAGYAROK ÉS JAPÁNOK
Dr. Mezey István, a M agyar-Nippon Társaság igazgatójának a Vigadóban rendezett magyar-japáni estélyen tár

tott előadásából közöljük a következőket:

A japáni-magyar kapcsolatokról be
szólni, a kérdés etnológiai, nyelvészeti, 
társadalmi, politikai, vagy közgazdasági 
vonatkozásaiban egyaránt nehéz, mond
hatni bizarr feladat lenne ma még. Csu
pán néhány egyéni impressziómat aka
rom most feleleveníteni, melyeket távol 
keleti időzésem alatt szereztem.

Szentimentális regényekben lehet ol
vasni, hogy testvérek, kik igen korán el
kerültek a szülői házból és idegen kör
nyezetbe jutottak, majd az idők múltá
val valami véletlen folytán ismét össze
kerülnek, a vérnek valami csodálatos 
ösztöne folytán azonnal felismerik egy
mást.

Ugyanez történi velünk a világháború 
folyamán a távol Keletre jutott magyar 
hadifoglyokkal is, mikor ott történel
münk legkritikusabb korszakában a ke
letszibériai bolsevizmus letörésére meg
jelentek a japáni csapatok és a hosszú 
hadifogság szenvedéseitől meggyötöri 
egyszerű magyar katona, ki a Felkelő 
Nap országa fiainak talán még a hírét 
sem hallotta és a japáni „gundji" mint 
két rég nem látott jóbarát üdvözölték 
egymást. A megszálló csapatoknak leg
első feladata közé tartozott, hogy a ma
gyar hadifoglyok sorsáról gondoskodja
nak és mi, kik még a cári uralom alatt 
kerültünk fogságba és azóta az Oroszor
szágban egymást felváltó különböző 
pártok uralma alatt csak megaláztatá
sokban és nélkülözésekben volt részünk, 
hosszú idő óta most éreztük először, 
hogy emberek vagyunk.

A magyarok és japánok közötti vi
szony a táborokban az állandó érintke
zés folyamán mind őszintébb és szívé
lyesebb lett és amire a világtörténelem 
folyamán még nem volt példa, felelős 
állásban lévő japáni tisztek és államhi
vatalnokok több Ízben ünnepélyesen ki
jelentették, hogy nem hadifoglyoknak 
tekintenek bennünket, hanem baj társak
nak, a nagy ázsiai népcsalád legnyu- 
gatabbra jutott tagjának, kikel a törté
nelemnek kiszámíthatatlan szeszélye a 
közös őshazában ismét összehozott.

Vladivosztok és a nagyobb szibériai 
városok uccáin megszokott alak volt a 
régi monarchia hadseregéhez tartozó 
hadifogoly. Ha japáni katona ilyen té
pett ruhájú, szomorú hadifogollyal ta
lálkozott, nem mulasztotta el, hogy 
rossz orosz nyelven (ez volt a nemzet
közi érintkezés) meg ne kérdezze:

Pleni? (hadifogoly.)
Da-da. (igen.)
Ausztrickij? (osztrák.)
Nyel. (nem.)
Szeszki? (cseh.)
Nyet. (nem.)
Vengerec. (magyar.)
A kis sárga katona e szó hallatára ne

velni, ugrándozni kezd örömében. Egy 
'deig csak nézi, majd összehasonlítani 
igyekszik önmagával a magyar katonát, 
mert elöljárói kioktatták, hogy a magyar 
az ö messze idegenbe szakadt testvére.

A szegény japáni, kinek két yen a napi 
zsoldja, sohasem mulasztotta el ilyen
kor, hogy egy kevés dohánnyal, vagy 
szakéval meg ne ajándékozza a magyar 
testvért.

A Magyar-japáni őskapcsolalra vo
natkozó történelmi adataink igen hiá
nyosak. A kínai, görög és arab történet
írók feljegyzései csupán arról szólnak, 
hogy a nagykíterjedésü ázsiai területen 
az Altajtói egészen a Vo'gáig még jóval 
a történelmi kor előtt egy hatalmas no
mád nép lakozott, mely innen mindin
kább Nyugatra vándorolt. Ennek a nagy 
ázsiai népek egy ága, melyek a kínai fel
jegyzésben hjungnuk, hjunjuk vagy hun- 
jok néven fordulnak elő, a legrégibb 
időkben az Amur- és Szelenga folyók 
mentén lakott. Ezek már a XII. század
ban Kr. e. Belső-Ázsia népei között ve- 
*.etőszerepre tettek szert és a Góbi siva
tagban államot alakítottak. A hunok e 
hatalmas népe sokáig Kína réme volt, 
míg végre a IV dinasztiából származó 
uralkodó, Tsin-Shi (221—210 Kr. e.) ki 
először nevezte magát Hoang-li-nek 
(legfelsőbb uralkodó) a 2250 ki'ométer 
hosszú kínai falat építette ellenük. A 
hunok a déli ága voltak annak, az akkor 
még egységes népnek, mely az Ural és 
Altáj közötti széles területet lakta.

Azon korszakban, melyre a régi fel
jegyzések már egy kevés fényt vetnek, 
az ural-altáji népeknek egy másik ága, 
a magyarok az óriási Ural-hegység azon 
részén laktak, holt a két földrész Európa 
és Ázsia között a határ van. Mikor és 
hogyan jutottak ide, ma még teljesen is
meretlen előttünk, csupán annyit tu
dunk, hogy a magyaroktól északra a 
fín-ugorok, délre és délkeleten pedig a 
török-tatár népek (bolgár, kazárok, bas
kírok, uzok, pecsenégek, kunok) laklak.

Ezt a területet nevezik hagyománya
ink Nagy-Magyarországnak (Gentumo- 
ger), ami alatt valószínü'eg nemcsak 
szükebb értelemben vett magyarok által 
lakott területet, hanem az összes túr.mi 
népek őshazáját kell érteni. Az ösnia- 
gyaroknak itt maradt utódait állítólag 
meg is találta Julián barát, kit IV. Bé
la (1245— 1270) küldött hozzájuk.

Az a körülmény, hogy a keletázsiaiak 
és ezek között elsősorban a japánok 
nyelve félreismerhetetlen hasonlatossá
got mutat az ural-altáj iákéval, magában 
véve még nem bizonyítaná a japánok 
turáni eredetét, ha az etnológiai össze
hasonlítások nem támogatnák ezt a fel
tevést.

A megölt állatok vállcsontjából és be
leiből jövendőt mondani (szkapulaman- 
tika) a meghalt fejedelmekkel szolgát 
és lovat együtt eltemetni, úgylátszik, 
hogy a legrégibb idők óta szokás volt a 
japánoknál.

Japánokra és magyarokra a turáni 
faj legkeletebbre és legnyugatabbra sza- í 
kadt két agara vár a nagy világtörténe’.. | 
mi feladat., hogy a Kelet és Nyugat kö
zötti óriási űrt áthidalják. A modern ci- i

| vilizációt, technikái továbbra is a Nyu
gatról fogja a világ kapni, a turáni ön
tudat azonban nem fogja engedni, hogy 
a Kelet ezáltal kölcsönvett banális gépe 
zetté alakuljon át. Ha a haladás csak a 
Nyugatnak egyszerű, reprodukcióját je
lentené, a remény, amit a turáni mozga
lom Japánhoz fűz, nem valósulna meg. 
Keletnek modifikálnia kell a modern ci
vilizáció eredményeit életet öntve oda 
hol puszta mechanika van, a hideg üz
leti szellemet az emberi szívvel helyet
tesítve, keveset törődve az anyagiakkal 
ehelyett inkább az igazság és szépség 
harmóniáját tartva szemelőtt.

Az az igyekezet, hogy széttörjük a 
korlátokat és megjelenjünk a világ előtt, 
Japánban nyilvánult meg először a Ke
leten. Beleoltotta a reményt Ázsia szí
vébe és az egész Ázsia érzi most, hogy 
életerejét neki is meg kell mutatni.

A vén Kelet, népeinek ezen jogos vá
gyát, mely nem egyéb, mint az életösz
tön természetes megnyilvánulása, a tu
ráni mozgalom fogja testté ölteni.

Intelem.
Ha félreállsz a küzdelemben 
Sértődve tán panaszkodó!, 
Elismerésnek pályabére 
Számodra, hogy nincsen sehol: 
Vagy önmagadba zárva kincsed, 
Lelked  jövőkön vesztegel: 
M elletted a lázas tömeg majd 
Még észre sem vevőn megy el.

Az eszme, mely m'dljók javára 
L elked  m élyéből felmerül,
Csak akkor lesz hatóerővé,
Ha küzdesz érte emberül;
S ha kell, akár az élet árán 
Érvényt szerezni tudsz neki . .
A lanyha tett s fájó  lemondás,
Az eszme szárnyát elnyesi.

Ha nincs erőd szenvedni, tűrni, 
Nem érdem elt mellőzte lést 
S kacagni, hogy sárral dobálnak, 
Mig végezed a m agvetést. . .
És megremegsz a gondolatra, 
Hogy tán keresztfán vérezel: 
Messiások tövises útján 
Akár sohse indulj le el!

Maradj arany-középszerüség, 
Szélcsend megült, lassú vizén,
Mig élted kalmár, kis hajója  
B ékés partok között lemén:
Egy újvilág felé röpítő 
Lélekvesztőre fel ne szállj! . • 
N agylelkek útja: zúgó tenger 
S szélvészt — vihartszülő dagály!

Szalay Károly



1925 március 1 15. 81

— Érdekes! . . . Olvastad? . . .
— Mit?
— Ezzel a Smithson professzorral . . .
—• Smithson!? . . . Várj csak! . . , igen

igen, ez az a volt oxfordi egyetemi ta
nár, aki három évvel ezelőtt egy oczea- 
nográfiai kutató út alkalmával hajótö
rést szenvedett és beleveszett a ten
gerbe!

— Igen, igen, annak kell lennie, mert, 
. . .  hallgasd csak! . .  . Egész Angliát és 
az egyesült királyságokat lázban tartja 
az a világraszóló esemény, amelynek 
W. U. Stengers, a Warner II. halászgö- 
zös kapitánya volt a részese az elmúlt 
hó huszonhetedikének reggelén. A ha- 
lászgczös az Uj Nebridák szigetcsoport
ja között cserkészett, amikor egy este 
váratlanul vihar lepte meg. A Csendes 
Óceánnak azon a részén a tavaszi napéj
egyenlőség idején rettenetes orkánok 
szoktak tombolni, ezért a kapitány jónak 
látta a szigetcsoport egyik teljesen la
katlan, apró kis szigetének egyik öblé
ben horgonyt vetni és az éjszakát ott töl
teni. Mivel a vihar másnap sem szűnt 
meg, a hajó személyzete partra szállt 
és időtöltésből bejárta a szigetet. És 
ekkor történt az a véletlen, csodálatos 
’elet, amely bizonyára még hónapokig 
fogja foglalkoztatni az egész világ tu
dományos köreit. A tengerészek ugyanis 
a sziget délnyugati részén három férfi 
teljesen feloszlott és szétmarcangolt 
hullájára bukkantak, akikről azonban, 
az egyenruháik maradványai nyomán 
kétségtelenül meg lehetett állapítani, 
hogy az Orion-nak, vagyis annak a hajó
nak a, matrózai közül valók vollak, ame
lyikkel Smithson professzor, a világhírű 
óceánkutató három évvel ezelőtt hajótö
rést szenvedett. Stengers kapitány most 
mar nem érte be ennyivel, hanem össze-
utatta az egész szigetet és a fáradozása 

nem volt meddő, mert a szigetnek egy 
efieszcn ellentétes részén ráakadt magá
i k  a professzornak a holttestére is, 
an)e X elszenesedetten hevert az 
eukaliptusz-erdő egyik jókora, leégett ré
szenek közepén. Az ő személyazonossá 

,h°z sem férhet kétség, mert jobbke- 
zenek középső ujján megtalálták az 

jadémia gyűrűjét, amellyel az a ki- 
a °  tudást A Sargasto-tenger diatómea- 
pra/a című munkájáért kitüntette, hal

va Iának kulcscsontján pedig azt a rc-
Xer£°lyó-ütöttc zűzódást, amely a ki- 

ano tudós közismert családi dráma já- 
10 származott. A halászbárka kapitá- 
nVa a hullákat meghagyta eredeti hely

zetükben, hazatérése után pedig nyom
ban jelentési tett az esetről a tengeré
szeti minisztériumnak. A brit kormány, 
amint a londoni lapok értesülnek, külön 
expedíciót fog küldeni a szigetre.

— Ez valóban érdekes. Nem is hittem 
volna, hogy egy halászhajó kapitányá
nak . . .

— Jó, jó, de mi volt ennek a félango- 
losra-sült tudósnak az a közismert csa
ládi drámája?

— A felesége megcsalta, sőt ráadásul 
még bele is lőtt a férje balvállába.

— Megcsalta!? . . . Kivel? . . .
— Ne aggódjál, kérlek, nem a Csá- 

vosy Pistával. És effelől egészen bizo
nyos lehelsz, mert Smithson asszony 
Oxfordban lakott. Csávosy pedig a 
Ventim'glia-kávéházban lakik, tehát tő
lük pár ezer kilométernyire.

— Micsoda képtelen szemtelenség ez! 
Miért említed éppen a Csávosyt? . . . Mi 
közöm van nekem a Csávosyhoz és fő
ként mi közöd van hozzá neked? Kü
lönben is meg kell jegyeznem, hogy ha 
te mindig ott találkozol vele, neked is 
mindannyiszor ott kell lenned!

— Rendben van, visszavonok mindent, 
különben is, hidd el, csak úgy mondtam, 
csak éppen hogy mondjak valamit. Az 
eszem nem is járt ott, annyira elfoglal 
ennek a Smithson professzornak az 
ügye.

— Valóban, hogyan is lehet az, hogy 
őt egészen másutt találták meg, mint a 
matrózokat és még hozzá összeégve és...

— No persze, hiszen éppen ez a kér
dés!

— Cz . . . ez! . . . Te mindig arra pél- 
dálózgatsz, mennyivel okosabb vagy, 
mint én, hát mondd meg . . .

— Ez egészen más. Itt oknyomozó 
történetíróra lenne szükség!

— Mi az? . . . Detektív?
— Ejnye, minő csacsiságokat kérde

zel tőlem! . . . Dehogy detektív . . . pedig 
. . . Hát egyáltalán nemi detektív, értsd 
meg már a dolgokat. A detektív csak 
olyan dolgokat tud kideríteni, amelye
ket még egyáltalán ki lehel deríteni. 
Vele szemben az oknyomozó történetíró, 
a pragmatikis, csak már teljesen kide
ríthetetlen dolgokat derít ki. Például 
megmagyarázza, hogy Aetius római had
vezér, mielőtt Attilával a katalaunum 
síkon megütközött, miért éppen a jobb
fülét vakarta meg, miért nem a balt?

Kiét? . . . Attiláét?
— Fittyfenét! A magáét! . . . Hanem 

most már* olyan buta kérdésekkel kez

desz nyomorgatni, hogy nem bírom to
vább. Csak annyit mondok még neked-* 
okot nyomoz az, aki az okot nyomozza. 
Ennélfogva az oknyomozás annyi, mint 
az oknak a nyomozása, vagyis röviden 
oknyomozás.

— Miért nem mondtad mindjárt így?
— Most már megmondtam. És most 

menj aludni.

— Te! . . .  Én az éjjel sokat gondol
koztam arról a tanárról, meg az oknyo
masztásról, de semmire sem mentem 
vele.

— Hát persze. Ha mint oknyomasz
tásról gondolkoztál a dologról, nem is 
mehettél vele semmire. Mint oknyomo
zásról ke1 lett volna gondolkoznod fe
lőle.

— Te úgy gondolkoztál felőle?
— Úgy. Nem is annyira gondolkoz

tam felőle, mint inkább félálmomban 
magától derült fel a dolog előttem.

— És mire mentél vele?
— Teljesen tisztán látom a különös 

katasztrófát, amelyik ott, az elhagyott 
szigeten lefolyt.

Ez tisztára butaság. De azért csak 
mondd el!

— Figyelj! Ez a Smithson tanár, 
amint a három évvel ezelőtti nekrológ
jából emlékszem, rendk’'vül zárkózott 
természetű ember volt, olyan, amilyen
nek a szabályos tudósnak lennie is kell, 
ha tisztában van a sajátmaga, meg a 
nem-tudósok között levő mérhetetlen 
különbséggel. Ez a tudat aztán lassan- 
kint elkezd kocsonyásodni, dermedezík, 
egyre szilárdabb lesz, végre keménnyé 
fagy, mint a jég, hogy az illető szinte 
reszketve fázik, hacsak egy szóval is 
másra terelődik a szó, mint az ö tudo
mánya. Mindezekhez hozzájött, hogy 
Smíthsont megcsalta a felesége. A fázás 
ezzel teljes lett, vagyis a professzor 
már akkor is állandóan didergett, ami
kor az utolsó útjára elindult, akár hideg 
volt, akár meleg.

Akárcsak a Szittyóberkiék Luj
zája! Az is mindig fázik, amióta a ta
valyi hólabda-bálon a csárdás után fagy
laltot evett . . . Bizonyosan ez a tanár is 
telezabálta magát vaniliával, vagy mok
kával! . . . Mit vigyorogsz?

— Semmit. . . Hogy a hajótörés 
hogyan folyt le, azt nem tudom, de any- 
nyi bizonyos, hogy mindössze négyen 
menekültek meg: a professzor és három 
matróz.

— Ajnye de nagy kunszt volt ezt kíta-
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lálni, amikor négy ember hulláját talál
tak meg!

— Négyen menekültek meg; a három 
matróz azért, mert bizonyára torkig vol
tak rummal, a rum pedig könnyebb, mint 
a víz, a professzor pedig azért, mert az 
óceán nem volt hajlandó magábafogadni 
azt, aki huszonöt éven keresztül egyebet 
sem tett, mint az ő magánügyeibe avat
kozott.

— Te viccösz, mert nem tudsz okosai 
mondani! . . .  Ez az oknyomozás?

— Körülbelül. — Amikor a hajótörés 
történt, már régen beállott a hideg idő. 
A matrózok bizonyára mindent megpró
báltak és a dolgaikba eleinte kétségte
lenül belevonták a tanárt is, de amikor 
észrevették, hogy az egyre csak didereg 
és bujkál előlük, azt mondták: egye 
meg a fene, csináljon amit akar! — az
zal aztán elkezdtek a maguk szakállára 
dolgozni, de mivel egyiknek sem volt 
szakálla, nem mentek semmire. A sziget 
lakatlan, puszta volt, nem termett rajta 
semmi, a tél is beállt. . . érted? . . .  elég 
az hozzá, hogy a három matróz egyszer 
kifeküdt a tenger partjára és a legoko
sabb azt mondta: lesz, ami lesz, — azzal 
szép csendesen elaludtak.

Lett is aztán, ami lett: vagy éhenhal- 
tak, vagy megfagytak.

— Ott voltál?
— Mentsen Isten!
— Akkor honnét tudod mindezt?

— Sehonnét.
— Ez az oknyomozás?
— Igen. Sőt ez a jobbik fajtája. De 

most jön a professzor.
— Ővele mi lelt?
— Még nem tudom biztosan, de ha 

nem szólsz közbe, azonnal kiderül min
den. . . Úgy van, már ki is derült. A 
napnál is világosabb, hogy Smithson 
csak azt várta, hogy megszabaduljon u 
durva, részeg matrózoktól . . .

— Jó, jó, de addig mit evett?
- -  Mit evett? . . . Most már ez is 

egészen világos. A múltat ette, fiacskám, 
azt rágcsálta odvas fogaival.

— Mit szólnál te hozzá, ha . . .
— Semmit. . . Amikor aztán egyedül 

maradt, elkezdte magában összegezni 
azt a didergés-tömeget, amelyet életé
ben álszenvedel.t és elhatározta, hogy 
leszámol vele. Gyenge kis kezével innét 
is, onnét is letört egy-egy gallyal, amíg 
összehozott valami máglyafélét, azt az
után a zsebében őrzött drága feljegyzé

sek papírjaival meggyújtotta. — Ne ne. 
ked óceán, nesze nektek, diatomáczeák, 
én fázom! — mondta, egyre élesztve a 
tüzet, utóbb, amikor már nem volt más 
beledobva abba a tulajdon ruhadarabjait 
is és amikor azok is elhamvadlak, az 
utolsó lángocskába belehajította a hűt
len felesége arcképét, amitől aztán ki
gyulladt az eukaliptusz-erdő . . .

— Attól a vacak kis kartonlaptól?
— A házasságterő asszonyok kalóriá

ja mérhetetlen. De te ezt nem érted és 
nem is óhajtom, hogy megértsd.

— Nekem ugyan beszélhetsz . . .  Mj 
lett aztán?

— Mi lett volna egyéb? A professzor 
odaégett és nem maradt belőle más, 
mint az Akadémia gyűrűje, meg a rc- 
volvergolyó helye, amelyet az imádott 
ringyó lőtt bele. Mert az Akadémia gyű
rűje szent és sérthetetlen, az igazi, jóra- 
való seb pedig nem gyógyul be soha.

— Reggelente bizonyosan azért nem 
akarsz idejében felkelni, mert mindig 
ilyen őrültségeken töröd a fejedet. 
Hátha mindebből egy szó sem igaz?

— Nem baj. Majd tíz év múlva jön 
egy igazi, vérbeli oknyomozó és amit az 
mond, az feltétlenül igaz lesz.

ILUSKA
Irta: György Lajos.

Akkoriban szenvedélyes fotográfus 
voltam. Isten tudja, hányszor esetlent a 
masina Iluska bájos alakja előtt. Keser
ves türelemmel rajzolgattam, festeget- 
tem a színes, virágos kereteket s úgy ra- ; 
gasztottam bele az aranyos kislány j  
arcképét. Tizenhatéves diákszívem jaj, ! 
de sokszor dobogott, ficánkolt az öröm-1 
tői, ha Iluskával lehettem! A vakáció 
minden napját Iluskáéknál töltöttem. 
Már kora délelőtt náluk voltam. Segítet
tem a krumpli hámozásnál, kelten etet - j 
tűk az apró baromfit, együtt mentünk az j 
artézi kúthoz ivóvízért. Délben haza sza- j 
ladtam ebédelni s azután gyorsan visz- 
szamentem hozzájuk. Esténkint a Sió 
füzes, virágos partján sétáltunk. Egész 
napon át erre a sétára készülődtem. El
gondoltam ezer szépet, verset, nótát, 
vallomást, de a vége mindig csak hall
gatás lett. Iluska kacagott, tréfálkozott, 
én meg csak hallgattam, némáskodtam 
érthetetlenül. Ami legjobban égette szí
vemet, azt még most úgysem mondhat
tam el. Szerettem Iluskát s szent ko
molysággal hittem, hogy feleségem lesz. ! 
Igen, a feleségem lesz, csak legyek túl | 
az érettségin . . .

Gyönyörűséges, holdas csillagos volt [ 
a nyári este. Iluskáéknál ezen a éjsza- j 
kán talpon volt mindenki. Kályhát éget
tek. A nagy kemence alatt sistergett, | 
nótázott a tűz. Bagócs, — ez volt az inas 
csúfneve, — szorgalmasan hajígálta be
felé a vékony fahasábokat. Iluska édes
apja is ott pipázgatott a kemence mel-1 
lett. Pipázgatott, pipázgatott, míg egy
szer csak kifogyott a zacskóból a do-1

hány, mi pedig nagyon, kimondhatat
lanul boldogok lettünk.

— Ilus, szaladj át egy pakli do
hányért! Talán még nyitva van a bolt.

Természetesen én is Iluskával men
tem. Végig szaladtunk a csöndes Ma
lom. uccán, megvettük a dohányt s kéz a 
kézben, így sétáltunk hazafelé. Néma, 
néptelen volt az ucca, csak a csillagok 
s Iluska szemei ragyogtak fényesen. A 
kapu előtt hirtelen megálltunk. Iluska 
hozzám hajolt és én, én ..  . megcsókol
tam . . .  Megcsókoltam Iluskát!

Boldog, hajrázó szóval mentem haza 
ezen az estén. Szépnek, gyönyörűnek 
láttam; mindent. A Sió vashídja ezüst- 
híddá vált a holdsütésben. Ezen az 
ezüsthídon megyek én most haza, hogy 
egykor visszajöjjek rajta, — Iluskáért! 
Akkor majd aranyhíd lesz az ezüsthíd- 
ból, aranyos napsugár táncol előttünk s 
mi boldogan repülünk a barátok templo
ma felé, — esküvőre.

A vakáció végén szomorú szívvel vet
tem búcsút Iluská tói Hüségesküt akar
tam kérni tőle, de erre nem volt alka
lom. Meleg kézszorítással búcsúztunk 
egymástól. Repített a vonat s én egész 
úton Iluskára gondoltam. Szomorúságo
mat lassan kedv és reménység váltotta 
!?.!; Huska szeret s egymáséi leszünk, 
bői most, munkára, küzdelemre! Tanul
ni, dolgozni fogok, hogy minél előbb ér- 
tejohessek, Iluskáért.

Teltek a hetek s én megkaptam az 
első lapot. „Kedves Lacikám" így 
szólított a kislány. Eltelt néhány hónap 
mire ismét képeslapot hozott a posta! 
Ezen mar csak „Kedves Laci" voltam 
a azutan nem jött több levél..  ,

Néhány év előtt láttam Iluskát Es
küvőnk után lementünk nehány napra a

szőke Sió mellé. Mindent olyan régi- ] 
nek, szépnek, gyönyörűnek találtain! ! 
Aranyos napsugárban ragyogott a Sió 
hídja, mikor délfelé keresztül robogtunk 
rajta, hogy Náncsi néninél lehessünk 
ebédre. Iluskáéknál is voltunk. Alig is- i 
mertem rá. Sápadt, sovány leányt lát
tam magam előtt. Alig nőtt nagyobbra, 
mint amilyen akkor volt, midőn pipado
hányért mentünk. Még mindig a mese
beli lovagra vár, aki ta1án mégis eljön 
érte . ..

Most ismét sűrűn fotografálok. Isten 
tudja, hányszor esetten a masina! Gon
dosan, boldog nagy szeretettel javítga
tom, ragaszthatom az aranyos képecské- 
ket, melyekről egy buksi, szöszke arc 
mosolyog felém: Évike — a kislányom.
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Egy élet történet

Egyszer egy csodaszép leányt 
Láttam egy csodaszép kertben;
Úgy állt ott istennő gyanánt,
Ránézni alig mertem.

S egyszer egy kevély menyasszonyt 
Láttam egy pompás székesegyházban j 
S kisírva láttam sokszor egy asszonyt ■ 
Örökös szivbéli gyászban.

S egyszer egy szomorú sirkövet 
Láttam egy szomorú kertben;
Olvastam rajta egy nevet 
És — ráismertem.

Kozma Andor.
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A fogoly
Irta: Nyáry Andor.

Az ágyúk pokoli morajjal döngették a 
sziklafalakat, a hegyek csattogtak, a vér 
pirosra festette a forrásokat s a ver
gődő emberek átka versenyt zúgott a 
fegyverekkel.

A völgyekben végítéletet vívtak a 
megvadult katonák.

A gyűlölet fent állt a sziklacsúcson 
és kacagott:

— Hurrá!
És egymást soha nem látott emberek 

összecsaptak, vágták, ölték, gyilkolták 
egymást. .  .

Aztán elhallgattak az ágyúk.
A lőporfüst leszállt.
A megkínzott földre ráült a csend.
Messze a hegyen túl véres emberek 

menekültek, fújva, zihálva, nehezen
Aztán fegyverek csörrentek, fegyve

reskatonák jöttek s a fáradt embereket 
összeterelték, hajtották, mint a barmot.

És Nikoláj fogságba került.

A magyar rónán éretten hullámzott 
az aranyos búzakalász.

Nikoláj a gazdája juhait terelgette, 
aztán megállt, rátámaszkodott botjára 
és nézte a ringó istenáldást.

Parányi pont lebegett a magasban és 
énekelt. Mintha maga a testet öltött dal 
szállt volna égre a szerelmes szív sóhaj
tásában. Aztán zuhanva lehullt a földre.

A pacsirta.
Nikoláj széles melle kidomborodott:
— Milyen szép erre a föld, — gon

dolta magában, — mintha csak a tágas 
orosz pusztákat látnám.

A bánatos, nagy, kék orosz szem szo
lid suhanással végigsimogatta a magyar 
földet, ment, szállt, a látóhatár szélén 
kiszökkent a félgömbből és repült. Mát 
nem látta a ringó aranyhatárt, a dalcs 
pacsirtát, vágyó szemei előtt sápadt 
oroszok mozogtak, beszéltek hozzá:

Nikoláj hallgatta.
Egyszerre csak felszakadt leikéből a 

hús, bánatos, borongós szavú volgamenti 
dal és énekelt. A szeme könnybe lábadt, 
a szava megcsuklott.

Megfogta szívét a hazavágyódás s 
niialatt felolvadt lélekkel énekelt a 
hömpölygő Volgáról, a vezérürü nyakán 
álomba ringatva kolompolt a magyar 
kolomp.

Nikoláj nagy, hatalmas, szélesvállú 
orosz legény volt. Nemzetének minden 
fájdalma bent ült a szemében.

Alig szólt egyet-egyet.
Talán nem is gondolkozott.
Mikor este a birkákat! hazahajtotta, 

kiült a ház elé, nézte a járókelőket s 
ha leány ment el előtte enyelgő párjá
val, Nikoláj ajkán halk sóhajtás reb
bent. Ha édesanya csókolta gyermekét, 
a nagy, szélesvállú orosz szeme könnyes 
lett s mikor a szomszédasszony levelet 
diktált messze harcoló fiának, Nikoláj 
elfordult, aztán elment s távol, valami 
eldugott helyen, ahol senki se látta, 
sírva fakadt és sírt, hogy nagy teste 
csakúgy vonaglott fájdalmában.

Ilyenkor eszébe jutott, hogy őneki 
nincs senkije. Olyan árva, mint a szik
lán termett fűszál. Ő érette nem hullat 
könnyet senki. Nyomorult életéért nem 
remeg senki!

Marta, gyötörte a nagy magárahagya- 
tottság, szenvedő lelke csordulásig telt 
vággyal. Ha édesanyja volna! Ha leve
let írnának neki, féltő, aggodalmas, sze
rető levelet! Ha erezné, hogy van valaki, 
aki gondol rá, érezné, hogy a lelke kö
rülcsókolja néha a lelkét, hogy tudná 
szeretni, hogy becézné, gondozná, 
ápolná.

Zúgó fejét belefúrla a birkák almába, 
hogy égő fájdalmát csítítsa.

És egész éjszaka nem aludt semmit.

Csúnya, sáros, esős idő volt.
A birkák az istállóban voltak. Nikoláj 

az istálló előtt feküdt a babszáron.
Hányát feküdt, az eget nézte. Ólmos, 

nehéz, sötét volt, mint a szíve.
A konyhafelől kemény lárma verő

dött hozzá, nyomban rá éles visítás s a 
következő pillanatban szörgombolyaggá 
ijedt kis kutya suhant ki az ajtón és 
nagy félelmében egyenesen Nikolájhoz 
búit.

Nikoláj szíve megdobbant, kitárta ka 
bálját s a szárnyával gyorsan betakar
ta a reszkető kis állatot.

A konyhából vörösre duzzadt arc
cal, kezében doronggal, kirohant a 
gazda:

— Hol az a beste dög? — ordította 
és vérszomjas kedvvel kereste a kutyái, 
mert két falatra való húst ellopott.

Nikoláj úgy tett, mintha semmiről 
sem tudna.

Amúgy is gyűlölte gazdáját, mert 
erőszakos és rosszlelkü ember volt. A 
gazda is gyűlölte Nikolájt, mert ösz- 
tönszerüleg érezte, hogy az nálánál kü
lönb. De azért megtartotta, mert dol
gos volt és így nagy hasznát vette.

A kutya remegve bújt a nagy orosz 
testéhez, Nikoláj a kabát szárnya alatt 
rátette erős kezét az állat fejére, mire 
az megnyugodott és melegen megnyal
ta ujjait.

A gazda visszament a konyhába.
Nikoláj felkelt a babszárról, a kutyát 

bevitte az istállóba, kivette a kabát alól, 
letette az ágyra és megsimogatta a fe
jét, aztán a hátát:

— Kutyuska! . . . Kis kutyuska!
A kutya ránézett, a szeme beszélt, 

mosolygott és Nikoláj a tiszta, őszinte 
állatszemben meglátott mindent, amit 
az emberek között hiába keresett. 
Benne ragyogott a szeretet, a hála, a 
boldogság, a hűség.

Nikoláj a kis jószágot ölébe kapta és 
y.neleg, édes szeretettel keblére szorí
totta.

A kutya ugrált, nyüszített, nyalta az 
arcát és a kezét, ahol csak érte.

Nikoláj engedte és azon a csúnya, sá
ros, zimankós napon beleragyogott szí
vébe a boldogság.

Nikoláj boldog volt.
Mostmár volt, aki szerette, a kutya. 

Vele volt mindig, ket.ten őrizték a bir
kákat, megosztotta vele ebédjét, ott 
aludt a lábainál és szerette nagyon.

Úgy hívta, hogy Pajtás.
Elmondta neki vágyát, bánatát, elme

sélte neki egész szomorú életét, árva- 
! ságát, aztán mesélt neki a hazájáról, a 
j nagy, széles orosz pusztákról, a Vol

gáról, a télről, s a nagy-nagy, végtelen 
fehér csendességről, amely a hóval a 
falvakra szakad.

Ilyenkor a szeme kitüzesedett, a 
keble zihált és megsimogatla Pajtás 
fejét:

— Elviszlek Pajtás, olt is te leszel 
a pajtásom, m int..  .

Lágyra, fájdalmasra csuklotl a szava:
— Ott sincsen nekem senkim Pajtás. 

Csak te leszel!
Messzire merengő szemére ráhúzó

dott a könnyfátyol.
Pajtás megcsóválta a farkát, Nikoláj

hoz dörzsölődött aztán ránézett.
Mintha mondta volna:
— Nikoláj!
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Nikoláj megértette, nem szólt. Meg
ölelte a kutyát.

A gonosz indulatok megpihentek.
Az emberek kijózanodtak s a véres 

zivatarokat elkergette a megenyhülés.
Messze földeket járt harcosok szán

tottak, daloltak, mosolyogtak.
A kisbiró megállt az uccasarkon, 

aztán rávágott a dobra:
— A hadifoglyok kicserélése megkez

dődött. Aki hazájába akar menni, je
lentkezzék.

Nikoláj szomorú arca felragyogott.
Megjelent előtte a hömpölygő Volga, 

az orosz puszta, a háza. Meglátja 
végre!

És nagy boldogságában sírvafakadt.
Pajtás odament hozzá; azt hitte, hogy 

ember barátja szomorú. Megnyalta a 
kezét.

Nikoláj felnézett, ráborult a kutyára 
és vágyón buggyant ajkán az öröm:

— Pajtás, megyünk haza!
A kutya ugrált, mintha megértette 

volna.

Nikoláj egész nap pakolászolt, ösz- 
szeszedte kevés holmiját, amit fogsága 1 
alatt gyűjtögetett.

A kutya borzasán nézte, kedvetlen 
volt.

Nikoláj rászólt:
— Pajtás! Örülj. Délután indul a 

vonat!
Pajtás ránézett a nagy emberre, sze

me pillanatra fellobbant, de aztán még 
| szomorúbb lett.

Nikoláj nem tudta, miért, de úgy 
érezte, mintha a szívébe belehasított 
volna valami.

A gazda megállt Nikoláj előtt:
— Mit akarsz Nikoláj?
Az orosz alázatosan nézett a mogorva 

emberre:
— Arra akarom kérni, — kezdte 

őszintén. — Ezt a kis kutyát szeretném 
elvinni magammal. Adja nekem?

A kutya Nikoláj mellett állt s meghu
nyászkodva pislogott gazdájára,

A gazda ránézett a nagyoroszra, 
látta, hogy a kutyát mennyire szereti, 
felgyülemlett gyűlölete felszakadt ben
ne és keményen odavágta:

— Az a kutya az enyém! Ami a 
tied, azt viheted. Ami az enyém, az itt 
marad!

És morogva ott hagyta az oroszt,
Nikoláj megtántorodott.

