
I I .  évfolyam. ő. és 6. szám. 1!)25 m árcius 1 6 —31.

S Z É P IR O D A L M I, T Á R S A D A L M I ÉS T Ö R T É N E L M I H E T IL A P

S z e r k e s z t i k :

HANGAY SÁNDOR VARGA BÉLA dr. SZEGEDY LÁSZLÓ
t n i iH im i iH u i i i i i i i i i u i i i i i i i iu i i i i u in i i i i i u H iu u i i i i i i i i i i i i iM M i i i t i i i i iH i t i t i i i i i i i in H i i t i t i i i i i i i i i t i i i i i i t i i i i i t i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t m i i i i i i i i iH i iH i t i i i t i i i i i i i i i i i i i i im

3EEOBSS1

T A R T A L O M :

G Á R D O N Y I G É Z A : A  b e lső  s z o b a  
R Á K O S I  J E N Ő : A  m i d iá k ta n y á n k  
G ró f Z IC H Y  J Á N O S : A  n e m z e t e re je  
L Ö R IN C Z Y  G Y Ö R G Y : A  b á lk irá ly  
P IN T É R  J E N Ő : P e tő f i  S á n d o r  
C S E R M E L Y  G Y U L A : A  tu d ó s  tö p re n g é s e  
H A N G A Y  S Á N D O R : A  b á ró  m e n n y b e 

m e n e te le
S Z E G E D Y  L Á S Z L Ó : A  s z á rn y a s  e m b e r  
P O R Z S O L T  K Á L M Á N : A  b e cs ü le tb e li ta r to z á s  
N Y Á R Y  A L B E R T  b á r ó : A z  Á rp á d h á z ró l  
K O M Á R O M Y  J Á N O S : A  h a z a té r t  
R E X A  D E Z S Ő : G o e th e  m a g y a r  k a n c e llá rs á g a  
A  B Á R Ó  P E R É N Y I E K : E m lé k e z é s e k ,  

ta n u lm á n y o k
S O M L A Y  K Á R O L Y : L e n g y e l s z é l  
V A R G A  B É L A :  A ra n y s a rk a n ty u  
K O R N A I I S T V Á N : A  le tip ro tt  M a g y a ro rs z á g

R Á K O S I  G Y U L A : A  cilin d e r  
L A K Y  I M R E : A  s á rg a  v e s z e d e le m  
K O S S U T H  L A J O S : H elffy  S á n d o rh o z  ir t  

s a já tk e z ű  le v e le
M Ó K  F E R E N C N É : T is z a  Is tv á n n é  
D r. Á G N E R  L A J O S :  A  b a ra c k fa lig e t  
D r. M O R V A Y  G Y Ő Z Ő : L o r d  B y r o n  

h á z a s s á g a
F O D O R  P Á L :  A  m e d v e s z o r itó  
S Z O M A H Á Z Y  IS T V Á N  A  c s á s z á r  e ls ő

licilálct
N Y Á R Y  A N D O R : S zín h áz  
G Á R D O N Y I A L B E R T :  J ó k a i  é s  a  fő v á ro s  
H E G Y E S K U T Y  K Á R O L Y : K e r e s z té n y s é g  

é s  tu rá n sá g
D A R N A Y  K A J E T Á N :  Ö s n y o m o k  
S Z E G E D Y  L Á S Z L Ó : A  k o m á ro m i ra b  

(R e g é n y ) s tb . s tb .

V E R S E K  :

J u h á s z  G y u la ; —  L a m p é r th  G é z a ;  —  H a n g a y  S á n d o r ; —  V á ly i  N a g y  
G é z a ;  —  B o r o s s  S á n d o r ; —  Z o ltá n  V ilm o s ; —  R e m s e y  G y ö r g y ;  —  
M é c s  L á s z ló ;  —  K o m a y  Is tv á n ; —  G y ö rg y  L a jo s ;  —  C s iz m a z ia  O lg a ; 
—  V á g h y  B e n y o v s z k y  P á l ;  —  S z e g e d y  I s tv á n ; —  S z e g e d y  L á s z ló ;  —

K iste le k i E d e

Kettős szám ára: 25.000 korona.
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f KI - SZÁNKÓ - RÓDLI - KORCSOLYA,
Nowotny J. RT. Budapest, IV, Váczi ucca 28. szám. ségben kaphatók

KULTÚRA
hangszer- és 
zongoraterem

Kálvin tér 7. szám., 
(A ref. templom mellett)

JUTÁNYOS ÁRAK!

fLombfürész-1
anyagok, szerszámok, deszkák raktára

i Fischer László j
S Budapest, IV, Kammcrmayer Károly ucca 3. szám ■ 
5 Árjegyzék 2000 K bélyeg ellenében.
■ ■ 
\  Korcsolyák nagy választékban! $

SZÖVIK SS* 
RÓBERT
Budapest, VI, Anker-köz 2. szám.

Művészi kivitelű cég
táblák jutányos áron

W eisz B é la
Budapest, III, Kolosy tér 2

Álmok. . .
Miről álmodnak a férfiak ?
— A férfiak azokról álmodnak, aki

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

cégről.

FO LDVARY IMRE
F É R F I D I V A T - ,  F E H É R N E M Ű -  É S  K A L A P R A K T Á R A I  
B U D A P E S T ,  IV , K O S S U T H  L A J O S  U . 1 8  é s  V III, R Á K Ó C Z I -U T  7

Kész férfi-fehérnemű n ag y  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

Qerbaud-val 
szemben!Csak 

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

A szem l é l t e t ő  oktatás  
t ö k é l e t e s  e s z k ö z e i

ELŐNYEI: bárki által könnyen kezelhető, 
teljesen tiizmcntes, kis terjedelem; szab. 
éli áras alapján egyaránt VETÍT MOZüÚ- 
ÉS ÁLLÓKÉPEKET; csekély súlyánál (kb. 
2'fa kg.) fogva könnyen szállítható; normál 
nagyságú filmek, tetszőleges hosszú teker
csek; előadás közben bármikor megállít
ható : 160/210 képnagyság. — Prospektus
sal és árajánlatokkal készséggel szolgálunk. 
Községek, testületek részire külön kedvez
ményes fettételeket nyújtunk, a  képellátás 
tökéletes megszervezése mellett. — Mint 
szórakoztató eszköz külön nagy jövedelmi 

forrás.
Cím:

v e t í t ő g é p  
E S  F I L M I P A R I B .  T.
Budapest, V, Nádor ucca 28. Telefon: 121-21

Uj sonka-, szalámi-és 
tinóm hentesárugyár
Dr. Herceg Esterházy Pál a múlt évben 
helyezte üzembe nagyszabású husáru- 
gyárát a sopronmegyei Kapuvár nagyköz
ségben, ahol főként a herceg saját gaz
daságaiban nevelt és hizlalt állatok k e

rülnek feldolgozásra

Gyártmányai főbb vonásokban:
Sertés és marhahúsból készült különféle 
kolbász-áruk. fiatal angol malacból prágai 
módra pácolt finom sonka és füstölthus- 
áruk. Esterházy-szalómi, mely tiszta sertés- 
hu'ból készült, finom magyar téliszalámi, 
kartellen kívüli árban. Rendkívül keresett 
különleges készítmény a Rábaközi-szalámi, 
mely az előbbivel csaknem versenyképes, 

ára mégis lényegesen olcsóbb.
Legalább ötkilós megrendelések közvet
lenül a gyárhoz is intézhetők, hol árjegy

zékkel szívesen szolgálunk.

Levélcím« Husámgyár Kapuvár, Sopronmegye, 
Sürgönyeim: Husárugyár Kapuvár 

Vasútállomás: Kapuvár-Oarta. Telefon Kapuvár 25 
Postahivatal a gyárban 

Postatakarékpénztár! 6zámla 32170
A NEMZET elvasói lapunkra való hivatkozással 

10% kedvezményt kapnak.

Átmeneti, B urbery és Gummikabátoh,
Utcai és Sportcipőit, A céláruk, Utazási 
cikkek, Gillette borotva készülékeit és pengék. 
T e n n is  és m in d e n  m á s sp o rt fe ls z e re lé s e . Weszelv

B U D A PEST, IV, VÁCZI UCCA 9. SZÁM

Budapest, Ví. kér., 
Gróf Zichy Jenő 
uc c a  11. szám. MERCUR BÉRAUTÓ-ÜZEM T e l e f o n :  43—21 

191—46. Sürgöny
eim: „Luxusautó"



E L Ő K E L Ő
S Z A N A T Ó R IU M A IN K :

„Lukácsfürdő1*
Zslgmond ticca 25

„Adria"
_________Vili, Rákóczi Ut 41

„Astória**
W, Kossuth Laj«s ucca 19

„Bristol'*
Márta Valéria ucca 4 

„Britannia**
Teréz kflrut 39

„Császárfürdő“
_________Zsigmand ucca 31_________

„Deák Ferenc**
Aggteleki ucca 7

„Dunapalota**
Márta Valéria ucca 14

„Erzsébet királyné**
Egyetem ucca 5

„Exelsior“
Rákóczi ut 72

„Esplandale"
Zslgmond ucca 38

„Fiume1*
Lánchíd ucca 12__________

„Gellért11
__________Szt. Gellért tér 1_________

„Hungária"
Tfirr István ucca 1

„Imperial*1
Rákóczi ut 90

„József főherceg'*
____________Baross tér 2___________

„London*1
Berlini tér 1

„Margitszigeti
Nagyszálló*1

Margitsziget

„Margitszigeti
Kisszálló11

Margitsziget

„Metropole1*
Rákóczi ut 58

„Palace1*
Rákéczi ut 43

„Pannónia11
Rákóczi ut 5 ____

„Park" ‘
_______Baross tér 10______

„Royal“
Erzsébet körút 45

„Savoly1*
József körút 16

„Simplon1*
Kenyérmező ucca 4 1

„Svábhegyi"
Báró Eötvös ucca 2

„Siófok**
Futó ucca 45

"Thermal szálloda1*
„Vadászkűrt"

Türr István ucca 5

i-féle szanató
Fasor szanatórium

Vilma királyné ut 9

Hűvösvölgyi
gá-szaaatirium

Hidegkúti ut 74

Hiivisvötgvi üdülőtelep
Hidegkúti ut 107

l!ilváuuli szanatórium
Hungária körút 9

tónus szanatórium
Városmajor ucca 68

Liget szanatórium
Penczur ucca 47

vi;
jpóivárosi
pgy-intéze

Báthory ucca 3

Park szanatórium
Aréna ut IM/b

Pajor dr. belgyógy- és 
z

Ráth György urca 3

L
Svábhegyi 

igét szanatórium
Báró Eötvös ucca 12

Svábhegyi üdületeg
Istenhegyi ut 87

Szt Margitszigeti 
szanatórium
Felső-Margitszigct

HOLZER
női divatterme 

Budapest,
IV, Kossuth Lajos ucca 4

MAGYAR
DIVATÁRU

CSARNOK
VII. RÁKÓCZI UT 74. SZ.C S E N D E S

cipőárultáz
Vili, B a r o s s  uc c a  74

L ib á i B.
LÁTSZERÉSZ 

BUDAPEST, IV, DUNA U. 6

Facsillárok
BUDAPEST,

VI, S ZÓN Y U C C A 37/a

FÓTI FERENC
angol és francia férfi- és 

női divatszövetek
Budap:st, IV, Váczi ucca 9
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A legnépszerűbb, a leghasznosabb szövetkezet, mely szivén viseli 
minden egyes tagjának érdekeit. A közönség százezreinek sze- 
retete tette ily naggyá és a közönség millióinak szeretete fogja

tenni még nagyobbá!