A kutya lehajtotta fejét.
Nikoláj üveges szeme rátapadt a,, 

árva kis jószágra és vérző kínnal sza
kadt ajkán a szó:

— Pajtás!
Pajtás ránézett.
— Itt hagyjalak?
A kutya nyüszíteni kezdett.
Nikoláj árvaságába belehasítolt a 

fájdalom. Nem tudta, mit csináljon. 
Előtte áll az egyetlen lény, aki sze
reti, akinek megígérte, hogy magával 
viszi, ha hazamehet, akinek annyi so
kat mesélt, amikor a szomorúság el
fogta: aki megértette őt, nem csapta be 
soha, a bizalmával nem élt vissza, mini 
az emberek.

Most mit csináljon?
A hátizsák lassan lecsúszott a vállá

ról, a földre puffant. Nikoláj ráült, a 
kutya az ölébe ugrott, nyalta az arcát, 
a kezét. . .

Az uccáról felhangzott a hazasiető 
orosz foglyok éneke . . .

Nikoláj hallgatta, feje a mellére 
konyult néma, hangtalan zokogás ráz
ta a keblét és a kutyát a szívére szorí
totta. A kutya meleg hálával nyalta 
kérges kezét.

És Nikoláj nem ment haza.

Nem hiába hívták „kígyóbelü ember
nek" Mihó bácsit: annyi ennivalót még 
a báróék dúsan terített asztala sem bili 
el, mint a Mihó bácsi étvágya. Jól tudta 
ezt a báróné és boldogan mosolygott, 
amint Mihó_ bácsi egy-egy fogással ké
szen volt. Különösen boldog volt, amint 
látta, hogy a sáppadt fiatalok is lassan 
étvágyra kapnak. És boldogan kinál- 
gatta tovább: Jó  étvágyat, „Mihó bá
csi!"

Az öreg báróné helybenhagyó'ag in
tegetett. A kígyóbelü ember a pulyka 
mellehúsából is megrakta a tányérját.

— Úgy-e méltóságos báróné, csókolom 
a kedves kezeit, megéreztem rajta a dió- 
bél zamatját? illatát? Olyan a melle, 
húsa, mint a ropogós, erdei mogyoróbél. 
Hej! . . .  de hol van az én régi, jó étvá
gyam?! — sóhajtotta szomorú ingerlés
sel Cobor Mihó. . .  — Tetszett volna en- 
gemet látni fiatal koromban, amikor 
még legény voltam?! . . . Elmúlik min
den. Még az étvágyunk is elhagy, anél
kül, hogy észre vennök . . .

Közben a pulykapecsenyéhez felszol
gált cukros gyümölcsökből négyszer is 
kanalazott és falatozott. Oh, be pompás 
volt! Oh, be jó volt! Még a fiatal báróné 
is megkívánta és kétszer vett a kompól
ból. Ez a Cobor Mihó valóban kedves 
ember . . . Öröm nézni ahogyan eszik . .

Asztalra került a töltöttkáposzta. 
Miho már előre magyarázta, amint a 
tele tálat meglátta:

— Nincs berántva, hanem eme finom 
bivaltejről gyűjtött tejfellel leöntve. Hó
fehér, illatos, mégsincs benne liszthaba
rék. No, csókolom a kedves kezeit mél-

A kígyóbelü ember
Irta: Péterfy Tamás.

| tóságos báróné, még ilyet S2 láttam hu- 
I szonötév óta. Dobay nagyságos úréknál 
I ettem valamikor . . .

Először a tetejére rakott, pirosra füs
tölt és benne főtt kolbász darabokból 
rakott a tányérjára s rá vékonyan ká
posztát. Ismét bennefőtt dagadót s rá 
káposztát. De a tetejéra tölteléket He
lyezett. Óh, mily boldogan mosolygott a 
a kígyóbelü ember . . .

— Hát ez elvan találva! csókolom a
kedves kezeit méltóságos báróné. Hiszen 
ez a dagadó birkahús?! . . . Mintha cso
dákat álmodnék! Csupa zamat, csupa 
zaft! F

Ennek a kedvéért mégegyszer meg
rakta a tányérját s akkor a dagadó ke
rült alól.

Evett s az öreg, meg a fiatal báróné 
csodálattal telve kinálgatták rendre Co
bor Mihót. Öröm volt nézni ezt a kígyó
belü embert. Még csak egy pici étel sem 
esett le a villájáról, oly pompásan pa
kolta befelé.

— Csókolom a kedves kezeit méltó
ságos báróné, talán nem bántom meg, ha 
bele kötök a töltelékbe. Valami nagyon 
csiklandós, különös ízét érezcm. Cso
dálatos különlegesség!

— Tessék! Tessék Cobor úr! — biz- 
tatgatja igaz szívből az öreg báróné és a 
fiatal is váltig erőlteti.

Mihó fele rakja a tányérjál harmad
szor is a töltött káposztából és metfál-1 
lapítja illedelmesen, hogy az a különös i 
jo zamat minéműsége a pulykából ered,
A diobé lel töltött, hizlalt pulyka comb- 
jabol való, mert igen pompás.

De hol van az én régi, jó étvágyam!

csókolom a kedves kezét méltóságos bá
róné!? . . . Tetszett volna engem legény
koromban ismerni, látni, amikor még 
igazán tudtam enni, mert fiatal voltam. 
Az idővel minden eljár, csókolom a ked
ves kezeit. .  .

A fiatal bárónénak különös gondola
tai támadtak Cobor Mihóról . . . No, 
majd megkérdezi tőle . . .

Megkínálta negyedszer is Mihói a töl 
tött káposztából s a kígyóbelü ember 
oly pompásan evett, mintha éppen 
akkor ült volna le az asztalhoz ebé
delni . . .

És búsan, temondólag sóhajtott Cobor 
Mihó:

— Lejár az é le t. . .  Elhull a fejről a 
haj . . . Eltűnik minden és oda az étvá
gyam . . .

— Ugy-e Cobor úr? — csengett a/, 
ifjú báróné hangja, — mikor jobb ét
vágya volt és fiatal volt, akkor szerette 
a nőket?

— Nem igen instálom . ..
— De megmondotta, hogy milyen le

gény?! . . .
— Csókolom az aranyos körmeit mél

tóságos kicsi báróné, én bizony egy szót 
sem szóltam . . . Tudták azt szó nélkül...

A fiatalok összenéztek. Mosolyogtak 
s közben hozták a süteményeket. Almás
rétest, tortát, gyümölcsöt.
*^ajd fekete kávét adtak neki . . . Két 
bögrét fogyasztott,. Aztán meghívták 
minden második napra ebédre a kígyó
belü embert.
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A másik
Irta: Sárándy István.

A kert felől mámoros májusi szél 
jött muzsikálva, rezedaszagot ho
zott magával s bemélyesztette a 
nyitott ablaik függönyét, amely li- 
legelt, rengett, mint egy álmodó 
virágkehely. Bent, a szobában 
nagy, ijedt csend halllgatózott; a 
szögletekben árnyak settenkedtek, 
gyászfátyolt szövögettek s szétte- 
regetlék a bútorok közt. A nap az 
ég peromén haldokolt éppen; ke- 
vély jegenyék megindultan nézték a 
rózsaszín halált s ezernyi levél- 
csöngelyüiket rázva megszólaltat- 
iák a lélekharangot.

Bent, a szoba homályoklkalteli 
zugában, nyitott ágyon fehér ha
lott feküdt:: Tercsi, a vincellér 
ieánya. Vézna kis teste szinte 
dcmborulás nélkül veszett el a fe
hér lepedő-lepel alatt s átlátszó 
arcával, hegyes orrocskájával olyan 
volt, akár egy viharvert, csapzott 
veréb,

A szobaajtó szélesre tárult. A 
vincellér jött be, mögötte a fele
sége, magasra tartva kezében a 
jobogó gyertyát. A nagydarab em- 
-tr lábujjhegyen osellenkedett az 

ágyfejéhez, megnézte figyelmesen a 
holtat s a feleségéhez fordult:

— Mikor nyugodott meg?
Az asszony a megállitott órára 

mutatott:
— Délelőtt tízkor. Nem akartai 

nazahívatni kendet, tudom, égeti 
szőlőhegyen a munka. De mos 
már koporsóba kell tenni a sze 
gényl, mert a mosdató asszon 
már itt van, a virrasztók is meg 
jönnek nemsokára.

A vincellér fejébe nyomta csór 
gó kalapját s kifordult a szobából 
Könnyű volt a szíve, akár a fősz 
totl toll. — Ez a Tercsi, ez a Tér 
esi. Már kiskorában azt mondtál 
>' szomszédok: vincellér sógor hep 
tiltás ez a lány, meglássa. És csak 
ugyan. Más, ilyen anyányi lány 
munkára kapat az ember vág’ 
szolgálni küldi. Ezt nem. Ez téléi 
a meleg kemence mellett fázlódott 
nyáron az eresz alatt didergett é 
szorpölte a herbateát, hogy a j< 

niaá'a is elunta volna. Mi les; 
ma. keddig még? — fortyant íe 
a vincellér lázongva, de a feleség* 
csitította az istentelen embert: 
wT. Uílyan. ugyan, üss a szádra 
‘ aj cl csak magához szólítja már a; 
isten nemsokára.

Tavaly ősszel aztán nagy, ot 
•mmba, vörösre festett koporsót lo 
,? i ,z,a a vincellér a vállár 
«yik éjszaka. A padláson rejtett*. 

• haJnalban megmutatta a fele
dének, aki borzadva nézett 
nron szörnyű csolnakára.
— Aztán egy szót se! — fenye

getőzött a vincellér, — mert kive- 
i rom a két látószemed! Én csinál

tam a hegyen. Deszka: volt, festék 
j ,.úgy“ került. Most aztán nem kell 
; majd koporsóra is pénzt adni, ha 

szükség lesz leá. Ugye, megteszi?
— Aranyozni kék a kend kör

mét — szipogott az asszony, mi
közben szorgalmasan törülgette a 
szemét a köténye sarkával. _

Most aztán lehozták a koporsót 
a padlásról. Két asztalt összetoltak, 
letakarták összeakgatott fehér le
pedőkkel s kész volt a ravatal. A 
bútort kihordták a szobából, hogy 
több legyen a hely s lócákat sora
koztattak egymás mellé a falak 
mentén. A tükröt fekete keszkenő
vel vonták be; ne legyen a háznak 
immár semmi fényessége.

Nyolc óra tájban egymásután jöt
tek a virrasztók: asszonyok feke
tében, fehér zsebkendővel és is
tenfával a  kezükben. Fellebbentet- 
ték a szemfödelet s azt mondták:

— Akárcsak aludnék a lelkem.
A férfiak ünnepi ruhát öltöttek

magukra, a kemence köré teleped
tek, halkan diskurálták s titkon a 
pipáikkal babráltak a zsebükben. 
A vincellér az ajtó mellett ült, on
nan figyelte őket, felesége ide-oda 
tipegett s tisztcsségtudóan sírdo- 
gált.

Most az ajtó szélesre kitárult, 
Vadai Menyus jött be. az előéne- 
kes, Sárgakörinü, vargamesterségre 
valló ujjai iközt a ,,Csinált énekek"

I könyvét szorongatta s nagyot bö- 
I költ a koporsó felé:

— Adjon az Ur nyugodalmat a 
holtnak, az élőknek pedig békes
séget,

A vincellér né külön-székei tett 
a koporsó fejéhez az előénekesnek. 
Az méltósággal telepedett le rája, 
fellapozta kis könyvét körülnézett 
s így szólt:

— Énekelni fogunk!
És soronként diktálta a versel: 

„Mi, mindnyájan.
Mind elenyészünk,
Porrá lészünk,
Végbúcsut vészünk.
Ez is, kit takar e sötét bolt,
Világtól búcsút vevén: megholt; 
Halandó, múlandó, romlandó volt."

Szélesen ihömpölygött az ének, 
mint a vizeknek folyása és tompán 
búgott, akár a hárfa megereszke
dett húrja. De azért átvert az ab
lakon s halkan hullámzott tova a 
tavaszi ködök szárnyain.

A vincellér egy üveg pálinkát 
hozott be s az előénekesnek nyúj
totta. Vadai elvette az üveget, s 
általános figyelem között a lámpa- 
világ felé tartotta. Akkor löttyen- 

I tett egy picikét belőle a földre s

| szájához emelte az üveg nyakát.
Nagy, kiálló ádámcsutkája minden 

! kortynál kiugrott s a vincellér iöe- 
| gesen, szörnyülködve olvasta meg: 

tiz.
Az üveg kézről-kézre adódott. 

Utána szalonna jött és kenyér. 
Halkan csámcsogtak a virrasztók 
s a vincellér összehúzott szemöl
dökkel. keserű érzések közt fe
szengett a helyén. Lám, a lány a& 
oka ennek is. Ha kicsi korában 
hal meg, nem kellett volna virrasz
tót tartani s nem ment volna ilyen 
temérdek élelem veszendőbe, hogy 
az Isten süjjessze el ezt a feneket
len bendöjü világot. De Tercsi, 
mindennek az oka, szinte moso
lyogva feküdt a koporsóban, A 
szemhéja egy kicsit felnyitódoü, 
mintha figyelne s a szája szögleté
ben apró, kerek lyuk sötéllett.

Az előénekcs bekattantotta lo- 
kóbicskáját, harcsabajusza alatt el
kente a zsírt püffedt kezefejével s 
megszólalt:

— Hát a Pesta?
A vincellér szemében meleg 

fény gyűlt fel, felesége a mellére 
szorította a két kezét.

— Meg se irtuik neki. Minek is? 
A költség: költség.

Az előénekes buzgón helyeselt.
— Biz* igaz az, A temetés nála 

nélkül is meg lesz. Aztán jó doga 
van Pesten a repülőknél?

— Fájin — vette át a szól a vin
cellér. —- Ö az első pilóta a válla
latnál, úgy kitanulta a masina hun
cutságát a háborúban. Most Becsig 
viszi az utasokat és keres dosztig. 
Haza is küld belőle, mert igen ren
des egy fiú. Na de mi is gyűjtöt
tünk neki valamicskét s nem kell 
a szomszédba mennie, ha lehuny
juk a szemünket , . .

Az ajtó újra kinyílt. A kisbiro 
jött be. Az apró ragyabunkó em
berke hóna alá szorította szalma- 
lörekcs kalapját, kezében egy da
rab papírt szorongatott.

— Áldást, békességet!
— Na, mit akar?! — ijedt fel a 

vincellér. — Elegen vagyunk mar.
A kisbiró nagyot rántott a vál

lán,
— ’Sz nem is azért j öttem! 

.Jegyző uram meneszteti, hogy hoz
nám ezt az Írást kendnek. Hivata
los papiros. Nahát!

A vincellér megdöbbent. Mi ez? 
Egy gazszáll nem sok, annyi sem 
hiányzik a szőlőhegyről.

És tétován elvette az irásl.
A felesége melléje rebbent ijedt, 

el sárgult képpel:
— A Pista?!
A vincellér felhördülve lökte '-*1 

magától.

— El menj innen, te halálmadár! 
Már ugyan mi baja lehetne a Pistá
nak ?!

Feltette a pápaszemét, kibon
totta a papirost, belenézett. A fe
lesége azonban megint csak melléje 
került s úgy ikönyörgött:

— A Pista?!
A vincellér felemelte nagy, durva 

öklét s a vállára sújtott.
— Nesze! Csak még egy kukkot 

még és . . .
Az asszony összerogyott. mini 

egy üres zsák, de rögtön felkapta 
a fejét s rémülten, dideregve sze
gezte a férje felé.

Az pedig olvasni kezdte az írást. 
Lassan, szótagolva, hangtalanul. 
És mikor elkészült vele, leejtette 
mind a két kezét, úgy nézett soká 
a lámpavilágba.

— A Pista meghalt — mondta 
szokatlanul mély hangon. — Lezu
hant a masinájával.

Szelíden felemelte az asszonyt, 
szeme szárazon égett.

— A Pisla meghalt. Ne sirj. Itt 
az írás róla. Hivatalos. Ja j és jaj 
már minekünk . , .

Felesége a koporsóra borult, a 
vincellér kiment.

— Felköti magát! — dugták 
össze a fejüket a virrasztók.

De nem. Nagy üveg pálinkát ho
zott be, egész kenyeret és dan
dárra való szalonnát,

— Itt van. Egyenek, igyanak. A 
Pistáé volt s a Pista nincs már.

Egy darabig lehorgasztott fejjel 
állt, aztán lassan, szinte óvakodva 
a koporsóhoz lépett, felemelte a 
szemfedclet s a halott fején meg- 
igazotta szeretetteljesen, gondosko
dón a félrecsuszott koszorút.

Hold fény
— B ran cokti. — 

V itor láz ik  a  h o ld h a jó ,
Az ég n ek  ten g erébe ,
Az e rd ő  sz élé t  sú ro lja  
Az ezü st su gárkéve,
S N ippan  fö lö tt  á la ls ik l ik  
H alaván y  tűzben  égve.

B o rra l telv e  a  p oharam  
A  h o ld  su gár ég rajta , 
A m ely n ek  fén y e m egtörik  
A z ezü stös tóh a b b a  . . .
S a  fén ysu gár s ik l ik  tova  
A cs illag  á rad a tb a  . . .

Ford. Dr. B arna Já n o s .
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Herczeg Ferenc és a Nóbebdij
Irta: Császár Eemér.

A múlt hó 28-án járt le a Nóbel- 
pályadíj határideje. Amint a napi
lapok közleményeiből ismeretes, a 
legmagasabb tudományos és irodal
mi fórum, a M. T. Akadémia az 
irodalmi díjra Herczeg Ferencet 
ajánlotta. Nagy kitüntetés: első íz
ben történik, hogy akadémiánk a 
Nóbel-bizottság kapuján kopogtat! 
Vajon teljesül-e az írás szava, s 
megnyittatik a kapu a zörgető 
előtt, nem tudjuk. Ha van igazság 
a földön, ha a svéd bíráló bizott
ság föl tud emelkedni az elfogulat
lanságig — akkor a díj sorsa ezzel 
az ajánlással eldőlt. Nem isme
rünk azon külföldi írók közül 
akiket, még nem tüntetlek ki a 
Nóbel-díjjal, nagyobbat Herczegnél, 
nincs egy is, aki elvitathatná tőle 
a koszorút, S ha mégis, várakozá
sunk, reményünk ellenére, diadal
maskodnék az ármány, a titokban 
dolgozó propaganda: Herczeg Fe
rencnek meg lehet az a nyugodt 
öntudata, hogy nem nála hivatot- 
tabb író viszi el előle a pálmát,

A M. T. Akadémia ajánlásával 
zenitjére ért Herczeg Ferencnek, a 
legnagyobb élő magyar írónak pá
lyája. Ő a mi ,,poéta laureatus”- 
unk, de nelm fejedelmi kéz nyújtja 
neki a költőkirály koszorúját, hanem 
egy értékesebb biró, a közvélemény. 
Méltósága szilárdabb alapon nyug
szik, mint bárkié regényíró társai 
közül. Kemény Zsigmondot a tudo
mány és a hivatalos kritika, Jó 
kait a sajtó és a közönség hirdette 
legnagyobb regényírónknak, Her
czegnél minden tényező összefog, s 
a nép ítéletét szentesíti az Akadé
mia, mely őt már évekkel ezelőtt 
legelső írónknak nyilvánította.

írói pályája szépen indult meg és 
még szebben folytatódott, Herczeg 
mint regényíró egyszerre bukkant 
föl az ismeretlenségből — fiatalon, 
27 -vés korában — abban a törté
neti nevezetességű időpontban, a 
80-as és 90-es évek mesgyéjén, 
amikor irodalmunk megérett a nagy 
fordulatra. A kiegyezés előtti és 
utáni írói nemzedél' tűnőiéiben volt. 
Az öregok, regény- és drámaírók, 
kivénhedtek vagy félreálltak; az 
újabbak, egy csomó sokat igérö te
hetség, elkedvetlenedtek vagy nem 
váltották be a hozzájuk fűzött re
ményeket, soraikat megritkította 
halál is: erejének teljében jófo 
mán az egy Jókai volt. Ekkor me 
történt irodalmunkban az örválta 
egy pár év alatt egy egészen 
írói nemzedék állott elő, friss, er 
töl és becsvágytól duzzadó fial 
írók, köztük a legfényesebb elme, 
legmüvészibb lélek s a legnagyo 
szabású egyéniség, Herczeg Fcrei 
Nem kellett küzdenie az elistr 
rft 8,5rl* a mágneses inga 
fold mélyén rejlő vasat, a köztuc 
is csalhatatlanul megérzi a nagy: 
got s Herczeg Ferencet is alig ec 
két év alatt íróvilágunk elejére 
lílotta. Egyre emelkedő írói pák 
ját a rózsának csak szirmai 
hintette be a sors, töviseitől in. 
kímélte.

Herczeg megszolgálta a neki j

tatott dicsőséget: olyan költői mü
vekkel ajándékozta meg a magyar
ságot, melyek mindenha maradandó 
értékei lesznek irodalmunknak. 
Ereje most, pályája dele’.öjére jut
va, sem csökkent, s egyik legutolsó 
alkotása az Élet kapuja, nemcsak 
mélyebb és megkapóbb fiatalkori 
(müveinél, hanem az elmúlt félszá
zadnak egyik legjelentősebb ter
mése, Ez magyarázza, hogy úgy ki
séri a szemcse, mintha lábához 
volna kötve, babérait nem tépte 
meg sem az idő, sem ö maga, s nép
szerűsége ma nagyobb, mint az
előtt.

Páratlan népszerűségét utódaitól 
el nem ért sikereit Herczeg azzal 
alapozta ímeg, hogy mind regé
nyeit és novelláit, mind vígjálé- 
kait beleágyazta a maga korának, 

a legfrissebb jelennek társadalmi vi
szonyaiba. Müveiből határozottan, 
biztos vonalakkal bontakozott ki a 
80-as 90-es évek magyar világá
nak képe. Annak a gondtalan, vi
dám kissé fölületes, kissé könnyel
mű életnek, melyet a világháború 
előtt a magyar középosztály foly
tatott — a falusi gentry és pesti 
versenytársa, a müveit tisztviselő- 
világ — Herczeg volt a legélesebb 
szemű megfigyelője és a legpom
pásabb ábrázolója. A korszak má
sik nagy elbeszélője, aki eleinte 
inkább csak rövid rajzokban jeles
kedett, Mikszáth, mélyebben bele
nézett a magyar pszihébe s na
gyobb volt a skálája: el nem fa 
kuló pillanatfölvételeket készített 
n magyar úrról és parasztról, mes
teri rajzokban örökítvén meg a ma 
gyarság jellemző vonásait. Her
czeg nem akar adalékokat szol
gálni a magyarság természetrajzá
hoz, őt inkább a magyar élet 
vonzza, a magyar társas élet, még 
pedig az előkelő, vagyonos úri kö
zéposztályé. A vidéki földesurak 
és a fővárosi lateiner-ariszlokrá- 
cia életéneik színes, mozgalmas, 
jellemző képe tetszett annyira 
Herczeg müveiben a letűnt olva
só nemzedéknek, mert a maga vi
lágára ismert benne, s tetszik a 
mai közönségnek, ameiy elől mind
inkább a múlt távolába vonul visz- 
sza ez a ma már hamvába holt vi- 

úgy hogy szinte bizonyos tör
téneti szint érez Herczeg regé
nyein és drámáin.

A társadalom rajzából fejlesztett 
mese Herczegnél mindig érdekes 
és költői, do nem önmagáért van, 
Herczeg nem tartozik az igazi me
semondók közé, nem Hugó Viktor 
vagy Jókai fajából való. Van ugyan 
élénk képzelete és gazdag lelemé
nye, s noha szíik körben mozog _
csak ritkán lép ki a jelennek és a 
magyar középosztálynak világából 
— sohasem ismétli magát, mindig 
új fordulatokkal, meglepő indíté
kokkal tartja ébren az érdeklő
dést: mégis a mese nála vagy fe
lelet azokra a nagy kérdésekre, 
amelyek társadalmi berendezke
désünkből kisarjadva súlyos dilom. 
ma e*é állítják az egyént, vagy al

kalom az emberi lélek redöi között 
meghúzódó vonások föltárása.

Herczeg sajátos elc'.ne az emberi 
lélek analízise. Nem a sajátosan 
magyar léleké, hanem áltálában a 
lélcké: nem azt kutatja, ami a lé
lekben magyar, hanem azt, ami a 
magyar emberben is közös minden 
müveit emberrel. Bizonyos kapcso
latban a francia analitikus regény
írókkal, de tudatosan tartózkodva 
ennek az iránynak szélsőségeitől, a 
tetteknél szinte jobban érdeklik a 
rúgóiík, azok az érzés- és gondolat- 
folyamatok, azok az akarati elha
tározások, melyeknek eredménye a 
tett s a belőlük kialakuló cselek- 
vény. De — és ebben nyilvánul 
nagy művészi öntudata — nem té
veszti szem elől, hogy a költő nem 
kelhet versenyre a tudóssal s a re
gény meg a dráma nem száraz lé
lektani tanulmány. Jó l tudja, hogy 
a költészet képeikkel dolgozik s az 
érzésvilágunkra hat: a lelkiállapo
tok rajzának is a költői hatás szol
gálatában kell állania.

Az igazi költőknél, nála is, a 
lelki rajz arra való, hogy megért
sük embereit, hogy tetteiket való
kul fogadjuk el. Herczeg írói nagy
sága ezen a ponton legszembetű
nőbb: az események megokolása, 
a cselekvény fölépítése lélektani 
mozzanatokra, világirodalmi ma
gaslatról nézve is művészi nála. 
Az értelmi tényezőnek ez a nagy 
szerepe, valamint az a fegyelme
zett logika és kérlelhetetlen pszi- 
hologia, amellyel Herczeg dolgo
zik, azt a vádat vonták fejére, 
hogy hideg, érzéketlen író. A vá- 

i dat irigy vagy rosszindulatú ellen
felei találták ki s nincs sem értel- 

; me, sem alapja. Mit jelent az, hogy 
Herczeg hideg, érzéketlen író? 
Azt, hogy nem szereti hőseit? Me
sebeszéd! Ép oly joggal lehetne 
azzal vádolni, hogy túlságosan sze
reti p, o. léha hőseit, a Gyurko- 
vicsokat. Vagy azt jelenti, hogy 
Herczeg az eszével és nem a szi- 

! vével írja müveit? De hiszen a re
gény- és drámaírás értelmi funk- 

j  ció, a tudatos, számító művészet 
j nélkülözhetetlen eleme — ilyen 

jogon Aranyra vagy Shakespeare- 
| re rá lehetne fogni a hidegséget.

De nincs is lapja a vádnak ép- 
°ly  kevéssé, mint annak a másik
nak, mely Herczeg magyarságát 
vonja kétségbe. Van-e az újabb 
magyar irodalomban költői mii 
amelyben olyan heves érzés lük.! 
telne, mint Herczeg gyilkos szati
k jában , a „Baba-Hu"-ban? S' a 
haragnak és gyűlöletnek az a szen
vedélye, mely benne izzik nem 
egy igazi magyar lélekböl fa
kadt-e? S gondoljunk Herczeg tör
téneti tárgyú alkotásaira, a „Po- 
gányók"-ra, a „Bizáncára az 
-Elet  ̂ kapujáéra. A „Bizánc 
ugyan idegen tárgyú, csak egyet
lenegy magyar vonatkozás van 
benne, mégis mint az „Ember tra- 
gédiá -ja, egész szellemében és 
érzésében magyar, csak magyar lé
lekben foganhatott meg. Két regé

nye pedig nemcsak gyökeresen 
magyar, hanem a legsajálosabban 
az, mind a kettő a magyarság éle. 
ténck cgy-egy nagy problémájúi 
ragadja meg, talán a legnagyob
bakat, Regény formájában is igazi 
tragédiák. Az első a magyar faj 
tragikuma, ezer év nyomorúságá
nak előrevetett árnyéka. Az ész. 
nek és szívnek az az ellentéte, mely 
a magyar nemzetet ketté lépte Szt. 
István korától Tisza Istvánéig. A 
másik a magyar sors tragikuma, 
■mely elvezeti nemzetünket az élet 
a boldogulás kapujáig, de azt be! 
zárja előttünk. Ezekben az alkotá- 
sokban száll legmélyebben az cm. 
béri lélékbe Herczeg pillantása s 
itt, a múlt világában szárnyal leg
magasabbra költészete. Nem min
dennapi emberek apró-cseprő ér
deke, hanem nemzetek léte forog 
kockán, nem jelentéktelen, ep’nc- 
mer kérdések, hanem az egész vi
lágot átfogó eszmék éltetik. Ezek 
a nagyszabású, nagystílű müvek 
irodalmunk remekei, a legkivá
lóbbak azon regények és drámák 
sorában, amelyeket az új magyar 
szellem egy félszázad alatt ter
melt.

Solon azt fejtegette Krőzusnak, 
hogy az embert nem lehet halála 
előtt boldognak mondani. Az em
bert valóban nem. De nem lchet-c 
boldognak mondani az irót? Vájjon ; 
Herczeget, ha most visszatekint 
írói pályájára, nem teszi-e mint 
írót boldoggá az a tudat, hogy egy 
emberöltőn át állott az irodalmi 
élet első vonalában, a legelsők 
közt, majd a legelsőként?

Búcsú
Az ifjú a  lány kezét megragadja 
Szemükben néma fájdalom  
Szakgatott búcsúzás az ajkakon 
Elhaló vágy a szakgatott szavakba.

Nézem ők et a  kalapom  alól 
Eskü, szerelem  — Istenem be szép 

volt
Köny, csók, búcsúzás, — Istenem be 

rég volt —
Hogy elm aradtak tőlem valahol.

F arkas lnn e.

Kétkedés.
Ha a kétely  mérges tőre 
M egsebezte már szived,
Ha ki is húzták b elő le , 
Meggyógyulnod nem lehet!
Űzd e l százszor a gyanakvást,
Mind a százszor visszatér,
S fá jó  kín ja , mert nem ad mást, 
Mind a sírig elkísér ,
Mert ha egyszer porba omlott 
Önalkotta istened,
Könnyeid hiába ontod,
Életre nem keltheted.
És ha mégis daccal, gyáván,
Élni vágyói, hova jutsz?
Elhagyatva, búsan, árván,
Vesztett hittel élj, ha tudsz!

Zoltán Vilma.
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A pulman-kocsi csendes himbálód
zása, a vasút sebes robogása csendes 
álomba ringatott; — kívül már sötét 
lett a téli este; — kicsi állomások pis
logó lámpái megálás nélkül szaladtak 
el mellettünk . . . Egyszerre váratlanul 
megálltunk. Valami feltételes megálló
helye volt a gyorsvonatnak. Valaki fel
szállt. Máris robogtunk tovább. Messzi
ről már ideragyogtak a közelgő nagy vá
ros fényes uccasoraí, bár még volt egy 
kis utunk odáig. Most a folyosóról be
kandikált egy új utas, biztosan az a nem 
rég felszállt utitárs. Hirtelen elhatáro
zással benyitott a fülkénkbe. Kíván
csian végignézett bennünket, s aztán 
fontoskodva gombolta szét hatalmas 
prémesbundáját, leült, megigazította 
selymes nyakkendőjét, benne régen lá
tott ékes tü ragyogott. Órájára nézett, 
elegáns szolid aranyóra volt. Elégedet
ten mosolygott, aztán zárkózott tekin
tettel bámult el fölöttünk . . .  A bajuszát 
simította végig s hogy talán kissé deres
nek érezte, egy finom zsebkendővel is 
végigtörülte... Újból elégedetten mo
solygott a bajusza a la tt. . . láthatólag 
nem voltak gondjai. . . Jól ruházkodott, 
jól táplálkozott, s úgy látszott, az élet 
nem volt adósa.

Néztem a prémes-bundáját, s eszem
be jutott a jó pár éves, féllveőrzött té
likabátom. Régi szabása, kicsi gallérja 
bizony nem kölcsönzött annyi tekin
télyt, nem parancsolt semmi hódolatot.

De gondolataim nem fűzhettem to
vább; útitársaim a csomagok, felöltök 
összeszedésével jelezték, hogy itt va
gyunk az utolsó állomásnál, a nagy vá
ros állomásánál. Én is hozzáláttam az 
öltözködéshez és a leszálás készülődé
seitől megélénkült a fülke. A prémes
bunda meleg zsebeiből elegáns keztyíi 
került elő, hosszúszárral, csattal. Puha, 
meleg keztyüit húzta fel az új útilárs...

Mivel idegen vagyok, ki átutazó
ban járok erre, kíváncsian nézek szét, 
merre tartsak. Aztán önkénytelenül is
mét a hatalmas prémes-bunda kerül 
elém. Gazdája most száll csak le a ko
csiból és még mindig keresni látszik va
lakit. S midőn már kiürül a perron, hir
telen egy másik, nem kevésbbé prémes 
bundácska toppan eléje.

— Megérkezett?
— Ah csakhogy itt van! Azt hittem, 

nem is találkkozunk.
— Dehogyis nem, megszoktam tarla- 

m a szavam!
S nem volt akadály! Egyedül?

' Itfen, elutazott; rengeteg dolga 
van, most tudja sokat kell kiutaznia, 
szorítják a hivatalt!

— Hála Isten! Nahát hova, merre!?
A két bunda egymásba karol, hallom

a férfi elégedett mély hangját: Kocsin?
— Nem, nem, sokkal jobb lesz egy 

kis járkálás, tudja még kicsit korán is 
van!

. . . Már bent járunk a fényes uccu
kon, itt-ott elegáns kávéház, vendéglő 
csillárjai ragyognak kifelé, innen-onnan 
zene is hallatszik. A két bunda csak ha
lad előre, mindig beljebb a város köze
pébe. Végre egy csendes ucca kicsi, de 
barátságos, hóabraszokkal ragyogó ét
termébe betérnek. Várok egy keveset, 
gondolkodom. De valami csábító hang
nak engedve, én is betérek a vendéglő
be,

. . . Talán könnyelmű is vagyok, gon
dolom magamban, hogy e drága helyre 
bevetődtem, de mindamellett végigsi- ! 
rnítom fekete zakómat, megigazítom ki
csit magamat, hogyha már itt vagyok, 
valahogy úgy ne tűnjek fel, mint aki 
csak véletlenül tévedt e diszkrét, ki
mért úri lokálba Most azonban itallal 
szaladnak a pincérek asztalához és 
karcsú poharakat szervíroznak. S hal
lom, amint a kedves bubifrizura meg- 
rázkódva mondja: Ne rendelje, jó, ne 
rendelje, igazán nem szeretem. — A fö
lényes úr most mást választ az étlap
ról.

Egyik fogás a másikat követi. . .  A 
pincérek lelkes kiszolgálása is mutatja, 
hogy jó vendégek. Cukrász- és csemege
dolgok is kerülnek asztalukra; az asz- 
szonyka is iszik néha, szeme megcsillan 
és a nevetés, a mosolygás ott lakik az 
arcán, a szemében, a száján. Egyszerre 
a férfi keze odatéved a nő fehér kezére. 
S hasított ujjakat, a kézen ragyogó ék
szereket látok. A kéz most visszahúzó
dik a férfi simogató kezei alól, s a moz
dulatban bent van a sejtető szó, mi az 
ajakról válaszként hangzik:

— Nem, nem, nem lehet. Most igazán 
legyen jó és türelmes! A férfi neheztelő 
s hallható hangon leckézteti:

— Megígérte! Játszik velem!
Nem hallom a csendesebb beszélge

tést, s nem is látom őket, behunyom a 
szemeimet és véletlen elém rebben az 
én zsörtölődő asszonyom:

— Nem bírok ezt a sok íuszeklit stop
polni, mindennap egy nadrágot foltozni; 
ennyi gyerekre még nem varrt senki. . . 
aztán ugráló gyerekek, katonásdit ját
szó elemisták, körmüket rágó gimnazis
ták futnak a filmemen, fára másznak, 
lapdát rúgnak, nadrágot pusztítanak. 
Közben bizony a magamé is pusztul, fes- 
lik. S mintha most bölcsőt ringató, gyer
mekét szoptató sápadt fiatal asszony je

lenne meg a falon, ahol pedig csak ró
zsagirlandok és aranyesik határolják a 
vendéglő bordó fa lát. . .  S új képen mo
zognak, váltakoznak: sok, sok sápadt 
gyerek fut felém, mind közelebb jönnek, 
körbe fognak, mesét kérnek, hogy mond
jak régi világról, lündérkisasszonyokról, 
tüzes szemű sárkányokról . . . amott 
csendes munkássereg lehajtott fejjel, 
szomorúan áll, — kicsi házukban fagy- 
gyúgyertya ég, s a gyárak állnak, —•- 
nincs munka, nincsen kenyér!