BUDAPEST, IX.

Központi iroda: 

KERÜLET, KÖZRAKTÁR UCCA 34. SZÁM.
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SZAKORVOSI betegek részére E Z Ü S T  S A L V A S A N - O L T A S
Rendelés egész nap. Rákóczi at 32 .1. em. (A Rókussal szemben)

Garage és bérautóüzem
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

Hangay Testvérek automobil és gépjavító telepe
Postatakarékpénztári számla 51363. Telefon: 168—48.
Alkatrész üzlet: Qyár ucca 22. Telefonszám : 168—52.

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

„ C S I P K É K  F A T Y O L O K  
NŐI DIVAT KÜIÖNLEGE5SÉGEKésFÜGGÖNYÖK

rrj-ldruch/ száll
CSIPKÉS IV. k é r . 

■ ^ ^ k o p o n a h e b c e g -g t c a 2 0 .  
t e l . h ö - ő i  |

K O R O N A ~  U T C A I  O L D A L O N !

^ S i . % i O Í i Q % l l O  
M F Jtn -B iT

ó- és sárcipő
legolcsóbb

javítás gyárilag
24 óra alatt

Elastin Gummikereskedelmi Rt
Budapest, Vili, Rákóczi ut 69. szám.

S MAGÁNTANFOLYAM
( W A L T E R - S Z E M I N  Á R I  U M )

Előkészítés középiskolai magán vizsgákra, 
vidékiek is! RÁKÓCZI U T  51. SZ. 

Telefon : József 23— 99. 1
ARANY JÁNOS IRODALMI ÉS NYOMDAI MÜ1MÍ7TT r i puna plc t  vm L 'ir»n  1/ n-------- ------—— ................. ............ ....................... ~

E/tT R BUDAPEST, Vili, EZENTK1RALY1-U. 21 (MŰSZAKI IGAZGATÓ R1CHTER MÁRTON



Szerk esztik :

hangay Sándor varga Béla  Dr. szegedylászló
... Api7 f t £ s i  ÁRA: Csonka Magyarországon egy évre 600.000, fél évre 300.000 
tLur 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 
FIÓKKIADÓHIVATAL : Budapest, Vili. kerület, Baross-tér 4. 1.4

Minden levélre válaszolunk.

Csodálatosan kezünkre jár még balsorsunk is! Azt, 
amit a békebeli Nagy-Magyarországon hiába sürgettünk, a 
kultúra decentralizálását, a magunk szűk látóköre miatt 
nem tudtuk végrehajtani.

Hiába voltak nagy, történelmi múlttal dicsekvő vá
rosaink, ahol a tudomány, irodalom és művészetek alapkö
vét jó néhány századdal a főváros előtt lerakták, mégis 
évről-évre sorvadtak, a szellemi vezetés gyeplőjét kiejtet
tük kezükből, mert mindent magához ragadott tőlük — 
Budapest.

Budapest a szellemiekben, mint valami nagy polyp 
feküdt az országra, minden erejét magába szívta, a vidé
ket pedig termékenyítő agyak nélkül hagyta. Mindent ide 
zsúfoltunk. Mindent a fővárosnak, semmit a vidéknek.

Ha valaki érvényesülni akart .Budapestig meg sem j  
állott. Minisztériumok, könyvtárak, hivatalok, bankok, tár
latok és a mindenható sajtó itt trónoltak, itt osztogatták j 
kegyeiket, innen csábtíották a magyar vidék Istenáldotta j 
géniéit.

Minden magyar agyvelő minden gondolatát ide össz
pontosította a rossz kultúrpolitika, melynek rotthadtsága 
már a háború előtt kiütközött. A vidék elvértelenedett, a 
főváros pedig nemzetközivé lett.

Hiába hirdettük már 1912-ben a kultúra decentrali
zálását! Sem Kolozsvárból, sem Nagyváradból, sem a többi 
nagy városból irodalmi gócpontokat nem lehetett terem
teni.

És ime, amit önerőnkből és ön javunkra nem tudtunk ' 
keresztül vinni, azt meg csinálta megaláztatásunk.

Erdély, Északmagyarország, a Bácska és Pozsony, 
ina a magyar szellem bevehetetlen várai lettek, melyeken 
megtörik a megszálló hatalmak ereje.

A kényszer nagy úr! De nálunk a kényszerűség való
ságos csodát teremtett. Az elszakított területek oly erős 
egyéniségű költőket és írókat állíottak csatarendbe, ami
lyenekről azelőtt álmodni sem mertünk.

IjSy lett irodalmunk akaratunk ellenére nemzeti. Be
csüljük meg ezt az irodalmat, mert elnyomott véreink 
szenvedése, könnye, bánata azokból a csodálatos magyar 
könyvekből árad felénk, amelyeket ma Erdély, Északma
gyarország, a Bácska és Pozsony küldenek haza. És sokat, i 
nagyon sokat nyerünk, ha az egészséges magyar vidék 
fölrázza majd a léha, de mégis értékes Budapestet.

A szülők iskolájában egy íróné, Radványiné Ruttkay 
Emma tartott előadást arról, hogy milyen meséket mond
janak a magyar anyák gyermekeiknek.

Előre bocsájtom, az írónét nem ismerem, sem rokon-, 
sem ellenszenv nem vezérel, csupán a magyar Holnap 
kérdése.

Radványiné mindenekelőtt száműzni óhajtja a mese
világból a tündéreket, továbbá eltiltja a háborúnak még a 
megemlítését is, végül általános emberszeretetet akar 
gyermekeink leikébe csepegtetni.

Engedtessék meg nekem, hogy a tündérek miatt óvást 
emeljek. A tündér — bármennyire haragszik is rájuk a 
kiváló íróné, nekem fölötte kedves gyermekélményem s azt 
hiszem valamennyiünknek. Tündér nélkül sohasem szüle
tett volna meg Petőfi János vitéze, a magyar irodalom leg
nagyobb büszkesége.

De fölemelem szavamat a háború érdekében is. A há
borút szentté magasztosítja a honvédelem. A magyar tör
ténelemben meg épen szent és glóriával övezett. A ma
gyar háborúk majdnem kivétel nélkül szabadságharcok 
voltak. Gondoljunk Bocskayra, Bethlenre, Rákóczira, 
Kossuthra. A most lezajlott világháború pedig még bukásá
ban is, a magyarság egyik legnagyobb dicsősége.

A mi háborúinkat nem helyettesíthetjük a munka hő
seivel. Azon egyszerű oknál fogva nem, mert nálunk a munka 
és háború egyek voltak. Minden magyar ember harcolt 
mindig. Akár fegyvert, akár tollat, vagy kalapácsot for
gatott.

Végül, tiltakozom az általános emberszeretet ellen! Ez 
még a boldogabb időkben is utópia volt. Mostani lealá- 
zottságunkban pedig — öngyilkosság lenne.

De kérdezem, melyik magyar anya volna hajlandó
gyermekeit arra oktatni, hogy szeressék az oláht, rácot, 
vagy csehet?

Nem, igen tisztelt Iráné, nem! Soha! Amíg ezen a 
földön magyar anyák, magyar fiákat szülnek s míg nem 
lesz egyé az, ami négy felé vágatott, az integer Nagy- 
Magyarország, addig itt igenis a háborúért fognak imád
kozni még a csecsemők is és kicsiny szívüket nem a sze
retet, hanem a gyűlölet ringatja álomba.

A tündéreket meg hagyja meg kérem számukra, mert 
higyje el, annyira reális, annyira minden ideáltól irtózó a 
Mánk, hogy a Holnap számára is kell útravalónak valami.



Minden nemzet ősereje a nemzet 
leikéből táplálkozik. A nemzet lelke 
ép úgy, mint az emberi lélek halhatat
lan, mert isteni eredetű. Értékét azon
ban nem halhatatlansága, hanem tiszta
sága adja.

A nemzeti lélek tisztasága alatt ér
tem, ha idegen befolyás nem fertőzi 
meg, jelleme, erényei megmaradnak s 
idők folyamán természetesen fejlődnek, 
tökéletesednek tovább.

Szóval: a nemzet le'kc legyen olyan, 
amilyennek Isten alkotta, hordja magá
ban nemesedésének csiráit s azokat fej
lessze ki teljes pompájukban, minden 
fattyúhajtástól mentesen.

A magyar lélek a történelem egész 
folyamatán keresztül egyszerű jó és 
nemes volt. Egyszerűsége tette lehetővé, 
hogy a művészetek iránti fogékonysága 
a legszinpompásabb virágokat termelte 
úgy az irodalom, mint a zene, festészet 
és szobrászat terén. — Az irodalom
ban Vörösmarthy, Arany, — a zené
ben Liszt Ferenc, a festészetben 
Munkácsy Mihály, Zichy Mihály, 
a szobrászatban pedig Fadruszra utalok.

Jósága Európa-szerte szimpátiát kel

tett minden népeknél. A honfoglaló ma
gyar kardja hazát szerzett, jósága pedig 
sziveket! A legyőzött népeket sohasem 
kezelte rabszolgák gyanánt. Testvére
kül fogadta őket és mint egyenrangúak- 
kal bánt velük. Hódító magyar királyok
ról mitsem tud a történelem, csak vé
dőkről, ótalmazókról. Még azok a kirá
lyaink, akik alatt a Szent István koro
nája alá tartozó terület növekedett, még 
azok sem hódít >!tak a szó európai értel
mében.

Nagy Lajos világbirodalmat akart lei
állítani a római császárság mintájára, 
de a különböző nemzetek függetlenségé
nek épségbentartásával. Hollós Mátyás 
agyában pedig a mai diploma
táknál — néhány évszázaddal ko
rábban fogamzott meg a dunai-monarchia 
eszméje, mi Európát lett volna hivatva 
védeni a mohamedán törökök ellen.

A nemzet lelki jósága sohasem en
gedte, hogy a magyar kényúr legyen.

Nemességünk hagyományos lovagias
ságunkban és páratlan vitézségünkben 
tükröződik vissza. Legközelebb fekvő 
példa erre a lezajlott világháború.

A magyar katona legendás hősiessége

ma már a történelemé és senki nem vi
tathatja el tőlünk. A legszebb fegyverté
nyek a honvéd névhez fűződnek és dia
dalok glóriája övezi e nevet.

De nincs az a diadal, nincs az az el
keseredett ütközet, amelyben az utolsó 
baka is, nem a leglovagiasabban viselke
dett volna. A magyar hadikrónikák nem 
ismerik a rablást, fosztogatást, vagy más 
hasonló korcskinövését a hosszú Háború
nak. A magyar katona harcban oroszlán, 
a harc után résztvevő lovagias ellenfél, ki 

| a legyőzött ellenségnek szánakozó szív
vel nyújt segítőkezet s a legyőzöltet 

i megkönnyezi.
És mégis elbuktunk!
Elbuktunk, mert a nemzet lelke fertő

zött. Idegen maszlag, idegen áfium ká
bította el agyunkat és elhomályosította 
bennünk azt, ami isteni eredetű, ami 
örök és halhatatlan.

De én rendületlenül hiszek benne, 
hogy eljön a nagy ébredés, a nemzetnek 
önmagára való eszmélése, a nemzeti lé
lek megtisztulása. S ha ez bekövetkezik 
a nemzet ősereje hihetetlen erővel lava- 
szodik ki újra és dús virágzása előtt 
összeomlik Trianon!

Üzenet, amelyre nem megy felelel
Irta: Hangay Sándor.

Sürgönydrót szárnyán nem száll most 
a llir!

Nyelvtépett száj a nyomtatott papír. 
Fojtott a sóhaj — tompa szisszenés. 
Bódult nagy álom — lesz-e ébredés?
A szájon holtak némasága ül 
De zeng a szív a mellkason beliil! 
Telegrafál az dróttalan: — hahó!
Belep bennünket itten már a hó.

Tudjátok meg, hogy messze, valahol 
Bércek között a Nemere dalol 
Sivár, fagyasztón s merre jár, — nyomán 
Jégpánt szorul az ember homlokán 
Tüzes jégpánttól sorvad szellemünk 
S ha késtek még majd jégsphynkszek
c l l , leszünkzpnynkszek egy roppant pyramis-tetön 
Balványszobrok a puszta temetőn.

Mit ér, ha később észbe kaptok olt 
S fegyvert ragad, ma ernyedt markotok. 
Győztes hadakkal jöjjön bár a hun.
De lófő-székely nem lesz mán sehun. 
Az néma mind, szoborba dermedeil, 
Attila népe ráfeledkezett 
S új lelket adni, Isten hol vagyon,
Hol trónol Ö, vaj mellik csillagon?

— Zengő kiáltás igy száll dróttalan!
Ki érti azt? Csak virrasztó magam? 
Vagy tán csalóka hang és semmi más' 
Vagy mégis menne vissza biztatás?

Dehogy, dehogy . . .  itt éj árnyéka ül 
Csukott a szív és ólmozott a fül 
Pató Pál házán hálót szőtt a pók . . . 
Alusznak benn — s jaj — mélyen 

álmadók.

Egyre késik . . .
Irta: Juhász Gyula

Almomban varjak károgtak a fákon , 
M elyek tavaszi alkonyban rem eglek.
Az életem  is ilyen furcsa álom,
Csak egy való, hogy oly fájón szerellek

A kertben ültünk nyári ünnepélyen. 
Smaragd fiivön topáz bor csillogott ránk, 
Arany nap tündökölt az azúr égen 
S peregtek gyémánt hom okként az órák ,

A temetőben oly furcsák a hantok,
M ikor vig napfény m egcsókolja  őket 
S csattog fölöttük a tavaszi dalnok.
A szerelm em is ilyen tem etőkért!

A távoli hercegnő egyre késik,
De én kék  lampion m ellett virrasztók.
Uj holdra nézek, sóhajtok  az égig 
S m egcsókolok egy ismeretlen arcot!



Báró Perényi Zsigmond
Dicső ősöknek méltó unokája. 

A történelmi ' hagyományokban 
gazdag Perényi família húsz nem
zedéken át hagyta örökségül utó
daira azt a szent kötelességét, hogy 
a hazái és a nem zetei mindennél 
jobban kell szeretni!

S ezt a nemes kötelességet min
den Perényi önzetlenül teljesítette 
s ha kellett, életét is feláldozta 
érte.

A Perényiek terebélyes család
fája Perényi Zsigmond bárót V ili. 
Zsigmond néven jelöli. Édesalyja 
V//. Zsigmond a tradicionális ugo- 
csai főispáni székből kormányozza 
a család ősi vármegyéjét, s mint 
országgyűlési képviselő vesz részt 
hosszú időn át a törvényhozásban.

Nagyatyja VI. Zsigmond főren
diházi elnök, aki lángoló hazasze
retetéért 1849 okt, 24-én szenve
dett vértanúhalált a pesti Neuge- 
böude udvarán.

Báió Perényi Zsigmond pályája 
sem lehetett Imás, mint elődeié: a 
köziigyek terén dolgozni a haza és 
a nemzet javára.

Egész fiatal ember még, amikor 
szülővármegyéje Ugocsa küldi fel 
az országgyűlésbe. A fiatal képvi
selő kiváló tehetsége korán feltű
nést kelt. Tisza István figyelme 
felé fordul, s megbízást kap, 
hogy mint főispán, vegye át Má
ramaros vármegye vezetését.

Máramaros vármegyében való
ban egy olyan férfiúra volt szük
ség, akinek szeretetreméltó egyéni- 
sége, bölcs mérséklete és kiváló 
Politikai érzéke elsimítja azokat 
az ellentéteket melyek a nemzeti
ségi vármegyében addig sok és 
éles súrlódást idéztek elő a lakos- |

ság között. Hogy milyen sikerrel I 
végezte báró Perényi Zsigmond 
ezt a súlyos feladatot lízesztendei 
főispánsága ideje alatt, bizonyítja 
az a nagy szeretet, mely iránta 
a most oláh és cseh megszállás 
alatt levő Máramaros vármegye 
minden rendű és rangú lakossága

i őszéről még ma is megnyilvánul.
Máramaros vármegye főispáni 

székéből az uralkodó és a kor
mány bizal'.na a belügyi államtit
kári méltóság díszes polcára 
emelte báró Perényi Zsigmondot.

Hogy ez a kitüntetés milyen 
érdemes férfiút ért. — a há

ború éveiben tűnt ki különösen, 
amikor felelősségteljes állásá
ban, é jjelt nappallá téve dolgozott 
s vezette a hadban á lló  Nagyma- 

\ gyarország közigazgatásának  egész 
adminisztrációját. Érdemeinek elis
meréséül az uralkodó rendjelekkel 
díszíti és valóságos belső titkos 
tanácsosává nevezi ki.

Mint belügyminiszter súlyos 
politikai tevékenysége me'lett a 
társadalmi béke megteremtésén fá
radozik.

A kommunizmus alatt szervezi 
a társadalmat a nemzeti gondolat 
s az ország történelmi határainak 
védelmére. Amikor oly sokan kül
földre menekültek vagy félrevo
nulva, biztos fedezékből nézték a 
tomboló vörös íergeteget ő oda- 
állott a bátrak élére, s nem tö- 

1 rödve még az életével sem, szer- 
; vezi az ellenforradalmat. Az emlé

kezetes június 24-iki nemzeti ki- 
lobbanás vérbefojtása után vele 
küzdő baj társaival együtt báró 
Perényi Zsiginoftdot is vésztör
vényszék elé' á llítják  a bolsevik 
pribékek, halálra ítélik s csak Ro- 
manelli olasz ezredes  erélyes köz
belépése menti meg attól, hogy 
hazaszeretetéért dicsőemlékezetű 
nagyatyja vértanusorsát elhárította 
feje felől a Gondviselés.

A kommunizmus átkozott ural
mának bukása után megszervezte 
a Magyar Nemzeti Szövetséget 
amelynek élén mint országos e l
nök végez áldásos munkát a tör
ténelmi Magyarország eszméjének 

j valóraváltása érdekében.
Élete és munkássága példakép 

I minden becsületes magyar előtt!



Gróf Zichy János
Akármennyi csapás sújtja min

den században legalább egyszer a 
magyar né.nzetet: a nemzetföntartó 
történelmi Géniusz ugyanannyi
szor megajándékozza a nemzetet 
nagylátókörü, nagy cselokvőképes- 
ségü magyar magyar emberekkel

Ezeket a nagy embereket egyszer 
Hunyadiaknak, egyszer Bocskay- 
aknak, egyszer Rákócziaknak, egy. 
szer Kossuthoknak vagy Széché
nyieknek hívják.

De a történelemcsinálás Géniusza 
sohasem fejezi be alkotó munká
ját és ugyanazon tartalommal, 
ugyanazon lélekkel más és más 
magyar nevek viselőit iktatja nagy
jai közzé.