De ni, a bájos szomszédnő kedves ka
cagása felébreszt, s önkénytelen feléjük 
dobom kiváncsi tekintetem.

— Na találja ki, — kérdi nevetve a 
szép bajuszú asztaltársát: — ,,Páros-e 
vagy páratlan?

S kicsi kezében, melyről felcsúszik a 
plasztikus hasított fekete ujjas, a zsar- 
dinette manduláit szorongatja: „Páros-e 
vagy páratlan?"

A férfi komor, már türelmetlen is s 
kicsit bizalmatlanul kérdi: — S ha ki
találom?

— Akkor maga nyert, s úgy lesz, 
amint akarja!

— Igazán?
— Komolyan.
— Na de így is akarom.
— Nos mondja hát, páros-e vagy pá

ratlan?
— Páros, hangzik a biztos nyugodt 

felelet.
— Nem, nem találta el! Ingerkedik 

a kezét továbbra is ökölbeszorító kicsi 
bundás asszonyka.

— Na mutassa, — mutassa, türelmet
lenkedik a férfi.

— Nem találta el, mert páratlan!
De a férfi mots a kezébe vonja a ki

csi kacsót és a mandulák a fehér térí
tőn szerényen és csendben a férfira ne
vetnek s az jókedvű, elégedett hangján 
szinte melegen súgja:

— Ugy-e eltaláltam, páros!
— Úgy van, páros, mordul váratlanul 

hátulról feléjük egy ijesztő hang: s egy 
fekete ruhában vésztjóslón halvány arc 
tekint le rájuk.

Úgy van, páros, hangzik, mintha a fa
lak vernék vissza a szót, a férfi erőlte
tett hangja s utána jobbról-balról egy 
arccsattanás a prémes, nyugodt s elé
gült útitárs arcán!

S a mandulák az asztal alá bújnak, a 
tányérok csörömpölnek, s a plasztikus 
feketeruha ráncokba fut, összegyűrődik, 
a toalett egy rongydarab . . . S a bámult, 
elégedett, prémesbundás útitárs rezgő 
léptekkel siet kifelé. Biztosan utazik, s 
nemsokára indul a vonat visszafelé.

Az eset páratlan volt. . .
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A hirtelen támadt délutáni zápor be
verte a társaságot a tenniszről a nyári 
vendéglő terraszára. A fiatalság tarka 
csoportokban a sport-majálisról vitat
kozik, a mamák meg a nagy kerek asz- j 
tál körül, fagylalt mellett Konkoly 
Marcsókát szapulják, aki megszökött j 
Kerekes Miklóssal, s most valahol 
Pesten nyomorognak. Az öregek hallani ! 
sem akarnak róluk.

— Milyen idők, milyen borzasztó ! 
idők, — sopánkodik a sovány árva- 
széki elnökné.

— Hja a háború .. . Megromlottak az I 
erkölcsök, — vélekedik a járásbiróné. j

— Nem ő a hibás szegényke, — fiizi j 
a szót az alispánné. — Mindennek az j 
anyja az oka. A nevelés . . . csak a ne- j 
velés. Bezzeg az én Juckóm. . .  Ne 
hallgass ide Juckó!

Juckó nem is hallgat oda. Jobban ér-1 
dekli most őt a Terebesy Bandi pecsé- j 
tes gyűrűje, aminek a címerében egy 
hosszú nyakú gólya ágaskodik.

— No igazán Bandi bácsi, mondja 
már, mit jelent az a gólya?

— Megmondom egy csókért, — paj
koskodik az öreg. — A kis lány fülig 
pirul. Ja j Istenem, mi volna most, ha 
ezt hallanák a swarcdorfi apácák, akik 
tavaly még arra tanították, hogy egy 
férfihez három lépésnél közelebb menni 
sem szabad . . .

— No nézzék már a vén imposztort, 
hogy rontja a kis lányomat, — zsörtö
lődik mosolyogva az alispánné. ilogyis 
ne! Ilyen olcsón nem lehet ám csókot | 
kapni . . .

Kaptam én már olcsóbban is, ! 
csakhogy az régen volt.

Erre meg a mamák pirullak el. A já- i 
rásbiróné idegesen csörgette a fagylak j 
tos kanalat, az árvaszéki elnökné meg, i 
hogy zavarát leplezze, színlelt gúnnyal 
kérdezte:

— Hát mit is jelent az a gólya?
— Hogy engem se a gólya köllc 

hassa, magának megmondom mar 
gyen is. És jóízűen kacagott hozzá 
vén gonosz.

— Szemtelen.
Az asszonyok is kacagtak, csengi 

szívből.
Hát az igaz, hogy Terebesy Ban< 

nem a gó ya költötte, de az is iu*< 
hogy ó költötte el mind a kétezer h< 
clat, amit az a gólyás címer őrzött 
nagyterebesi határban hatszáz észté 
dón a t ..  Asszony, cigány, kártya, 
vjentri szokás szerint.

Mikor az ősi erdő utolsó tölgyét 
lctutajozták a Tiszán sápadtképü n 
nyak legenyek, Bandi ujjára húzta

| címeres gyűrűt s beült a megyei levél- 
i tárba aktákat körmölni.

Szép sugár legény volt még akkori- 
[ bán, bomlottak is érte az asszonyok,
1 lányok. Mégse házasodott meg soha.
; Egyszer (éppen Juckó keresztelőjén), 

amikor faggatták az asszonyok, hogy 
miért nem szerez már egy jóravaló fe
leséget, boros fővel kibökte az igazat:

— Ha akkor nem tettem meg, ami
kor tejbe-vajba fürőszthettem volna az 
asszonyt, miért osszam meg most vala
kivel a koldustarisznyát. A feleség va 
gyonából élni meg nem úri dolog. 
Bandi jellem volt. Mindenütt szerették 
csak éppen komolyan nem vették. Örök 
ifjú maradt. Hatosos ferblit szívesen 
játszott s a párbalypísztolyt úgy tudta 
tölteni, hogy még véletlenül se talalt. 
Ezért szerették a férfiak. Ő tudta a friss 
pletykákat legelőbb. Ezért szerették az 
asszonyok. Tenniszen, táncban szakte
kintély volt, bálra, zsúrokra ö fogadta 
a cigányt, ezért meg a fiatalság sze
rette. Születésnap, névnap, keresztelő, 
de még valamirevaló disznótor sem es
hetett meg nélküle. Kékre zöldült 
frakkja annyira hozzátartozott az es
küvőkhöz, mint a menyasszonyi mirtusz.

Úr volt. Messze időkből ídeszakadt 
ólmosvérü utóda verekedő, nagyöklü 
ősöknek, utolsó levele egy terebélyes 
büszke családfának. Ha a borgőz ró
zsaszínűre festette a világot örökké mo
solygó szemei előtt gőgös is tudott len
ni. Ilyenkor a valóság volt álom előtte | 
s az álmaiban élt. Ezért is kikacagták. [

Kacagták, de szerették.
Az öreg Juckóval évödött tovább:
— Hátha egy szép vőlegényt szer

zek, akkor se kapok egy csókol?
Akkor, talán, — sietett a ma

ma megadni a választ.
Juckó meg újra pipacsszinüre pirult.

Igaz, mi újság Váralján? Nem há
zasodik még Tamássy Ferkó?

— Nem az. Begubózott az ócska kú
rián, hírét se hallani. Túrja a földel. 
Paraszt lett,

Kár érte. Pedig az egész megy 
ben ő a legcsinosabb fiú. Hallom, vis: 
szaváltotta már a bökényi tagot is, ara 
az apjától árverezett el a szatmá 
bank. (l-anyos mamák füle nagyon fi 
gekony az ilyen hirekre.)

~  Lehet. Elfajzott a famíliájától - 
jegyzi meg Bandi, s egy ásítást hara, 

, 3 köz?U’ — Az apja igazi i
volt. Istenem, hogy tudott mulatni t 
öreg . Hasrafektette a cigányt s ií( 
huzattá a Macskásban három nap hr 
rom é,szaka. Még engem is az a'szti

alá ivott. Hja, kihaltak az urak, meo- 
romlott a világ . . .

Az eső egyre szakadt. Porzollak a 
kövér cseppek a vitorlavászon tetőn. A 
vadgesztenyefák levelei sötét-ezüstösen 
csillogtak a langyos májusi eső fürdő
jében.

Farkast emlegettek, hát megjelent. 
í Futva jött a csatakos fasorban s csak 
i akkor vették észre, amikor ott állott a 

társaság előtt csuromvizesen, sáros csiz- 
I másán Tamássy Ferkó.

Még le se rázta kalapjáról az esőt. 
máris belekerült az asszony-nyelvek 
pergőtüzébe.

— Higyjünk-e a szemünknek? — 
kezdi az alispánné.

— Holt hírét költötték már, — el 
méskedik az árvaszéki elnökné.

— Már azt hittük, hogy barátnak ál
lott, — sipítja a járásbiróné.

Azt se tudta Ferkó, kinek feleljen 
előbb.

A leányok is odarebbentek egyszeri
be a mamák asztalához.

— Hát illik az te gézengűz, hogy fe
lénk se nézel mióta hazajöttél, — zsör
tölődik az alispánné.

— Restellem is eléggé, kedves Esz
ter néném, dehát minden a nyakamba 
szakadt, hogy szegény édesapámat el
temettem. Alig értein haza a temetés
ről, máris megrohant a sok uzsorás, 
akik markukba kerítették az öreget. 
Számlák, váltók özöne, könnyelmű per
cekben kicsikart ígéretek, kapzsi rokon
ság, tolvaj cselédek, akik mind a zava
rosban szerettek volna halászni. .. — 
ej útálatos volt. Kiábrándító. Láttam, 
hogy csúszik minden a lábam alól, — a 
föld, a szőlő, füzesek, erdők, éreztem, 
Hogy inognak az ősi kúria háromszáz- 
éves oszlopai.

Édesapámnak, — nyugtassa az Isten, 
— csak éppen ideje nem maradi már, 

hogy az utolsó pár száz holdat is e'küld- 
je a többi negyvenezer után, amit ősei 
alól szedett ki az úri tempó.

No-no öcsém, — horkant fel Te- 
rebessy Bandi, — az elődökről csak 
azok szoktak így beszélni, akiknek nincs 
mit dicsekedniük a múlttal. A le apáid 
pedig urak voltak tetőtől-talpig.

7~ Igazán nem rajtuk múlott, hogy 
reám már nem pusztán egy kopott cí
mer jutott örökségül. Ej bátyám, ne 
bolygassuk annyira a múltat, amihez
különben is csak azok ragaszkodnak 
görcsösen, akiknek jelenjük nincs.

Lobogó szeme gúnyos szikrát vágott 
Bandi felé.

Hogy beszélsz így te tacskó! -

1

■
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í  hördült fel Bandi dühbegurul tan, ha- 
| lálsápadtan.

Tacskó volt ám az oregapad? Hat- 
i rább az agarakkal azt mondom, mert 

lisztelet, becsület a kornak, de odavá- 
I gok.

Ferkó szeme parázslóit, mint tropi- 
j  kus éjszakában a lesre induló párduc 

szeme. Bandi falfehér arcán egy kény
szeredett mosoly suhant keresztül. 
Ferkó, mint támadásra kész bika, hát- 

| raszegett nyakkal, összcszoritott fogak
kal nézett farkasszemet az öreggel. 
Mégse hagyhatja csúffátétetni magát, 
kivált lányok, asszonyok előtt. Szinte 
mohogott benne a felforralt harag, lát
szott, hogy dúzzasztják széles mellét a 
kirobbanni készülő indulatok. Bronz- 
színü arcát csodálatosan megszépítette 
a férfias harag.

Juckó majd felfalta a szemével.
Az alispánná oszlatta el a kitörő vi

hart.
— Hát én azt mondom, hogy Ferkó- 

nak igaza van. így mégse lehet beszélni 
komoly férfiaknak. Bandi elheveskedte 
a dolgot, dehát nem kell őt komolyan 
venni.

Szegény öreg hallgatott, csak a szája- 
széle remegett az indulattól. Hja, az ö 
napja már leáldozott.

Juckó biztatóan, szerelmesen mo
solygott a Ferkó lobogó szemébe s ez a 
mosoly leolvasztotta a haragot a ko
moly férfiarcról.

No béküljeiek ki kutyateremtette, 
mert mindjárt megcibálom a fületeket, 

zsörtölődött kedvesen az alispánná. 
Aztán estére szívesen látom az egész 

társaságot egy béketeára.
Az öreg Bandi felszisszent, amikor 

Ferkó megmarkolta a kezét.
- Már az igaz, hogy nem szerelnék 

a körmöd közé kerülni, — duzzogott az 
öreg, de már mosolygott is hozzá csen
desen.

Nem is ajánlom bátyám!
De már erre az ijedtségre csak 

,megiszunk egy pohár bort ördögadta, 
indítványozta Bandi.

Sose szoktam bátyám. Nem állom 
az italt. T

Hm, hm, a mai fiatalság... dör- 
mögte a bajusza alatt.

~  A mai fiatalság, bátyám ne mulas
son, hanem dolgozzék. Amit ti elvesz
tegettetek, nekünk kell visszaszerez
nünk. Látod, én ott tanultam meg a ga
líciai mezőkön, ágyúszónál, puskatüz- 
ben, milyen drága a föld. Ahol egy sánc- 
ért, egy talpalattnyi földért ezrek rneg 
ezrek véreztek el. Mennyivel könnyebb 
munkával, szorgalommal harcolni a 
földért, mint puskával, drága ember
élettel. Tudom, hogy ti ezt nem értitek 
meg soha. Nektek idegen a föld, mert 
nem dolgoztatok érte soha. A föld érez, 
gondolkozik és hálás ahoz, aki szereti. 
J'-n szeretem véghetetlenül. Pitymalló 
hajnaltól estéli harmathullásig kint va
gyuk a földeken, nagyöklü, barna pa- 

| 'asztok között. Velük túrom a televényt 
j-*s boldog vagyok, hogy az én honilo-

,.)nJ verejtéke is elkeveredik az áldott 
görönggyel s kalászba zsendtil a búza
földeken. Együtt ebédelek a béreseim

mel déli harangszónál és nem cserélnék 
a püspökkel sem, olyan jól esik. É j
szaka, mikor ti boros üvegek közt ásl- 
toztok álmatlanul, kimerült idegekkel, 
édesden alszom. Mikor ti hajnalban ki
vörösödött szemekkel borgőzlöl mámo
rosán botorkáltok hazafelé, éli frissen, 
jókedvűen indulok a mezőre. Ezért va
gyok a ti szemetekben paraszt, magam 
előtt meg úr.

Ha még soká papolsz öcsém, még 
tán magam is elhiszem, hogy igazad , 
van, — jegyezte meg Bandi.

— Igazad bizony, — lelkesedett az 
alispánná. — Csak már legalább egy jó | 
kis feleséget vinnél az öreg kúriára.

— Gondoltam én már arra Eszter 
néném, mosolygott Ferkó, — de rá
jöttem, hogy a mai leányok között nem 
találnék magamhoz valót.

— Halljátok-e lányok! . . r Ezt kérjé
tek ki magatoknak — kacagott a járás- 
biróné.

— Pedig ez így van. A mai lányokat 
nem feleségnek nevelték. Nagyszerűen 
tudnak csevegni, táncolni, zongorázni, 
tudják, mi a legújabb divat, de fogadok, 
egyik se tudja, hány csirke kél ki egy 
kotló alól, vagy hogy kell igazi jó töl
tött káposztát főzni.

Az alispánná komolyan vetette 
közbe:

— Nincs igazad Ferkó. Az asszonyt 
a férfi neveli. Akit a felesége szeret, an
nak a kedvéért mindenre kész. Igaz. 
hogy minket régen másképen neveltek, 
de az urunk kedvéért nekünk is sok 
mindent meg kellett tanulnunk.

— No jó, — dehát az ilyen magam
fajta sároscsizmás parasztot a maga 
bárdolatlan igazságaival nem is kedvel
hetnek a kisasszonykák, akiket vasalt- 
nadrágos, monoklis úrfiak kedves, sima 
bókokkal kényeztettek el.

Juckó pipacsos arca lángolt, két ibo- 
lyaszínii szeme tiltakozóan villant:

— Nen igaz, nem igaz . . .
— Egy kis parázs botrányba is szí

vesen belemennek a mostani lányok, 
mert az divat és szentesíti a társadalom, 
de arra már nincs bátorságuk, hogy je
lentéktelen, ostoba szokásokkal szembe
forduljanak. Ezért megszólnák, de a 
botrányért irigylik őket. Fogadok, hogy 
még azt se merné megtenni egyik kis
lány sem, hogy végigkocsikázzon velem 
a városon azon a kocsin, amelyik itt 
vár a kapu előtt.

— És ha mégis volna valaki, aki meg
tenné? — kérdezte Juckó, s máris meg
ijedt a maga bátorságától. Piros virágok 
gyultak az arcán és alig mert a Ferkó 
szemébe nézni.

A fiú hosszan, komoly-szerelmesen 
tekintett a leányra, aki nagy zavarában 
még jobban elpirult s szégyenlősen sü
tötte le a szemét.

— Azonnal megkérném a kezét.
Szava bársonyos melegséggel csen

gett, őszintén, szívből.
Az alispánné hangos kacagásra fa

kadt:
— No lányok rajta. Melyikőlök akar 

menyasszony lenni? Vigyázz Ferkó, na
gyon megjárhatod. Veheted a karika
gyűrűt.

- -  Állom, amit mondtam!
— No, lássuk azt a kocsit, — kíván

csiskodott a társaság. — Felkerekedtek 
s jókedvű kacagással indultak a kapu 
felé. Az asszonyok tréfás megjegyzések
kel csipkedték, biztatták a lányokat, 
akik izgatott kíváncsisággal futottak 
előre a fehérkavicsos ösvényen.

Az eső elállt. A fellegek szürke kön
töse alól bárányfelhők habos szegélye 
aranylott elő.

Hát biz az a kocsi ott a kapu előtt 
csak egy lőcsös paraszt szekér volt, te
tősen megrakva áldott, zsíros trágyával. 
A bérfákról, saroglyáról kövér cseppek- 
ben potyogott a májszínü lé, ahogy az 
imént verte a zápor. A deszkaülés va
lami ócska pokróccal volt letakarva, 
azt is csuromvizesre áztatta az eső.

A társaságj az első pillanatban meg
döbbent csodálkozással nézett össze. 
Az öreg Bandi a járásbirónéra kacsín- 

; tott s gúnyosan biggyesztette a szája 
szögletét. Az árvaszéki elnökné az al- 

! ispánná szeméből igyekezett kiolvasni a 
meglepődést, s jelentőségteljesen sza
porán pislogott, mintha mondani 
akarná:

I — Micsoda ízetlen komédia ez? . . .
Ferkó mosolyogva élvezte a társaság 

zavarát.
— Nos hölgyeim?
A kínos csöndbe a járásbiróné sóhaj

tott bele:
— Nohát ezt már mégse . . .
Nem volt ideje befejezni a mondatot. 

A kis Juckó merész elhatározással fel
szökött a szekérre.

A társaságnak leesett az álla a cso
dálkozástól. A lányok szégyenkezve hú
zódtak az asszonyok mögé.

Ferkó csengő kacagással, boldogan 
ugrott Juckó után, odaült mellé a desz
kaülésre, kézbekapta a gyeplőt s a lo
vak közé cserdített.

— Ki hitte volna, — sopánkodott a 
járásbiróné.

— Milyen idők, milyen idők . . .  — si
pított az árvaszéki elnökné.

Az öreg Bandi látott szájjal bámult 
s a gólyás gyűrűt igazgatta az ujján 

| nagy csodálkozásában.
Igazuk van, — ocsúdott fel az alis

pánné. — Büszke vagyok rájuk. No 
szervusztok drágáim, szaladok utánuk, 
hogy idejében rájuk adhassam az anyai 
áldást.

Azok meg álltak ott a városkert ka- 
, pújában s tágrameredt szemekkel bá

multak a szekér után, amint kifordult a 
| templom palánknál a főuccára. A lovak 
| csengettyűje is mintha vígabban csilin- 
I gélt volna. Az égen egy bolond szivár

vány bontotta ki tarka lobogóját s dia
dalkaput ívelt a két boldog gyermek 
fölött.
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A föld embere a történelem forgatagában
II.

Az emberélet lélrcjövésének
csodás misztériuma minden ko
rok legizgatóbb, egyben legke. 
vésbé megfejtett, problémája volt. 
Minden népnek foglalkoztatta kép
zelet világát. Azon primitív ráesz- 
mélésci a filozófiai gondolkodás
nak, amelyeket a fejlődés kezde
tén levő embercsoportoknál la- 
pusztaiunk, erre vonatkozólag,
tele vannak gyönyörű cs néprajzi 
szempontból felette értékes el
képzelésekkel. E részletekben 
vannak eltérések. Az elbeszélésnél 
természetesen az illető terület
azon földrajzi és éghajlati viszo
nyai szerepelnek, amelyen az el
képzelés keletkezett. Hegyes, észa
ki, hidegvidék vagy sík, déli, ten
ger mellett levő, meleg terület. Az 
ember megszületésének titokza
tos elmondásánál azonban mindig 
olt találjuk a földet s azt a meg
állapítást, hogy az ebnber testi 
anyaga a földből származó, lelki 
része pedig egy, az évszázadok 
alatt kifejlődött közludat, egysze
rűségében is klasszikus szépségű 
pár szóban összelömörílve fejező
dik ki. Az Un agyagot vévén i  
földből, embert formált vala belőle, 
saját képére s ebbe lelket lehelt 
bele. És megszületett az első em
ber.

Ehhez fűződnek aztán a szép 
megható vallásgyakorlatai korok
nak és népeknek. Széles e világon 
mindenütt, többé-kevésbbé felis
merhető formában, mindig az em
bernek a föld porából való szár
mazását beszélik el. A földi anya
got kapcsolják össze a megmagya
rázhatatlan teremtő, fenntartó és 
rendező erővel, az istenségnek 
emberi formába öltöztetett fogal
mával. A földi és égi világnak 
összes jelenségeivel, a nagy min- 
dcnséggel hozzák örök viszonyba 
s ezt bájos, költői sziimbolumokban 
fejezik ki. Ezeknek mindig köz
pontja az ember, aki a földnek kö
szöni létét, de úgy, hogy a legtna- 
gasságosabb hatalom az élettelen 
göröngyből varázsolta őt elő, gon. 
dolkodó lénnyé sőt ezzel, a szol- 
ltlnvilág meg nem fejthető titkok
kal teljes országának is, részesévé 
tette. Lábával tehát a földben gyö
kerezik az ember, de egyenes ge
rincén nyugvó fejét méltósággal 

^ rc^n az istenség
ből kiáradó s a magasságból lesu- 
gárzó fény tükröződik vissza. Lel
kes szemeiből hódoló tisztelet ri- 
fíyog fel az ég felé, de egyben a 
gycrVneknek, az azonos származás 
a szellemi kötelék érzéséből ke
letkező meleg, bizó szcrctelc is.

Irta: Dr. Lai 
A föld emberének lelke tehát 

; nem lehet más, mint amit megál
lapít anyagi származásának földi- 

í  sége, lelki eredetének égi volta. E 
I kettő oly csodás, fenséges harmó

niába olvad össze, melyet csak 
ezen szó fejez ki legtökéletesebben, 
elmber. Tehát ha megismerjük azt 

! a nagyszerű érzés és gondolalvilá- 
j  got, amely a föld emberének lelki 

alkatát képezi, akkor sok oly dolog 
I válik világossá, amit eddig az em- 
I berek nem látlak meg vagy pedig 
| nem láttak tisztán, talán észre ven- 
j  ni nem is akarlak. Az bizonyos, 

hogy nincs az élet jelenségeknek 
[ egyik területe sem, amelyen ne ta- 

pogalnók a föld és népének társa- 
dalmasító hatását. Oly átalakulá
sokat, (melyeket kielégitőképen az 
agrárszellem helyes megértésével 
lehel megmagyarázni csupán.

Az általános, de mesterségesen 
keletkeztetett közhangulatok elle
nére is ne sajnáljuk a fáradságot 
arra, hogy lebocsátkozhassunk az 
elhanyagolt s talán le is nézett föld 
népének, lelki kincsesbányájába. 
Meglepődve fogjuk látni, hogy oly 
gondolkodás és érzésbeli értéke
ket találunk ott, melyek minden 
korban alkalmasak az egészséges 
és helyes történelmi világszemlélet
nek kialakítására. Lelki sajátságai
ban meg van mindazon lélektani 
kellék, amely egyedül arra való, 
hogy azokra, mint erkölcsi törté
nelmi alkotó erőkre, erős szerke
zetű, állandóságra hivatott társa- 
dalmokat felépíthessenek, amelyet 
az ember történelmi hivatásá
nak teljesítésére legalkalmasabbak. 
Azonban sem az egyén lelki meg- 
szerveződése, sem embercsoportok 
társadalomtechnikai megszervezése 
nem lehetséges általános irányító 
elvek nélkül. Ezek pedig csak olya
nok lehetnek, amelyek történelmi 
alapokban gyökereznek s a hat 
ezer éves szellemi és erkölcsi lej - 
lődés nyomán, mint minden korok 
alkotói erői, a többi fölé diadal
masan felemelkedtek. Azoknak 
történelmi filozófiai összefoglalása 
pedig, világnézet.

Ha tehát az elkövetkezendő 
egészséges és boldog nemzeti tár
sadalmak, nemzetek jövőjéről he
lyes képet akarunk alkotni, akkor 
azt kell, a tudomány segélyével, 
elemeznünk, hogy minő a föld né
pének lelke és ennek alapján mi
lyen a történelmi fejlődés ered
ménye gyanánt kijegecesedett vi
lágnézete. Akkor a világtörténc- i 
lem tükörképében meglátjuk, a 
niagyar jövőnek is biztató kontúr
jait. Azt az utat, melyet követ
nünk kell, hogy mai megalázott-

renlzy Vilmos.
Ságunkból újból felemelkedhes
sünk a dicsőséggel tele régi 
időknek történelmi jelentősegére.

A föld embere az egyes ember 
valamint az összemberiség végcél
jának elgondolásánál és megálla
pításánál hisz' és remél a jónak 
győzelmében. Foglalkozásának min
den évében bebizonyítottnak látja, 
hogy a föld, bár némelykor meg
tagadja áldásait, de azért mégis 
mindig hűségesen visszaadja a 
termés alakjában, a befektetett jó 
munkát. Ha még oly kedvezőtlen 
is az időjárás, járványos betegsé
gek jelentkeznek növénynél, állat
nál egyaránt, bizonyos idő múltán 
a föld ismét termő anyja lesz a 
belevetett magnak. Tapasztalja, 
hogy rendszeres és jól elvégzett 
(munkája után biztosítani tudja ön
maga számára a legfontosabbat a 
fizikai fennmaradást. Azt, ami a 
legfőbb jó a földi életben s végső 
elemzésben az emberi boldogság
nak leredukált vetábilis lénye, A 
földmíves ember ezért sohasem 
eshetik kétségbe saját maga és 
fajtája jövőjének okából, meri tud
ja, hogy a természet vaslogikával 
szabályszerűen visszatérő jelenségei 
fenntartóan uralkodnak felette. 
Látja, ha azokat helyesen használ
ja fel maga számára, akkor min
den területen, minden korban biz
tosítja létét. Tehát a föld embere 
mindig optimista.

Bízik a kedvezőtlen változások
nak föltétien kedvezőre való for
dulásában. őszi időtől fogva hall
ja és saját maga tapasztalja, 
hogy hidegre meleg, szárazságra 
eső, télre nyár következik. Az el
múlásból élet lesz s a (millió ter
mészeti jelenség örök folyamatá
ban nincs megállás. Az apát a fiú, 
az élő nemzedéket egy eljövendő 
váltja fel, de a legtökéletesebb 
végső cél az élet maga az megma
rad, ha más-más egyedekben és 
•más-más formákban speciálizáltan 
is. Bár nem érti meg a nagy min- 
denségnek titokzatos erőit s bár 
csak sejti azokat egy magasabb 
eszmei szimbólumban kifejezve még 
sem vesz erőt lelkén a létnek hiá
bavalóságáról, céltudatosságáról 
való sötét hangulata. A minden 
energiát terméketlen kétségbeesés
sé redukáló pesszimizmust nem is
meri, mert mindennap jön a haj
nal, bájos, rózsaszínű reménységei
vel és kisürgeti a föld emberét 
ágyából. Jön a tavasz az újjászü
letés biztató Ígéretének langyos 
szellőjével és kiparancsolja őt a 
mezőre, erdőre. Ellenállhatlan erő
vel vonva magához, ösztönzi foly
ton munkára, szántásra, vetésre, 
aratásra s mindig megjutalmazza

hűséges gyerVmekét a jó anyafóld, 
a munkaeredmény felett való öröm
mel, a jól teljesített munka után 
kijáró pihenésnek boldoggá tevő 

, megelégedettségével.
A föld emberének egész életbe

rendezése éghajlati és földrajzi 
adottságában nyugszik. Ezek pedig, 
az emberitörténelmi emlékezés pil
lanatnyi korához viszonyítva, örök- 
életüek. Voltak, vannak és lesznek. 
Egy-egy területnek arculatját, nor. 
ináliskörültnények, évszázadok is 
alig változtatják meg. A rajta 
élők életíolyása, viszont az őket kö
rülvevő természeti körülményekhez 

i alig-alig módosul. Mindenben tehát 
az állandóságot, a nehezen és las
san való változást szemléli. Ha van 
is átalakulás, annak folytonossága 
egyenletes, arányos és fokozatos. 
Lassú egymásutánság’oan törik fel 
az eddig parlagon heverő terüle
teket, Hosszú idő alatt irtják ki az 
erdőket, melyeknek helyét elfoglal
ják a legelők, a szántók. Egész 
nemzedékeknek gyakran ugyanazon 
alakulásait látjuk a föld kérgében. 
Az unoka azon erdő szélén játszik, 
mint egykor a nagyapa. A fiú 
épott, épúgy és ép azt veti, mint 
az apa s talán a nagyapa. Ugyan
azon háziállatok éldegélnek az ud
varon, mint hajdan. A kis házikó
nak, kis ablakában vagy a kastély 
parkjában ugyanazon virágok nő
nek, melyeknek ágáról kedves jó 
nagyanyó adta az első bimbót, a 
most már nagyapó sorban tipegő 
szerelmesének. Ugyanaz a levegő, 
színe, illata. Ugyanúgy és ép abból 
szegletből fúj a szél, onnan jön az 
eső, mint egykor. Épazon csodás 
égbolt borul feléje, az a kék ég 
nevet rá, azonosaik a titokzatos 
csillagképek, melyek fölötte ra
gyogva kékeszöldes fényben szi
porkáznak, mint ősei felett. A 
föld embere látja a lassú, fokoza
tos változásnak képét, megörökít
ve azokat nemzedékről nemzedék
re szálló hagyományokban, úgy, 
hogy első szemléletre, látszatra 
minden az állandóság és mozdulat
lanság képét mutatja. De azért 
érzi és tudja, hogy ez csak látszó
lagos, tapaszalja napról-napra a 
lassú, egyenletes és fokozatos 
változást s ezért a történelmi és 
társadalmi haladás és fejlődés tem
pójának elbírálásával konzervatív. 
Lelki alkata, mindennapi cseleke
dete, beszédje és gesztusa, egész 
világszemlélete a fokozatos törté
nelmi fejlődésnek kifejezése. Az 
a vád, hogy a föld embere ma
radi, igazságtalan. Annak eredmé
nye, mert nem vettek fáradságot 
arra, hogy e kérdést komoly ta
nulmányozásra méltassák.



A KOMÁROMI RAB.
Irla: Szegedy László.

I.
Az ágyúlövés.

A rügybontás és virágíakadáa 
hangtalan zenéje muzsikált a lel
kekben.

Dunaparti enyhe szellő szárnyán 
ezernyi illat utazott és zöld rétek 
tarka hímjén ezernyi szín kápráz
tatta a szetmet.

A bárányfelhős kék azúrból a 
Nap zuhanó aranya tűzött a zsen- 
diilő, újjászülető, tavaszi örömben 
ujjongó Földre.

Lankás tisztásokon a smaragd ve
tés; birkanyájas domboldalakon a 
sötét kökénybokor és kertek alján 
a sokszerü gyümölcsfa; mind ün
neplőbe, mind csodálatos tavaszi 
pompába öltözött,

A Duna tükrét pajkos szellők 
téli álmukból ébredő táncoló zefir- 
kék borzolták ráncos-barázdás fo
lyékony ezüst folyammá.

Tavalyibarna nádasokból, selyem
füves öreg avarból, félig zöld zsovn- 
bikok közül, ébredő források tövé
ből: vadrucák, vadlibák, vízicsibék 
kiabáltak egymásnak fészekrakó, 
családalapító boldog üzenetet. ,  .

Virágok szomjas kelyhe mézrabló 
méhikéket és mámoros bogárkák 
tarka pöttyeit hintázta szerelme
sen . . ,

A magasban daru kurjantott, a 
háztetőkön gólya kelepéit, a vetés 
fölött pacsirta trillázott, a rigó- 
füttyös levegőben tarka pillangók 
és részeg szitakötők röpködlek,

A kisváros gyéren kövezett 
uccáin békés sürgés-forgás; jövő- 
menő vásárló, piaci nők és férfiak; 
tipegő apróságok, futkározó gyoro- 
u v*rzsinaszivaros, szabadnapos 
bakák; rámás csizmás, pitykés- 

ollmányos tim árm ihályok: csend, 
béke, boldogság, harmónia,

A világóra láthatatlan mutatóján 
langtalanul peregtek le a múló má
sodpercek és Jókai csöndes városá- 

an egyetlen ember sem akad, aki 
a következő másodpercben vihart, 
agaimat, megrázkódtatást mert 
volna jósolni.

És ekkor a halkan zsibongó bol
dog csendbe — mint tmenydörgő 
kalapácsütés az emberi történés 
láthatatlan Gongján — a várfokról 
három ágyúlövés dördült e l , , ,

Az emberek megrázkódtak, egy 
pillanatra döbbenve megálltak és 
szemükben rémület, arcukon ijedt 
sápadtság tükröződött.

A váratlan dördiilés azonban 
csak néhány percig tartotta így 
fogva a lelkeket.

Amint az emberek a váratlan 
dördülések lenyűgöző, bénító, lel
keket fogvatartó hatása alól lassan
ként felszabadultak; az uccák pil
lanat alatt ijedt, futkározó Hangya- 
bolyhoz kezdtek hasonlítani és 
'mindenki szomszédjától igyekczelt 
megtudni: mi történt?

Mielőtt azonban még bárki ma
gához térhetett volna és egymás 
ijedt kérdésére felelhetett volna: 
a déli bástyafalon riadót fújt a 
kürtös és az öreg vár nyitott kapu
ján feltűzött szuronyokkal, futólé
pésben rohant a Dunaparl leié az 
egész fellármázott várőrség.

A felzaklatott békés lakosság iz
galma tetőpontra hágott. Legtöb
ben azt hitték, hogy érthetetlenül 
megmagyarázhat allanul ellenség 
tört a városra, mert a komáromi 
öreg vár ágyúi emberemlékezet óta 
nem szólaltak már meg. Igen öreg 
emberek állították, hogy Komárom
ban utoljára az ötvenes évek elején 
Rudolf trónörökös születése alkal
mával — és 1867-ben a király ko
ronázása napján szólaltak meg a 
mindig néma komáromi ágyuk ,

Szerencsére akadt mégis egy-két 
katonaviselt mindenttudó, aki is
merte a komáromi vár szabályait 
és csakhamar szájról-szájra járt a 
megnyugtató és mégis csodálatosan 
izgató híradás:

A várfogságból egy rab meg
szökött!

II.
A kutatás.

Az őrség a foglárok és kulcsárok 
útmutatása mellett a dunaparti

bokrokat és füzeseket kezdte alku- | 
tatni.

A fogoly eltűnése egyelőre meg- 
foghatatlannak látszott.