Ezek közölt kell felemlítenünk e 
pillanatban gróf Zichy Jánost is, 
akinek lelke teljesen átvan itatva 
mindazzal, almi tudományi, iroda
lom, művészet és — magyar!

Fájdalom ne'.n lehet általában 
azt állítani, hogy a nagy magyar 
nevek viselői egyúttal a magyar 
irodalom, tudomány és művészet 
pártolói is: de Zichy János gróf
ról mindenki tudja, hogy olyan 
szerencsés kivétel, akit büszkén és 
szeretettel iktatunk a Nemzet ér
tékei közé, mert a nagy Széchényi 
István óta, irodalmunknak művé
szetünk és kultúránknak nála na

gyobb megértője és pártolója még 
alig akadt.

A Zichyek nemcsak Magyaror
szág politikai történetében, hanem 
kultúrájában is vezetőszerepel vit
tek és visznek napjainkban,

Zichy János grófban a Zichyek 
minden erénye harmonikus össz
hangban egyesült. Mint politikus, 
— költő! Költő a szó legnemesebb 
értelmében. Mint ember, — megint 
csak költő, mivel ideáljaiért küzd.

Zichy János gróf a béke boldo. 
gabb éveiben a vallás és közokta
tásügyi miniszterséget töltötte be. 
Ekkor láttuk, hogy a magyar zász
lós úr mily széles látkörü, hatalmas 
tudású és nagy conceptiójú állam
férfi.

Hosszú és áldásdús nyilvános 
pályát futott be, de azok közé a 
ritka elmberék közé tartozik, akik 
zenithjükről sohasem hanyatlanak 
le. Pályájának csak fölfelé lendülő 
ága van,

A Zichy családban ő a seniora- 
tus gondnoka, amely polcra a csa
lád összes tagjainak bizalma 
emelte.

Uj magyar nap
Uj magyar Nap van felkelőben: 
Hiszek egy új magyar jövőben! 
Egyszemélyes szentháromságban: 
Négyrészre vágott egy Hazában!

Sz. L.

Örök élet
Irta: K om ái István.

Örök életben vagy már jó  anyain, —
Halott országban élek  itt fél-holtan.
Hiszen, tudom, hogy már többször is voltán>, 
Óh, látlak Én még halálom utáni

Öröktől fogva minden, minden él:
A porszem, vízcsepp s a szikra a Földön,
S a sok csillag az Égen mindörökkön 
Csak változik és alakot cserél.

Gyökér, törzs, ág, levél, virág, gyümölcs 
Már ott rejtőzik a picinyke magban,
És a gyümölcsből mag lesz szakadatlan  . .. 
így szüli újra önmagát a  Föld.

S az ég királya, az isteni Nap 
Maga is száz, meg száz bolygó szülője:
Mind úgy hasadt ki, repült ki helöle . . .
Mert ö maga is óriási mag

Azaz dehogy/ A Nap nem óriás:
Kicsinyke pont a nagy Végtelenségben . .
Nagy messze száll, sokkal lentebb az égen 
Szülője, _  melynek anyja újra más.

És milliárdnyi Nap s bolygó között 
Sok millió ös, millió utód van.
Halnak, születnek magva-szahadatlan 
A csodás gömbök, rejtelmes körök.

S a végtelen világ, a látható,
Kicsinyben, nagyban nem más csak jelenség,

Melynek mögötte ott él az Istenség:
A lélek, szellem, ész, — Az Alkotó.

Az A lkotó, ki rombol és teremt:
Ledöntve rosszat, durvát és silányatj 
Hogy szebbet, jobbat alkosson magának, 
Dicsőbbé téve az örök jelen t,

Oly gyengék, gyarlók az érzékeink, 
Sohsem tudjuk meg, hogy mi is a lényeg. 
Sem a sejtnek, sem a nagy M indenségiek 
Végső titkába szemünk nem tekint

De annyit immár mi is tudhatunk. 
Mindenütt Ész, Lélek Bölcsesség rejlik :
A külső formák ezt mélyen elrejtik, —
Mi is csupán itt eszközök vagyunk.

Anyám! te is ily szent eszköz valói 
Magas hatalmak szent akaratából,
Ki elszálltál e kis földi világból 
Oda, hol le lked  szebb hazát talá . .

Anyám! te átalad születtem Én 
Szent volt életed, még szentebb halálod  
Óh, van mennyország s azt te megtalálod 
Istennek jobbján, — szebb csillag ölén.

Halálodból halált megért fiad  
Én látlak ott a messze végtelenben.
A fájdalom  tett ily látóvá engem 
A fájdalom, mely új szárnyakat ad.

Nem hatolt oda szemem azelőtt,
Ahol most látlak a  láthatatlanban,

Honnan sugárzik le lk ed  szakadatlan  
Felém , bár messze van Égtől a Föld'

Atyám leikével le lk ed  újra egy, — 
Örök Atyánknál ott vagytok ti kelten  . 
Vigyázzatok rám fö ld i életem ben,
Míg itt marasztal engem égi kegy.

A furcsa város
Huszonhét évig csak futottam  
s egy furcsa városba jutottam

Ö, furcsa város! Csupa ab lak ! 
Mindenütt asszonyok kacagnak,

Párkányán fényes ablakokn ak  
üde virágok mosolyognak.

Érő gyümölcsök szaga árad  — 
nagy isten, szájam m ajd kiszárad.

Ó, mennyi csoda, mennyi álom, 
de ja j a kaput nem találom.

Szomjas kezem hiába rázom, 
nincsen kapu sehol a házon.

Nincsen kapu, hol beszaladjak, 
csak csupa ablak, magas ablak.

Az örömhöz még nem jutottam, 
csak  huszonhét évig futottani'

Bródy László,
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AZ ÁRPÁDHÁZ KIHALTÁNAK  
KÉRDÉSE

(3)
András megelégedett azzal, hogy jó

szágait átadta gyermekeinek és unokái
nak, de biztosabbnak tartotta, ha őket 
nem viszi magával a kormányzása alá 
kerülő Szlavóniába, ahol nem tudhatta, 
hogy milyen viszonyok fogadják majd 
őt s még attól is folyton tartania kellett, 
hogy a szeszélyes IV. László valami ok 
miatt megvonhatja tőle a kegyét és neki 
menekülnie kell.

Az osztozkodás magyar szokás sze
rint történt. A szülői ház a fiatalabb 
testvéré lett. Crouy vára és az uradalom 
így jutott Márkusnak s az újabb szerze
mény Allevard, amely Dauphineben volt, 
a Felixé maradt. Mivel azonban a Crouy- 
uradalom nagyobb értékű lehetett, mint 
az allevardi, azért Márkus készpénzben 
elégíti ki még ezen felül bátyját s inig 
az összeg, 1070 font toursi ezüstgaras 
ki nincs fizetve, addig négy előkelő ne
mes marad túsznak az Allevarban szé
kelő dauphin udvarában.

A két testvér fogadalmat tesz egymás
nak, hogy fegyverrel, pénzzel segítik 
egymást, ha kell; megtartják a vörös
fehér pólyás címerüket s minden hábo
rú jókba ,,Jeruzsálem” kiáltással men
nek, mert a vörös-fehér sz’nt összes ki
rályi és hercegi őseik, atyáik, nagyatyáik 
használták s zászlóikon meghordozták a 
jeruzsálemi háborúkban. Hogy pedig eze- 
kcf a megállapodásokat megtartják, 
nagyatyjuknak, a fenséges András ki
rálynak szent és félelmet keltő lelkére 
esküsznek.

A címernek vörös-fehér pólyái, ame- 
yeket mint ősi cimerükben levőket emlí- 

« ^thatók az 1279-iki brastoli szer
ződés függőpecsétjén, amelyről a tör- 
VH , emberei az* id é z té k  föl, hogy az 
)o állapotban volt, amikor ők megvizs- 
*a ták. A család egész mostanáig meg

írta: Dr. Nyáry Albert

tartotta ezt a primitív címert, amely i 
teljesen egyezik Magyarország legrégibb ! 
címerével, csak a fehér pólyák teljesen 
üresek, míg az ország címerében ezeken 
a pólyákon rendszerint állatok futottak.

Hogy a család harci kiáltásul a Jent- ; 
zsálem szót vette, az könnyen megért- ! 
hető. Dicső ősüknek ismert II. Endre j 
két ízben járt a Szentföldön; 1217-ben 
karddal kezében tett szolgálatot a ke- j 
reszténységnek, második. 1232—33-iki I 
útjából visszatértében pedig Estei Beát-1 
rixot jegyezte el. A jeruzsálemi hadjá- I 
rat már csak ennélfogva is fontos volt a 
Crouy-családra nézve. De meg abban a 
korban minden vitéznek leghőbb vágya 
az volt, hogy szentföldi háborúban ve
hessen részt s az osztozkodó, talán szin
tén ilyen sorsot remélő ifjak őseik leg
nagyobb, legragyogóbb érdeméül azt 
tudták be, hogy közülök többen jártak 
a Szentföldön. Ami, az Árpádház kö
rülményeit és összeköttetéseit tekintve, 
valószínű is. Jeruzsálem felé nemcsak 
nagy kereszteshadak vonultak, hanem 
kisebb csapatok is indultak időnként, 
hogy az ottani keresztény sereghez csat
lakozhassanak, sokan meg ilyen alkal
mat sem keresve, félig-meddig zarándok 
gyanánt igyekeztek a Szentföldre, hogy 
onnét megtérve, ezen útjukkal hír
nevüket öregbítsék.

A nevezetes és fontos osztálylevél, 
amelyben már szó van Felixnek Antal 
és Márkusnak János nevű fiairól is, Al- 
levardban kelt, ami az idősebb fiú na
gyobb tekintélyét mutatja.

1284-ben ugyanezen elsöszülöttség 
iránti tisztelet nyilvánul meg a ,,Ma
gyarországi Márkus, a tiszteletreméltó 
András magyar herceg fia” részéről, 
amikor bátyja Félix úr „beleegyezésével 
és jóindulatával" tesz alapítványt a sa
ját lelkiüdveért az amiensi egyháznál.

1290 jun. 28-án az amiensi esküdtek 
foglalkoznak „magyarországi nemes Fé
lix úr, a magyarországi herceg, András 
nemes fejedelem fia" özvegyének és ár

váinak panaszaival, amelyek Márkus el
len tettek vételárból kifolyólag.

Ebben az okiratban Andrást nem ki
rálynak említik, de már a „dúc” címe
zés mellé a ,,prince”-t is odateszik, ami 
talán a szlavóniai közjogi méltóságot 
jelzi.

1292 aug. 26-án Szicziliai Margit, Va- 
lois Károly neje, a Valois királyi ház 
ősanyja jelenti, hogy „néhai unokatest
vére (cousin), a nemes Magyarországi 
Félix lovag, aki valamikor a Somme mel
letti Croy részbirtokosa volt s kedves 
nagybátyja (oncle) főnemes magyaror
szági András hercegnek az idősebb fia, 
hihetőleg bűntény következtében élete 
virágjában meghalt.” (1284 februárban 
az előbbeni oklevél szerint élt, 1286 dec. 
9-én egy későbbi szerint már halott.) 
Hogy a boldogultnak lelkiüdveért ál
landó misét szolgáltassanak, bizonyos 
dézsmákat köt le Margit az amiensi egy
háznak.

Ez az okirat igen fontos, annál is in
kább, mert az amiensi egyház halottas 
könyvébe is be van vezetve, hogy Szi
cziliai Margit azért tette az alapítványt, 
mert „Félix lovag neki atyai és anyai 
ágon rokona."

Bár Félix a crouy uradalom őt meg
illető részét már régen átadta testvéré
nek, az alapító-levél mégis megemléke
zik arról, hogy valamikor a nevet adó 
birtoknak résztulajdonosa volt. Mintegy 
olybá látszik tekinteni a fejedelemasz- 
szony halott rokonát és ennek gyerme
keit, bár a hivatkozás megvan még Ma
gyarországra, mint akik egy új család
nak, a Crouy-nak első tagjai. És ebben 
nincs is csodálkoznivaló.
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A PERÉNYIEK
Ezeréves történelmünk lapjait for

gatva újra meg újra elénk tűnik egy ro- 
gyogó név: a Perényiek neve. Nemze
tünk históriája egyetlen magyar család
nak sem juttatott olyan fontos és di
csőséges szerepet, mint az ősmagyar 
Perényi családnak.

Már az Árpádok korában emlegetik 
a Perényieket, s századról századra ol
vasunk róluk egészen napjainkig.

A Rákócziak, Báthoryak, Zrínyiek és 
sok más történelmi család csak egy
két tagjával, vagy egy-két rövid század 
keretét betöltő időben tűnik fel meteor- 
szerű fénnyel hazánk egén, — de a Pe
rényiek neve ott tündököl a magyar 
idők egész folyamán, az Árpád-ház har
caitól a mai napig.

Zászlósurak voltak a család tagjai 
már a magyar előidőkben, — hadvezér, 
nádor, vajda, bán, országbíró, korona
őr, püspök, főispán telt a famíliából 
akik apáról fiúra húsz nemzedéken át 
hagyták örökségül a szabadságért küz
dő hősi kardot és a kultúra fáklyáját.

Nem írunk történelmet, csak egy futó 
pillantást vetünk a Perényiek történe
tébe csak jelezzük a létünk legendás 
időket, amikor a perényiek küzdöttek a 
haza javáért, s amikor vagyonokat ál
doztak a nemzeti művelődés oltárán.

A Perényiek ősi fészke a Kassa kö
zelében fekvő Peren, vagy Perény köz
ség a hozzá tartozó várral. A községet 
és a várat Dobos Orbán comes kapta 
donációba Árpádházi III. András ki
rálytól 1292-ben. Dobos Orbán volt a 
Perényiek őse, akiről először tesz em
lítést a történelem.

Egykorú oklevelek szerint a királyi 
donációba kapott Perentől veszi nevét 
a Perényi-család.

Dobos Orbán fia I. Perényi János 
1316-ban Róbert Károly király főpo
hárnok-mestere volt. János fiától I. Si
montól származik a bárói, II. Péter fiá
tól a nádori ág. A Csák Máté legyőzé
sére indult sereg egyik vezére egy Pe
rényi volt.

Nagy Lajos uralkodása alatt 1374- 
ben I. Simont istentiszteleti páros vias- 
kodásban testvéröccse II. Péter meg
ölte. I. Simon a királyi ház hü embere 
volt, — innen kezdődik a Perényi-csa
lád gyors emelkedése.

Perényi (X) Miklós Felsőmagyaror- 
szág főkapitánya volt. Péter pedig or
szágbíró. Zsigmond király korában ö 
verte ki az első oláh betörést Erdély
ből s ezért a király erdélyi vajdává 
tette és nagy uradalommal ajándékozta 
meg. Hunyadi Jánossal együtt ő volt a 
nemzet legkiválóbb hadvezére a török 
előnyomulások idején. Több csatát ve- 
tuz iS .a v r̂na* csatában esik el I. 
Ulászló király védelmében 1444-ben.

A Perényi fiúk Mátyás király híres 
udvarának emlegetett gavallérjai vol
tak.

A párviadalban elesett I. Simon fia
III. Péter országbíró, akinek fia!

IV. János 1430-ban máramarosi, majd 
1434-ben szepesi főispán volt. bőasz- 
talnokmester korában mint követet 
Lengyelországba küldték, hogy onnan 
II. Ulászlót a trónra meghívja. János 
a Nyalábvár és a körülötte fekvő 36 
falu ura volt., s mikor Ulászlóval együtt 
Lengyelországból Magyarországba jött, 
Nyaláb várában pihentek meg. A monda 
szerint azóta nevezik a vár alatti köz
séget Királyházának.

IV. János fia V. János  1457-ben Ugo- 
csa vármegye főispánja lett, majd 
1491-ben főajtónállómester. Ennek fia 
Gábor 1512-ben Ugocsa és Máramaros 
főispánja volt s a mohácsi csatában 
esett el. Felesége, a történelem lapjai
ról ismert Frangepán Katalin megörö
kítette nevét az irodalomtörténetben 
is. Frangepán Katalin volt az, aki az j  
első magyarnyelvű könyvet Kom
játhy Benedek le’kipásztor bibliafordí
tását: Szent Pál apostol leveleit kiadta. 
Komjáthy a nagyasszony udvari papja 
és gyermekeinek nevelője volt a Nya
lábvárban, itt is fordította le a bibliát 
magyar nyelvre. Az ő bibliafordítása 
volt a magyar protestánsok első templo
mi könyve, amelyet még a Károli Gáspár 
bibliafordításának megjelenése után is 
hosszú időn keresztül használtak a re
formátus lelkipásztorok.

A mohácsi csatatéren hét Perényi 
esett el, többek között III. Perényi Im 
re nádor fia Perényi Ferenc nagyvá
radi püspök is, kinek a csatatéren fel
talált gyűrűjét ma is kegyelettel hord
ja a késői unoka.

Perényi Imre nádor hitvese volt Ka- 
nizsay Dorottya, aki a mohácsi csata
téren elesett II. Lajos király és a többi 
hősök holttestét összeszedette és elte- 
mettette.

A mohácsi csata utáni időkben Sza- 
polyai János királlyá választásakor a 
fejérvári diétán Perényi Péter (V.) ko
ronaőr, erdélyi vajda, — az elesett püs
pök testvérbátyja — adta át a koronát 
Szipolyainak. Mikor Ferdinánd haddal 
lépi át az ország határát s Budát is el
foglalja, Enyingi Török Bálinttal együtt 
Perényi Péter is Ferdinánd híve lesz, 
mert tőle reméli az elpusztult ország

újraépítését. Meghódol Ferdinándnak. 
de kiköti, hogy ,,ne háborgatlassék 
amennyiben magát az igazi és jó ke
reszténynek vallja Krisztus és az evan- 
géliom szerént". Ez annyit jelent, hogy 
a főúr minden birtokán szabad lett. a 
protestáns hit tanítása és gyakorlása 
ami nagy nyereség volt a protestán- 
tizmus számára, mert Perényi volt az 
ország egyik ‘leggazdagabb főura, ki
nek Felsőmagyarország több vármegyé
jében, a Hegyalja környékén, a Dráva 
vidékén és Ugocsában voltak kiterjedt 
birtokai. Birtokain templomokat építte
tett, a protestáns papok és tanítok ki
képzésére pedig megalapította a híres 
sárospataki főiskolát.

Mikor Szulejman szultán újra hatal
mas hedsereggel támadt Magyaror
szágra s Ferdinánd hadai, — melybe 
még Ili. Pál pápa is küldött zsoldoso
kat, — nem tudták feltartóztatni a tö
rököt és az a reménység, hogy Magyar- 
ország a török iga alól felszabadul, — 
szertefoszlott, a kétségbeesett nemzet 
Perényibe vetette minden bizodalmát. 
Benne látta egyetlen hivatott vezérét. 
Hatalma, tekintélye olyan nagy volt, 
hogy a kétségbeesett Ferdinánd trónját 
féltette tőle. Megvádolta azzal, hogy a 
királyi koronát magának akarja meg
szerezni s ezért 1543-ban elfogatta és 
börtönbe vetette. Ott is pusztult cl a 
börtönben. Magyarország e hatalmas, 
nagy embere. Á török diadalmasan nyo
mult előre. A várak német zsoldosai 
egymásután nyitották meg Buda, Siklós, 
Pécs, Esztergom, Tata, Székesfejérvár 
és más erős várak kapuit Szolimán ha
dai előtt, csak egy kis sziklavár Valkó 
vára védekezik vitézül, pedig nem csa
tákban edzett, hadvezér a parancsnoka, 
csak egy lelkes asszony, de ezt az asz- 
szonyt Perényinének hívják . . .

Perényi Péter kis fiát Ferencet Szo- 
Hmán szultán túszként magával viszi 
Törökországba, s azóta nyoma veszett. 
Talán ott pusztult el valahol a Mar- 
mora-tenger partjain, vagy — talán tö
röknek nevelték, harcos janicsárnak, 
akinek utódai lehet, hogy ma is élnek. 
Szigligeti Ede írt erről romantikus



1925 március 16 31- 119

színdarabot, melyet a Nemzeti Színház
sokáig adott. ..............