Mindamellett biztosra vették, hogy 
kézrekerül.

Hiszen a komáromi várat minden 
oldalról körülfolyj a a Duna és e 
bástyákkal megerősített tökéletes 
szigelröl lehetetlennek látszott a 
menekülés.

Bár történt szökési kísérlet más
kor is, de az uolsó harmincöt év
ben, mióta a kazamaták fölötti 
korlátlan uralmat az akkor még 
fiatal, mostmár öregedő Sebestyén 
főfoglár vette át: soha senki" meg 
meg nem szökött.

Büszke is volt erre mérhetctlnül 
a hatalmas termetű és halaknas te
kintélyű főfoglár,, mert lassanként 
a hivatalos körökben és az illetékes 
minisztériumokban is megcsontoso- 
dott fogalommá vált, hogy a komá
romi várból megszökni lehetetlen.

Épen ezért a híres szökevénye
ket, akik más várakból vagy a 
helyőrségi fogházakból már több
ször mgszöktek — és általában a 
veszedelmes bűnösöket rendszrint a 
komáromi várba utalták büntetésük 
letöltése végeit.

Biztosra vették hát, hogy Komá
romi János, a tizenöt évre elítélt 
katonarab, — sajátságos módon 
Komárominak hívták a szökevényt 
— nagyon rövid idő alatt újra 
kézrekerül.

A menekülés valóban lehetetlen
nek látszott. Csodával határos 
volna már az is, ha egy szökevény 
a várszigetről egyáltalában elmene
külhetne. De meddig juthatna az 
ilyen menekülő fegyencruhában, 
zsebében egyetlen fillérrel?

Az ágyúlövések után alig pár 
perc múlva a hídfőket katonaság 
szállta meg és a sziget egész part
ján feltüzött szuronnyal élesre töl. 
tött fegyverekkel katonai őrségek 
cirkáltak.

Amikor a futásban kifulladt kul
csár a mindenható főfoglárnak aka
dozva jelentette, hogy Komáromi

János cutünt vagy megszökött: a 
íőfoglár nyugodtan dőlt hátra szé
kében és csak ennyit mondott:

— Keressétek meg, — verjétek 
vasra.

Csak azután tette még hozzá ka
tonás pattogó hangon:

— Le adni a jelző lövéseket!
És mialatt a jelzölövések nyo

mán Ó-Komárom és Uj-Komárom 
egész lakossága és katonai helyőr
sége lázas izgalomban futkosott: a 
íőfoglár nyugodtan cigarettára 
gyújtott és fogai között megvetően 
szűrve a szót, a rab írnokok fele 
fordult:

— Példátlanul buta lehet ez a 
Komáromi János: alig . tíz éve van 
még hátra és szökni akar . . .

Ezalatt a katonai őrség csatár
lánccá oszlott és szívós szorgalom
mal lépésről-lépésre kezdte átku
tatni a dunaparti sürü bokrokat, a 
földreboruló törpe füzeseket és a 
félig kiszáradt nádasokat, mert biz
tosra vették, hogy a szökevény a 
szigetet még nem hagyhatta el, ha
nem csak űzött vad módjára elrej
tőzött valahol.

A keresők zajától felriadva sűrű 
rajokban ijedt szárnyborítással röp
pentek fel. a vadlúdak és minden
féle vízi madarak.

A keresés közben a katonák a 
szökés módját, mikéntjét tudakol
ták egymástól.

— Hogy lehet az, hogy a szö
kevény a kazamata dupla vasrácsán 
a háromszoros bástyagyiirün és öt
szörös őrszemláncolaton egyáltalá
ban átjuthatott.

— Nagyon egyszerűen, — vála
szolt az egyik beavatott. — A szö
kevény ügyes, ravasz fickónak lát. 
szik. Jó l tudta, hogy a vasrácsos 
bástyahálózaton és ötszörös őrszem- 
gyűrűn keresztül idáig úgysem jut
hat el: hát egyszerűen kivezénve!- 
tette magát a kosárfonó rabokkal 
vesszőt vágni és a vadonszerii sű
rűségben egy őrizetlen pillanatban 
elrejtőzött valahol. . .

— Még utóbb elszelel, — vélte az
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előbbi katona — és Hangjából tisz
tán kiérzclt, hogy ő bizony ezzel j  
sem törődne sokat, söl titokban 
talán kívánja is egy kicsit . . .

— Csak azt nem értem, fe
lelte az előbbi hang, — Hogy így 
(megbízlak benne? — Hiszen tizen
öt évre volt elitélve, gondolhatták, 
hogy első alkalommal egérútal ke
res . . ,

— Úgy volt az, — felelt ismét a 
másik hangja, hogy már a ne
gyedik évét töltötte és nagyon jő- 
viseletü volt, nagyon megbíztak 
benne. Meg aztán négy vesszővá
góra nyolc katona, egy foglár, meg 
egy kulcsár vigyázott: hát ki gon
dolt volna bajra? — Meg aztán 
járnak ide vesszőt vágni életfogy- 
tiglanra ítéltek is, mégse szökhetett 
meg egyse . ..

A csatárlánc kezdeti összébb szo
rulni.

Alig pár száz négyszögölnyi te
rület volt még hátra, almit még ál- 
kellett kutatni.

És a szökevénynek mégcsak nyo
mára sem akadlak.

A foglárok magukon kívül vol
tak, mert a hihetetlen, a megma 
gyarázhalallan, ami harmincöt év 
óta (még nem fordult elő: valaho
gyan kezdett valóra válni: a fogoly 
eltűnt. . .

Egy órája tartott már a kutatás, j 
egy óra óta tartott már a hajsza — 
és a fogolynak még mindig semmi ! 
nyoma!

A csatárlánc teljesen összeért, a ! 
katonák alig egy lépés távolságra j 
voltak egymástól. Most kutatták át 
az utolsó pár négyszögölnyi terüle
tet, amely még hátra volt.

És kutattak nagy buzgalommal, 
szuronyaikkal felpiszkálva minden 
gyanús dudorodást, minden na
gyobb hangyazsombikol, mert «>sz- 
szes reménységük már csak a hátra - ; 
maradt kis területben lehetett.

A katonák oly sűrűn álltak már j 
egymás mellett, hogy ürge vagy 
patkány setm menekülhetett volna el 
sértetlenül és a fogoly -  nem 
volt sehol. ..

A káplárok, a kulcsárok, a ba
kák és a proíószok káromkodva iö- 
rülgették homlokukról a sűrű verí
téket és teljesen tanácstalanok vol
tak.

- Mit tegyenek? Mihez kezdje
nek?

*
Olyan rejtéllyel állottak szemben, 

amely megmagyarázhatatlan volt, 
amelyre egyelőre nem volt fele
let.

*
A kiküldött kulcsár, sápadt arc

cal, remegve jelentette a 'minden
ható főfoglárnak, hogy a legfárasz
tóbb hajsza, a legalaposabb kutatás 
is eredménytelennek bizonyult: a 
szökevény nyomtalanul eltűnt . . .

A főfoglár türelmetlenül, unottan 
hallgatta végig a remegő kulcsár 
jelentését, megvetően végigmérb a 
szerencsétlen embert, szónélkül E l
csatolta kardját és egyetlen szóban 
összegezte meggyőződését a történ 
tele felett:
• — Marhák!

És méltóságteljesen minden 
különösebb sietség vagy izgalom 
nélkül nyomában a szégyenkező 
kulcsárral, megindult a füzesekkel 
szederindákkal, törpe fenyőkkel,

kökény- és fagyalbokrokkal sűrűn 
telenőtt Dunapart felé.

A helyszínre érkezve: a legidő
sebb foglár alázatosan jelentette a 
történteket a fogoly titokzatos eltű

nésétől kezdve egészen az ered
ménytelenül befejezett kutatásig.

A föfoglár újra nyugodtan végig
hallgatta a jelentést, aztán gúnyo
san az idős foglár flé fordult:

-- A kutatás szabályszerű volt, 
de mit gondol: hova lett hál a fo
goly?

Az idős foglár elpirult és zava
rodottan szorongatta kardmarkola
tát:

— Érthetetlen . . ,  nem tudom . . .  
Ilyesmi még nem fordult e l ő , . .

— Hát senki sem tudja — » Kat
lant fel hirtelen, harcos, összezú
zó hangon a vén oroszlán — mi?

eltűnt, elrepült, angyallá váltó, 
zott?

Senkisein felelt. Mindenki zava
rodottan, szégyenkezve hallgatott.

— No jó, — morrant fel a profó- 
szok atyja — gyújtsátok fel a ná
dasokat . . .  Majd meglátjuk, hogy a 
gazember valóban angyallá válto
zott -e?

Az öreg főprofósz hangjában any- 
nyi biztosság, annyi meggyőződés 
és annyi nyugodt méltóság rezgő* l, 
hogy pillanat alatt mindnyájan 
hitték, amit egy perccel előbb még 
hihetetlennek véltek, hogy a szö
kevény mégis csak valahol a ná
dasokban rejtőzik , . .

. , .  Igaz, hogy délröl-északra és 
nyugatról-keletre elindulva, kétszer 
is alaposan átkutatták a nádasokat:

, de azért nem lehessen tudni, mert 
az öreg fő-fő rabtartó nem szokott 
a szavakkal játszani. , .

Felgyújtották a nádasokat. .
A tavalyi száraz nád gyors lán- 

| golással kezdeti égni, nem iorn.ln> 
| a felburjánzó friss tavaszi hajtások.

kai sem, melyeket vagy átugrott, 
j  vagy diadalmasan clhamvasziolt.

A katonák vezényszóra szoros 
J gyűrűben fogták körül az égő ná- 
! dast és kezükben lövésre készen 
i tartott fegyverrel, izgatottan lesték 
i a halálra üldözött emberi vadat, 

hogy melyik pillanatban, melyik 
helyen kényszeríti felbukkanásra a 
gyorsan harapózó láng?

Egy mostmár teljesen bizonyos 
volt: A szökevény vagy halálát leli 
a szörnyű tüztengerben, vagy a/, 
élctösztönrc hallgatva, elöbúvik rej. 
tekéből. , .

Hogy a szörnyű lüzpróba a szi
kevény valószínű halálát jelenti: 
azzal nem törődött senki.

Mertha az üldözött szökevény 
szökés közben meghal: az teljese.) 
szabályszerű.

libben az esetben sdm a vár légi 
jó hírnevén nem esett csorba, sem 
mulasztásért komolyan nem vonnak 
felelősségre senkit.

De hogy a rab megszökjön és 
élve is maradjon: ez már igen ko
moly és súlyos következményekkel 
járhatott.

Az öreg főprofósz tehát a végzet 
kérlelhetetlen következetességével 
mondta ki a szökevény fölött a 
megfelebbezhetetlen ítéletet:

— Meghal, — vagy megadja ma
gát!

Ősmagyar rovásírás nyomán
Irta: Hangay Sándor.

(2)
Révainál nagyon fontos az, hogy 

ö csak a székely belük hitelessé
géi tagadja meg, de hogy volt az 
ősmagyaroknak valamiféle írása, 
azt maga is elismeri. Ezt különösei; 
azért hangsúlyozom, mert, mint ké
sőbb látni fogjuk, Sebestyén ugyan
csak ilyen fentartással — lehet is, 
nem is — épp az ellenkezőjét 
vallja.

Hunfaluy, aki hatalmas munkás
ságot fejtett ki a hún-székely kap
csolat megdöntésében: Die Ungem 
<>dér Magyarén című 1881-ben meg
jelent művében a rovásírás körű! 
meglehetős zavarokat idéz elő. így 
ír: „arról, hogy a magyarok ke
resztény hitre térésük előtt a tu- 
lajdonképcni irás'müvészettel már 
éltek volna, nincs tudomásunk. Van 
ugyan szavuk az írás kifejezésére; 
ír, írás, irat stb., de mivel ez fes
tést és tarkázást jelent: e szóbél 
csak olyan festett írásra lehel kö
vetkeztetnünk, amely még nem volt 
betűírás, A keresztény papok a ma
gyar nyelven való íráshoz természe
tesen latin betűket használtak es 
a legparányibb nyomát sem talál
juk sehol az új és régi írás közt 
való összeütközésnek. Nem is volt 
talán soha. Kézai Simon mester, a 
krónikás, 1280 körül említi ugyan 
hogy a „hűn" székelységnek volt

egy olyan külön írása, amelyet 
azonosnak tartott az oláh pópák 
cyrill írásával. A későbbi krónikák, 
például Thuróczi a XV. század de
rekán, már tüzetesebben szólanak a j 
székelyek húnírásáról. Székely lst- j 
ván, aki született székely és egyi- i 
ke az első protestáns íróknak, meg
emlékezik róla Világkrónikájában 
(Krakó, 1559.), de anélkül, hogy le 
is írná. Úgy látszik ö is csak azt a 
régi hírt eleveníti föl, amelyhez 
alapot bizonyára az oláhok cyrill- 
írása szolgáltatott. Mikor aztán a 
székelyek hún-volta dogmává lelt, 
néhány XVII, századbeli tudós 
megszrkesztette a hún-székelynek 
tartott abc-l."

Hunfalvy tehát tagadja a mugyat 
írás lehetőségét is s azt a látszatot 
kelti, mintha mi csak a latin belük 
átvételével ismerkedtünk volna meg 
az írás mesterségével. De akkor, 
midőn elismeri, hogy az írásra van 
külön szavunk: ír, írás, irat stb.. 
önnönmagának mond ellent. Mert, 
ha már előzőleg meg tudtuk jelöl
ni a fogalmat, akkor ‘magát a cse 
lekvést is onnan sajátítottuk el, i 
ahonnan az származik. Már pedig u 
csuvas ir, sjir, ó-törők siir — raj
zol és ír. A betii jelentéséi ugyan- 
csak megtaláljuk az ó-török bit. 
bed  szótövekben, mi bemetszést je 
lent, bitig írás, bitig tus írott 
kő, emlékkő, biti írni, bicik -•

könyv-et, bitikei — író-t jelöl meg. 
Mivel pedig keleti rokonaink közül 
az ó-török ségnek maradlak fenn 
VI-.-VII. századból származó ro
vásírásról másolt, köbe vésett em
lékei, ezeknek íróeszközük a betű- 
rováshoz szükséges bicék, b icak  
volt, Imelynek magyar értelme a 
késnek felel meg, innen származik 
a magyar bicsak. A székely ember
nek az írás ma is egy a vágással. 
Ha valamit késsel cifráz, pl. gú
zsa j t, botot, akkor azt nem metszi, 
nem vágja, faragja, hanem megír
ja, megbütüli. De a rovásírás fogal
mát fedő rau és rov szótöveket sem 
a hittérítők hozták magukkal, ha
nem ősmagyar kifejezések s mint 
Budenz kimutatta róluk, úgy a finn, 
mint a cseremisz nyelvekben föllel - 
hetük.

Kifogásolja továbbá Htinfaluy, 
hogy scholscm találja nyomát a ré. 

és új írás összeütközésének, 
bizony ezt nehéz is volna meg

találni, Szent István uralkodásával 
a nyugati műveltség vonul be hoz
zánk s a királyi udvar tudósai hit
térítő papok. Ezek a minden po
gány vonatkozást tüzzel-vassal el
fojtanak. Még a regösöket is üldö
zik. A latin betű válik általuk ud
varképessé.

Miképen ütközhetett volna tehát 
össze a nép közé taszított régi írás 
az. újjal?

Hogy a cyrill-íráshoz semmi kő/.* 
sincs a székely rovásírásnak, azt 
kimutatta a tudomány. A XVII. 
századbeli tudósok meggyanusiia- 
sál pedig, mintha ők szerkesztettek 
volna a székely rovásírás abc-jet. 
ma már az internacionális epigráfia 
cáfolja meg. Végül a székelyek 
származását teljesen tisztázta Se
bestyén, midőn a Konstantinul 
Porphigenitus közelkorú túljegyzé
sében előforduló, a magyarokhoz 
csatlakozó kozárcredelii ‘kabarság- 
ban látja a székelyek őseit, akik 
mint nyolcadik törzs szerepeltek, 
később resztvettek a honfoglalás
ban, majd pedig székelykedö ha
tárőrökké lettek.

Kövessük azonban az idevágó tu
dományos munkákat!

Mátyás király udvari történet
írója: Bonfini Antal így vélekedik: 
„Scythiai betűik vannak (t. :. » 
székelyeknek), melyeket nem papi
rosra írnak, hanem rövid fácskakra 
rónak, kevés jeggyel sok értelmet 
egybefoglalnak,” — Ugyanígy nyi
latkoznak: Oláh Miklós, észté - 
gomi érsek, az 1536-ban Brüsszel
ben írott Hungária et Atila című 
müvében, Benczédi Székely  István 
1559-iki V ilágkrónikájában  és V-'it 
Coliéi, I. Ferdinánd erdélyi hadse
regének titkára, 1550— 1560, kö
zötti föl jegyzéseiben.

(Folytatjuk.)



Ősök és utódok:
Irta: Baráthosi Balogh Benedek.

Ha a történelem tényeit számba vesz- 
szíik, tisztázva van, hogy nem mi rabol
tunk idegen területet, hanem tölünk ra
boltak ősi országrészeket.

Hát a nagy Nyugaton valyon mely tá
jék, mely nép az, amelyet meg kellett 
volna rabolnunk.

A Balkán félszigettel hamar végezhe
tünk. Az oláhok, szerbek, horvátok on
nan nyomultak nemcsak a mi orszá
gunkba, hanem Bersenyi és Kun ország
ba is, mely utóbbiak el is vérzenek rö
videsen.

Az Apenin-félszigeten ina Olaszor
szág terül el. Állami élete mint egy
ségé, csak 1871 nov, 27-én kezdődik. 
Azelőtt, másfélezer éven keresztül vagy 
idegen járom alatt volt, vagy apró feje
delemségekre oszlott az a nép, amely 
akkor még nem is volt olasz s még 
ma is oly eltérő az egyes vidékek 
nyelve, hogy alig-alig értik meg egy
mást. És ez természetes, ha megnézzük 
azt a nagy népkeveredést, mely itt vég
be ment. A sziget őslakója a turáni 
fajú etruszk nép volt, mely hadászati, 
építészeti, hitéleti, irodalmi, zenei és 
társadalmi berendezkedés terén az őt 
meghódító latin törzseknek adja alap- 
miveltségét. Róma világ ura lesz. Ide ló
dul a sok bevándorló, a sok katonai és 
a mindenféle rabszolgák ezernyi tömege, 
amely elvegyül velük. Északról gall tör
zsek nyomulnak délre, ezek is összeol
vadnak. Az így keletkezett latin nép Kr. 
u. az 5-ik századig tartja fenn nemzeti 
életét. Ekkor (keleti) góth, longobárd és 
normán törzsek hódítják meg, amelyek 
az őslakókkal összeolvadva, új nyelvet 
fejlesztenek új néppé egyesülnek. De 
?z, a fejlődés a magyarság mai hazájába 
érkezésekor még nem is volt bevégződ- 
v|' A 6—7-féle nemzetből kialakult 
Jászságtól tehát nem rabolhattunk el 
semmit, hiszen ők még kialakulóban vol- 
d . amikor mi már mai hazánkat birto

kunkba vettük.
pireneusi-iélszigei még nagyobb 

a, tudatosságot mutat. Az őslakók ibe- 
.e. ?s delták. Nemsokára föniciaí, majd 
‘ rthagói népréteg jön hozzájuk. Aztán

görögök s végül rómaiak lesznek urai, 
természetesen újabb bő néprétegeket 
hozva. Kr. u. az 5-ik században (a nép- 
vándorláskor) svédek, ahésnek, vandá
lok, aztán a ny. gothok foglalják el s 
telepednek le a félszigeten. Tetejükbe a 
Vili. század legelején a mórok hódít
ják meg és uralják századokon át. Tíz
nél több nép elegyedik s ebből alakul ki 
a spanyol és portugál 1 testvérnép párhu
zamosan az olasszal. Különbség csak az, 
hogy már a XlII-ik században megtör
ténik egyesülésük s így a történelemben 
nevezetes szerephez jutnak. De ha csak 
a XlII-ik században bontakoznak ki ön
álló népként mi a IX. században nem ra
bolhattuk meg őket.

Franciaország volna a következő nagy- 
európai nép hazája, öslakókként kelta 
és senoni népeket találunk földjén, kiket 
a gall törzsek vernek le. Elég korán ró
mai igába kerülnek s elrómaiasódnak. 
A népvándorlás idején ny. góthok, Buv- 
gunduk és Frankok nyomulnak földére s 
összeolvadnak velük. A IX. században, 
(tehát honfoglalásunk idején) hatal
mas normán tömeg zúdul rájuk, de ez is 
beléjük olvad. Ha c nemzet is akkor 
születik, mikor mi a három halom s négy 
folyó földjét tesszük hazánkká, akkor 
tán őket sem rabolhattuk meg úgy-e?

Anglia ma a világ ura. Ő is sok nép 
összeolvadásából teremti meg népét. Az 
öslakók a kelta fajú ir, skót, Britt, Beái 
és Kymri népek voltak. Ehhez föníciai, 
majd római elem vegyül. Jóval később 
Angolszászok, majd norvég, svéd és dán 
kezekbe jut s ily fajú néppel farkul. 
Ezek mellé még 10C0 körül az elfranciá- 
sodott normannok is felvegyitik. Itt is 
3—4 faj 10— 12 fajtája olvad egy új 
nemzetté alig valamivel a hongfoglalá- 
sunk előtt. Ez és szigetlakó voltuk lehe
tetlenné teszi, hogy megrabolhattuk 
volna.

A lengyellel s az északi germán né
pekkel nem volt soha oly érintkezésünk, 
mely! a felvetett kérdési érinthetné, az 
orosznak pedig prédául hagytuk ősha
zánkat, így ő sem vádolhat.

A németet hagytam utolsónak. Mai 
földjén főleg kelta népeket találunk 
őslakókként. Ezekre sorakozik a ger
mán testvérnépek egész tömege. Hullá
mai annak a germán népáradalnak, mely

majdnem ezer esztendeig folyt a mai 
németség földjére, hol keltát, turánit 
és szlávot magába szíva megalkotja azt 
a hatalmas német tengert, mely ma ősz- 
szetört állapotában is félelem és rette
gés tárgyát alkotja elnyomóinak. Egy
más mellett fejlődve s egy nagy tömeg 
túrán vérünket felszíva inkább nekünk 
lenne követelni valónk rajtuk, mint 
megfordítva.

Végigjártuk Európái. Láttuk, hogy 
sem itthon, sem kívül egyetlen nép 
sincsen, amely azt mondhatná, hogy 
megraboltuk földjétől. Láttuk, hogy 
ezen a földön, mely ma a mi hazánk, 
már története hajnalán turáni nép élt 
önálló nemzeti életet. Harmadfél ezer 

j esztendeje már, hogy turánoké, hogy a 
I miénk c föld, e hon. Láttuk, hogy in
kább mi voltunk a megraboltak földben, 
vérben nemcsak most, hanem már a hon- 

j foglalás idején is.
És még egyet láthattunk és megta

nulhatunk s ez az, hogy a mai Európa 
minden nemzete a népek és fajok egész 
tömegének összekeveredéséből szárma
zott, hogy minden nemzet felfalta, meg
semmisítette a közötte élő körébe ke
rült más fajtájú nemzetiségeket. 8—12- 
féLe nép helyett mindenütt csak egy 
van, egy maradt, kivéve Magyarorszá
got, melyről azt kürtölik világgá, hogy 
ő a nemzetiségek legnagyobb elnyo
mó gyilkosa.

A mi nemzetiségeink nem elpusztul
lak, de megmaradtak, megszaporodtak, 
az ő nemzetiségeik eltűntek a föld szí
néről.

Ki hát a rabló? És ki a nemzetiségek 
véreskezü gyilkosa?!

Három rózsa.
Egyik rózsát akkor adta,
Amikor az első csókkal 
Azt fogadta, hogy szeret.
A másikat akkor, midőn 
Elbúcsúztunk, hogy az enyém  
Soha többé nem lehet.
Harmadikat a sir járói 
Én magam szakasztottam.
S a rózsákból az utolsót 
Szeretem most legjobban.

Simon Mihály*
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A kereszténység és turánság

II.
A turáni eszme érzelmeket ápol, fej

leszt és nemesít. Azonban ezek az ér
zelmek nem az Istenség és az ember 
között létesílnek közvetlen kapcsola
tot, hanem azzal az érzelmi és anyagi 
világgal, amelyben Isten a magyart és 
a vele rokon népeket a teremtéskor 
elhelyezte.

Az írás szavai szerint, minden em
bernek el kell számolni azzal, amit 
magával hozott a világra és jaj neki 
még akkor is, ha nem tud felmutatni 
többletet, amelyet becsületes gazdálko
dással szerzett.

Amint minden ember kapott valami 
kincset, tehetséget, képességet, amelyet 
fejlesztenie, tökéletesítenie kell, ugyan
így kaptak az egyes népek, népfajok is. 
Minden kis egységnek és a kis egysé
gekből álló nagyobb egységeknek erő 
és tehetség szerint, külön-külön és 
együttesen hozzá kell járulni ahhoz a 
munkához, amely Isten dicsőségére tö
kéletesíti az emberiséget és még itt a 
földön biztosítja számára a gondtala
nabb életet.

Az Isten nemes munkát követel. Ne-

Irta: Hegyeskúthy Kálmán.

mes munka csak ott folyhat, ahol a föl
tételek megvannak és a viszonyok erre 
alkalmasak. E föltételeknek egyik leg
fontosabbika a közös érzelmi világból 
fakadó megingathatatlan összetartás. 
Közös érzelmi világ csak közös eredetű, 
egymáshoz közelálló egyének között le
hetséges. Ez simítja, olajozza az egyé
nek közötti érintkezés útjait. Az em
bernek tehát elsőrendű kötelessége, 
hogy családja, rokonsága, nemzete és 
faja érzelmi világát ne engedje szétzül- 
leni, annál is inkább, mivel egy másikba 
nagyon nehezen kapcsolódhalik bele, 
különösen akkor, ha mint fe’sőbb egység 
akar abban részesedni. Erre nézve fszol
gáljanak bizonyságul a zsidók, akik 
2000 év óta élnek otthonosan különböző 
népek között és mégis mindenütt ide
geneknek nézik őket és idegennek ér
zik saját magukat is. Bizonyítja ezt a 
mi sorsunk is. Annak ellenére, hogy 
1000 esztendő óta élünk egy tömegben, 
egy helyen Európa szívében és keresz
tények is lettünk, a környező népek 
épen úgy vise’kednek velünk szemben, 
mint az amerikai viselkedik a négerek 
iránt.

A természetben mindenütt egységek j

szerepelnek. Ilyen egység a föld is, 
amely része a naprendszernek. Ez is
mét egy nagyobb egység. Több ilyen 
napszer egy újabb egységet alkot; a 
Hadak útját — rossz magyar nyelven 
a tejútat. Hogy ezenfelül vannak-e még 
nagyobb egységek, nem tudjuk. LJgy 
sejtjük, hogy vannak.

Amint a szemünkkel látható nagy 
világ fokozatosan mind nagyobb egysé
gekbe tömörül, ugyanúgy bomlik szám
talan alsóbb rendít egységekre a sze
münkkel nem érzékelhető kis világ, a 
parányok világa. így jutunk el a pará- 
nyoktól, sőt azok tnég kisebb egységei
től az elektronoktól a világűr legna
gyobb testjeihez.

Az emberiség is része a nagy termé
szetnek és ugyanúgy tagolódik, mint 
bármi más a természetben. Több egy
máshoz tartozó ember — egység, — egy 
magasabb egységet, családot alkot. Ezek 
ismét rokonságot, a rokonság nemzetei. 
A nemzet már felsőbb rendű egység, de 
még mindig csak része egy nagyobbnak, 
a fajnak. Ezentúl már csak egy egység 
van a földön, ez az egész emberiség.

A magyar nemzet 1000 
év előtt

Irta: Csóku Lajos.
I.

Betegágyunkat jobb, rosszabb or
vosok veszik körül. Gyógyítanak, 
vagy legalább szeretnének. De 
van-e a szervezetben annyi üserő, 
hogy a lázemésztő erejét kibírja? 
Van-e nemzetnek oly ősi, atavisz- 
tikus lelki konstrukciója, amely a 
jövővel szemben reményt fakaszt
hat? Ez az első és főkérdés. Erre 
akarunk felelni.

Több mint 1000 évvel ezelőtt. 
896 elején új vándorló nép jelent 
meg az Északkeleti Kárpátok déli 
lábánál. Körültekintett a felső TL 
szahát csábító síkjain, aztán a Ti
sza mentén leereszkedett. Tetszett 
a íöld, amelynek rónaságait, lan- 
kás dombvidékeit dús legelők ta
karták Erdei bőven adták a vadat, 
tolyóiban eleven élet nyüzsgőit. 
Olyan terület, amely a vadász-ha
lász- vándor-népeket lenyűgözi, 
fogva tartja, lebilincseli.

Az új vándornép Árpád lovas 
nclmzcte, a magyar volt. Mielőtt ide 
jöttek volna, ott vándorollak, har
coltak a Fekete tenger északi part. 
jain, ahol egymásután és egymás 
mellett két hazájuk volt: l.ebedia 
az egyik, a Don és a Dniepcr alsó 
folyásai között, — Etelköz a má
sik, Lebediálól nyugatra, a Dniepcr, 
Prúlh és Szeret folyók között.

Vagy 60—65 évig élt itt a ma
gyar, mint pásztor nomád nép, 
törzsek, nemzetségek szerint. Feje

delmük, akinek személye az egysé
get kifelé is kifejezésre juttatta 
volna, még ne'm volt. A törzseken 
belül a hatalmat a törzsfö képvi
selte, de az arab kútfők már ifsi
lót, gyulát említenek, aki a harc
ban nem álló magyarnak a bírája 
lehetett.

Egyébként büszke, önérzetes, úri 
nép, amelynek csak arra vagyon 
szorgalmatos gondja, hogy a maga 
ellenségeivel szemben vitézül visel
kedjék, ,,Edzett", munkát, íáradal- 

I  mát magasztosan elvisel, tűri az 
égető meleget, íagylaló hideget s 
egyéb nélkülözéseket. Szívós, a ve
reségbe könnyen nem nyugszik be
le s „nem hagy fel a harccal, mint 
más nép, ha az első csatában meg
verte őket, hanem amíg csak töké
letesen meg nem alázták, sokféle 
módon iparkodnak ellenfelükre csa
pást (mérni"

Külső megjelenésükre vonatkozó 
hiteles biztos adat nem áll rendel
kezésünkre, Gurdéri csak azt írja 
róluk, hogy „bátrak, jó megjelené
sű, tekintélyes férfiak". Közép tér. 
metü, tüzes szemű, barna emberek 
lehettek, akik lovon nevelkedtek, 
lovon éltek, akik a gyaloglást nem
hogy bírnák, hanem gyalog „még 
helyüket megállni sem kitartók". 
Ruházatuk anyaga bőrből, prémek
ből való, de az előkelők színes se
lyemből készült ruhákat is horda
nak. Ibii Roszteh már a Lebediaban 
tanyázó magyarokról írja, hogy a 
szomszéd szláv népeket, akikkel 
harcba keveredtek, s akiket le
győzte, rabszolgákká teszik s a F e
kete tenger partján levő Karkh vá
rosba viszik, ahol byzánci arany- 
szövetekért és színes gyapjűszőnyc-

gekért eladják. Fegyverüket ezüst
tel vonják be, s szeretik a pom
pát. Csakhogy ez a pompa nem a 
vad népek rikító színeinek ízléste
len színvegyüléke volt. Előde volt 
ez a nagy ünnepségeken még ma 
is gyönyörködtető díszmagyar vi
seletnek, aminek azonban az ős
időkben még nem díszruházatnak, 
hanem ünnepi viseletnek kellett 
lennie. Festői szépségét, a színek
nek finomult ízlésre valló összeál
lítását maga a fény kisugárzó for
rása, a byzánci udvar is elismeri, 
amidőn Bíborban született Konstan.

Példátlan a vándornépek életé
ben, amit a byzánci udvar X. szá
zadbeli ceremóniának leírása köz
ben a császár rendeletében olva
sunk: udvarmsterének meghagyja, 
hogy „gondoskodjék tark  fürdőről, 
kordovánnal bevont ímedencéröl", 
íme, egy vándomép, amely fürdő
kádakat hurcol magával! Jelentő
sege csak úgy érthető meg, ha ér
zékünk van az egyes népek ősere- 
deti, természettől adott kulturnivó- 
jának értékeléséhez. Kár, hogy a 
kultúrvilág ezen eredeti népe, tör
téneti hivatásának teljesítése köz
ben teljesen magára hagyatva, a né
pek versenyében elmaradt. De ez 
a lény nem sértheti a magyar ön
érzetet, Mert mialatt meggyengítet
te a tatárság vad lendületét s az 
összerogyásig küzdve, paralizálta a 
török erőt, szóval (mialatt a ma
gyar nemzet századokig feküdt be
csülettel a keleti fronton, azalatt 
Európa népei a mögöttes területen 
nyugodtan fejlődhetlek.

Tápláléka egyszerű volt a ma
gyarnak, mint amilyen általában a

vándornépeké! Húst evett. Vadat, 
amelyet elejtett, halat, melyet a 
folyókban fogott, s vizet, tejet 
ivott rája, vagy erjesztett kanca
tejet, ha mulatott.

Ami azonban e népet erkölcsi te
kintetben a többi vándorlónépek 
fölé helyezi, családi életének tisz
tasága, nemessége, A (magyarnak 
csak egy neje volt s a magyar asz- 
szony nem szolgája az „urának", 
hanem „felesége" . A kis nemez sát
rakban lakó magyar család gond
ja, - mint a muskátlis ablakű kis 
magyar házakban ma is, — a nő- 
vállára nehezedett ugyan, mert a 
férfi a békés napokban az új harc
ra nyilakat hegyezett, vagy vadat 
ejtett, hogy családját ellássa, de a 
nő lealacsonyítása mindenkor el
lenkezett a faj karakterével, A 
házasságkötés romantikus formájá
val, a nőrablással nem találkozunk 
nemzetünk emlékei között. A nőt 
nem rabolták, hanem vették, vásá
rolták. Ennek emlékét őrzi a ma
gyar nyelv még ma is, amidőn a 
férjhez adandó lányt „eladó lány
nak", a házasulandó legényt „vő
legénynek"  (vevőlegény, vő-vovő) 
mondja. Ila a magyar legény háza
sodni akart, atyjával és a nász
ajándékokkal megjelent a kiválasz
tott leány családi sátra előtt és ott 
letelepedett. A leány atyja a le* 
gény atyját a sátrába vezette s ami
je volt menyétbőrökben, nyusztpré- 
mekben, evetbőrökben, rókabőrben, 
kamuka selyemszövetekben, meg
mutogatta. Ez volt a nászajándék, 
azaz „áru", amivel a legény a 
menyasszonyt eljegyezte. Ezért ne
vezték a magyarok a menyet ré- 
gente „arának".
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Magyarok Amerikában
Sajnos, a háború alatt és után nagyon | 

ráfeküdt a cseh, oláh és szerb propa- | 
ganda Amerikára és ennek a hatása az, 
hogy míg ezekkel tele van az amerikai 
sajtó, rólunk bizony édes keveset tud
tak. Ujabhan sikerül csak a magyar 
kérdésnek, a magyar igazságoknak ba
rátokat szerezni az újságokon keresztül 
az Egyesült Államok közvéleményében. 
És én hiszem, hogy hamarosan ismét be
vonulnak a szabadságszerető és elnyo
mást gvülölő amerikai lélek rokonszen- 
vébe. Meg van arra minden alap is a 
múltból.

Kossuth Lajos nevét éppen úgy ismeri 
kínnt mindenki, mint Bonaparte Napó
leonét. Jókai regényei népszerűek és 
Petőfit, Madáchot minden iskolában ta
nítják. Jowa és Missouri állam törvény
be foglalta a polgári háborúban dicső
ségesen harcoló magyar légió örök dicső
ségét. Ujházynak, Asbóth és Perczel tá
bornoknak szobra van kint. Harminc
két amerikai községet hívnak Kossuth- 
városnak vagy Kossuthfalvának. Cleve- 
landban a legszebb helyen — az Uní- 
versity közelében, a képzőművészet' 
múzeum előtt áll — Kosciuskó, Schiller, 
Goethe és Haura szenátor szobra közt 
a Kossuth Lajos szobra. És megismer
kedtem a clevelandi főügyész fiával, ki
nek atyját úgy hívták, hogy Willíamson 
Éljen Kossuth!