Perényi Imre nádor közvetíti az örö
kösödési szerződést II. Ulászló és a 
Habsburg-ház között, s ezért római 
szentbirodalmi herceggé lesz. Tökete- 
rebes várában van eltemetve. Vörös- 
márvány koporsófedelén alakját élet
nagyságban, vállán hercegi palásttal fa
ragta ki egykorú szobrász keze.

A család szabad magyar voltát büsz
kén hangoztatta, s talán ebből magya
rázható, hogy Imre nádor fia Péter 
már nem is használja a hercegi címet.

A Rákóczi Ferenc (II.) szabadság- 
harcának története két Perényi nevet 
örökíti meg. Perényi Miklós és Perényi 
Farkas 1707-ben, mint kuruc táborno
kok harcolnak a szüzmáriás zászlók 
alatt a magyar szabadságért.

Az 1848—49-iki szabadságharcban is 
az elsők között látjuk Perényi Zsig- 
mond bárót. Mint a főrendiház elnöke 
vezeti Debrecenben a főrendek tanács

kozásait. Lángoló hazaszeretetéért bitó
fán szenved vértanúhalált a pesti Neu- 
gebáude udvarán 1849 október 24-én.

A Nemzeti Múzeumban a Perényi- 
család levéltára őrzi az 1222-iki arany
bulla egyik hiteles másolatát. A Pe- 
rényi-család áldozatkészségéből épült 
sárospataki főiskola egy esztendővel ez
előtt áldozott kegyeletes ünnepélyen 
alapítója emlékének.

A Magyar Tudományos Akadémia 
j falára illesztett Széchenyi-emlékmü 
alakjai között ott látjuk a vértanú Pe
rényi Zsigmond báró nemes alakját éro- 

i  be öntve. Nevéhez méltóan, családja ha
gyományaihoz híven ö is lerótta áldo
zatát az ország legelső és legtekinté
lyesebb tudományos intézményének 

| megalkotásakor.
Sok-sok Perényi nevét kellene még 

felsorolnunk, hiszen ennek a családnak 
minden tagja csak a hazáért dolgozott, 

j áldozott, élt s ha kellett, — kész volt 
i meghalni is!

Egyetlen magyar család sincs, amely 
érdemekben, kiválóságban vetekedhet
nék a Perényiekkel. Pedig a családnak 
még főrendi diplomája sincs, de már 
Zsigmond király korában főnemesi elő
jogot élvez, s mindig az ország főren
déi közé tartozott.

II. Ulászló király a vörös pecsét hasz
nálatára is feljogosította a Perényi- 
családot. Minthogy vöröspecsétet csak 
a királynak van joga használni, a ne
mességet csak fekete pecsét használata 
illeti meg — ez a királyi kitüntetés a 
többi zászlósurak közül is kiemeli s 
legelsővé teszi a Perényieket.

Milyen keserű valóság az, hogy a Pe- 
rényiek ősi fészkét, felvidéki birtokait 
most cseh martalócok pusztítják! . . .

A Perényiek bízó hite, áldozatos ha
zaszeretete reménységet gyújt minden 
becsületes magyarban, hogy elrabolt 
határainkat, ősi földünket újra magyar
nak mondhatjuk nemsokára, — ha mi 
magunk is úgy akarjuk . ,.

Jókai a drámairó
Irta: Pintér Jenő.

A regényíró mellett a drámaíró meg
lehetősen háttérbe szorult az utókor 
előtt. Pedig Jókai Mórt annak idején, 
az önkényuralom és kiegyezés korában, 
a jobb drámaírók közé számították. Igaz, 
hogy nem alkotott klasszikus értékű 
drámai munkákat, de a maga idejében 
jó szolgálatokat tett a fejlődő magyar 
színpadnak s buzgó munkásságával 
ugyancsak iparkodott kiérdemelni a kö
zönség szeretetét.

Jókai Mór színműírása romantikus 
drámaköltészet. Az életet a képzelet túl
zásaival mutatta be. Nyelve pompázó 
volt, jelenetei jól hatottak.

Első irodalmi kísérletét, a Zsidó fiú 
című verses tragédiáit, 1843-ban írta 
Kecskeméten. Ekkor 18 éves volt. Kéz
iratát. Petőfi Sándor másolta le, aki az 
egyik színésztársulattal éppen Kecske
méten játszott. A tragédia a Magyar 
Tudományos Akadémia egyik pályáza
tán dicséretet nyert, de csak félszázad 
múlva bukkant elő az Akadémia kéz
irattárából.

Mikor a fiatal szerző vidékről Pestre 
került, újból megpróbálkozott a dráma
írással. Egyelőre sikertelenül. Első da
rabja, mely a színpadon is megállta a 
helyét, a Dalma (1852) volt, a hazájáért 
még szerelmét is feláldozó avar király
leány története. Dalmát atyja, Oldamur 
a.v,ar király, fiúnak neveli, mert nincs 
fiú utóda s az ország a törökökkel kötött 
szerződés értelmében, ezek birtokába 
menne át: a leány esküt tesz a titok 
megőrzésére s hazája boldogságáért le- 
kiizdi nőiességét. A darabot költői nyel
véért az őskori meséjébe ügyesen bele
szőtt hazafias eszméjéért, jól fogadta a 
pesti közönsg. Sikere volt a Manlius Si- 
nisternek (1853) is, egy őskeresztény 
történetnek, mely a katakombák világát 
és a császári Róma fertőjét mutatta be 
szomorú szerelmi történet kapcsán. A 
darabon a francia romantikus drámák,

elsősorban Victor Húgónak, erős hatása 
látszik. Költői hatását nagyon dicsérték 
az egykorú bírálók. Még jobban tetszett 
a Könyves Kálmán (1855), melyben Kál
mán király és Álmos herceg testvérhar
cát látjuk: a jólelkü király ismételten 
megkegyelmez gonosz öccsének, míg vé
gül türelmét vesztve, kiszúratja szemét;

; környezete igazat ad neki, de ő lelkiis- 
meretfurdalásoktól üldözve, megtört 

í szívvel száll sírjába. A tragédia nem 
mondható különbnek e korszak jambu- 
sos történeti drámáinál, de van benne 
néhány igen szép és hatásos jelenet.

Nagy zajt támasztott a Dózsa György 
(1857). Ebben az 1514. évi parasztláza
dás vezére eszményítve jelenik meg. A 
főurak kigúnyolják a vitéz embert, Zá
polya János fölgyújtja házát, bántal
mazza anyját, meg akarja keríteni meny
asszonyát, sőt a szent kereszt jelvényét 
is letépi melléről, mire a vérig sértett 
hős fellázad az urak ellen. Bosszúérze- 
lébe belevegyül a Csáky Lóra iránt ér
zett szerelme, de annyira nagylelkű 
hogy elengedi a fogságba került főúri 
leányt, sőt kedvéért még az elfogott fő
uraknak is megkegyelmez. Lázadását le
verik, megteszik az előkészületeket ki
végzésére, ekkor megjelenik börtönében 
Csáky Lóra, el akarja szöktetni, de Dó
zsa György nem fél a haláltól s emelt 
fővel megy a vesztőhelyre. Az elszánt 
parasztvezér alakját nagy szeretettel 
rajzolja a szerző. Valóságos mártírt lát
tat benne. Dózsa Györgyben az igazság
talanul szenvedő milliók fájdalma jele
nik meg, de vannak alakjában egyéni 
vonások is, melyek igen alkalmasak az 
olvasók rokonszenvének fölkeltésére. A 
szokásos Jókai-féle túlzások nem egy je
lenetet megfosztanak valószerüségüktől, 
egyes helyeken erős a lirizálás, de azért 
a darab a maga egészében különb Jókai 
Mór addigi drámáinál.

A szigetvári vértanukban (1860) Zrí

nyi Miklós és Szulejmán szultán küzdel
me mellett egy lelkes magyar honleány
nak, Annának, szerelme lép előtérbe. 
Anna vőlegényét elfogják a törökök, az 
ifjú törökké lesz s mint a szultán követe 
jelenik meg az ostromlott várban, ahol 
menyasszonya ráismer. A leány borzad
va fordul el a renegáttól s csak akkor 
bocsát meg neki, mikor a szerebues ifjú 
a vár bevétele után vele együtt önként 
meghal. Jókai Mór történeti drámái kö
rül ennek a tragédiának volt. legnagyobb 
sikere. Hősei nagyon tetszettek, haza
fias szelleme elragadta a közönséget. A 
korfestés és lélekrajz nagyobbára jó is, 
hatásos jelenetek nélkül sem szűkölkö
dik a darab, dialógusai költőiek, de me
séje vontatott, az érdeklődést pedig 
erősen csökkenti az előre látható ki
fejlet.

Ezután hosszabb szünet következik 
Jókai Mór drámaírói pályáján a Milton 
(1876) előadásáig. Ennek tárgya az an
gol történelemből való: Milton, a költő 
és államférfiú, megtagadja leánya kezét 
egy kírálypárti lovagtól, mire ez bosszút 
esküszik, elcsábítja a vak költő ifjú ne
jét, de terve még sem sikerül, mert Larn- 
bert, Milton leányának vőlegénye, pár
harcban megöli: maga Milton, csalódva 
neje szerelmében, fájdalmának áldozata 
lesz. A színdarab tragédiának gyönge, 
de sok szép gondolat van benne, sok 
igaz érzés és néhány nagy jelenet. 
Nyelve is gazdag színekben. Egy hatásos 
dramatizált regény benyomását kelti. - - 
Aminthogy Jókai Mór szívesen is dra
matizálta regényeit és novelláit. A Szép 
Mikhál, Az aranyember, A fekete gyé
mántok, A bolondok grófja, Gazdag sze
gények, K eresd a szíved, Helvila, F e 
kete vér mind megjelentek színpadon is. 
Ezek mellett több alkalmi darab, egy 
népszínmű és két történeti játék.



Tisza István özvegye
Megnyílt a geszti sírbolt, hogy ismét 

magába fogadjon egy fáradt vándort. A 
Nagyúr özvegye pihenni tért, Utette tö- 
viskoszorúzta fejét hitvesi hűséggel, 
mindörökre az ura mellé. Az élet már
tírja és a magyar tragédia hős áldozata 
örök álmát alussza. A magyar sajtó osz
tatlan tisztelettel, hódoló kegyelettel í 
emlékezik meg Tisza özvegyéről, az 
egész magyarság áhilatos szánalommal 
kísérte utolsó útjára korának legtipiku
sabb és legszerényebb nagyasszonyát, 
akinek a Végzet oly fájda'mas Golgotha 
útat jelölt meg és amelyet ő erős lélek
kel, mély vallásossággal, de vérző szív
vel végig megjárt. Most e’csöndesedetl 
fölötte az élet vihara, az Ismeretlenbe 
szállt a lelke, hogy ott megtalálja leiké- i 
nek felét.

Tisza özvegyének életrajzi adatait, 
felaprózva vagy egyöntetű egészben bi- i 
zonyára meghozza majd a magyar sajtó, j 
én csak egy-két pillanatfelvétellel hódo
lok emlékezetének.

Mikor a parlamenti merénylet után a I 
szenvedély orkánja legmagasabb fokát 
érte, egy halálsápadt arcból két hűséges, 
meleg szem mágikus erővel nézett visz- 
sza a vasember szemébe. Ez az össze
ölelkező tekintet bátorított, örült, imád
kozott. Ez egyszer a Végzet szárnya nem 
érte halálosan a Nagyurat, még örülhe
tett egymásnak ez az előke'ő emberpár.

A gróf ősmagyar nyugalmával, lelki- 
erejének babonás fegyelmezettségével, 
szuggesztiv hatásával az indu1atokat le
fegyverezte. Hívei rajongó imádattal 
siettek hozzá, hogy a meghiúsult me
rénylet fölötti örömüket kifejezhessék, 
ellenfeleinek sűrű hada megdöbbent fé
lelemmel nézeti Tiszára: mint egy mit- 
hoszi alakra, akin az orvgolvó sem fog: 
és őszintén örült a nagy ellenfél meg
mentésén.

Egy puritán megjelenésű úriasszony, 
fent a parlamenti karzaton egy pillanat
ra sem vette le hűséges tekintetét a 
Nagyúrról, kczlyüt'en kezével öntudat
lanul homlokához kapott, végigsimította, 
mintha fel nem foghatná, hogy most, má
sodszor ajándékozta meg őt a sors az 
urával, korának legnagyobb magyarjá
val. S mikor az indulatok számuma e’ült

Irta: Mók Ferencná.
és a Nagyasszony is távozni készült, 
percre megingott alakja, támaszt kere
sett a jobb keze. De a másik percben 
már felemelte fejét, arcáról senki sem 
olvashatta le a lelkében vonagló fájdal
mat, nyugodtan útjára ment, hogy ismét 
elfoglalhassa a hitves őrtálló helyét a 
Nagyember oldalán úgy mint eddig, elő
kelő, klasszikus reménységgel.

Az operában ,,Tosca" forró muzsikája 
szólt. A híres szépségű foyerben szeré
nyen meghúzódva vártam. Látni akartam 
egészen közelről azt az emberpárt, mely

az általános érdeklődés közepén állt. 
Az emeleti bordóbársony szőnyegen las
san, szinte visszakivánkozó lépésekkel 
jött le Tisza gróf, karján a feleségét 
grandseigneur-i udvariassággal vezetve. 
Nehány lépésnyire tőlük két civilruhás 
úr jött, szemük az ország legelsőjének 
karcsú alakján. Még jól emlékeztem a 
parlamenti elhalványuló arcra, annak a 
hü asszonyszemnek tekintetére, most is 
mély érdeklődéssel néztem arcába, mely 
le nem tagadhatta egykori nagy szépsé
gét. És átsiklott tekintetem az ura ar
cára. Valami csodálatos harmónia ült 
azon a két nemes arcon, mintha egy kö
zös érzés, közös hangulat, közös lelkí- 
gyönyörüség uralta volna őket. A nemes 
zene, az opera erősen drámai hatása 
alatt álltak mindketten és mégis — 

j  olyan két teljesen zárkózott, olyan el
utasítóan büszkén nemes arcot sohasem 
láttam. Lesütöttem szemem és megérez- 
tem: ez a kivételes emberpár sakkban

tudja tartani az érdeklődő kíváncsiságot.
Nemsokára Tisza hadbavonult, a ke

mény huszártiszt hazafias szívének hivő 
parancsának engede’meskedett és a há
borús politika nagy tagadója — vere
kedni ment ki a frontra.

A Nagyasszony akkor is követte lé
lekben az urát s amit akkor, a háborús 
jótékonyságban, örökbecsű munkát vég
zett, hódolat volt a harcban álló hitves
nek.

És mikor utolsó útjára kisérte a Nagy
urat, akit szemeláttára lőttek le a „vér- 
telen forradalom" pribékjei, hogy aztán 
egyetlen gyermekének, ifjabb Tisza Ist- 

! vánnak szemeit zárja le, — fogadalmat 
tehetett, hogy Gesztet és férjének utolsó 
álomhelyét többé el nem hagyja. A kas
télyát körülvevő parkba nem lépett mióta 
a kettős mártir koszorút oly mélyen 
nyomta nemes homlokára a Végzet, ha
jó gondoltainak egyetlen pihenője há
rom gyönyörű unokája volt. Ide mene
kült, ha a bánat súlyát már alig tudta 
elviselni. S a kicsikék gondtalan moso
lya, ezüsthangjuk, márványnemességü 
arcába az enyhültnek egy-egy sugarát 

! varázsolták. Teljesen visszavonultan élt,
! hozzáférhetetlen volt. De, ha házíasz- 
í szonyi minőségét parancsolóan követelte 

a társadalom kényszere, fegyelmezettsé
ge, antik nyugalma csodás volt. A nagy
asszony vendégeit magyaros egyszerü- 
séggel fogadta, szerette, ha unokái ilyen
kor is asztalánál ülnek. Egyszerűen fé
sült, — alig-alig ősz hajával, sima fe
kete, régimódi előtt, blúzában, királynői 
méltósággal ült az asztalfőn. Vasparan
csokhoz szokott komornyikjai mögötte 
álltak. Az ebédvégi feketekávét — ma
gyaros egyszerűséggel az ebédlő asz
talnál ő maga szervírozta. Szolgakczek 
elébe tették a csészéket, az üvegekben 
behozott forró kávét és ő mindenkinek 
személyesen töltött és odaküldte ko
mornyikjával a vendégnek sorba. Ha 
c£y-egy vendég előzékenységből vagy 
véletlenül továbította a csészét, a Nagy
asszony halk, de biztos hangon oda
szólt: ,.önnek küldtem azt a feketét’ 
ősi szokás szerint, vendégeinek maga 
osztotta ki a dessertet is, pl. a földi ep
ret, mely kedves csemegéje volt s mely
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éveken át reggelijét képezte, özvegy
sége alatt, ha mint háziasszony kény
telen volt szerepelni, nagyon keveset 
beszólt, kérdései rövidek voltak, de oly 
tömörek, hogy hosszas, kényelmes vála
szokat provokálhattak. Ilyenkor udva
riasan figyelő arccal szembe nézett a 
beszélővel, de tekintete egy-egy percre 
átsuhant a három viruló gyermekarcra 
az unokáira. Életmódja halk, egyszerű 
volt. Patriarkális szokás szerint belső 
cselédségét maga szerette fizetni, ebből 
a jogából nem engedett. Gazdaságát hi
vatott kezekre bízta, nem avatkozott 
semmibe. Nagynevű ura szellemi kin
cseit sem forgácsolta el, kultuszt sem j

csinált belőle, ezzel sem kívánkozott 
az érdeklődés pódiumára, előke'ő gesz
tussal urának minden Írását, politikai 
dolgait a leghivatottabb kézre bizta: a 
Tisza István emlékbizottságra. Hogy 
mily áhitatos kegyelettel csüngött ez a 
boldogtalan asszony korán sírba szállt 
szerettein, ime egy példa: Egyetlen fia, 
még Csáky grófleánnyal kötött házas
sága lí,^n’ Hűkor hazatért afrikai útjá
ról, közel Geszthez, egy erdő ölében 
egy nemes ízlésű kastélyt épített. Már 
tető alatt volt az épület, csak a befeje
ző munkákat kellett volna megcsinálni 
s jött a Halál. Az építési eszme félbe- I 
maradt. És az édesanyja, a nagyon j

árva, magányos asszony, fellobbanó 
energiatüzzel keresztül vitte, hogy fiá
nak, tervezett otthonát nem szabad be
fejezni, senkinek sem szabad abban 
lakni. Talán majd egyszer az unokák 
fejezik be a müvet.

# #

Kripta-csöndjében pihen a Nagyasz- 
szony, fáradt szíve most már megnyug
szik, sokat szenvedett lelke végre meg
ölelheti újból, eltávozott kedveseit 
gyermekeit és az urát, a magyarok már
tírját.

Gróf Zichy Jánosné
A magyar nagyasszonyok között is a 

legelőkelőbb helyet foglalja el. Prae- 
destinálják erre: kivételes műveltsége, 
ritka lelkijósága, mindenkit lebilin
cselő kedvessége.

A Szép uccai Zichy-palota puritán 
egyszerűségű s ép ezért igazi müízlés- 
től ragyogó meghitt szalonjában "> a 
társaság lelke: bájos, közvetlen, elő
kelő.

Ez a palota régi időktől fogva arról 
volt nevezetes, hogy a született arisz- 
tokratia itt ad találkozót a szellemi 
élet aristokratáinak s a társaság lelke, 
összetartó ereje háziasszonyának fen- 
költ szelleme.

Ide tért meg Zichy Jenő keleti uta
zásaiból. Itt mondotta el azokat a cso
dás történeteket a Kaukázusról és a 
magyarok rejtelmes őshazájáról, amit 
egy emberöltőn át keresett s> melye
ket ma már az egész művelt világ bá
mul. Itt hallották először Zichy Ist
ván nagyszerűen fölépített munkáját a 
magyarság őstörténetéről és a honfog
lalás műveltségéről. És végül ebben a 
salonban ragadták el legelső alkalom
mal a hallgatóságot Zichy Géza a fél-

kezű zongora-virtuóz és zeneköltő 
nagyszerű composítiói, hogy aztán meg
hódítsák az opera színpadát.