#

Az amerikai magyarok közt sokkal 
több a pénz, mint itthon hiszik, A régeb
ben kivándoroltak — a hazai viszonyok
hoz mérten — általában gazdagok. Sze
gény ember köztük az, akinek csak 
2000—3000 dollárja van. Sokat kerestek 
a háború előtt és még többet a háború 
alatt. Volt idő, amikor megkerestek 
50—100—200 dollárt is hetenként a 
munkások és bár a háború alatt selyem
ingben, lakkcipőben jártak, szórták a 
pénzt, házat vettek, még is nem ritka, 
akinek ez időkből 60—80— 100.000 dol
lárja maradt.

Ma már nem igen takarítanak meg, 
nemcsak mert sokkal rosszabbak a vi
szonyok, hanem mert meglepően meg
nőttek az igényeik is. Sok munkáscsa- 
Iádnál jártam Trentonban, New Brun- 
swickben, Newwarkban, Philadelphiá
ban, Elisabethben, Pittsburgban, Cleve- 
landban, a West-virginiai, kentuekyi, 
°hiói, pennsylvaniai telepeken és bizony 
* legtöbb munkás megköveteli az 5—6 
(•gaz, hogy kis) szobát, a fürdőszobát, a 
legtöbb házban van rádió vagy zongora, 
gramofon feltétlenül.

Himlervillében egy kis magyar lány 
csak úgy ment el szobalánynak, ha min- 

j dennap egy órai kimenőt kapott, mert 
| — zongoraórára járt.

Ezzel szemben azonban igen sokan 
nyomorognak is, mert aki nyomorog, az. 
borzalmasabban nyomorog kinnt, mint 
itthon, főként a volt urak . . .  És tíz kö
zül alig találtam munkást, bányászt, aki 
csonka ne lett volna, akit valami szeren- j 
csétlenség ne ért volna. És bizony sok 
szomorú mesét tudnának mondani el
sorvadt magyar életekről, letört magyar 
reményekről, összezúzott magyar lelkek- I 
ről a brooklyni koldustemető, a kórhá
zak, menedékházak, az Est-sidi kikötő 
negyed rettenetes spekunkái és bizony 
a Sing-sing fegyház is, amelynek elő
csarnokában egyébként, mint valami 
előkelő szálloda halijában virággal 
szokták a család és barátok díszbe öl- 

! tözve (miután a bankettet a közeli ven- 
i déglő valamelyik külön szobájában 
| megrendelték) várni a kiszabaduló csa- 
I ládfőt. . .  Ez az érem másik oldala, meri 
ez az igazi Amerika!

Amerikában minden arra rendezke- 
! dett be, hogy kihasználja az embert, ki- 

szedjen belőle minden erőt, értéket; . 
kifacsarja, mint a citromot. Azért van a 
nagy kényelem a háztartásban, azért tö- { 

| kéletes a vasárnapi pihenés, azért van I 
i italtilalom, azért nem lehet ott az időt 
I fecsérelni — nincs korcsma, kávéház, —
' azért nem lehet üldögélni, csak szaladni, ! 
! mert ott az ember minden energiája, iz- j 
j ma, idege a munkáé, hogy kipihenten és ; 
I csak a munkában élje ki magát az em- ! 

ber-gép minden rúgója, motorja, lelke- 
veleje. A berendezkedés rákényszerít 
mindenkit arra, hogy csak dolgozzon, 
azért fizetik és becsülik meg a munkát. 
De ezért is kopik el ídőnap előtt maga 
az ember.

Rendszerek épültek ki, »hogy a mun
kás, tisztviselő minden lehelele kíhasz- 

, nálható legyen, ne fecsérelődjön el egy 
mozdulata sem az embergép munkaide
jének. Az ember itt gép, numerus, ame
lyiknek annyi az értéke, amennyi mun
kateljesítmény préselhető ki belőle. Nem 
több és csak addig, amíg van benne 
munkaérték; viszont ezt megfizetik. 
Azonban a lehetőségek beláthatatlanok 
és ezért optimista itt még a nyomor is. 
És ezért válik itt szenvedéllyé a munka

És miközben rohan az ember, tépi 
magát, nincs ideje magasabbrendüvé fej
lődni, kedélye elmúlik, szenvedélye, 
szerelme lesz a rohanás a dollárért. II- 

1 letve maga a dollár.

Az ily életű ember kereshet sokat, de 
összeroppan és nem ér rá művelődni, 
emberebbé lenni, ülni; elfelejt gondol
kodni . . . Ezért más világ ez, mint 
Európa . . . vigyázzunk rá: nem Ameri
ka válik európaivá, hanem Amerika 
felé halad Európa ..  . Amerikában már 
látjuk a mi eljövendő világunkat.

A magyar embert is elkábitják az 
amerikai pénzszerzési lehetőségek ha
tártalansága és apró dolgok, mint az 
amerikai nagy kényelem, ami az euró
pai háztartásokban ma még ily mérték
ben elképzelhetetlen, de mégis hazavá
gyik (vonzza szülötte földje delejessé
ge, szülei sírja, testvérei látása, a ma
gyar harang kongása, a Tisza vize . . .  a 
haza) és vágyik ide, ahol nemcsak egy 
szám, egy gép, de emberebb is az em
ber, ahol lehet üldögélni is, nemcsak 
rohanni, ahol lehet vitatkozni, politizál
ni, disznótorozni, udvarolgatni és egy 
pohár borocskái nyíltan meginni . . .

Kun Andor.

Pusztulás előtt
Az öreg sárkány bokrok alján 
Elszendereg.
Egyik fia szomorúan mondja'
,,Fogy a meleg".

,,Úgy látom eztán nem lesz többé 
Se tél, se nyár,
A nagy csillagból szétterengett 
Minden sugár".

A kis sárkányok körbe ülnek,
Az éj dalát
M ondják: ,Menjünk a nagy kígyóhoz 
Tanácsot ád".

De még nem mernek útra kelni,
Egy sem merész,
Éjszakról szélsárkányok jönnek. 
Dühöng a vész.

Ébresztgetik az öreg sárkányt:
,,Mi lesz velünk?
Ha nem segít felső tudásod,
Mind elveszünk

Ez lomhán fordul, lassan mondja:
,,Pihenni jó!"
Nő a hideg, -— nő a sötétség — 
Szállong a hó.

Czóbel Minka.

6 — 9
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*) Forrás munkák: Dr. Bo- 
rovszky Samu: Magyarország Vár
megyéi és Városai; Fejérpataky; 
Béla király névtelen jegyzője stb. 
Pesthy: Eltűnt vármegyék.

Község, mely a történeteim alapí
tás és hírnév után 19. század múl
va a vízi közlekedésnek, kereslte 
delemnek és gyáriparnak idő előtt 
mgduzzadolt helye lett.

Még a „hét vezérek" korában 
megütik Csepelt, melynek nevét vi
selte az egész sziget, mely Pest 
alatt, közvetlen szomszédságában 
a Nagy és Kisduna karjai között 
terül el.

Árpád vezér a honfoglaló magya
rokkal Csepel szigeten telepedett 
le, melyei a két Dunaág védett, E 
helyen talált menedékei a nő, a 
gyerinck, a lábas jószág, amíg a se
reg távol volt. Béla király névte
len jegyzője szerint a sziget felső 
csúcsán (a mostani Csepel község) 
volt a fejedelem laka. Mikor nem
zeti királyaink Esztergomot, majd 
Budát telték meg székhelyül, a cse
peli fejedelmi lak vadászkastélyul 
szolgált. A kastély a mohácsi vész 
előtt még állott, de a török hódol!- 
ság alatt elpusztult. Néhány évvel 
ezelőtt is még a leirt helyen a 
földszine alatt kő-alapfalak voltak 
láthatók — melyek hagyomány sze
rint a kastélynak lellek volna ké
sei maradványai.

A kereskedelmi kikötő a község 
felső szigetcsúcsi részén 700 holdat 
vett munkába és az álló vizű ki
kötök helyét kotorta ki, E kotrá
sok alkalmával — sajnos — nem 
fordítottak figyelmet a történelmi 
jelentőségű alapfalak feltárására, 
megörökítésére. A 40—50 év előtti 
időben a kincs keresők helye lelt 
e hely, fejedelmi kincseket keres
tek. Sok aránylóidét .kardmarko
lat, pénz stb.) került elő.

A török hódoltság pusztításai 
után teljesen lakatlan hellyé vá
lik. 1690. után néhány rác család 
telepedik le. 1720-ban már 2 ma
gyar, 8 német és 9 szerb jobbágy 
család telepedik le és ekkor kez
dődnek a sváb telepítések. 1817- 
hen 500 lelket, 1832-ben 711 lel
ket számlálnak. Az 1832-iki ár

Csepel
Irta: dr. Koncz János, csepeli főjegyző.

víz a községei teljesen elpusztítja 
és akkor költözött a falu népe 
kissé bennebb, dél felé, valamivel 
emelkedőttebb helyre ahol ma áll. 
1832-ben a falu jegyzői leendőit 
még egy Tűm nevű kántor látta 
el. Azóta mindössze 6 jegyzője 
volt. Mostani főjegyzője Dr. Konc 
János.

Csepelsziget, melyet „Insula 
Magna" (nagyszigel) „Becse szi- 
g-'l“, ..Király-sziget" néven is ne
vezték, fejedelmi birtok volt s

birtokolja. Heiszler osztrák generá
lis és Szavojai Jenő herceg bir
tok á s ú t (1695—1697) nem számítva, 
ismét királynői birtok lesz (Hl. 
Károly neje, majd leánya). Ez 
utóbbiról szállott át a sziget-bir
tok a királyi családra és ettől 
kezdve családi alapítványi birtok 
ma is.

Az első csepeli ispán (comes) 
Tiborcz volt, akinek utódjai vol
tak többek között Bud( Bessenyö, 
Be kő, Beldrei Fülöp, .a királyi ud-

mint ilyen különleges közjogi állás
sal bírt, Külön ispánja volt és köz. 
jogi meghatározása: „Csepeli is- 
pánság" volt.

Érdekes, hogy IV. László kirá
lyunk az egész szigetet felesegé
nek, Erzsébet királynénak ajándé
kozta s ettől kezdve mindég ki
rálynői birtok volt. 1435-től Zsig- 
mond király nejéé, majd Albert, 
Mátyás király anyja, .később Má
tyás neje, azután Mária királynő

I varnokok mestere), Sáfár Péter, 
Turóczy Balázs, Garai László (ná- 

| dór), Cscpely Mátyás. A csepeli is- 
1 Pánság önállósága valószínűleg a 

XVI. század elején szűnt meg.
Érdekesek Anonynusnak leírása 

alapján tett feljegyzések a sziget 
elnevezését illetőleg; „És Árpád 
vezér és nemesei bemenvén a szi
getbe és azon hely termékenysé
gét cs bujaságát s a Duna vizei- 
nek erősségét látván, a helyet ki-

mondhatatlanul megszerették és 
elhatározták, hogy az fejedelmi szi. 
get legyen s hogy ott minden ne
mes személynek tulajdon udvara 
és tanyája legyen. S Árpád vezér 
mindjárt mestereket hozatván, de
rék fejedelmi lakokat csináltatott 
és a hosszú útban megfáradt vala
mennyi lovát ide hevítetvén, itt 
parancsolá legeltetni s lovászainak 
mesterül rendele egy Sepcl (Cse
pel) nevezetű igen értelmes kún 
embert, azért is Sepcl lovászmes- 
ternek ott tartózkodása miatt ne
vezték ezen szigetet Sepcl nevéről 
mind mai napig.

Árpád vezér és nemesei pedig 
ott maradának férfi és nő cselé
deikkel együtt békében cs hatal
masan április havától november 
haváig. S ott hagyván nejeiket és 
a szigetből köz-akarattal kiindul
ván, elhatározták, hogy túl a Du
nára menjenek és Pannónia föld
jét hódítsák meg és a karauthinok 
ellen hadat indítsanak. (Cap. 
XLIV.) Megindulván a szigetből, 
tábort ültnek Surkusáron (Sorok
sár) túl a Rákos íolyóig.

A sziget szépsége elragadó volt. 
Regi írók szerint „szebb cs ter
mékenyebb volt, mint Thcssália". 
Ma — sajnos — igen rosszul ter
mő futóhomok terület a felsőrész, 
melyen Csepel község van.

A községnek ma 14.000 lakása 
van. Fejlett gyári ipara a háborús 
idők alatt alakult ki, ami koránt
sem jelenti azt, hogy ipari gócpont 
volna népességének foglalkozás 
szerinti megoszlásában. Ugyanis a 
gyártelepek munkásainak javarésze 
a környékbeli falvakból és a fő
városból jár Csepelre dolgozni, A 
földmivesek kisiparosok, közép
osztálybeliek, kereskedők és köz
ségi polgár számba menő munká
sok együttese ma is úgy társadal
mi, mint politikai vonatkozásban 
uralkodó tábort jelentenek,

A község területén van a Wciss 
Manfrcd-íéle acél- cs fémművek, 
mely 300 hold területen van, 1H 
van még a Magyar Posztógyár, Ma
gyar Szőrmegyár, Kovács P. József 
szűcs- és szőrmeáru gyára, Csiz
madia János és Pékár András
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szücsáru telepei, bőrkikészítő tele- j 
,H-k; papírgyár, a csepeli Henger
malom r.-t„ a Sleaua kőolaj telep,
, Magyar-Amerikai és Magyar- 
Belga kőolaj telepek stb.

A kereskedelmi és ipari kikötő 
700 holdas területe európai iiirii 
vázlattal most van építés alatt, Saj- | 
mis, Imgy a kikötő és a gyárak a 
község mezőgazdasági területének 
■lágyrészét kisajátították és azért a 
földműves törzslakosság veszedel
mesen megapadt és utódaiban m is 
foglalkozási ágra kényszerült ál- 
lérni.

Az 1918 19. évi ncmzelronló fór- | 
radalmak alatt a község rossz hír- | 
be cs sok adósságba került. Azóta

azonban a helyes nemzeti felfogás
ban élő és munkálkodó községi ve
zetőség a keresztény társadalmi 
alakulatokkal együtt komoly és 
szép alkotásokkal igyekszik a köz
ség régi jó hírét visszaszerezni. 
Aki végig megy a falun, azl látja 
ma, hogy makadámszcrüen temíe- , 
zell uccáik vannak 2—4 fasorral. A 
községi szegényház, a fertőtlenítő - 
épület, a községi vendéglő, elemi 
és községi polgári iskola, a kultúr- 
ház stb. mind olyan új alkotások, 
melyek a magyar nemzeti kultúrál 
cs jólétet munkálják. A község al
só határát jelentőségteljesen zár
ja le az új köztemető a kertész- | 
lakkal, a ravatalozó helyiséggel cs |

szépen gondozott fásított útjaival.
A község lakosságának társadal

mi biztonságát és iskolánkivüli ne
velését a Kltúrház biztosítja. É r
dekes intéztnény ez. A községVíli 
összes kér. társadalmi alakulatok a 
nemzetrontás és társadalmi [elfor
gatás elleni védekezés céljából egy 
Szövetségbe tömörültek és autonó
miájuk épségben tartása melleit 
egységes irányítás mellett működ
nek. A Szövetség a községtől 40 
évre kibérelte a Kullúrházat, ahol 
minden testület elhelyezést n y et 
cgy-egy külön helyiségben. Itt van 
elhelyezve a Kaszinó, a Polgári
kor, az Iparoskor, a Kér, Szoe. | 
Szakszervezet, a Kér. Ifjak Egyesü- |

lele, a Hargita Népe, a Move, a
Sólyom cserkészcsapat, az Émc, a 
Mária Kongregáció. Van ol
vasóterem, billiárdterein, színházte
rem, könyvtár. Minden csütörtökön 
ingyenes tanító, nevelő és szóra
koztató előadás — az iskolánki- 
viili népművelés szolgálatára.

A Szövetség elnöke a község fő
jegyzője Dr. Koncz János.

A községnek nagy jövőt Ígér a 
fővároshoz való közelsége, a nem
zetközi vízi forgalmat szolgáló 
óriási méretű kereskedelmi és ipari 
kkötö, valamint a számban szapo
rodó gyárak letelepedése.

DR. KONCZ JÁNOS, 
csepeli főjegyző, iró, a „Nemzet" 
munkatársa és a Jegyzők Országos 

Szövetségének elnöke.

RÁKOSI SZ1DI,
a magyar színészet örök büszkesé
ge. Nemcsak alakító művészetéért 
lehetünk hálásak neki, hanem mint 
tanárnak is, aki a magyar színpa
dok számára egész légiókat nevelt.

CHOLNOKY LÁSZLÓ 
a „Nemzet" munkatársa, számos je 
les irodalmi mü szerzője, kiváló 

novelista cs regényíró.

VÁGHY-BENYOVSZKY PÁL, 
a fiatal debreceni poéta, a „Nem
zet" munkatársa, aki szép versei

vel nagy feltűnést kellett,

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, 
a modern magyar líra egyik legér
tékesebb reprosentálója, kinek fi
noman csiszolt, zeneiséggel átita
tott költészete mindenkinek ked

ves emlékében él.

PÉTERFY TAMÁS, 
u szekelység kedvenc írója, a Nem 

zet munkatársa,
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Uj evangélisták
Irta: V á r a d y  István ref. lelkész.

Fogékony televény az emberi lélek és 
ezért vigyázzanak a lelkipásztorok, Hogy 
milyen magot hintsenek bele.

Kétségtelen, hogy egy új lelki és er
kölcsi világrend megszületésének küszö
bén állunk és épen ezért éber szemekkel 
figyelő lélekkel kell őrködnünk, hogy 
milyen irányba indulunk?

A tévelygők között százával, ezrével 
akadnak, akik új evangéliumot, új meg
váltást hirdetnek a szenvedő, vérző em
beriségnek, de az isteni igazságot ezek 
mindnyájan nélkülözik és épen ezért 
egyetlen hívő feldúlt lelki nyugalmát 
sem tudják visszaadni.

Olyanok ezek az ,,új evangélisták, 
mint Osian árnyalakjai, akik a rájuk tű
ző világosság hatása alatt nyomban sem
mivé válnak, nyomban szertefoszlanák.

De mesterkélt titokzatosságukkal 
azért sokakat megtévesztenek. Rendsze
rint ködös elméletek hamis katedráján

jelennek meg és a miszticizmus nincste
len palástját öltik magukra, hogy a 
könnyen hívőket hamis ösvényekre ve
zethessék.

Mi lelki pásztorok: Istenben bízón ki
áltsuk oda híveinknek:

— Ne kövessétek őket!
Mert sokan vágynak a Földön hamis 

próféták, akik hazug szócsillámokból és 
szikrázó ötletekből olyan fényes dícssu- 
gárt vonnak gondolataink fölé és oly 
ragyogóakká teszik hazug eszméiket: 
hogy az egyszerű hívő szemei a hamis 
káprázattól gyakran elvakulnak és lá
baink bűnös ösvényekre tévednek.

A Hitnek nincsen szüksége uj evan
gélistákra! De a régi evangélisták 
magyarázójának lelke olyan le
gyen, mint a prizma, mely minden 
szint tisztán és nagy változatossággal 
ragyoghat, hogy a hívő áhítatos lélek
kel gyönyörködhessen az örök evangé
liumi igazságokban.

De azért az evangélium magyarázójá
nak arra is legyen gondja, hogy a hí
vőnek csak egyenként mutogassa meg a 
színeket, nehogy csak üres káprázatba 
essen, anélkül, hogy megrögzítené lel
kében az igazságokat.

És az evangélium magyarázója dob- 
ja el a páthosz magas saruit, ne ölt
sön magára színpadi pózokat, a szóara- 
beszkek cirádáit jól küszöbölje ki sza
vaiból; a taníliványok lelkét észrevét
lenül csatolja tárgyhoz, észrevétlenül 
tegye meleggé, állhatatossá és egy
szersmind engedelmessé.

De legjobban mégis arra ügyeljünk, 
hogy ne beszéljünk soha a modern sar
latánok tolvajnyelvén, hanem beszél
jünk az emberekkel húsból és vérből 
való igazi szavakkal, a régi próféta egy
szerű képletes virágnyelvén: akkor
majd megértenek és bizonyára kövei
nek is bennünket.

§

A jövő szállásmesferei i
Az emberi haladás kocsiját szel- . 

lemparípák röpítik előre. Járat- j 
lan földeken, töretlen Utakon ro
bognak ezek a paripák, átvágnak ! 
őserdők bozótrengetegén, járhatat- , 
lannak hitt szakadékok felett tál- j 
los szárnyakon röpülnek át, fcllc- 
gekben járnak, a csillagok felé ' 
törnek.

S azon a csapáson, melyet kocsi
juk tört, azon az úton, molyét pat
kójuk taposott simára, utánuk bal. : 
lag a tömeg, az emberiség.

A szertelen, száguldó szellem
óriások a jövő szállásmeslerei. 
Mennyi millió elmberi élet lobbant 
ki és aludt el azóta, hogy az ön
tudatra ébredt atomok és moleku
lák rendszerekbe kapcsolódva moz
gást, világot, életet hoztak a földre 
s mégis a mérhetetlen embermilli
ókhoz képest milyen kevés azok
nak a nagy szellemeknek száma, 
kiket maradandó alkotások, az etm.
beri haladást jelző határkövek,_
nagy eszmék, új szellem sugárzása 
örökítettek ineg a jövendő számá-

I ra. Akik új Utakat szabtak, új 
irányokat jelöltek, akik helyesebb, 
tökéletesebb cél felé fordították a 
világ k erek ét... Válasszák el bár 
évszázadok vagy évezredek: a min- 
denség parányi időközei — egy
mástól ezeket a szellemóriásokat, 
visszatekintve a múltba véges, em
beri számításokkal korlátolt idők 

1 távlatából sem látjuk kisebbeknek, 
j  halványabb fényüeknek a haladás 
i ivén ratíyogó csillagokat, ha Houié- 
j ros, Phidias, Jézus, Budivá, Moha

med, — ha Michel Angelo, Dante 
szelleme gyújtotta ragyogásra 
És ma vájjon nem kell-e bá
mulattal csodálnunk azt a nagy 
szellemet, aki sok évszázaddal ez
előtt a magyar lélek zengő vizé
ből örökszép dalokat merített -v 
Balassa Bálint ihletett szellemét? 
Pedig hol volt még akkor (vagy 
már akkor) a könnyed versekbe 
hajló magyar nyelv? Csokonay, 
Vörösmarty, Kölcsy, Madách, 
Petőfi, Arany a világirodalom ma
gasságából ragyogtatják a magyar 
szellem fényét, — Jókai kifogyha
tatlan buzogású mesemondó-leiké

nek kincsei ma már az egész em
beriséget gazdagítják.

Ennek a nemzetnek jövendő út
ját világították meg ezek a láng
szellemek, de szállásmeslerei let
tek az egész emberiség haladásá
nak, jövőjének is.

Van-e müveit ember, aki ne ol
vasta volna gyönyörűséggel az 
Odisszeát az Iliást? Aki ne tudná, 
ki volt Horácius, aki Dante örök- 
értékű alkotásának szépségeit ne 
csodálta volna, — akit Sakespeare 
nagy szellemének kincséi ne gyö 
nyörködtetnének? Az emberi ha
ladás útjának határkövein van be
vésve az ő nagy nevük kitörülhc- 
tetlenül.

Örökké lobogó fároszok ezek, 
amelyek a Múltból is a jövőbe vi
lágítanak.

Az emberi természetbe ágyazott 
ösztönös gyöngeség miatt nem szok
ták és nem tudják meglátni az. em
berek, mikor kigyulnak az üstökös- 
szellemek, s csak mikor messze, 
magasan száguldanak, sisteregnek 
és vakítanak, — túl az emberi szel

lem korlátoltságának síkja fölött: 
akkor álmélkodnak el, csodálkoz
nak és — mennek arrafelé, amerre 
ezek az üstökösök világítanak.

Ha csak egy irányoa tekintünk 
is: arra az ívre, melyet az inda- 
lom szellemóriásai jelöltek »*.cg, 
látjuk, hogy a történd1.mi idők 
szükreszabott útján az ő szellemük 
világolt előre: a ió/'be, A jövő 
szállásmesterci voltuk ők.

Jókai születésének századik év
fordulóján büszke önérzettel idéz
zük a magyar irodalom kimagasló 
nagyjainak szellemét erre a meg
csonkított, vérrel áztatott szomo
rú magyar földre, ahonnan kiröp
pentek szédületes lendülettel a 
világirodalolm egére lobogó tűzi 
csillagoknak. . .  És idézzük öko! 
hogy megerősítsük a nemzet hitét 
egy szebb jövendő vigasztalásával. 
Mert nem halhat meg az a nem
zet, melynek sorsát lángszellcmck 
őrzik. S a magyar sors fölött sok
sok piroslángú csillag virraszl « 
sötét, nagy éjszakában . . .



Budapest
természeti ritkaságai

Irta: Zoltán Vilmos.
A laikus közönség nem igen tudja, 

hogy a különben is mesés fekvésű s ter
mészeti adományokkal bőven megáldott 
Budapest környékének olyan természeti 
ritkaságai is vannak, melyek egyebütt 
az országban sehol, vagy csak nagyon 
kevés helyen fordulnak elő s így Buda
pestet az illető természeti objektumok 
klasszikus, sőt egyedüli lelőhelyévé 
avatják. Mivel pedig a természet mind
három rendjébe tartozó ritkaságok 
egyike-másika kihalófélben van s belát
ható időn belül kellő védelem híján Bu
dapest környékéről is ki fog pusztulni, 
nagy tudományos és kulturális érdek 
volna a pótolhatatlan veszteséget ható
sági védelem útján megakadályozni, 
amint azt a külföld megfelelő intézmé
nyek segítségével (reservation, Natur- 
schulzpark) már régen teszi.

A feltétlenül neptuni származású bu
dai hegységnek alapját a felső triászhoz 
tartozó mészkőképződmény teszi, mely
re alsó emeletül dolomit, felső emeletül 
tömör mészkő rakódott le. Ez érdekes 
geológiai összetételű hegységnek neveze
tessége a budai márga (Gellérthegy) és 
a kiscelli tályog (Mátyáshegy), melyek 
:bben az összetételben Magyarországon 
igybütt nem találhatók.

A budai hegyek faunája azonos a ma
gyarországi alhavasi erdőkével, de azért 
ez az állatvilág is fel tud mulatni ne
hány fajt, melynek tenyészköre kizáró
lag Budapest környékére szorítkozik. 
Ilyen egy speciális, csak a budai hegyek
ben található gyíkfaj (Ablcpharus pan- 
nonicus) s két denevérfaj (Minisplerus 
Scheiberzii és Rinolaphus Euryale) me
lyeket a most már betömött hárshegyi 
barlangban találhatók. A két ritka de
nevérfajt dr. Margó Tivadar határozta 
meg 1878-ban. Nagy ékessége továbbá a 
budai hegyeknek -a rovarvilágból egy 
szép, pirosszínü cincér, a Purpuricenus 
Budensis (budai biborkék), mely az or
szágban egyebütt alig fordul elő.

Budapest különben is érdekes. Kitai- 
bcl és Waldstein által klasszikussá ava
tott flórájának három olyan nagy bota
nikai nevezetessége van, mely budapest-

környéki lelőhelyén kívül sehol az oi- 
szágban — sem a régi nagyban, sem a 
megcsonkított kicsinyben — egyebütt 
nem fordul elő. Ezek a harmala vagy tö
rök pirosító (Peganum Harmala L.), a 
Sárika (Sternbergia colchíciflora W, és 
Kit.) és a Vallisneria spirális L. nevű 
vízinövény.

A három növény közül meghonoso
dása történetét tekintve, kétségtelenül a 
harmala a legérdekesebb, mely a Gel
lérthegy déli lejtőjének, sajnos, kipusz
tulófélben levő nevezetessége. A harma- 
lát. kétségtelenül valamelyik török basa 
honosította meg, kinek a Gellérthegyen 
nagyobb díszkertje volt. Erre vallanak 
azok az elvadult, apró fügefák, melyek
nek közelében a harmala évről-évre 
fogyó nehány példánya még feltalálható. 
Ilyen elvadult fügefák mindenütt talál
hatók, ahol a török uralom hosszabb 
időre megvetette a lábát, például Eger
ben, Pécsett, Ercsiben stb.

A Peganum harmala, mióta itteni 
terméshelye ismeretessé vált, mindig fél
tett gondja volt a magyar természettu
dósoknak, s különösen Hermán Ottó in
dított a sajtóban olyirányú mozgalmat, 
hogy a ritka és becses növényt termőhe
lyének hatósági védelme útján megóv
ják a pusztulástól. A törekvés hiábavaló 
volt, s a növény, mely Hermán idejében 
még meglehetősen nagy példányszám
ban tenyészett a Gellérthegyen, azóta 
évről-évre pusztul. E sorok írója köz
vetlenül a háború előtt még 13 bokrot 
számolt, meg a Gellérthegyen. 1918-ban 
a bokrok száma már csak kilenc volt, 
1920-ban 5, az elmúlt őszön 3, az idén 
kettő. A növény rohamos pusztulásának 
oka valószínűleg az, hogy a gyepen ját
szadozó gyermekek a teljesen szabad és 
védtelen helyen tenyésző növényt igény
telen virága vagy esetleg bogyója miatt 
kitépik s ezért évről-évre fogy és pusz
tul.

ASashegy lankáinak aranysárga őszi 
dísze a sárika (Sternbergia colchíciflora!, 
melyet a pesti botanikai kert első igaz 
gatója, Winterl József fedezett fel s 
melynek Kitaibel Pál, a legnagyobb ma
gyar botanikus adott tudományos nevet, 
Waldstein barátjával együtt elnevezvén 
azt Sternberg gróf prágai természettu
dós tiszteletére Sternbergiának.

Az újpesti híd óbudai hídfejénél, a

Krempel-malom és Aquincum közeié* 
ben egy melegvizü patak ömlik a Du
nába, mely a római-fürdő felől jövet 
szeli a mezőt, s mely már a rómaiak 
idejében is nagy szerepet játszott, mert 
ennek vize táplálta az aquincumi vízve
zetéket, melynek aquaduktjaí falmarad
ványaikban még ma is láthatók. Ennek 
a pataknak a medre tele van egy olyan 
vízinövénnyel, mely e helyen kívül sem  
Magyarországon, sem egész Középeuró- 
pában egyebütt nem található s mely 
Felsőolaszország tavainak (Garda-to, 
Lugano-tó, stb.) nevezetes természeti 
ritkasága. Ez a növény a Vallisneria spi
rális L. nevű délszaki vízinövény, mely 
a Krempel-malrni patakban dús gyepet 
alkot, úgy, hogy a műkertészet innen 
látja el Magyarország és Középeurópa 
összes akváriumait e ritka növénnyel.

Ezek Budapest környékének figyelem
re és megóvásra méltó ritaságai. Néha- 
nyuk kihalóban van, s ezért kívánatos, 
hogy az illetékes tényezők (főváros és 
állam) külföldi kulturált példák után 
megvédésükről gondoskodjanak.

Hamlet imája
Életnek Istene, hatalmas, szent Erő,
Ki mindig győzni tudsz, mert zord vagy és

akarsz,
Széthulló énemet beléd  pilléreiéin ,
— Szírt vagy nekem!

így nem mehet tovább. Nem nékem lett e sors, 
Hol gyönge báb az ész, holt szén az égi láng. 
Másra hivattam el, más tér az én terem,
— Segíts nekem!

Az élet terhei — lásd, elapasztanak,
Fölm arják telkem et, mert jó, s szelíd  vagyok, 
Minden koldus baját százszorta szenvedem,
— Tégy mást velem.

Add, zord legyek, miként kegyetlen Űr-Magad, 
Ne lássak semmi mást, csupán törvényemé!, 
Ne bántson, könny ha hull, ne fá jjon  vér nekem,
— Mondd: így legyen!

A dj gránitból szivet, hol rejtve él a jó.
Mely kard, ha vágni kell, villám, ha az segél, 
S nem csöpp virágokat, — világokat terem
— Ezt add nekem!

Túrmezei László
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A magyar jogirokonai
Irta: Dr. Baranyai Károly, kir. tör

vényszéki bíró.
Nyelvészeink között nincs eltérés a te

kintetben, hogy nyelvünk az ural altáji 
,,ösnyelv" törzshöz tatrozó. A vita csak 
ezután következik és pedig abban a kér
désben, hogy nyelvük a törzs melyik 
csoportja alá sorolandó.

A nyelvrokonság kérdése mellett —■- 
nem kevésbbé érdekes a jogi rokonság 
felderítésének megkísérlése is. — Amint 
a nyelvrokonság megállapításának 
egyebek mellett — a legfontosabb esz
köze az összehasonlító nyelvészet, — 
úgy ennek megfelelően - - a  jogi rokon
ság eldöntésénél az összehasonlító jog
tudomány. A tudománynak ez az ága -  - 
sajnos — nálunk nem müveltetik. 'ta
láltatnak ugyan az egyes szakjogok ke
retében idegen forráshelyek és idegen 
vonatkozásokkal idegen idézetek, ezek 
azonban nálunk rendesen csak a tételes 
szakjogoknak és sohasem magának az 
összehasonlító jogtudománynak céljait 
szolgálják.

Ezt a tudományszakot a. franciák és 
mindenekfelett a németek gyakorolják 
előszeretettel és igen szén eredmények
kel, és pedig nemcsak jogi szakmun
kákban, hanem főleg nagy utazók adat
gyűjtésekben és világhírű ethnográfiai 
folyóirataikban is.

Témánk fejtegetésénél vissza kell tér
nünk jogunknak a nyugateurópaitól még 
mentes tiszta őseredetére. Ez az ősrégi 
alap a büntetőjog, mely mindenféle 
jognak az ősanyja és emellett a jogot 
is tartalmazó régi primitiv hagyomá
nyok és szokások.

Ez alapoknál is azonban a különös 
intézményekre, jogi szokásokra és sza
bályokra kell tekintettel lennünk, mert 
épen az összehasonlító jogtudományról 
tudjuk, hogy a jog kibontakozása, a pri
mitiv jog, mint például a tálíó, vér
bosszú. kompozíció stb., stb. — a föld 
legkülönbözőbb részein — lényegben 
sokszor csaknem azonos.

A török-tatár népek ősrégi müvelő- 
mertek.

A finn-ugor népek kultúrájára pedig 
elég, ha azt jegyzem meg, hogy a Kr. e. 
2 században már volt írásuk. Kia nevű 
ujgur (ugor) fejedelem a Kr. u. 5. szá
zadban már történetírót alkalmazott,

Ezek figyelembevételével — tehát 
nemcsak a török-tatár, hanem a finn
ugor népek ősrégi jogéletéről is bátran 
beszélhetünk.

Jogi rokonságunk kérdését máshelyen 
fogom részletesen tárgyalni, ehelyütt 
csak felsorolok néhány — az ősrégi jo
gunkban más rokon népekkel közös bün
tetőszabályt, jogi szokást:

A turkesztánoknál a főnök mellett a?, 
öregek tanácsa uralkodik (mint az ös- 
magyároknál a fővezér és a tanácsa, 
Szí. Istvánnál a királyi tanács):

A második legfontosabb állami főha
tóság a hadi mellett — a birói, mint
egy igazságügyminiszter, vagy mellette 
esetleg még egy másik főbíró is (Prof. 
Albert Hermann Post: Bausteine etc.

Osmanen), mint a hónoknál Onegesios. 
az ősmagyaroknál a gyula és a barka*

A mongoloknál a nem szabadok uraik 
ellenében meghatározott szolgálatiétel
re kötelesek — vadászatra, baromőrzés
re, földmiveliési robotra, hadíszolgálta
tásra és a béke munkálataira, — e mun
kálatok tekintetében nc'ha erős kivételek 
vannak (magyar félszabadok, jobbá
gyok) ;

A turkesztánoknál a fiúk az apát, a 
leányok az anyát követik;

A mongoloknál, a baskíroknál, osztrá
koknál, orosz-tatároknál, finneknél, lap
poknál, jakutoknál, középázsiai törökök
nél, kirgizeknél, szamojédeknél a háza
sulandónak az apja leányt választ fia 
számára, rokont vagy jóbarálol kérőbe 
küld, — ennek neve a szamojédeknél 
evvu (Stenin, Glóbus) a turkesztánoknál, 
mordvinoknál, csuvaszoknál, kalmükök
nél, mongoloknál, kirgizeknél és votjá- 
koknál a fiatalok eljegyzéze és meghá- 
zasítása azok joga és kötelessége, akik
nek a fiafalok család- vagy nemzetség
fői hatalma alá tartoznak (Ilahn im 
Ausland, 1891.);

A fejlett nemzetségijog uralnia alatt 
megszokott jelenség a gyermekek el 
jegyzése;

Á mongoloknál, turkesztánoknál. kal
müköknél, mordvineknél, csuvaszoknál, 
votjákoknál a szigorú nemzetségi tör
vény szerint a házassághoz a menyasz- 
szony beleegyezése nem szükséges; a 
mátkapár sokszor csak a házasságkötés
nél látja egymást először:

A kalmüköknél, hol külön papi osz
tály áll fenn, a házassági iog az ö ha
táskörükbe vonatik (mint Magyarorszá
gon az 1849. évi XXXTV. t.-c. előtt);

A mongoloknál és kirgizeknél a fele
ségek közül gyakran az egyik főbb, el
sőbbrangú, mint a többiek, így a törö
köknél ís (szultánal); — ugyanezt tud
juk a hónoknál pl. Attiláról (Réka a 
főfeleség);

A mongoloknál és tatároknál fennál
lott, hogy a túlélő feleségnek az elhalt 
férjet a másvilágra követnie kellett: a 
feleség a meghalt férj sírjánál megöle
tett vagy a nő önként vetett véget éle
tének ;

A mongoloknál és kalmüköknél a férj 
halála gyakran nem változtat a javak 
birtoklásán, ha az özvegy a gyerekek
kel együtt marad a iavak birtokában. 
Az a szokás is igen elterjedt, ha majd 
a nő is meghal — férjével együvé te- 
mettetik (Szí. István törvénye!);

A kalmük törvénykönyv szerint, ami
kor hadilárma keletkezik, mindenki fel
fegyverkezve köteles a fejedelem sáto
rába sietni, mit ha elmulaszt, javait 
veszti és szabadságát (mint az ősma
gyaroknál):

A tatároknál különösen súlyos ese
tekben minősített halálbüntetés jár;

A tatároknál, ha a bűnös a kompozí
ciót vagy a bírságot fizetni nem tudja 
— megöletik, rabszolgául eladatik vagy 
megfenyíttetik;

A kalmüköknél ha a kiszabott bünle- 
tést a bűnös szegénysorsa miatt nem le
het érvényesíteni, a bűnös az ellenfél

nek, mint rabszolga adatik át a bünte
tés levezeklése végett;

A tatároknál, mongoloknál és törö
köknél ismeretes a testnek két vagy 
több részre szétvágása (már a hunok
nál is, aztán pl. Koppány somogyi 
törzsfő esetében Szt. István alatt);

Nagyon elterjedtek a csonkitásbünlc- 
tések] a karnak, kéznek, ujjaknak lev-á- 
gatása vagy megcsonkí Itatása (Kho- 
kand, Kasghar, Kalmüeken);

A csonkítás büntetések a kalmükök
nél megválthatók:

A mongolfajta népeknél a halottak é, 
a sírok megsértése büntetendő cselek
mény;

A kalmüköknél a tüzesvas próba-bi
zonyítás, — ha a seb 3—5 nap múltán 
gyógyult, a gyanúsított ártatlan, — ha a 
seb gennyed — bűnös (Ursprung des 
Rechts);

A pogány szamojédeknél az ünnepi 
eskünél kutya öletik le, az osztjákoknál 
és csuvaszoknál is, — hasonló és ös- 
magyaroknál, amikor pl. a honfoglalás 
vége felé a bajorokkal kötött szerződés 
alkalmával kettévágott kutyára esküd
tek;

A tunguzoknál hajdan ismeretes volt 
a nyilváltás párbaj (Kuschigera);

A kalmük jog szerint az, aki az idé
zésre nem jelenik meg, igazát elveszti 
(hasonló a magyar régi joghoz);

A kalmük törvénykönyv szerint az, 
aki pert tesz folyamatba és bizonyítani 
nem tud, a költséget viseli.

Ezeket az ősrégi magyar jogélettel 
jellemző hasonlóságokat idéztem a finn
ugor és a török-tatár (mongol) népek 
jogéletéből.

Az összehasonlító jogtudomány meg
állapítása szerint is — jogi rokonaink 
kétségen felül a finn-ugor és török 
(mongol) tatár népek. Hogy mármost 
ezek közül kik a közelebbi rokonaink, 
a finn-ugor, avagy a török (mongol) ta
tár népek-e, határozottan eldönteni nem 
lehet, mégis ősi jogunk inkább a török
tatár, vagy mongol-tatár felé hajlik, 
azon egyszerű indokból, hogy ezutóbbi 
népek hatása bizvást nem a legősibb le
het, hanem későbbi, amikor a még bál- 
mindig primitiv, de a régebbihez képest 
jóval fejlettebb és jogi életet élni kezdő 
magyarságnál már szükségszerűen meg
volt a kellő talaj az idegen jogi szoká
sok és ilyes hagyományok befogadására, 
s így az egyéb művelődéstörténeti em
lékeinkkel együtt, márcsak csupán nem 
a legősibb, hanem a későbbi török (mon
gol) tatár hatások emlékei maradtak 
fenn a későbbi korok számára.

Örök emlék
— Ukon. —

Rég volt az, hogy együtt ültünk
A virágos domboldalon;
Nem ismerjük már mi egymást,
Eltűnt a múlt, mint fuvalom.

De az éj ha leszáll csöndben,
Fölébred a múlt em léke:
S rád gondolok lázban égve.
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Földerítő repülés
A hadvezetés legfontosabb elíi- 

Fcl tétele a jó földerítés. Tudni és 
látni mindent, amit az ellenfél lesi, 
bele tekinteni kártyáiba s így idő 
elölt meghiúsítani szándékát, il
letve a magunkét keresztül erősza
kolni, ez a katonai rcpülószolgálat 
feladata. Amit hajdan a lovasság 
hajtott végre meglehetős primitív 
eredménnyel, azt örökölték a jelen, 
kor háborúiban a szárnyas katonák, 
a levegő huszárai, akik azután a 
tökély fokára emelték azt.

A repülőnek 'mindent látni kell és 
pedig csalhatatlanul. Erre szolgál a 
modern technika szülötte — a fény
képezőgép, Csapalmozdulatok, üte. 
gek elrendezése, felállítása, tarta- 
lékcsapatoik elhelyezése, hidak, utak 
vagy erődök állapota, minősége 
mind-mind lerögzitödik az érzé
keny lemezen, hogy a hozzáértő
nek beszédes tanúbizonyságul szol
gáljon az ellenségről.

Amelyik hadseregnek jó repülői 
vannak, az félelmes. Hiányos légi 
flottával a hadvezelőség vak, lehe
tetlen,

A jó gépek mellett természetesen 
a földerítés elsősorban a pilóta bá
torságától függ. Ha a kikutatandó 
terepre mélyen !e mer bocsájlkozni, 
— ami igen veszedelmes, a légelhá- 
riló ütegek, géppuskák, gyalogsági 
fegyver, ágyúiiteg és az ellenséges 
repülők miatt — akkor felvétele 
élesebb, nagyobb s igy pontosabb 
lesz, melyen könnyen és azonnal 
tud tájékozódni még a laikus is.

Egy igen merész felvételt mu
tatunk be, amely a magyar pilóták 
páratlan vitézségéről tanúskodik.

Az Amazon dsunggeljeiben el
tűnt repülők. Newyorkí távirat. 
Az Alexander Hamilton Rice 
expedíció, mely az Amazon dsun- 
gdjeinek kiku tatására alakult 
Amerika két legjobb pilótáját Wal
tér Hinton repülő hadnagyot és A. 
W. Stewens repülő kapitányi kér
te fel, hogy az expedíció hidroplán- 
ját vezessék.

Hinton 1919-ben elsőnek repülte 
keresztül az Atlanti Óceánt, míg 
Stewens az Újvilág legbravurosabb 
repülője volt. Valószínű, hogy a 

dsungelban le  kellett szállniok, 
ahol a dsungel feneuadjai el
pusztították az egész expedíciót'

Keresztül repülték a vi
lág legnagyobb hegyét.

Braucker tábornok Alán Cob- 
ham  pilótával Berlin. Varsó, Buka
rest és Konslantinápolyon át In.
diába repült, Útja összefüggésben
van az angolok London—Indiai lég
hálózatának a kiépítésénél.

Az új vonalat:
London — Paris—Becs — Buda

pest — Konslantinápolyon keresztül 
tervezik.

Braucker Kalkuttában kereskedői 
mi tárgyalásokat végzett. Cobham 
pilóta addig Fischar angol kapitány j 
társaságában

keresztül repülte a világ legnia- j
gasabb hegycsoport jót a Mounl-
Everestet, melyet eddig ember 

meg nem mászott
Az első hárommotoros repülőgép 

elkészült. Zürichből jelentik, hogy j  
az első hárommotoros repülőgép j 
elkészült s azt Zimmcrmann német 
pilóta fogja berepülni. Az űj lég- j 
óriás 10 utasra van berendezve és j 
a svájci kereskedelmi aviatika I

szolgálatában Zurich-München és 
Becs között fogja a forgalmat le
bonyolíts ni.

Nagy Brittannia rohamosan fej
leszti légi flottáját. Londonból 
láviratozzák, hogy az angol lég- 
iigyminiszter 17 millió fontra, az 
admiralitás pedig 65 millió fontra 
kéri felemelni költségvetését, hogy 
újabb szárazföldi és vízi repülő- 
rajokat szervezzenek a főváros 
védelmére.

Ny ugat-Afrikai repülöválialatol 
alapított egy magyar liszt. Barce
lonából írja levelezőnk, hogy Pak- 
sy Géza pilóta, volt fregatt had
nagy a kanári szigetek öszekötl.*- 
tésére spanyol-német lökével repii- 
lővállalalot létesített.

Az új légihálózat Barcellonából 
Madridba, Sevillán és Cadixun 
keresztül Nyugal-Afrikába ve/.ol. 
Később Afrika belsejébe szándé
kozik légiútját tovább építeni lim . 
buktu felé s onnan a Csendes 
Óceánon át Brnzilliába,

Tizennégy világrekordot állítot
tak fel a németek. Berlinből jelen

tik: a Rohrbach-féle repülőgép
gyár durluminiumból készült új 
óriási hidroplánjával tizennégy vi
lágrekordot állított fel négy nap 
alatt. A gépet két motor bajija, 
törzse, amely egy nagy halhoz ha
sonlít, a vízen úszik. Teherhordó 
képessége 2450 kg.

A vízen, vitorlás hajónak is hasz
nálható.

Aviatikái botrány Oláhorszáeban.
Bukarestből írja tudósítónk, hogy 
hatalmas botrány tört ki az oltani 
parlamentben a repülőgép száll'lá
sok miatt. A hadvezetöség egy an. 
goi és egy francia céget bizolt meg 
a gépek szállításával s mégis ..ért
hetetlen" okokból Károly trónörö
kös az egész üzletet az angoloknak 
adta.

A leszállításnál Kint ki, hogy az 
angol gépek az előírt és szerződé
sileg kikötött magasságnak és se
bességnek csak épen a felét érik 
el. A vételárt 420 millió lei ösz- 
szegben ennek dacára az angolok
nak kifizették. Azóta az oláhok 
egyre csóválják fejüket: Ciné rain- 
tye! Ciné mintye!
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A letiprott 
Magyarország

(1849—1867.)
Irta: Komái István.

Haynau
II.

A Haynauról szóló „National und 
Dienstbesonderung" című osztrák ka- j  
tonai nyilvántartó lapon Haynaunak 
csak ,,Gyula“ keresztneve szerepel. A | 
hadseregnél — érthető okokból — 
Haynau a Jakab nevet eltilotta. Ezt a i 
nyilvántartói lapot a „Prásídíale No. 
60.“ sz. nyilvántartói törzskönyv alap
ján 1825. július 21-én állították ki.

E nyilvántarlói lap szerint Haynau 
5 évig ési 4 hónapig volt alhadnagy, 2 
évig és 9 hónapig kapitány-hadnagy, 4 
évig 7 hónapig és 4 napig kapitány, 
amikor is, 1816-ban, tehát 30 éves ko
rában már őrnaggyá nevezték ki. Ka
tonai könyvek szerint azonban Haynau 
már 1812-ben, azaz 26 éves korában 
let,li őrnagy. Mindenképen elég szép és 
gyors karriér! Különösen, ha figyelembe j 
vesszük, hogy magyar ember az akkori 
osztrák hadseregben is sokkal lassab
ban haladhatott előre, mint akár a kül
földről bevándorolt bármilyen lézengő 
,,ritter“.

A többi között a nagy Széchenyi Isi- j 
ván gróf előléptetése is teljesen meg
akadt. Hiába használta fel minden csa
ládi összeköttetését, hiába jelentkezett 
több ízben kihallgatásra í. Ferenc csá
szárnál: rá nem várt fényes hivatás az 
osztrák hadssregben. Széchenyit 16 évi 
szolgálata után még 35 éves korában 
sem nevezték ki őrnagynak. Ekkor 
hagyta ott a katonai pályát örökre.

„Szerencsétlen ország — mondta 
egy alkalommal Széchenyi, — ahol a 
haza bennszülött gyermekei, kik haza- 
szeretettől égnek, pénzzel kénytelenek 
előmenetelüket megvásárolni, ha nem 
akarják, hogy jött-ment idegenek elc- 
jökbe lépjenek!" Tudjuk, hogy amikor 
őrnagyi kinevezését először tagadták 
meg, már akkor foglalkozott Széchényi 
azzal a gondolattal, hogy ott hagyja a 
katonai pályát és polgári pályára lép.

De látva a bécsi kormánynak már akkor 
rettenetesen elnyomó politikáját, ezt 
mondta: ,,A polgári pályán nincs más 
jövőm, mint a börtön... Ahol a köz- 
szolgálatban külön választják a királyt 
a hazá'ól, s ami az egyiknek javára 
van, az a másiknak megrovása alá 
esik: o l t -------Én megyek Columbiába!“ j

Széchenyiek nem kellettek a bécsi 
hatalomnak, de a Haynauak igen!

A tiszti rang nagyon sok esetbsn j 
adás-vétel tárgya volt. Ha jött később 
valaki, aki ilyen vásár útján rangot 
szerzett tisztet akart á :ugrani, akkor 
ennek a tisztnek még többet adott, mint 
amennyibe néki került, és akkor 
előbbre mehetett. Természetesen a tiszti 
rangoknak ezt az üzleti csere-beréjét 
leginkább csak a német származású 
tisztek között engedték meg, a magyar
nak kevésbbé, vagy a legjobb esetben 
— jóval drágábban. A felsőbb rangúak 
közölt már magyarok szóba sem jö
hettek.

Nem lehet megállapítani azt, hogy 
Haynau a maga előmenetelében élt-c 
ezzel a vásári eszközzel, avagy csupán 
előkelő  származását és az ennek révén 
szerzett összeköttetéseket használta fel. 
De jellemének megfelelhetett az, hogy 
minden eszközt felhasznált a maga ér
vényesülésére.

Haynau mint fiatal alhadnagy 1805- 
ben került először csatába, Ulm-Aus- 
terli'z mellett. Ott azonnal francia ha
difogságba került. Akkor még csak 19 
éves volt. Csak a békekötés után jutott 
haza. A hadifogságban levő összes 
osztrák tiszteket egyenkint maga elé 
vezettette Napóleon. Haynau tehát volt 
Napóleon színe előtt is. Ekkor való
színűleg elgondolta, hogy ha épen csá
szár nem is, de valami nagy katonai 
hatalom szeretne lenni. Példát azonban 
nem sokat vehetett tőle, mert Napóleon 
legyőzőit népekkel nem kegyet lénké- 
dett.

Haynau apja, a Rotschild-ház 
megteremtője.

Haynau katonai pályája legelején 
európai, sőt világra szóló nevezetes cse- 
mpnY történt., mely az ő pályafutására is 
döntően kedvező hatással volt. Ez a 
nagy esemény csak évek múlva és leg

inkább Napóleon bukásától kezdve mu
tatkozott fontosnak, minden következé
sével együtt. Akkor, amikor ez megtör
tént, csak néhány embernek volt ez szi
gorú titka.

Az 1806-iki esztendőben alapította 
meg ugyanis a Rotschild-ház a maga 
világra kiható nagyságának alapjait, 
melyben Haynau apjának legfőbb, bár 
inkább passzív szerepe volt.

Ebben az évben Napóleon hatalmának 
tetőpontján állott. Európa egyik fele az 
ő intését leste, másik fele pedig rette
gett tőle. Fejedelmeket kergetett el, fe
jedelmeket emelt a trónra. Uj ország
határokat szabott meg. Emilt fölemelte 
-7. egyes nemzetek öntudatát, amott a 
porba tiporta. Elfoglalta a hessen-kas- 
seli fejedelem séget is, Haynau apját. IX. 
Vilmost elkergetve a trónról.

Mielőtt azonban ez megtörtént volna, 
a fejedelem néhány nappal előbb érte
sült a kikerülhetetlen csapásról és fe 
jedelm i kincstárát, megbecsülhetetlen 
drága ékszereit, aranyait biztonságba 
helyezte — a későbbi Rotschild-ház 
megalapítójánál. Ez a férfiú volt Ma- 
yer Amschel.

Mayer Amschel fia volt a Frankfurt
ban lakó Moses Amschelnek, aki min
denféle régiségekkel kereskedett. Ez 
tisztességes vagyont gyűjtött össze, bár 
talán nem egészen tisztességes eszkö
zökkel, mert a régiségekkel való keres
kedés mellett nem vetette meg a meg
engedettnél nagyobb kamatra adott köl
csönügyleteket sem. Frankfurt ghettó- 
jában állott kis háza, mely piszkos voll, 
kapuja felett pedig vörösre festett cég
táblája lógott, melyen ,,Roth-Schild“ 
felírás ékeskedett.

Moses Amschelnek felesége Schnappe 
Gadula volt. Az asszony-e, vagy a férje, 
de a család rokonságban állott Haynau 
anyjának Casselben lakó családjával, 
mert a két család egymást több ízben 
meglátogatta.

Moses Amschelnek öt fia volt. Mind 
az öt később dúsgazdag krözus lelt, a 
legidősebb testvér, Mayer Amschel ré
vén. Ez volt a legvakmerőbb és legvál- 
lalkozóbb szellemű. Kiválóan képzeli, 
tanult ember volt, aki — rabbinak ké
szült. A zsidó talmudi tudomány a kis-
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injában volt. Valószínűleg a talmudi 
erkölcs is, mert ez vele jár.

Mayer Amschel ismerte a hessen- 
casseli fejedelem családi titkait. Tudta, 
hogy az egykori Ritter, most már von 
L in d en h e im  Rebeka patikárus-leányt a 
fejedelem inorganatikus házassággal 
nőül vette és ettől gyermekei is van
nak. Az asszony családja révén jó isme
retségbe került a hessen-casseli fejede
lemmel, akinek aztán a válságos napok
ban azt az ajánlatot tette, hogy a féltett 
fejedelmi kincseket hajlandó kamatmen
tesen megőrizni mindaddig ,,a pár hó
napig, vagy legfeljebb egy-két évig1', 
ameddig Napóleon uralma tarthat.

Ez az uralom azonban még kilenc évig 
állott fenn. Mayer Amschel, aki ezidö 
tájtól nevezte magát testvéreivel együtt 
a nagyon is talmudi ízű név helyett Rol- 
schildnak, kilenc évig forgatta külön
böző módon azt a sok milliót, amihez ő 
e kincsek és pénzek birtokában hozzá

jutott. Ez a sok kincs 15 milliót ért ami
kor ő letétbe vette és a testvérek Na
póleon bukásakor, 1815-ben már több 
száz millió birtokában voltak. Mayer 
Amschel, ki a németországi Rotschildok- 
nak volt alapvetője, 1812-ben ugyan 
már meghalt, de élt még a többi testvér: 
Salamon Bécsben, hol a Habsburgoknak 
volt legfőbb hitelezője: Náthán London
ban, ahol ez a Rotschild Napóleon száz 
napos restaurációjának bukásából me
rész börzemanőverrel egyszerre harminc 
milliót nyert, a legtöbbet a testvérek 
között; Jakab Parisban, hol Napóleon is 
igénybe vette szívességeit; végül pedig 
Károly Nápolyban, hol az olaszországi 
előkelő köröknek volt udvari bankárja.

A négy megmaradt testvér között a 
legvagyonosabb volt az angolországi 
Náthán, aki Wellington herceget is el
látta pénzzel, ha megszorult.

Napóleon bukásától kezdve a hessen- 
casseli fejedelmi és Ritter— Lindenheim '

patikárus családoknak lekötelezett Rot- 
schildok legmelegebb pártfogói voltak 
Haynaunak a bécsi udvarnál. Így ért
hető az, hogy Haynau már 1816-ban, 
húsz éves korában kapitány-hadnagy 
lett és később is mindig soron kívül 
gyorsan emelkedett a tiszti fokozatok
ban. Pénz is bőven állt rendelkezésére: 
adott a bőkezű fejedelmi apa is, de meg 
hitelezett Rotschild is. Mert a fényűző, 
költekező életmód csak előnyére szol
gált az akkori tiszteknek, különösen, ha 
a végrehajtás veszélye soha sem fenye
getett.

Haynau hihetetlen érvényesülésének 
titka a törvénytelen fejedelmi szárma
záson kívül az ő zsidó eredete és ennek 
révén a szerzett legelőbbkelő zsidók be
folyása is. Ennek következtében volt 
meg benne fokozottabb mértékben a fél- 
vér zsidó öntudata is.

(Folytatjuk.)

A faltörő kos
(Vallomások egy könyvről.)

Irta: Szekulci Jenő.
Még botra támaszkodva vánszorog

tam, — bár a puskalövés okozta sebem 
már begyógyult, — mikor megjött a had
ügyminisztérium rendelete, hogy ve
gyem át a ,,Belgrádi Hirek“ szerkesz
tését. Nem nagyon örültem a kineve
zésnek, bár nyugodt és gránálmentes 
helynek látszott. De Belgrád, — ahol 
sokszor jártam gyermekkoromban, — 
mindig úgy élt a képzeletemben, mint 
valami vészes és iszonyú város, — ma
gam sem tudom, hogy miért. Még bol
dog békeidő volt, — hét esztendős 
voltam, — az ég azúrkéken ragyogott a 
Dunán és a Száva vízválasztója fölött --  
de ijedt és felizgatott gyermeki képze
letem talán már akkor megérezte azt a 
sok vért, amely a kopár fehér bástya
fokok alatt el fog omlani, — s az öldök
lés tragikus lendületét, amely a Duna 
fölött elvonuló homokdombokat, s nyá
jas tölgypagonyát a Banovo-Berdonak, 
katonai temetőkké fogja átváltoztatni.

Meglehet. Most is hevesebben dobo
gott a szívem, mikor ime a vonat átrö- 
pít a simonyi vashídon. Mintha a túlsó 
parton ijesztő rémek leselkednének rám 
a homályban. Bár már kalonazubbony 
födte a testemet, — s félelmem sem a 
katona félelme volt, — hanem régi gyer
mekéveim rémüldözéseinek tudatalatti 
és föltámadt emléke. Mindeneslre unat
kozni fogok ebben a városban, — gon
doltam, — s barátok nélkül s társtalanul 
fogom róni a rideg, s gránit-kockákkal 
burkolt uccákat. Ahol a nagy lírikust is, 
akit Iljics Voiszlávnak hívtak, — és vé
letlenül szerb és belgrádi volt, megölt 
a közöny és az unalom.

Dgy vonultam be ide, mintha szám
űzetésbe mennék. Csak az öntött belém 
lelket, hogy elhatároztam, hogy jelent
kezem ismét a frontra. Ott is rossz. De 
cégsem lesz annyira unalmas, mint itt.

Most már bevonultam. Az az idő i 
amelyet Belgrádban töltöttem, életem j 
legszínesebb emléke. Az a másfél esz- j 

tendő, amely a szerb földhöz kötött, ki
törölhetetlen nyomokat hagyott a lel
kemben. Ennek a hatása nyomán szü
letett meg új regényem A faltörő kos. 
Inkább a magam szórakozására írtam 
meg és a fiókomnak. Nem hittem, hogy 
a nagypublikumot is érdekelje ez a té
ma — amely nekem, meg a barátaim- j 
nak eleven színes emlék — idegeimnek , 
azonban valószínűtlen, vad és furcsa vi
lág. A kiadóm is savanyú képet vágott, 
mikor belepislogott a kéziratba.

— Háborús regény? — kérdezte. -  
Az ilyesmit nem nagyon veszik.

Valóban. Még mindig tartotta magát 
a babona, — hogy a nagyközönségnek 
nem kell olyan olvasmány, ami bármi
féle vonatkozásban is van a lezajlott ve
res eseményekkel. Kik terjesztik? Nem 
tudom. Talán maguk az írók, akiknek 
legtöbbje nem szagolt puskaporfüstöt — 
nem cipelte a bornyut orosz vaderdők 
rengetegeiben, s így nem sok mondani
valójuk lehetett a világégésről.

De A faltörő kos megjelent mégis. S a 
kiadómnak nem volt oka megbánni, hogy 
beleölte a pénzét. Mert igenis olvasták 
nagyon sokan, a példányait valósággal 
szétkapkodták — olyan időben, amikor 
nem nagy keletje volt a könyvnek Ma 
már alig lehet kapni belőle. ,,Habent sua 
fata libelli" . . .  Előre nem lehet megjö
vendölni micsoda téma az, ami a közön
ségnek tetszik, s az író a legokosabban 
cselekszik, ha azt írja meg, ami a leg
jobban a szívéhez nőtt. így nem fog ha
mis hangokat hallatni. . .  s ha van bátor
sága arra is, hogy őszintén írjon, — 
önönmagával is rideg és elfogulatlan 
kegyetlen őszinteséggel, — akkor való
színű, hogy érdekes lesz.

De ez a legnehezebb. Meztelenre vet
keződön lélekkel senki sem jelenhet 
meg a világ előtt, — épen úgy mint senki 
nem járhat közöttünk ruhátlanul.

Nem hazudni annyi, mint szabadulni

a földtől, legyűrve a vonzás és a nehéz
kedés vak törvényeit; s elveszni a nevet
ségesség és a közfelháborodás gombo
lyagában, vagy fölrepülni vakítóbb és 
vi'ágítóbb szférák felé. Nekem nem volt 
ehhez erőm meg bátorságom. Mégis. Ha 
ven valami érdeme könyvemnek, talán 
az, hogy megpróbáltam itt-ott őszintén 
is írni.

A ,.Belgrádi Hirek“ cs. és kir. napilap 
volt. A hadseregfőparancsnoksag hivata
losa. Könyvemnek humoros részletei ott 
kezdődnek, mikor ismertetem a császári 
és királyi lapszerkesztést, ennél a furcsa 
ujságvállalatnál, ahol az utolsó szedő- 
gyerektől a kiadóhivatali főnökig min
denki katona volt.

Tisza Istvánnak köszönhető a meg
születése. Mert az osztrákok eleinte 
csak német és horvát nyelven jelentet
ték meg Belgrád hivatalos katonai szó
csövét. De Tisza történetesen egyszer 
ellátogatott Belgrádba, — ahol nagy pa
rádéval fogadták, — megmutatták neki 
a külömböző katonai intézményeket és a 
cs. és kir. nyomdát is.

— Szép, szép. — mormogta a kegyel
mes úr, szórakozottan forgatva az eléje 
terjesztett épen kinyomtatott lappél
dányokat. — De valamit nem látok.

— Ugyan mit?
— Nem látom a magyar kiadást.
Meg kellett tehát jelentletni az ú j

ságot magyar nyelven is. S igy kerül
tem magam is Belgrádba.

Nem tudom, van-e még belőle pél
dány. A visszavonuláskor elvesztettük 
a bekötött lappéldányokat. A múzeum 
elinte gyűjtötte, — s emlékezem a 
Nemzeti Múzeum egyszer direkt lefcül- 
dötte Belgrádba valamelyik hivatal
nokát, hogy a hiányzó számokat össze
gyűjtse. Meglehet, hogy most is meg 
vannak valahol a múzeum pincéiben, 
ha még össze nem rágták az egerek, cs 
és kir. hadidicsőségünk foszló emlékét.
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Az első áldozat.
Irta: Varga Béla.

Még folyt a tánc a palotában,
Bor gőz, céda lány, csók . . . Cézár dalolt. 
De pirkadáskor megmozdult a föld,
Száz büszke márvány-oszlop összedőlt,
A halálharang kongatott . . .
Udvaroncok, részeg lakájok  
Remegve várták a csodát:
Haliga 'sak .. . Fönt a Kárpátok ormán 
Zengnek a pogány harsonák!

Egy csodás nép jött: Távol Keletnek 
Arany napsugarából sarjadó,
Pogány daliák, nagyöklii legények,
Tüzes szemükben új ezredév fénylett, —- 
Napnyugatnak torkán akadt a szó .. .
A Duna partján hogy szólt a Vezér:
,,Itt lesz új hazánk, — Hadúr így akarja" 
Dörgö szavára érckapu omlott 
S reszketve bámult Nyugat a magyarra.

A Duna-Tisza áldott iáján 
Ezer éven át folyt a vérünk.
Karunk erős volt, de a szivünk gyenge, 
Hallgattunk minden jött-ment idegenre, 
Ezer éven át csak a másét védtük. 
Magunk pusztultunk. Lelkünket kitártuk 
És megmérgezte a nyugati maszlag . . . 
Ma: lelkünk, vérünk, hitünk, hazánk

veszve, —
Ma már nem kellünk Napnyugatnak.

Nem kell az erőnk, mely még tud lobogni j 
Ha pogány harag gyújtja lángolásra, — ! 
Lelkünk cs-kincse: szűz becsületünk,

Mi életünknél is drágább nekünk, — 
Nem kell a szivünk aranyos jósága .. . 
Alkusznak ránk a nagy világ-vásárban, 
Hol nemzetek sorsát adják-veszik.
Ezer esztendő Messiása voltunk 
S most Európa keresztre feszít!

Akiket véd lünk a kereszt nevében,
Azok kiáltják most ránk a halált! 
Megérdemeljük .. . Hadúr büntetése! 
Mért álltunk a turán-förgeleg elébe?  
Mért tartottuk fel a török s ta tárt? ... 
Mi volna ma, ha akkor balga hittel 
Nem lettünk volna testvér-gyilkosok 
S velük egy sorban visszük győzelemre 
Nyugat ellen a túrán-csillagot? . ..

Első nemzete volnánk ma a földnek: 
Pogány, hatalmas, világrengető!

Magyar színekre ragyogna a nap, 
Minket szolgálna Kelet s Napnyugat, 
Mienk volna Múlt, s mienk a Jövő!
Ma csak múltúnk van: összetört, drága 

ékszer, —
Jövünk feleti vijjog a vészmadár,
De a bibor-pirkadást Keleten 
A Hajnal rózsás ujja festi már . . .

Ki megrabolta ősi örökségünk,
Hiába vet kockát sorsunk felelt!
Kár volt sietni gyáva gyilkosok,
A föld méhe most forr és háborog. — 
Érik a Jövő  . . . Virrad már K elet! . . .  
Hej, kultúrába poshadt Európa: 
Kifestett-képü öreg kurtizán,
Fejed fölött viharzik már a Végzet. — 
Öntudatra ébredt az ős Túrán! . . .

Szűz pusztákon most kötnek vérszer-
zöd ési

Jövőbe vágyó testvér-nemzetek.
Feni kardját a büszke ,,Nap-fia'
Angol bilincsét rázza India,
Megmozdult már a ,,sárga fergeleg'!

Eltiportak . . .
Gőgös népek tán elfeledték balgán 
Ezer éves éltünk büszke fáját . . .?
De mi már látjuk új hajtásba szökni 
Büszke törzsünk sok-sok új virágját!

A mérték betelt. Nem tart már sokáig 
Megfeszített Hazánk Golgotája:
Mert újra hajt és élni fog örökké 
Magyarország halhatatlan fája!

Ha tegnap még a múlt ködébe néztünk: 
Holnap teremtsünk új magyar jövőt.
S dajkáljuk égő, forró szeretettel 
Holnapunkat: a bizton eljövől!

Ne sírjatok, de várjátok be bízón 
A titokzatos, érő Holnapot 
És a világ bámulva fog majd látni: 
Ködös egén egy új magyar Napot!

A vém Időnek vén homokóráján 
Egy ezredév is futó perc csupán. 
Eltiporlak . .. De ragyog még dicsőség 
Hungáriának véres homlokán . . .!

Szegedy László.
I ><XXXXX>C<XXXXXXXXX><XXXXXXXXXXXX

A gazokat, ha mind sötétre dugnák 
Annyi lenne a töm löctöllelék;
Hogy a becsületesek táborából 
Még börtönőr sem telnék tán — 

elég!?
Vályi Nagy Géza.

*) A „Pelőíi Társaság" Halmos 
Izor pályázatán palyadíjjal jutal
mazott verses aforizma

Uj sorsot szab a korhadt vén világit.;h 
Dacos fajtánk, ki új útakra vágyik, 
Török testvérünk győztes fegyverén 
A turán-erő villáma cikázik!

Gördül, száguld a nagy világ-herék, 
Küllőjén a mi jövendőnk ragyog, 
Előttünk vág új élet-utakat,
Lehullt már rólunk az átok-lakat, 
Múltba süllyednek gőgös századok . . .  
Ha Napnyugaton felcsapnak a lángok 
S rémesen kong a félrevert harang,
Az lesz a mi nagy örömünnepünk,
Az lesz a túrán győzedelmi-nap!

S most lobogjon fel Hadúrnak piros
lángja

Büszkén, pogányul, mint a mi hitünk, 
Kik az Eszmének, túrán Akarásnak, 
Egy megcsalt nemzet feltámasztásának 
Szent munkájára hittel esküszünk!
Ez a hit legyen messze lángoló,
Ez mutassa jövőnkbe az utat! . . .
S most csendüljön fel édes magyar szóval 
A szent Tűznél az első áldozat!

Lobogó
Lelkem nek fénylő, tiszta szárnyúit 
Rontom b ele  az elzordull egekbe, 
Mint dárdarúdra szegzett hófehér, 
Arannyal híméit fűzhabos selyem  
Zászlót, — amelyen harcosok Urá

nak
Égzengésben és tűzben alkotott 
Öröktörvényi ösirással állnak.

Lángosrovású rótt rúnákkal 
Himelték belé  ronthalatlanul 
Fehérm ezébe arkangyalkezek,
Hogy lángbetükkel fennragyogva 

hordja
Tűzön, vizen, véren és sáron ál 
Titáni vérből sarjadott fajom  
Minden erényét, — minden igazát.

Lobogj, lobogj, te tornyos égi 
zászló,

Sodord bele  két hótiszta szárnyad 
Vijjogva, sírva, felcsattogva, zúgva. 
Viharába a megháborult egeknek;
S tüzes rovással mik rád Írva á ll

nak,
Testvéreimnek élő tudatába 
Lobogd belé föllángoló imának.

Lelkem nek harcos tüzröptü szár
nyait

Bontom bele  az elzordull egekbe; 
S am erre já r  ez égi zászló 
Szellemtusára hivó szózatok 
Zengnek, mint égő bőszitelel;
S lángszéliről a rött ég perem ének, 
— Mint égi fanfárok liarsogásival 
Szétharsonázott zengő diadal, 
Rivallva búg az ősi harci én ek , 

Rem sey György.



1925 március 1— 15. 105

A hü szolga
Irta: Benedek Elek.

Sajó vize, Sajó vize! Isten csodája, 
hogy tengerré nem dagadtál magyar vi
tézek piros vérétől. Isten csudája, hogy 
él magyar még e földön. Ég, föld elfeke- 
tedet, úgy elborítá a magyar földet a vad 
tatároknak nagy serege. Keleti határtól 
nyugati határig kő kövön nem maradi, aki 
futással nem mentheté életét, meghalt 
vagy rabja lett a tatárnak. Hány ezer 
magyar vitéz sínylődő tt nagy Tatár or
szágban szomorú rabságban s nem látta 
meg soha az édes anyaföldet.

Szomorú rabságba került a vitéz 
Oroszlánkövi Imre is, Oroszlánkő várá
nak ura s vele hü szolgája, Budiács 
András. Sajó vize mellett került a ta
tárok kezére úr és szolga. Nehéz se
bek borították úr és szolga testét, úgy 
hajtották tenger nép között Taláror
szágba, Kadán vezér udvarába, örökös 
szolgaságba. S hogy se egyik se a másik 
meg ne szökhessen, egy bilincsre ver
ték a két vitéz lábát; így dolgoztak reg
geltől esteiig s este együtt feküdtek a 
kemény földre, együtt keseregtek, só
hajtoztak szegények.

Ó drága jó feleségem, szép gyerme
keim, kesergett Oroszlánkövi Imre, so
hasem látlak többet titeket, itt kell el
pusztulnom keserves rabságban. Miért 
is nem haltam meg Sajó mellett.

A hű szolga vigasztalta urát:
— Bizzunk a jó Istenben, uram. Ö 

nem hagyja el azokat,akik ő benne bíz
nak.

De Oroszlánkövi Imrén nem fogott a 
vigasztalás. Álmatlanul fetrengett a 
földön s bár a nagy, nehéz munka el
sanyargatta testét, szemére nem jött 
álom, sóhajtozva nézett napnyugat re lé; 
arra van az ő vára. Vájjon áll-e még? 
fájjon a felesége, gyermekei élnck-c 
nrég? Szegények! Talán azt hiszik, hogy 
ő is ott veszett a Sajó vize mellett s el- 
siratták, aztán lassanként el is felejtik.

Hát a szegény asszony csakugyan azt 
jutte, hogy az ő ura is a Sajó vizében 
lelte szomorú halálát. Néhányan fegy
veres szolgái közül hazakerültek, ezek 
vitték a szomorú hírt Oroszlánkövi Im- 
rénének: látták, mikor urok tenger seb
től borítva elesett s vele fegyverhordó 
szolgája Budiács András is. Az naplói 
fogva gyász és siralom volt a nagyasz- 
szony élete. Éjjel-nappal siratta urát s

megesküdött szent esküvéssel, hogy míg 
él, le nem teszi a gyászíekete ruhát, 
holtig tartó gyásszal meggyászolja,

így múlt az idő, múlt lassan, nehe
zen, keservesen. Oroszlánkövi Imre már 
meg is adta magát bús sorsának, halo- 
vány reménye sem volt arra, hogy vala
ha megszabadulhasson nehéz rabságá
ból. De Budiács András hü szívében 
nem halt még meg a reménység, s erő
sen bizakodott abban, hogy ha magát 
nem is, urát megszabadítja. Magával 
nem törődött, hisz neki nem volt sem 
felesége, sem gyermeke. De az ura, az ő 
drága jó ura! Nem tudta elviselni, hogy 
ez rabságban maradjon, nem neki való 
nehéz munkát végezzen. Nappal munka
közben, éjjel pihenés közben csak az 
ura megszabadításán járt az elméje.

— Oh Istenem, Uram segélj meg! — 
fohászkodott Budiács András.

— Hiába fohászkodol, hű szolgám, — 
mondta Oroszlánkövi Imre, — lábunkon 
a nehéz bilincs, ez magától le nem oMó- 
dik, a mi erőnk pedig gyenge, hogy le
oldja.

Arra igazán gyenge volt. Mert meg
próbálták ezerszer, nem egyszer s min
den próbával csak növekedett reményte
lenségük. Hanem egyszer, egy nyári al- 
konyaton, mikor éppen szomorú szállá
sukra tértek a mezőről a többi rab ma
gyarokkal, egy bokor mellett való el
mentükben Budiács András valami fé
nyes jószágot pillantott meg. Hirtelen 
lehajolt, felvette s zekéje alá rejtette: 
egy kis fejsze volt az. Dobogó szívvel 
vitte hóna alatt a fejszét s amint az éj 
sötétségében együtt maradtak, Budiács 
András alig birt nagy örömével.

— Uram, ne csüggedj, súgta, Orosz
lánkövi Imrének, velünk az Isten. Nézd 
ezt a fejszét; égből hullott alá a mi sza
badulásunkra.

— Ó édes jó Istenem! — fohászko
dott Oroszlánkövi Imre.

Most már az ő szívében is megcsillant 
a reménykedés. Serényen munkának lát
tak, feszegették a bilincs láncát, de na
gyon gyenge veit a fejsze. Nagy erős ke
serűség, mértéktelen csöggedés neheze
dett Oroszlánkövi Imre szívére. Meg- 
eredett a könny szeméből, sírva borult 
a földre.

— Nincs számunkra szabadulás. Nyu
godjunk meg sorsunkba András.

— Nem úgy, uram. Ha mindketten 
nem szabadulhatunk meg, neked meg 
kell szabadulnod.

Abban a pillanatban egész erejével 
megragadta a fejsze nyelét s egy csa
pással kettévágta a lába szárát, éppen a 
bilincs karikája mellett.

— Mi cselekedtél! — riadt fel ré
mülten Oroszlánkövi Imre.

— Azzal te ne gondolj uram! Te most 
szabad vagy. Féllábadon hurcold a bi

lincset s hol szerét ejtheted, vedd le. 
Én itt maradok. Élek, halok, ne törődj 
velem. Nekem úgy sincs senkim a vilá
gon. Indulj, uram, ne vesztegelj!

Oroszlánkövi Imre nem tudta, mit 
cselekedjék.

Itt hagyja veszni az ő szolgáját? Em
berséges cselekedet volna ez tőle?

— Indulj, uram! Én már úgy is el
pusztulok. Ha nem halok meg lassú ha
lállal, Kadán vezér bizonyosan megölet. 
Hadd ölessen, csak te maradj életben.

— Igazad van, mondotta megindulva, 
könnyek között Oroszlánkövi Imre s 
nyakába borult a hű szolgának. Isten 
veled, András.

Támolyogva indult el a sötét éjben, 
ment hegyeken, völgyeken, ismeretlen 
vidékeken keresztül, mindig napnyugat 
felé. Nappal erdőkben bujdokolt s csak 
este ment tovább, míg kikerült Tatár
országból. Akkor aztán be mert kopog
tatni egy-egy házba. Itt az emberek 
megszánták, — hogyne szánták volna 
meg, — a nehéz bilincset lábáról levet
ték, ételt adtak, italt adtak neki; így 
vergődött haza, az elpusztult Magyar- 
országba. Egész úton azon tűnődött; 
vájjon a felesége s gyermekei élnek-e? 
S vájjon mi sorsa lett Budiács András
nak?

Hej, Istenem, mikor megpillantotta 
Oroszlánkő várát! Azt hitte álmot lát. 
lm, áll a vár büszkén, a szik’ahegy tete
jén. Falai, tornyai épek, éppen mint 
amikor elindult a csatába. De vájjon kié 
most a vár? Talán azóta a felesége más
nak adta a kezét s most azé ez a szép 
vár. Nem mert egyenest felmenni a vár
ba. Bement egy kis házacskába. Egy vén 
asszony ült a kemence-padkán. Köszön 
tötte az öregasszonyt, az fogadta szíves
séggel s leültette a szegény vándort. 
Mert annak nézte, kinek nézte volna 
Oroszlánkövi Imrét.

Lassanként beszédbe elegyedtek s 
Oroszlánkövi Imre a várra fordította a 
szót.

— Kié most Oroszlánkő vára, öreg né- 
ném?

— A mi drága jó asszonyunké most. 
felelt az öreg asszony. Hej, ne irigyelje 
senki tőle azt a várat s a rengeteg gaz
dagságot. Jó  ura, a mi jó urunk, két esz
tendeje, hogy elesett Sajó vize mellett s 
azóta a vár gyász és siralomnak háza. 
Holtig tartó gyászt fogadott asszonyunk. 
Most is éppen a kápolnába készül a vár 
népével, mert ma két esztendeje volt az 
a szörnyű nagy csata s ennek a napján 
tavaly is gyászfeketébe vonták a kápol
nát s a várat egészen.

Oroszlánkövi Imrének, amint ezt hal
lotta nem volt maradása. Elbúcsúzott 
az öregasszonytól s amennyire gyen
gült lábai bírták, sietett a kápolnába, 
ott elvegyült a gyászoló gyülekezet kö
zött. lm, mit láttak szemei. Az oltár



előtt magas ravatal. Azon az ő fegy
verei, sisakja, páncélja.

S a ravatalra ráborult a felesége, két 
serdült fia és sírtak, hogy a szive majd 
megszakadt belé. A pap imádkozott 3 
mondott szép szavakat az ő dicsőséges 
haláláról. Aztán mikor a pap végezte 
beszédjét, a nagyasszony lejött a nép 
közé s sorba osztogatta a kenyeret, meg 
a pénzt a szegényeknek. Egyszerre csak, 
mintha meggyökeredzett volna a lába; 
megállt a rongyos ruhájú vándor előtt. 
Annak a rongyos ruhájú vándornak a 
mellén egy kis képecske volt —- Szűz 
Mária képe, az ő hajából font zsinóron,

— Imre! Imre! Sikoltott az asszony 
s aléltan esett ura karjai közé.

De emberi szó nem tudja elmondani 
azt az örömet, ami itt volt. A gyász és 
siralom vigassággá változott egyszeribe. 
Csak az rontotta a nagy szívbéli örö
met, hogy a hü szolga, Budiács András
nak nem lehetett része abban. S amint 
folyt a vigasság, s azután is, egyre csak 
Budiács Andrásról folyt a beszéd.

— 0 , ha ő is megszabadulhatna. 0 , 
ha a jó Isten csudát tenne, — fohász
kodtak mind.

De hát mi is történt Budíács András
sal? A hü szolgát akkor reggel aléltan 
találták s nem tudták elgondolni, hogy

mi történhetett. Mikor aztán feleszmélt, 
vitték egyenest Kadán elé.
_ Mit tettél? — förmedt rá Kadán.
— Levágtam a lábamat, hogy meg

szabadulhasson az én jó gazdám. Öless 
meg, Kadán, de ha van Istened, ne 
űzesd az én uramat, hadd érjen haza. 
Felesége s két szép fia siratja őt. Ke
gyelmezz meg neki, Kadán! Hisz neked 
is van feleséged, vannak szép gyerme
keid.

Erre a szóra kicsordult a könny Ka
dán szeméből. Megragadta Budíács 
kezét s mondta hangosan, hogy hallja 
az ő népe is:

— Talpig ember vagy, fiam. Hozzád 
hasonlatos hü szolgát még nem láttam. 
Ne félj, nem lesz hántódása gazdádnak, 
de neked sem. Ne merje — fordult em
bereihez — üldözni a szökevényt senki 
fia s ezt a hü szolgát pedig ápoljátok. 
Ha majd erőre kap, ő is szabad — me
het a hazájába.

Budiács András térdre borult Kadán 
előtt, csókolta a lábát, ruháját.

— Áldjon meg az Isten, nemesszívü 
Kadán!

Budíács Andrást úgy ápolták, gon
dozták Kadán udvarában, hogy egy hó
nap sem telt belé, mehetett haza. Ka
dán öszvért adott alája, pénzt elegen

dőt s úgy kisértette el Magyarország 
határáig.

Hiszen örült Budíács András, hogy ö 
is megláthatta hazáját, de busult is. Tű
nődött erősen, vájjon gazdája haza kc- 
rült-e? Hej de vert a szíve, mikor 
Oroszlánkövi vára elé ért. Nézett erre, 
nézett arra, hátha megpillantaná a gaz
dáját. S im egyszerre csak kürt szót 
hall. Zúgott, zengett a vár vidéke. Néz 
az erdő felé s hát jő egy vadászcsapa f, 
elől Oroszlánkövi Imre, két oldalt két 
szép fia!

— Uram, édes jó apám! — kiabált 
Budiács András messziről. Haza jöttem 
én is.

Oroszlánkövi Imre azt hitte álmodik, 
nem akart hinni a szemének.

— András! Hűséges szolgám!
Nyakába borult, ölelte, csókolta a híi

szolgát. Vitték fel a várba, aranyos ló
cára ültették, a nagyasszony traktálta 
minden jóval, úgy bántak vele, mintha 
édes testvérük lett volna. Aközben a 
király is meghallotta hírét Budiács And
rás nagy hűségének s adott neki temér
dek birtokot, nemes emberré tette. Cí
mert is adott, melynek az egyik felén 
oroszlán, a másik felén láncon függő le
vágott emberláb látszik.

A TEREMTÉS R E JT É L Y E
Az első conceptio

Irta: Aszlányi Dezső.
Széles vázlatokban eljutva a legma

gasabb rendű égitestek kifejlődéséig, 
szükséges, hogy bepillantást tegyünk 
abba a hatalmas szervezetbe, mely az 
egész világlétnek és örökkévaló auto
matikus teremtésnek alapja.

Az anyagoknak (ezentúl nem ködtö
megekről, hanem megsürüsödött anyag
ról beszélek) a központ felé gravitálása. 
a centripetális mozgás a véghatáraihoz 
közeledik. Számot kell tehát adni arról, 
ami az új evolutiót megelőzőleg végbe
megy.

A központhoz vivő mozgást, úgy 
hiszem, sikerült indokolnom és megér
tetnem. Legközvetlenebb feladatom 
most annak okát adni, hogy mért áll be 
az új fejlődési fokon a központtól futó 
mozgás.

A ,,Die Bibéi des XX. Jahrhunderts" 
című munkámban kifejtettem, hogy 
csak az anyag folytonos és elenyészhe- 
tetlen; minden azonban, amit mi fej
lődés, folyamat és alakzatban szemlél
hetünk, csak egymással való kapcsola
tokban adják a végtelenséget.

így a napgömb anyagának központ
hoz törtető áramlása ugyancsak véges.

Az anyasürítés a szédületes forgás 
közben idővel oly fokot ért el, amely 
hőfokban vagy légköri nyomásban ki
fejezve sok-sok milliárdnyira haladna.

A napgömb leghelsejében a feszítő

nyomás és a hő nagysága minden em
beri számítást felülmúl.

Az imént idézett végesség a nap
gömb anyagának egyirányú mozgására 
vonatkozik.

Az anyaggyűjtés és később a belső 
tömörítés oly fokig fejlődött, amelynél 
fordulatnak kellett beállani.

Az aristokrata, központi tömb folyton 
tömörülő anyagának absorptiója a sok 
milliárdnyi hőfokot és nyomást egész 
a robbanó kifejtésig fokozta.

A legsűrűbb mag első robbanásának 
föltevéséből kiindulva, kísérjük végig a 
nagy fordulatot egész a legkülső réte
gekig.

A belső központ felszívóképessége 
megszűnt, később az anyag is irtózatos 
tömörsége és a külső, ugyancsak foly
ton sűrűsödő rétegek befelé gravitálása 
a központban fokozatos feszülést és 
végre robbanást idézett elő.

Ez a belső robbanás, amely rémítő 
ereje mellett sem lehetett egyéb, a kö
zeli rétegekre gyakorolt lökésnél, 
nemcsak megállította az anyagok be
felé áramlását, hanem a központtol 
futó új irányt adott a közeli anyagréte
geknek, melyek a lökést kapcsolatosan 
tovább vitték egész a gömbfelületig.

A belső robbanásszerű motorikus 
lökés ínnenfogva állandósult és az 
anyagok kifelé sugárzó mozgása azután 
évmilliárdokon át nem változott.

Az új íutóiránya az anyagnak lehetett 
az a pillanat, amikor a bibliai v'lárfoc- 
sag megszületett.

A centrifugális mozgás a napgömbök 
felületén minden emberi képzeletet fe
lülmúló fény- és hőkisugárzással kez
dődik.

A világtér új, igézőén szép képet mu
tat: Majdnem szabályos egyformaságban 
gyúltak ki az ég lámpásai, a rengeteg 
napgömbök. Közöttük világnyi ür.

Csillagok még nincsenek.
A mi napunk ezen állapotában több 

százszor nagyobb lehetett mai terjedel
ménél.

Az öntudatra ébredt nap a szomszéd 
napot megérezve, sugarainak kápráz
tató kévéit árasztotta a rra ,-------

Oly területre értem most, ahol bizo
nyítani éppúgy nem lehet, mint ahogy 
egyelőre a telepáthia vagy az egyeni 
suggestív erő ható sugarairól sem szól
hatunk komoly kísérleti alapon; csak 
ellesett tünetekből gyanítjuk létezé
süket.

A kigyúlt napok kisugárzása, úgy 
hiszem, magában foglalja mindazt a su
galmazó, ingerlő erőt, amit velünk a fi
zika és kémia kicsinyben megismerte-

Ilyen kérdést csak egyéni vélemény 
alapján, eszmecsere formájában lehet 
vitatni; a magam látására hivatkozom 
tehát és azt mondom, hogy a teremtés 
elvének isteni logikája arra mutat, hogy 
a kigyulladt napok fénysugarainak 
szűzkévéi hozták létre kölcsönösen az 
első világfogamzást.

(Folytatjuk.)
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Kinai diplomata javas
lata a beteg Európa 

meggyógyitására
A mennyei birodalom utolsó- 

előtti császárság kancellárjának 
Chang-Chi-T ungnak titkára Ku-
Hung-ning könyvet írt a kínai nép- 
lélekről s ebben hosszasan foglalko
zik a világháború által veszede
lembe sodort európai civilizációval 
s javaslatot tesz annak védelmére, 
(The spirit o f the Chinece People). 
Szerzőnk nyugati államokban éve
kig tanult s megelőzőleg kiadott két 
becses munkát, az egyiket előkelő 
főnöke melletti tapasztalatairól 
(Papers of a videroys Yámen), a 
másikat hazája védelmére az euró
pai eszmék ellenében, (Chinas 
Verteidigung gégén europaische 
ldeen). Mindegyik müve hibái mel
lett is figyelmet érdemel, széles lá
tókörű, előkelő felfogású krtikai 
szemével néző írónak mutatkozik — 
mindig nemzeti és emellett az egye
temes kultúra és civilizáció lelkes 
zászlóvivője. Világfelfogásában erő
sen konzervatív.

Legutóbbi müve előszavában azt 
kifogásolja, hogy olyan európai 
íróktól eredő müvek, mint pl, Bland 
és Blaekhans nemrég megjelent 
könyve az öreg császárnéról fse- 
Hsiröl nem találók, mert szerzőik 
nem jól ismerik a kínai nép lelkét, i 
Pedig e népben sok érték és ro- | 
konszenves vonás van és épen az ; 
európai civilizáció látná előnyét, ha 
ezt jobban ismerné. A világháború 
okozta rombolás nagy veszéllyel 
fenyegeti az európai civilizációt, 
amelyet szerinte meglehetne men
teni, Előbb tudni kell, mik a világ
égés okai? Szerinte kettő: 1, a köz

nép imádat, 2, a hatalom imádat. 
Oroszországot az első, a köznép fa
vorizálása döntötte romlásba; 
Anglia is túlságosan demokratikus 
szerinte; Németország baja pedig a 
militarzmus volt, de ennél is vesze
delmesebb az angol kommerciáiiz- 
mus, amelynek alapja az önzés. 
Konfucinst állítja oda követendő 
ideálnak, aki megalkotta a jó  pol
gár eszményét. A jó polgár a jog és 
erkölcs alapján áll. El kell hagyni 
az önzést. De hogyan? Milyen ka
lauz segítsen ki a chaoszból? 
Carlylye azt mondja: „Európa ist 
Anarchie plus einem Polizisten'’. 
Ide jutottunk a keresztény civili
zációval, tehát nem alkalmas arra, 
hogy kivezessen a sötétből. Szere
tet, igazság, önzetlenség, életreva
lóság, munka kellene. Hol keres
sük a javulás ösvényét? A jó pol
gár vallásában Konfucius tanaiban, 
amelyknek, két fő alapclve van: 
szeretet, megbecsülés, hűség egymás 
iránt és az államfő, meg a haza 
iránt.

Lényeges különbség van az euró
pai és kínai civilizáció között, 
mert a mennyei birodalomban 2500 
év óla ész és szív harmóniában 
volt egymással, míg Európában 
nem, pl, az európaiak vallása a szí
vet kielégíti ugyan, de az elmét 
nem; a bölcselet kielégíti az elmét, 
de a szívet nem. Kínában nincs is 
vallás európai értelemben, nem is 
érzi hiányát Konfucius tanai mel
lett, ebben u. i. a filozófia és etika 
oly rendszerét bírják, mely a val
lást helyettesíti. Mi van hát benne 
olyan, ami erre képes? Nehéz, za
varos időben lépett fel Konfucius, 
tanaiban nemcsak új társadalmi 
rendet akart, hanem alapot is te

remteni annak. Lao-tse, Chnang- 
tse és mások azt hirdették, hogy 
vessenek el maguktól minden civi
lizációt, ö nem; — Konfucus a nu- 
kingben (öt klasszikus) igazi, ál
landó, rendíthetetlen alapot adott 
a társadalmi és állami létnek. Pla
tó, Aristoteles, Spencer is, nagyot 
adtak kortársaiknak, az emberiség
nek is, de nem adtak vallást, mint 
Konfucius, Ö arra tanít: legyünk 
jó  polgárok. Az ember legfőbb cél
ja szerinte, hogy a családban jó 
gyermek, a társadalomban, az ál
lamban jó polgár igyekezzék lenni. 
Az európai vallások azt tanítják, 
ha vallást akarsz, légy szent, légy 
angyal!
Az eszményi ember pedig még nem 
szent, Kong-tse azt tanítja: ha jó, 
engedelmes, kegyeletes fiú vagy és 
az államban jó polgár, — akkor 
van vallásod. így csinált Kong-tse 
az igazi állam eszméből vallást. Azt 
tanította, hogy cselekedeteinket: a 
kötelesség irányítja. Az állam és 
társadalom a civilizáció alapja: a 
becsületérzés. Az állam szervezet 
sejtje a család. Az ő Magna Char- 
ta-juk: a Chuu Chiu ta yi, — mely 
szerint a nép hűséggel tartozik az 
állam fejének. Ebben fejeződik ki 
az állam, s a faj halhatatlansága, 
valamint a család halhatatlanságát 
az őskultusz biztosítja. Éhez a mo
ráltanhoz nem kellett isten-hit.

Műve további lapjain Dicklnson 
angol tanárral polemizál, aki egyik 
müvében azt tanácsolta, hogy a fi
zikai és szellemi munkások fogja
nak össze a háború őrületének meg
szüntetésére s Európa megmenté
sére. Hu erre azt mondja: íme a 
Socialis-tentraum! Szerinte nem a 
kormányzók, a katonák s az ál

lamférfiak voltak a háború okai, -  
hanem: a nép, mert a mai kor
mányzók csak drága diszíigurák a 
nép kezében. A katonák is csak 
mechanikus automaták a nép kezé
ben, Ruskin is azt mondja: „A ka
tonák nem igazi katonák, ha a 
boltajtót őrzik, míg bent a boltban 
csalnak a kereskedősegédek". Az 
államférfiak sem hibásak, — ők 
beszélőgépek. A népé a hatalom, 
mely visszaél vele. A Patriotic Ti
mes kiadója valamkor vrslis volt, 
utóbb Dreadnoughtgyárak tulajdo
nosa, Uj Magna Charta kell Euró
pának. A jó  polgár Magna Char
tája, A rosszul értelmezett népsza
badság eszméje helyett a hűség 
Magra Chaiktája, amely szeretetben 
egyesíti az embereket, kiküszöböli 
az önzést s a vezetést az arra iga
zán hivatott szellemi előkelőségre 
bizza,

A francia Jonbert szavaival zárja 
Iművét: „Szabad lélek után kiabál
jatok, ne a szabad ember után! A 
morális szabadság az egyetlen, az 
életre szükséges szabadság, más 
szabadság nem jó és nem üdvös. 
Engedelmesség magában véve jobb, 
mint a függetlenség. Az egyik ren
det és egyetértést foglal magában, 
míg a másik csak önérdek kielégí
tést és bolmlást. Az egyik harmó
niát jelent, a másik kis harmóniát 
(egyetlen hangot); az egyik az 
egész, a másik csak egy rész". Ha 
teh,á(t Európa népei civilizációju
kat megakarják menteni, akkor 
arra egy útjuk van: helyezzék a 
társadalom életét szilárd alapokra, 
a kínai Konfucius: „jó polgár" 
eszményének értelmében, azaz a 
szeretet, önzetlenség, hűség es mun

ka erényével. Dr. Ágner Lajos,

SZEKULA JENŐ, író 
a „Nemzet" munkatársa.
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Az ég rejtélyei.
Irta: Demeter Ján os . _

Ma már általánosan hlméretes, 
hogy a Föld hét társával, ezek 
holdjaival, számos apróbb bolygó
val és üstökössel együtt a Nap, 
mint középpontú lest, körül kering, 
meg pedig szigorúan megszabott 
pályákon. Ezen égitestek pályáját, 
keringési idejét, sebességét, egy j 
szóval egész mozgását egy erő ha- ! 
tározza meg, amely erő a térben 
bárhol elhelyezett bármily kél, 
vagy több, tömeg között jelentke
zik s amely abban áll, hogy ezen | 
tömegek — mint mondani szokás 
— egymást kölcsönösen vonzzák, 
egymás íelé kölcsönösen nehézked- 
nek, éppen ezért ezt az erőt álta- ; 
lános tömegvonzásnak, általános 
gravitációs erőnek nevezzük. Nagy- 1 
jából ennyi az, almit a naprendsze
rünkben uralkodó mozgásbeli és j 
eröbeli (közös néven mechanikai) | 
viszonyokról tudunk. Ezen tudá
sunkat egyrészt hosszú éveken át 
végzett megfigyelések, másrészt el
méleti megfontolások alapozták 
meg.

A távcső tökéletesítése, továbbá 
újabb és újabb Imcgíigyelési és 
mérő módszerek alkalmazása nap 
rendszerünk fizikai viszonyairól is 
sokat közöltek már velünk és re
méljük, hogy a jövőben még töb
bet is fognak közölni.

Naprendszerünk mechankai és 
fizikai viszonyairól tehát meglehe
tősen tájékozva vagyunk. Egészen 
máskép áll azonban a dolog, mi
helyst naprendszerünk szűk hatá
rait elhagyva, szemlélődésünket a 
nagy Mindenség többi alkotó ele
me, a csillagok nagy világa felé 
irányítjuk, A csillagok nagy szá
lma, tőlünk való óriási távolságaik 
és más körülmények évezredes 
megfigyeléseket tesznek szükséges
sé ezen világ kikutatása szempont
jából; ezzel szemben a rendelke
zéseinkre álló megfigyelések csak 
mintegy 2000 évre nyúlnak vissza, 
tehát igen kevés adatot nyújtanak 
következtetéseinkhez. Ezen adatok
ból tudjuk, hogy a csillagok éppen 
oly világító testek, mint a mi 
Napunk, ugyanazon anyagokból ál
lanak és nagyjából olyan fi
zikai tulajdonságokkal is bír
nak: a térben mozognak- ván
dormadarak '.módjára rajokat ké
peznek, melyek nagyjából közös 
irányban, közös sebességgel ván
dorolnak. Egy ily rajba tartozik 
Napunk cs többek között égboltunk 
legfényesebb csillagai is. Tudjuk 
továbbá, hogy vannak sötét csil
lagok is, amelyeket tehát nem lát
hatunk és csak vonzásukkal es az
által árulják cl magukat, hogy más

csillagokat néha elhomályosítanak.
Mindezen csillagok mozgásainak 

megfigyelése annak fellevésére jo
gosít fel, hogy az általános gravi
táció törvénye éppúgy érvényes az 
egész csillagvilágban, mint nap
rendszerünkben, ezen törvény kö
zössége és ezen csillagoknak a mi 
Napunkkal va!ó egynemű alkata 
pedig azt bizonyítják, hogy ők is 
Napok, amelyek a mi Napunkkal 
együtt egy egységes rendszert al
kotnak, Ezen rendszerben — hall
jad, te porszem, aki büszkén a te
remtés koronájnak mondod magad! 
— vannak napok, amelyek száz
szor, sőt ezerszer nagyobbak és fé
nyesebbek a mienknél, amelyek 
tehát az ő rendszerükbe tartozó 
bolygók lakóinak mindabból a sok j 
áldásból, amit mi kapunk a mi 
Napunktól, százszor, sőt ezerszer 
annyit nyújtanak.

A csillagos ég szemlélete kép- ! 
zcletünket csillagról-csillagra viszi 
a világtér melységeibe és kérdésé- | 
két támaszt bennünk, amelyekre a 
következőkben feleletet iparkodunk 
adni. Ezen kérdések a követke
zők: Végtelen nagy-c a mi csillag- 
világunk, vagy valahol határa van? 
Van-e tudomásunk ezen haláron 
túl létező más csillagvilágokról 
egész a végtelenségig, ahová kép
zeletünk már el sem bír hatolni?

Hogy ezen feltett kérdéseinkre 
feleletet nyerhessünk, át kell vizs
gálnunk az égboltozatot a statisz
tikus szemével és a tapasztalatok
ból ugyancsak a statisztikus mód
szereivel kell következtetéseinket 
levonnunk. Utunk talán kissé fá
radságos lesz, de az annak végén 
kínálkozó gyümölcsök annál élve
zetesebbek:

Feleljünk tehát első kérdé
sünkre!

Minden csillag fényt sugároz ki 
minden irányban, van tehát bizo
nyos fényereje; ezen fényerő ihe> 
lyesebben fénylő erő) a különböző 
csillagoknál más és más. A 
csillag fényessége, amelyben mi azt 
ragyogni látjuk, függ egyrészt a 
csillag fénylő erejétől, másrészt 
pedig tőlünk való távolságától, ez 
utóbbitól oly értelemben, hogy 
Iminél távolabb van a csillag tő
lünk, fényessége bizonyos törvény
szerűség szerint annál kisebb. A 
szabad szemmel látható csillagok 
számát megnövelhetjük, ha sze
münket távcsövei fegyverezzük fel. 
A távcső mintegy megnagyobbítja 
szemünk pupilláját akkorára, mint 
az ő objektivje, mert mindazon 
fénysugarak, melyeket objektivjé- 
vel felfog, szemünkbe vezeti. Minél 
nagyobb objektiwel bíró távcsövet 
alkalmazunk tehát, annál több c jil- 

, lagot fogunk látni, (Folytatjuk.)

Minden időnek, minden kornak, 
úgyszintén minden országak meg
van a maga gazdasági és esztéti
kai iránya. , .

Amerika a maga csak gazdasagi- 
lag, de jól felépített autóival ipar
kodik az egész világ autó szük
ségletét kielégíteni, ami most a há
ború után többé-kevésbbé sikerül 
neki, de csak addig, amig Európa 
mint vásárló közönsége a Ford, 
Chersolet, Oldsmobile stb. autók
ban csak az olcsó és olcsóságához 
képest megbízható közlekedési esz
közt keresi bennük.

Ezzel szemben az Európába ké
szülő autók országonkint 2 kategó
riába tartoznak, győztes és legyő
zőitek kategóriájába.

A háború előtt a népietek tar
tották kezükben a vezetést úgy a jó
ság, mint a tetszetős forma tekinte
tében. Látjuk ezt a régi és még ma 
is használatban levő 15—20 éves 
Mercedes, Benz, Opel, Adler, Wan- 
der stb. régi elismert márkáknál, 
ahol a győzelmes külfölddel szem
ben bizonyos visszafejlődést álla
píthatunk meg, addig a győztes 
külföld, az olaszok a háború előtt 
alig egy-két jól bevált márkával 
dicsekedhettek, Mig a jelenlegi ter
melésük az autógyártás terén új 
alapokra lett fektetve cs az úgyne
vezett 2 év élettartamú autókat na
gyon szép külső formában, töme
gesen vetik a piacra.

Ez a rövid élettartalmú gyártás 
sajnos kezd elharapózzam az 
egész világon, annak gátat vetni 
csak akkor lehetne, ha a gyárak
tól nem 6 vagy 12 hónapi garanciát 
követelnének a gépkocsi vásárlók, 
hanem éveket. Ahol a megfelelő 
anyagból jól dymensionált alkatré
szek behelyezésének költségével 
150—500 millió koronáért több évi 
használatra vásárolhatnák az autó
kat.

Az autókat nálunk Magyarorszá
gon 99% -bán a karosszériák tet
szetős formája és kényelmes be
rendezése adja el, amit leginkább 
azzal tudok szemlélhetővé tenni, 
hogy itt tavasztól őszig 3 -4 autó. 
láz váltja fel egymást.

Egy időben mindenki O. M.-et, az
után Mercedest, utána Fiától, majd 
Buickot, Cilroint, Minervát, Vanho. 
lut vett vagy vett volna magának;, 
hogy a divattal lépést tarthasson, 
úgy, hogy a gépezet jósága és tar
tóssága az autó első vevőjénél csak 
hatodrendű kérdés.  .

Nálunk csak akkor lehet majd 
az autóról, mint közlekedési esz
közről és nem mint luxusról be
szélni, ha majd az állam nem 
fogja minden porcikáját külön és 
az autót magát ahányszor gazdát 
cserél sok esetben 20-szor 10% 
adóval megterhelni.

Rendszámot az autófuvarozók 
nak! Régen húzódik ez a vita, ami 
az autóbérfuvarozók és a főváros 
tanácsa között támadt, de nyugvó 
pontra még mind mai napig nem 

‘ jutott. A főváros ugyanis egyetlen 
vállalatnak engedélyezte annak ide. 
jén az autótaxit, aminek aztán az 
lett a következménye, nogv ezen 

! egyetlen vállalat versenyen kívül 
állván, a viteldijat tetszés szerint 
állapítja meg.

A visszás helyzet miatt a többi 
autó bérfuvarozó felszólalt és kö
vetelték a monopólium beszünteté
sét. Csakhamar csatlakoztak hoz- 

I zájuk a bérkocsisok, akiket lét
alapjukban rendített meg az autó
taxi; de követeli a közönség is, 

i akinek elvégre a zsebébe vág ez a 
hosszú húza-vona.

Nézzük az érem gazdasági olda
lát. Vannak garageok, amelyek nagy 

I költséggel tartják fenn üzemüket, 
munkásokat foglalkoztatnak, mű
helyt, benzin és olaj raktárt larta- 

I nak fenn, méregdrága házbéri li- 
zetnek, de ezeknek fuvarozni csak 
telefonhívásra a garageból szabad, 
Standjuk nincs, a közönségnek 

I nem esnek kezeügyébe s igy fu
varra, nagyobbára csak vidéki lu- 

i ráknál számíthatnak.
Ezzel szemben a dédelgetett vál

lalat autótaxijai ott vannak az ut- 
| cán, és bárkinek rendelkezésére 

állhatnak azonnal. Nem kell értük 
telefonálni, nem kell velük meg
egyezni, hiszen beléjük botlik a 
járó-kelő lépten-nyomon, az árt 
pedig megmutatja a — taxi. így 
természetesen a bizalom is na
gyobb irántuk.

Mindenki láthatja, hogy előnybe 
vannak a többiek felett. De vájjon 
jogos-e ez az előny? A kereskede
lemben mindenkor a szabad ver
senynek kellene érvényesülni és 
nem az egyes kiválasztottnak. Ez 
nem más, mint előnynyújtás a kö
zönség bőrére.

Ha a rendszámot kiadnák a 
többi kérelmezőnek is, a verseny 
folytán azonnal leesnének a fuvar
dijak, olcsóbb lenne a közlekedés,

I udvariasabb a kiszolgálás s végül 
eltűnnének a rozzant konflisok, 
amik ma Budapest szégyenei. 
Miért akadályozzák meg tehát 
ezt? Miért?
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M egfeleli.

Börne fiatal korában vitatkozó 
társaságba került, hol egy öreg úr 
őt is belevonta a vitába. Börne el
lenvéleményen volt, mire az Öreg 
úr idegesen rászólt:

— Fiatalember, az ón korában 
ilyen kérdésekben Imég nagy sza
már voltam . . .

— No, akkor jól konzerválta az 
eszét, . —• válaszolt Börne és tá
vozott.
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Újpest
Amidőn Újpestről emlékezünk meg 

néhány sorban: felhívjuk az olvasó szí
ves figyelmét a „Fejlődő magyar váró- | 
sok" figyelemreméltó jelmondatára:
„Van még alkotó kéz a csonka Hazában: 
Égnek még őrtüzek a nagy éjszakában".

Mert Újpesten valóban vannak még 
alkotó magyar kezek és az alkotó lelkek 
mélyén valóban lobognak még a magyar 
őrtüzek.

Budapest tőszomszédságában, máris 
mitnegy összenőve az anyavárossal, 
szinte észrevétlenül nőtt naggyá, életké
pessé, szinte amerikai arányúvá Újpest, 
melynek fiatal mútlja mellett belátha
tatlan jövője van.

Újpest ama kevés magyar városok 
egyike, amelynek építésében, várossá 
fejlesztésében bizonyos bölcsesség nyil
vánult meg.

A tágas uccák, a széles terek mind 
I olyanok, amelyek bizakodva várják egy 
j  parkokkal gazdagon díszített és tekinté- 
I  lyes palotasorokkal benőtt nagy magyar

város jövendő formaöltését: a naggyá | 
növő, hatalmas arányokban fejlődő 
,,Nagy-Újpest“ megszületését.

Újpestről a „Nemzet" mai számában 
csak rövid, hevenyészett ismertetést 
közlünk, mert e sorokat csak bevezetés
nek, mintegy keretnek tekintjük egy ké
sőbbi méltatáshoz. De Újpestre még 
visszatekintünk, mert Újpestről gazdag, 
színes riportokat lehet írni; amelyek kö
zelebbről és csevegésszerü kedvességgel 
ismertetnek meg Újpest ipari, kereske
delmi, gyári, társadalmi és szellemi éle
tével és közérdekű intézményeivel.

Addig is szeretettel mutatjuk be Új
pest népszerű polgármesterét. Semsei! 
Semsey Aladárt, mint akinek legnagyobb i 
érdeme volt Újpest ugrásszerű fejlődé
sében és művelődési intézményeinek lét- | 
rehozásában.

Szeretettel mutatjuk be továbbá, Sem 
sei Semsey Aladárnét, az újpesti Mansz. 
elnöknőjét és Wittich Eperjesi Károly- 
nét, az újpesti Mansz, alelnökriöjét, akik 
erős akarattal, törhetetlen magyar lé

lekkel sugározzák át ezrek leikébe sa
ját lelkűk nemes magyar lángolását.

Mielőtt e hevenyészett sorokat lezár
nánk, meg kell még emlékeznünk dr. 
Hess Pál helyettes polgármesterről is, 
mint akinek Semsei Semsey Aladár pol
gármester mellett iegr.öbb érdeme van 
Újpest rohamos naggyá fejlesztésében.

A városépítés mindenkor az emberi
ség legnagyobb problémái közzé tarto
zott és mindenkor magán viselte ko
runk és emberek ízlését és emelkedett
ségét.

Ha ebből a szemszögből ítéljük 
meg Újpest polgármesterének, alpolgár
mesterének és az egész újpesti elöljá
róság munkásságát: akkor bátran el
mondhatjuk, hogy ime: egy fejlődő ma
gyar város, ahol mindenki a maga he
lyén van!

Legközelebbi alkalommal részletesen 
fogunk még megemlékezni a „Főiskolai 
Szociális Telepről" is, mely Újpestnek 
egyik legjelentékenyebb művelődési in
tézménye.

SEMSEI SEMSEY ALADÁR, 
Újpest nagynevű polgármestere.

SEM SEI SEMSEY ALADÁRNÉ, 
a/, Újpesti MANSZ elnöknője.
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Szives tudomásul!
Félreértések és reklamációk cl. 

kerülése végett tisztelettel értesít, 
jük olvasóinkat, hogy a „Nemzet" 
egyelőre két hetenként 60—80 ol
dalra terjedő összevont kellős 
számokban fog megjelenni.

U1 Nemzedék
Akinek az Isten ötven frankot

küldött. Svájci lapokban olvassuk 
a következő érdekes esetet; Lgy 
szegény vidéki napszámos levelet 
írt a jó Istennek és kérte, hogy 
csak az egyszer segítse meg, két
száz frankra volna szüksége, de 
ha a jó Isten százat küldene, azzal 
is megelégednék. A postán először 
fejosóválva olvasták a levél címét 
amely úgy szólt: A jó Istennek'. 
Azután tanácskoztak hogy mit csi
náljanak vele. Végül is úgy dön
töttek, hogy elküldik a kormány
nak, A kormány meg is kapta a 
levelet és úgy intézkedett, hogy u 
napszámosnak 50 frankot küldje
nek, Ötöd napra a napszámosnak 
már kézbesítették az 50 frankot. A 
napszámos csalódottan vette át az 
50 frankot, azonnal asztalhoz ült 
és új levelet írt az Istennek, libben 
levélben már arra kérte az Is
tent, hogy ha a jövőben küld 
pénzt, azt ne a kormány által 
küldje, mert az most is a 100 
frankiból 50 frankot levont.

Papagály, mint koronatanú. A 
német lapot közlése szerint a ber
lini törvénysz ken játszódott le 
az alábbi humoros eset; Egy asz- 

szony válópört indított a férje 
ellen azzal a megokolással, hogy 
férje hűtelen, A férj esküdözött 
hogy a szóban forgó nőt csak fu
tólagosán ismert és sohasem lá
togatta meg. A megcsalt hitves 
indítványára helyszíni szemlét 
tartottak a vetélytársnál, Amikor 
a lakásba beléptek, egy papagálv 
elrikoltotta magát:

— Jó  napot, Artúr!
Artúrnak hívták a férjet. A bí

róság kimondta a válást.

Budapesti Hírlap
Akotmányrelorm és nyilvánosság

? ' Í S , . B°r?eviczIr Albi:rl kitűnő tollából jelent meg mélyenssánto 
vezércikk,

,,Olvastuk a lapokban, hogy a 
parlamenti többség, mint egységes 
párt elhatározta, hogy alkotmá
nyunk teliessége érdekében a vá- 
lasztéiog és főrendiház reformjára 
vonatkozó törvényjavaslatokat mi
helyt azok elkészültek, a párt kó ■ 
reben már meg is alakított bitóit. 
Ságok áltál haladéktalanul beható 
tárgyalás alá véteti, amely tárgya
lások szigorúan bizalmasak lesz.

Majd yázolia _  a liW álls éra 
alaüi törvényalkotások médiát 
rendszerét, amelyek a legszélesebb 
korú nyilvánosság előtt történtek.

| I'.gy törvényjavaslat, míg végleges 
íormulázást kapott, számos valtoz- 

j tatáson ment keresztül. Különböző 
szakkörök megtárgyalták, feliilbi- 

' rálták s hosszú út volt odáig, míg 
az legfelsőbb hozzájárulás végett 
a királyhoz és a legfelsőbb liozza- 

; járulás elnyerése után a képvisélő- 
j ház elé került.

„Most, amint tudjuk, nincs fő- 
| rendiház, nincs királyi szentesítés:
| a kormányzó csupán tanácsolöan 
! küldheti vissza a nemzetgyűlésnek 

a törvényjavaslatokat, de azoktól, 
j az ismételt elfogadás után a„ki- 
hirde-tést" meg nem tagadhatja .

! A továbbiakban ismertetem a 
törvényhozásnak a mai viszonyok 
folytán megváltozott rendszeréi. 

Kárhoztatja a sajtó közönyét s 
megállapítja ma a házszaháíyrcvi- 
zió keresztülvitele után a kor
mányzó-párt állásfoglalása még in

kább döntővé válik minden tör
vényhozási kérdésben.

„Á szóbanforgó reformok min
denesetre nagy ellentéteket fognak 
felidézni és sok érdekel fognak 
sérteni, Célszerü-e mindennek az 
ódiumát az egységes pártnak és 
csak az egységes pártnak vállára 
rakni? Bármily nagyrabecs ülj ük azt 
a szellemi tökét, melyet a párt 
képvisel, bizonyos* öntui'becsülés 
rejlik abban, hogy minden külső 
hozzászólás kizárásával ,i magas 
zárt körében akarja e reformok 
sorsát eldönteni".

U J  É S L B T
A magyar egyetemi ifjúság lapja 

1923-ban indult meg, s azóta foly
ton crösbödve, egyre szervezetteb
ben hirdeti az ifjúság törekvéseit, 
felfogását. Csodálatos világ tárul 
fel e lapból előttünk. Egy egészen 
új, az eddig megszokott ifjúsági 
kereteket messze meghaladó mun
ka vonalai bontakoznak ki előt
tünk. Húsz egynéhány éves ifjak 
ezek s a szavuk megfontolt, min
den tettük céltudatos, tudják, hogy 
mit akarnak, s azt is, hogy céljai
kat milyen eszközökkel érhetik el. 
A jó békeidők boldog meggondo
latlansága, könnyelmű időpazarlá
sa mintha csak álom volna: ime e 
sorok között nem találunk léhasá
gokat, csak a nyomasztó nemzeti 
es anyagi gondoktól munkával vu- 
ó megszabadulást, Gyüléseznck. 
tanácskoznak, mint a „nagyok”, de 
tóval nagyobb céltudatossággal, 

üzemeket alapítanak, 
a külföldet járják, kenyeret keres
nek s közben tanulnak. El kell is
mernünk, hogy ez a mai ifjúság 
olyanná edződött a harcok h~rcai- 
X -  lh°áy egyénisége legbiztosabb 
v i n S ’i1 T * yar ’nte!ligentia jövendőjének. Hecht Béla.

M M a f f l B S A c  i; N E M ZE T I lu s ta
„Holt lelkek"

című vezércikkében élénk voná
sokkal rajzolja meg — Miloiay 

István — a mai irányzat politi
záló, unolt, fáradt kultúrától ir
tózó, úri középosztálybeli képvi
selő típusát.

Nézem ezt az arcot, — írja ta
lálóan — amint a szögletben hát- 
ravetve magát az értelem mara- 
dékiényes és kihűl az alacsony 
homlokon, a vörösen érezett, ál
matlanságtól duzzadt, kissé borot
vák tlan pofacsontokon. Az ango
losan nyírt bajúsz alatt a félig nyi
tott száj körül, — mely soha éle
tében egy szép vagy gyöngéd szót 
ki nem mondott. — alacsony szen
vedélyek gyűrött vonásai pihen
nek, A kissé latárosan benyomott 
orr és a felfelé szétfutó szemöl
dökök gyerekes durvaságot s va
lami távoli mongol jelleget leplez
nek le rajta. S az egészen, mint
ha ott vibrálna árnyékszemíedö 

valami abból a kifejezés
ből, mely ezt az arcot az imént még 

megelevenítette s amely a napi po
litika nagyképü gonoszságaiból, 
miniszterekre hivatkozó, hencegő 
frázisokból s a trágár anekdoták 
élvezetéből maradt vissza a leg
mélyebb arcvonásokban. Mint
akogy nagy zápor után is meghú
zódik még egy-egy kis pocsolyaviz 

az árkok és barázdák fenekén
Visszapillantást vet a múltba. 

Idézi a guvernamentális politika és 
a reformkorszak nagy szellemeinek 
emlékét.

„Nézem ezt az arcot itt velem 
szemben — elmélkedik tovább — 
Kölcsey görög homlokától s Deák 
oroszlán- és komondorfejétöl mily 
hosszú az út idáig. Egy évszáza
don at minden magyar korszak 

lelke ezen az arcon fejezte ki ma- 
gat legtökéletesebben s ez arc 
több és semmit sem vesz fel és 
semmit vissza nem ver abból, amit 
a történelmi magyarság a világ és 
önmaga számára most, élete leo- 
szörnyűbb, legmélyebb válságában 
erez es kimondani szeretne".

Szeretettel kérjük a NEMZET 
előfizetőit, hogy a hátralékos elő
fizetési dijakat lehetőleg késede- 
lem nélkül és többszöri felszólítás 
nélükl küldjék be mert egyrészt a 
magunkra vállalt _  szinte ember- 
feletti feladatot másként nem töll- 
hetjiik be, — másrészt pedig a öbb- 
szöri felszólítás is milliós kiadó- 

| sokba kerül.

Tisza István gróf levelei elmen 
dr. S'Zíerelemjhegyi Jenő úr érte- 
kcs tárcacikket, amelyből rendid 
vül érdekesnek tartjuk, az alábbi 
részleteket:

„Rendes dolog, hogy a levélíró 
úgy jár az írással, mint a legtöbb 
ember a fényképezéssel. Nagyon 
kevesen vannak, akik a fotografáló 
masina előtt igazi arculatukkal tud
nak megjelenni, épúgy idegen vo

násokat vesz fel az embereik lelke, 
amikor a levélpapiros útján mások 

elé tárja belső valóját. Különösen 
nehéz a politikusok, államférfink és 
nagy katonák leveleiből kihámoz
ni az író valódi énjét. Póz és mcs- 
terkéltség jellemzi legtöbbnyirc 
mindazok írásait akik avval a gon
dolattal veszik kezükbe a  pennát, 
hogy leírt gondolatai valamikor a 
nagyvilág elé kerülnek.

A Magyar Tudományos Akadé
mia kiadásában most megjelenő 
kötet, mely a tragikus véget ért 
nagy kormányférfiúnak héthónapra 

terjedő levelezését foglalja magá
ban elüt a sablonos politikai levél- 
gyüjteménycktől. A levelek olva
sása közben önkénytelenül is 
igyekszünk elválasztani a levél
írónak politikai és államférfiúi te
vékenységét a magánember niíikö- 
“ ésétől, a belső politikai világot a 
külsőtől, a háborús eszmenetetét a 
békés gazdasági gondolatoktól, ke
ressük bennük az emberi lélek nagy 
megnyilvánulásait s eközben kiala
kul előttünk a diszharmonikus gon
dokkal terhelt államférfiú harmo
nikus lelkének képe. Az a lélek, 
™eJy hófehér tógát visel és tiszta 
öltözetének redői között meleg 
hajlékot talált az energia, a tudás, 
a becsületesség, az emberszerclct.

Rövid félesztendő alatt közel 
hétszáz levél festi Tisza István lel
kiállapotát, Ezer apró mozaik tü
kör amelyeknek miniegyi'k darabja 
céY-egy vonást mutat a nagy em
berből.

A NEMZET egy nagy gon- 
dolat jegyében bontott zász
lót. Tömörüljön a magyar ér
telmiség zöme, színe-java 
egyetlen hatalmas szellemi 
táborba, melynek fűtője a 
hazaszeretet, irányítója a 
nemzeti gondolat, célja a szi
lárd, hatalmas, boldog Nagy- 
magyarország! — Támogassa 
minden olvasónk a „Nem
zethet ebben a hatalmas 
nemzeti gondolatban.
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A Rote Hilfe és a szódéi- 
demokrácia.

A Magyarországi IVaciáldemo- 
krata Párt felé egy bécsi tárgya
lás véletlenje kellemetlen bombát 
hajított: bécsi emingránsok azt ál
lították a pártról, hogy Rote llilfe 
nevezetű scgítőalapból több száz 
millió segítséget vettek igénybe, 
amelyből a kommunizmus uuntet- 
teseínek családjait segélyezték ki- 
sebb-nagyobb összegekkel, A segít
ségre átutalt összegből maga párt 
is nagyobb kölcsönt vett igénybe. 
A Rote Hilfe köztudomás szerint 
a moszkvai C. C. C. pénzosztó 
szerve, s mindig megmozdulnak 
dollárjai, amikor valami baj, vagy 
ahol az agitáció ütemét meg lehet 
gyorsítani. A föld alatt szivárgó 
pénzek láthatatlanul szívódnak is
meretlen elemekhez, amelyek ezen 
a pénzen szervezik a sejteket, szer
vezik azt a vörös érdekeltségei, 
amely minden országban lesir a 
vörös forradalom és felfordulás 
percét. A Rote Hilíe nem valami 
jótékony és ártatlan segítő forrás, 
hanem igenis egyik motorja az ál
landó propagandának és agitáció
rak, Nagyszerűen megalkotott 
szerve a viíágforradalomnak, amely 
elnyúlik mindenfelé és dollárjaival 
behálózza az elszegényedett Euxó-

A magyarországi szociáldemo
krata párt 1919-ben valósággal 
megsemmisült, hogy 1921^ben egy 
paktum jóvoltából egészen lalpra- 
álljon. Talpraállásánaik történeté
hez hozzátartozik, hogy nyíltan 
megtagadta Moszkvát és aljas ra
galomnak mondotta azt, hogy kö
zötte és Moszkva között bármily 
érintkezés és kapcsolat volna, A 
Rote Hilfe esete azonban egészen 
mást beszél.

Ezt a kérdést tisztázni kell, ez 
már nemcsak politikai kérdés. Re
méljük, hogy az állami hatalom 
megteszi kötelességét,

V I I A O
Ebért öröké.

Eritz Ébert váratlan halála ki
élezett formában vetette fel most 
a német államforma jövőjének kér
dését. A német jobboldali párfok 
körében már felmerült elnökjelölt 
gyanánt a volt trónörökös neve és 
nem lehet apodiktikusan kimon
dani azt, hogy Hohenzollern Fri
gyes Vilmosnak ne volnának esé
lyéi az elnökválasztáson; hiszen n 
baloldal nem tud szuggesztiv nevel 
állítani a harmincötmillió választó 
elé a népszavazáson.

•Akár megegyeznek a szociális
ak  és a baloldali pártok már az 
első szavazásnál Marx volt kan
cellár közös jelölésében, aknr a 
második szavazásra marad Marx 
egységes jelölése a baloldal részé
ről bajos kétségbevonni, hogy a 
volt kancellár inkább a baloldali 
Politikusok jelöltje, mint a némer 
népc, ahova nem jutott el Marx 
ni2vc.

A volt néniét trónörökös semmi- 
esetre sincs annyira kompromitlál- 
Va’ mint apja, vagy legalább nin
csen annyira kompromittálva a ne
rcet .közvélemény előtt.

Frigyes Vilmos elment egészíti 
°öáig, hogy a trón és dinasztia jö 
vőjére hivatkozva sürgette apjánál 
a háborús poitika revízióját, de 
eredmény nélkül.

Tibeti lámák Európában
A Nép egyik legutóbbi számá

ból közöljük a következő érdekes 
cikket:

Sok mindenféle titokzatos tör
ténet van a lámák országáról, Ti- 
betröl, amely a négyezer méter 1 
magas fensikon teljesen edzárkó- i 
zik a külvilágtól és csak a husza
dik század fegyveres expedíciói 
nyitottak utat belsejébe. A mull 
században csak néhány merész j 
kutató tudott bejutni a rejtelmes ' 
ország fővárosába, Lhasszába, 
ezek között a legnagyobb neveze
tességű a magyar Körösi Csorna 
Sándor volt, aki hosszú éveket 
töltött a lámák között és az első 
libeli nyelvtant és szótárat is meg
szerkesztette.

Swen Hédin is eljutott néhány 
városba, de a Dalai Láma székhe
lyét ő sem láthatta meg, Joung- 
husband angol ezredes nagy har
cok árán jutott be Tibetbe, de a 
Dalai Láma elmenekült a szent vá
rosba behatoló idegenek elöl.

Ez az expedíció nyitotta meg 
Tibetet az idegenek számára. Ma 
már a Láma-vallás papjai is el
jönnek Európába.

Még decemberben útnak Indult 
Tibet három legnagyobb városából 
egy lámacsoport, mely Londonba 
utazott. . ,

Természetesen nagy feltűnést 
keltettek a ritka idegenek az an
gol fővárosban, ahol aprólékos 
gondossággal nézlek meg minden 
kultúrintézményt, Londonból most 
érkeztek meg Párisba, ahol most 
a francia fővárosnak szinte a ked
vence és a legnagyobb csodálat 
tárgya az a nyolc tibeti láma, akik 
a vallás előírta öltözékben fámák 
mindenfelé.

MAGYARORSZÁG
Jászai Marí vitézi telke

A világiháború vitézein kívül 
alig van még valaki, aki jobban 
megérdemelné a vitézi telket, 
mint a Nemzeti Színház nagy mű
vésznője: Jászai Mari. Mint érte
sülünk, a művésznő a legközeleb
bi napokban megkapja a hivatalos 
értesítést is arról, hogy a kor
mányzó tiz hód földet, mint vi
tézi teliket adományozott neki.

Szép megbecsülése ez a kiváló 
művésznőnek, akinek szuggesztiv 
erejű művészeténél csak a sze
rénysége nagyobb. Jászai Mariról 
csak olyankor hall vagy olvas a 
közönség, amikor nemes hivatását 
végzi vagy a színpadon és a kon
certpódiumon, vagy — amint a 
háború alatt is tette — a jócsele
kedetek oltárán áldoz,

A művésznő a kővetkezőkben 
nyilatkozott a kitüntetéseiről:

Mondhatom, nagyon jól esett és 
boldoggá tett az a tudat, hogy 
méltányolták tevékenységeimet, 
melyet egész életemben önzetle
nül végeztem. A tiz hold remek 
magyar földnek nagyon örülök, 
metr hiszen egyebem sincsen. A 
háború Tiosszú ideje alatt minde
neimet a haza oltárára áldoztam. 
Bizony örülök neki nagyon, hogy 
majd távol lehetek a főváros za
jától. De erre most még nem 
gondolok. Addig még sok dolgom 
van a színpadon, amelyet min
dennél jobban szeretek és tiszte
lek.

Pesti Hírlap
A mi próbánk

a címe —• kimagasló publicistánk ‘ 
vezércikkének, amelyből a köve:- ! 
kező rendkívül érdekes, figyelem
reméltó részleteket emeljük ki: 

„Európa ama részének, amelybe 
minket a gondviselés idevezényelt 
ezer évvel ezelőtt, végleg csak a i 
következő dönti el érvényesen a | 
sorsát: Harmincmillió magyar cs | 
egy minden gyökérszálában, m.n- j 
den ágbogában magyar világváros: 
Budapest. Mind a többi, amiről I 
négy cikken át a Pesti Hírlapban 
szó volt, csak agyrém és papiros- i 
projektum. A Dunai Konföderáció 
a monarchia, a trializmus, a Kö
zépeurópai szövetség mindez csalt | 
a levegőbe van építve".

Foglalkozik továbbiakban a bé
csi legitimistáknak ötletével %is fan
tasztikus álmával: a bécsi, vagy | 
osztrák császári hegemónia alatt j 
alakulandó monarchia, vagy az : 
osztrák-magyar-horvát trializmus 
gondolatával. A régi monarchiával 
kapcsolatosan azt jegyzi meg: Csak 
Bécs városa volt férjes és káprá
zatos az udvarával; a monarchia 
mindig rothadt és beteg volt, s az 
utolsó ölven esztendőre is csak a 
dualizmus mentette meg az életét. 
Négyszáz esztendeig abból tartotta 
fenn magát, hogy az egyik fele 
(Ausztria) élősködött a másikból 

j (Magyarországból). Ausztria soha- 
| sem nyert az önálló állami élet fel- 

tételeivel.
Majd fájdalmasan igy jajdul fel: 

i „Hányszor ver fel engem.et éjsza
kai álmomból az az öszítő gondo
lat, hogy mi lenne ma, ha a ITabs- 

I burg-dinasztia felismerte volna a 
maga históriai hivatását és érde
két és nőni hajszolta vona eszeve- 

I szetten az osztrák, császárság fan- 
j lomját, hanem mind azt íz erőt,
! pénzt, hatalmat és gazságot, amft 
| sablonos államférfiai arra költőt- 
I (-.’k, hogy í. magyar nemzetet kiirt

sák, a magyar megerősítésére, meg- 
I gyarapítására fordítottak volna Cs 

nem Bécsből akarták volna kormá
nyozni Magyarországot, hanem Bu
dapestről Bécset, Nem őrült gon
dolat-e egy birodalom, nemzet es 
nyelv nélkül? Ki látott valatri tes
tet élni lélek nélkül.

A kereskedelem válsága.
Az újságokban már szinte ál

landó rovata van a csődöknek,
; kényszoregyezségeknek, fizetéskép

telenségeknek, nap-nap után ol
vassuk cégek és ipari vállalatok 
összeomlását. A gazdasági válság 
úgylátszik tetőpontra hágott s leg- 

! súlyosabban a kereskedelmet érin
ti. A csőd valaha súlyos imegbélyeg 

i zést jelentett, ma annyira megszo
kottá vált. hogy senkinek sem jut 
őszébe a csödbekcrült kereskedőt 
hibáztatni. Hiszen ma már nem 
kunjunkturális vállalkozások men
nek tönkre, ami természetes folya
mata lenne a normális viszonyok 
kialakulásának, hanem régi, szolid, 
békebeli kcreskcdöházak kerülnek 
egymásután a csődlistára.

Kétségkívül azok járnak legkö
zelebb az igazsághoz akik a ren
geteg csőd okát az áldatlan hiti-.- 
viszonyokban keresik. A horribilis 
kamatok halomra döntik a legszo
lidabb cégeket is s ahol régen az

uzsora törvények alapján kellett 
volna eljárni, ott ma csődöt nyit
nak. Ha csak alkalmi, konjuktura- 
lis nyerészkedésre épített vállára
tokról volna szó, azt mondanék: 
hulljon a férgese! De, amikor töme
gesen kerülnek zavarok, ha olyan 
cégek, melyeket az üzleti becsület 
és tisztesség példáinak ismertünk, 
melyek jó hírnevet szereztek a 
magyar kereskedelemnek az egész 

világon, akkor nm térhetünk napi
rendre e sorozatos bukások lelett 
egyszerű vállvonogatással. Itt sürgő
sen cselekedni kell; a kormánynak 
nem lehet halaszthatatlanabb dóig.i, 

minthogy segítségére siessen az Ör
vénybe került magyar kereskede
lemnek.AZ ÚJSÁG

— aaa—— ■  mmmm tm m mm i — mm

Gróf Tisza István-utca. Akik e 
lavasziasra hajló napokban a Für- 
dö-utca forgatagában megfordultak 
és mindennapi dolgaik, sétáik, 
vagy lótás-futásaik közben egy 
pillantást vetettek az utca négy 
sarkán álló házfalakra, bizonyára 
érdeklődéssel vették észre, hogy a 
„Fürdő-utca" című felírások eltűn
tek s helyükbe új táblácska került.

A nagy, történelmi név szeré
nyen és különösebb feltűnés nélkül 
jelzi, hogy gróf Tisza István utcát 
kapott Budapesten, egyéniségéhez,

| kiválóságához s jelentőségéhez 
méltó szép, díszes utcát. Van cb- 

! ben valami megható és kegyeletes 
gondolat, hogy hazánk nagyjairól 
utcákat és tereket neveznek el s 
bár Tisza István emléke az utódok 
eme természetes és magától érte
tődő figyelmén kívül is felejthetet
len nekünk, bizonyos jóleső érzés
sel konstatáljuk, hogy a közelmúlt 
legnagyobb egyénisége, fájdalmas 
elmúlása után, bevonult azok közé, 
akiknek nevéről utcát szokás el
nevezni.

A Fürdő-utca elnevezés a régi 
Pest egyik kedves és szép emlékét 
őrizte. A Kereskedelmi Bank pa
jtá ján ak  helyén állt a régi Diana 
Fürdő, ahol valamikor az előkelő 
Pest fürdött és ahová Széchenyi 
István gróf is eljárt,

A Diana Fürdő múltját már csak 
a bankpalota falára illesztett táb
la őrzi majd az utódok számára és 
a Fürdő-utcából gróf Tisza István- 
utca lett. A konfliskocsisok és 
taxi-soffőrök hamarosan megtanul
ják, megszokják az uj utca nevet,
a régit elfelejtik s gróf Tisza Ist

ván utcája ezzel bevonul a pesti 
köztudatba.

Tem etőkért. . .
Tem etőkert . . .  csendes, ékes, 
Oh itt lenni olyan édes!
Uj sirhalmon nyílt virágok, 
Tavaszi nap süt reá jók.

Zöld ágak közt déli szellő 
Suttog, elszáll, újra eljő  , . .  
Ingó ciprus hűvös árnya 
Mintha engem hina, várna . .  .

Vad galamb búg fenn az ágon, 
Méhe dong a sirvirágon, 
Távolból egy méla ének, 
Mintha épen tem etnének . . .

Megnyitott sir, nyílt virágok, 
Ugy-c engem hívtok, vártok? 
Ciprus lombja, ciprus árnya, 
Nem sokáig vársz hiába . . .

Zoltán Vi'm
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Valorizálják-e az élet
biztosításokat?

__ Gergely Tódor, m. kir . gazda
sági főtanácsos, az Első Magyar 
Általános Biztosító Társaság vezér- 

igazgatójának nyilatkozata, — 
Az élet- és járadékbiztosítások 

valorizációja foglalkoztatja most a 
gazdasági köröket. A pénzügymi
nisztériumban most folynak az elő
készítő munkálatok, melynek alap
ján a gazdasági helyzetnek megfe
lelően kívánják ezt a kérdést ren
dezni. Az ügyben Gergely Tódor 
gazdasági főtanácsos, a biztosítási 
kérdés európai hírű szakértője, a 
következőket mondotta tudósítónk
nak :

— A közönség azon óhaját, hogy 
életbiztosításait valorizáltan kap
ja meg, érzelmi szempontból ma
gáim is osztom s megnyugtathatom, 
maguk a biztosítótársaságok lenné
nek a legSoldogabbak, ha feleik kí
vánságát honorálhatnák. Így dik
tálná ezt a társaságok jól felfogott 
üzleti érdeke is. Ezzel szemben 
azonban az anyagi szempontok le 
hetetlenné tesznek minden igyeke
zetét A biztosító intézeteknek 
ugyanis a befolyt dijaikból gyűjtött 
díjtartalékot a törvény érteimében 
záloglevelekbe, állampapírokba stb. 
ú. n, pupilláris értékeikbe kellett 
elhelyezniük, amik a gazdasági ösz- 
szeomlás következtében értéküket 
vesztették s igy azokból a legjobb 
akarat mellett sem lehet ma arany
értéket szolgáltatni.

— Nem a biztosító vállala
tok szükkeblüsége tehát az 
immár oly sokszor panaszolt 
valorizálatlan liquidáció oka, 
hanem az ide vonatkozó tör
vényes intézkedés, amely a biz
tosítottak javát óhajtotta an

nak idején szolgálni.
Az összeomlás következtében 

azonban az intézkedés úgy a felek, 
mint a biztosító-társaságok kárára 
vált.

Mcgfelcl-e a valóságnak az az el
terjedt hír, hogy állítólag Németor
szágban már valorizálták az élet
biztosítási kötvényeket?

Ez csak tendenciózus hír. Né
metországban valorizálták a még ér
vényben lévő, nem visszafizetett 
— tehát pro fnturo — jelzálogköl
csönöket azok IS százaléka ere
jéig és amennyiben az életbiztosí
tási díjtartalék ilyenkeben volna el
helyezve. az természetesen az élet- 
biztosító felek előnyére szolgál. 
Mint említettem, nálunk a jelzálog 
adósságok nem valorizáltattaik, sőt 
a jelzálogos adósságoknak esedé
kesség előtti visszafizetése nem lé
vén eltiltva, a záloglevelek nagy- 
része soronkivül kisorsoltatott, il
letve kisorsoltatok s így a biztosi- 
masztást, melynek alapján az élet- 
tási díjtartalék sem kap oly alátá
masztást, melynek alapján az élet
biztosítások némi valorizációja ke
resztülvihető lenne,

— Ami az utódállamokban lévő 
valorizálást illeti, a helyzet az, 
hogy az utódállamok mint közis
mert a volt monarchia háború előtti

államadósságok egy részét a béke- 
szerződés határozmányai szerint kö
telesek átvállalni és ezen átválla
lásból automatice a cseh-szlovák 
köztársaság terhére oltani új ál
lamadósság keletkezett,

A magyar és cseh állam kö
zött kötött és legközelebb ér
vényre emelkedő egyezmény 
tehát majd módot ad a magyar 
biztosítóknak, hogy a díjtarta
lékban lévő, háború előtti ál-

A  biztosítás.
Talán sohasem volt annyira fon

tos megmaradt nemzeti vagyonunk 
megmentése érdekében mindent el
követni, mint a szomorú emlékű 
trianoni szerződés megkötése óta. 

Elvesztettük országunk kéthar
mad részét és vele minden javun
kat, amelyekből különösebb anyagi 
terhek nélkül pótolhattuk volna 
semmisült nemzeti vagyonúnkat. Ma 
beálló elemi károk esetében meg- 
mindez csak nagy anyagi terhek 
mellett áll úgy az államnak, mint 

1 az egyeseknek módjában.

lamadóssági cím letekre cseh ál
lampapírokat kapjanak, 

ami által — amennyiben azt átvál
toztatják, cseh koronában fogjuk a 
feleket fizetni. Ebből azonban 
egyetlen fillér nyereségünk seLm 
lesz, sőt az előbb említett államközi 
egyezmény végrehajtása még így is 
tetemes terheket ró a magyar 
biztosítókra. Ez a tényleges hely
zet, ami tulajdonképpen „valori
zálásnak" nem is nevezhető

A biztosítás így Csonka-Magyar- 
országon még fokozottabb jelentő- 

| ségü, mint a többi államokban. Ér- 
' zik ezt a külföldön is, mert derüre- 

borúra létesítik itt képviseleteiket, 
amelyekkel azután igyekeznek a 

I meglévő magyar vállalatok műkö
dését e tekintetben is megbénítani.

Nagy-Magyarországon alig 60 
biztosító vállalat működött; ma 
Csonka-Magyarországon több mint 
90 társaság boldogítja ezt a meg
nyomorított országot, anélkül, hogy 
szüksége volna reá és anélkül, hogy 
ezzel az inflátióval magát a nagy 

eszmét, a nemzeti vagyon megmen- /

lésére irányuló törekvést, egy lé. 
péssel is előbbre tudták volna vinni 

Százalékszerüen kimutatható 
hogy a lakosság számához viszo
nyítva, a biztosítási eszme tért alig 
hódított; ugyanazon felek biztosíta
nak ma is, mint ennekelőtte, az új 
alakulások ténykedése legnagyobb 
részt abban merül ki, hogy a már 
más társaságoknál még évekre le
kötött biztosításokat viszik — tisz
tán az aquisitörök könnyebb boldo
gulására — egyik társaságtól a má
sikhoz, anélkül azonban, hogy a fe
lek, a díjak látszólagos díjolcsósá
gával tényleg valamit elérnének.

A biztosító felek' természetesen 
mindaddig, amíg komoly esettel 
nem találkoznak, nem tulajdoníta
nak ezen ide-oda való vitelüknek 
semmi különösebb jelentőséget. A 
felek momentán szempontjából ez 
érthető is, mert az amúgy is súlyos 
terhekkel küzködő fél elsősorban 
ma az olcsóságot nézi.

Komoly és vagyonát tényleg meg
védeni igyekvő félnél az ily esetei 
nem állanak fenn. Az ily felek tud
ják jól, hogy a komoly és megbíz
ható társaságok — ákík kötelezett
ségeiknek még a legnehezebb vi
szonyok között is eleget tudtak és 
tudnak tenni — nem követhetik 
ezeket a társaságokat.

Láttuk az elmúlt év katasztrofá
lis jégverését. Iia a biztosítások 
zöme nem a nagy és 'megalapozott 
társaságoknál lett volna elhelyezve, 
a mezőgazdaságok — a súlyosan 
érintő rossz termésen kívül — még 
azzal a katasztrófával számolhattak 
volna, hogy biztosítás útján nem 
jutottak volna kártérítéseikhez ab
ban az időben, amidőn feltételszc- 
rüleg ez nekik kifizetendő volt

Ma, amidőn egy-egy asztag ga
bona, vagy takarmány vagyonuknak 
felel meg, komoly elövigyázatos- 
ságot igényel a birtokos részéről, 
hogy hol is helyezze el biztosítását. 
De ugyanez áll mindenkire, aki va
gyonát az elemi károk elől men
teni akarja.

Magyar biztosító társaságaink, 
amelyek működési területe —• saj
nos — erre a megmaradt kis or
szágra szorítkozik, megérdemli a 
magyar közönségtől, hogy őket a 
mostani nehéz viszonyok mellett 
még fokozottabb mértékben támo
gassák. Az itt működő magyar tár
saságok mindenkor tanújelét adták 
a biztosító közönséggel való együtt
érzésüknek és úgy mint eddig, a 
jövőben — talán még fokozottabb 
mértékben <is — tudni fogják köte
lességüket.

Felelős 5 jrkesztők és kiadók : 
sztí ’ DY LASZLÖ. 
VARGy BÉLA dr.
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