Művészetektől volt ál és átitatva 
mindenkor a nagyasszony salonja. Egy
formán érdeklik őt az irodalom, fes
tészet, szobrászat és zene. De nem
csak lelkesedni tud értük, hanem ál
dozni is. A magyar művészetek támo

gatásában, pártfogásában mindenhol 
a legelsők sorában találjuk.

Könyvtárában a világirodalom reme
kei mellett ott vannak a magyar iro
dalom java termékei. Éber figyelemmel 
kiséri a nemzeti élet minden megmoz
dulását és örömmel, lelkesedéssel siet 
segítségére mindennek, ami szép.

De Zichy János grófné nemcsak a 
kultúrmegnyilatkozások iránt viselte
tik gyöngéd szeretettel, hanem a so- 
ciális kérdések is érdeklik. Finom 
asszonyi lelke csodálatosan megérzi az 
emberi szenvedéseket és boldog, ha se
gíthet rajtuk.

Az evangyeliumi emberszeretet az 
övé. Nem dobbal, nem lármával gya
korolja a jótékonyságot, hanem a szí
vével. ,,Ne tudja a bal kezed, amit a 
jobb csinál" — mondja az írás szava 
s ez az igazi jótékonyság.

Ez jellemzi mindenben a Nagyasz- 
szonyt! A mindennapi élet vásári za
jától visszavonul, de ahol egy fenkölt 
lelkű asszony tehet — ott mindenkor 
tesz egész szívvel és teljes részvéttel.

A régi magyar nagyasszonyok lelke 
él benne s boldog az a nemzet, akinek 
ilyen nagyasszonyai vannak!

Rohanás a tavaszban
Irta: M écs L ász ló .

Ki tu d ja  m ióta! talán  ez er  év e  
Fut a  S ors  a u tó ja  az  É jb e  ve lem  . ■.
Pár p e r c e  csu p án , h og y  a fén y re  k iérv e  
L á tok  $ a  c s o d á k  özön ét f ig y e lem :
M ost é b r ed  a  f ö ld , a  ha lá lszag ú  táj,
Sietni, sietni, s ietn i m u száj!

H urrá, rohan u n k , m ara d o z n a k  az orm ok, 
M aradozn ak  a  v ö lg y e k , a  v árak , a  múlt, 
L á tok  p a ta k o t , h id ak a t, su ta  tornyot,
Pár p erc : s  f e le d é s  bu ta  fá ty o la  hullt 
L e m ögém  . . . A utóm  ragyogón  tova  száll, 
Sietni, sietni, s ietn i m u száj!

R ohan u n k, a  Tavasz m ag asu l f e l  az űrben, 
D irigál c s u d a -b o t ja :  k ife s tik  a  lom b, 
D irigál: s a  p arasz t a  d o h o s  szagú szűrben  
K ik o co g  s v e t e g e t . . ,  M ár z ö ld ü l a d om b  . •.

D irigál: jön  a szél s a v etésb e  kuszái,
S ietni, sietni, sietn i m uszáj!

R ohan u n k falun át, ho l a  g y erm ek  a sárban  
J á t s z ik  . . . L a k o d a lm aso k  é n e k e  /o,
K otló  a  to já sokon  ül a kosárban .
— A  Tavasz d irig á l: s a  g y erek , c s ib e  nö, 
Pár p e r c :  s  ö reg es  a p ihés, p ic i szárny: 
Sietni, sietni, s ietn i m uszáj!

Pár p illa n a t: é s  a  m en y ecske  öröm m el  
U j é le t e t  em tet a m elle  haván.
F a k a d o z n a k  a  fákon  a  sz irm ok  özön n el,
J ó  voln a m egálln i, leszá lln i talán.
Szirm ot s i m o g a t n i . H iába! h a  fá j :
S ietn i, sietni, sietni m uszáj!

R ohan u n k, rag ad ó  autóm  tovavágtat, 
F elv illan  egy  em beri a rc  s  tov a  vész . . .  
M ár hu ll a  s z ir o m . . . h ú zog atja  a  fák a t , 
A g y ü m ö lc s . . .  a m ezőn  a  k a lá sz  f e j e  kész .

K ön y örü lj au tóm  V ezető je , megállj\
Sietn i, s ietn i, s ietn i m uszáj!

R ohan u n k fe jem en  fe lh ő z ik  a  gondom  
A ra tó k  d a la it  d u d o rá ssz a  a  s z é l :
K ifu tu n k  a  T av aszbó l!  Túlnan a dom bon  
Ott le s k c l  a  N yár, m eg  az Ősz, m eg  a Tói. 
T e szörn yű  so fő r , p á r  p ercr e  m eg á llj! 
Sietni, s ietn i, s ietn i m uszáj!

R ohan u n k, p ih en éste len ü l dü börögve. 
Ö klöm m el ütöm  a T itok -v ezető t:
Mig h á tra tek in t v igyorogva, röhögve  
A H a lá l . . . N ev etése  lid érc , tem ető k  
S zaga  ra jta , h a d a rv a  su sog ja  a  sz á j: 
Sietni, s ietn i, s ietn i m uszáj!

Nagykapos.
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Harmadik temetés
II. Rákóczi Ferenc szülelésének 250-ik év

fordulójára.

Kassai dóm körül sürgés-forgás támad 
Tünnek-tiincdcznck lomha, éji árnyak . . . 
Csilfagmiriádok fénye messze lángol,
És tündér pompában ébredez a tábor . .

Trombiták rinainak. . .  rézdobok peregnek: 
Hangos hírhozói érkező ser eg n ek ...
Ragyogó sörényű paripák robognak, 
Paszomántos csákók forgói lobognak . .
. . .  Megdobban a föld i s . . .  Kardok éle Villan. 
Nyusztos kacagányok prémje meg-megcsillan. 
Bánatos borongás rezdül át az erdőn,
Tárogató hangja sir, zokog kesergőn . . .

ózellem hadak jőnek komoran-keueiyen  . .  . 
Büszke kuruc-király poroszkál az élen . . .  
Balról B ezeréd i. .  . jobbfelöl Bercsényi,
S azután sorjában leghívebb vitézi:
Pekry, Bornemissza, Béri Balog Adám, 
Látogatnak vissza, tüzes mének hátán, —
Ott üget Jávorka  — Fodor nyalka siáia ,
Esze Tamás, Lóczy minden p a lo tá s a ...
Hátul — vérző, veszteit honja állapotján  
Búsúló agg léptet: labancverő Bottyán,
S a vezér örökös, bús, kisérő társa:
A szépszavú básbug — hű íródeákja  . . .

. . .  Gyorsan közelegnek s Kassa városának 
Széles piacterén hirtelen megállnak . . .
Elpihen a t á b o r .. .  A zaj csönddé halkul.
Csak a fejedelem  fájó szava jajáu l:

— Vitézim! halljátok . . . Keserűim szánjátok. 
Még holtom után is megfogott az átok,
Próbára tesz Isten! . . .
Ja j!  kegyetlen a sors — szörnyű a hatalma — 
Földi porsátramnak nincsen nyugodalma 
Mért hoztatok vissza/?

— Nem tudok itt soha, soha megpihenni,
Mig másé egy fűszál — s egy rög, egy csipetnyi 
F öld . — mig másnak terem,

Meg őseim jussát latrok bitorolják:
Drága szülőföldem  — édes Magyarország 
Addig — Isten H ozzád!...

— Nincsen nyugovásom áthos szolgaföldben - -  
Váljanak bolyongó parányok belőlem
A mérhetien ű rb e .. .
Szór/átok poraim szét a zúgó szálba, 
Folyamok vizébe!. , ,

Kóbor szelek szárnya . . . Fürge víz hulláma 
Sodorják, vigyék cl — hányják hamvát széjjel 

i Az új hontalannak!. ..

j — Messze idegenbe mily szép is volt álmom  - -  
I Rodostó, Rodostó mért kellett megválnom, 
t Elszakadnom fő ie d ’/?

Itt a beteg szívre nincsen csodabalzsam, 
Tövisből van párnám, kő a derékaljam ,
Riasztó az á lm om !...

— Nem tudom már hinni, hogy egyszer: meg
virrad,

i S Tágon felett kigyúl egy tündöklő csillag:
A reménység-csillag . . .  

j S meghallom a harci mének dobogását,
Büszke Turul madár-szárnyak csattogását,
S a győzelmi himnuszt! . . .

; — A hit balgaság csak . . .  Hiába .. . hiába 
Elárvult Nemzetem súlyosabb igába 
Sorvad napról-napra —
Boldogtalan nép ez — nem akar, vagy gyáva!? 
S mint a részeg lepke fénylő gyertyalángba 
Szédül — hullámsirba!. . .

— Meddő itt a sirás — Hiába — nem virrad! 
Szedjétek hát össze porladó csontimat,
Ha még kedves Néktek,
S ássatok majd új sirt — idegen hazában,
K ék Marmara partján, szép Törökországban  — 
A nagy bu jdosón ak!. . .

Majd elnémul s z a v a . . .  gyorsan lova vágtat, 
Patkója nyomába jó, hóka lovának 
Csillagszikrák hullnak . . .
Szellemvitézei összesúgnak-búgnak:
Neki vágjanak-e a m érföldes útnak!? —
S tüstént határoznak . . .

Egyik fejszét ragad . . .  másik deszkát ácsol, — 
S koporsót faragnak felvidéki fából 
Tartós nyoszolyának . .  .
Azután lemennek sötét kripta-mélybe,
S a szentelt hamvakat csókokkal becézve 
Uj nyughelyre rakják . . .

Keleten p itym allik . . .  Csillogó fénycsova,
S hüs, hajnali harmat hull a koporsóra, —
Erdő lombot hullat — díszes koszorúnak,
S megindul a menet - harmadszor temetni — 
Messze Rodostóba . . .

Búgó vadgalambpár fájón megsiratja, — 
Szellő fel-felkapja a hirt s tovább a d / a . . .

1 Virágok suttogják, patakok m orm olják: 
Kuruc-király s o r sá t .. .

Láthatatlan menet vonul alvók felett 
Viszik a koporsót hegyen-völgyön ától 
Komoly méltósággal,
S mint fek e te  felleg húzódik utána:
Egy letiport nemzet vigasztalan gyásza. 
Fuldokló siráma . . .

S olyan félelm etes, hús, s iko lió  c hang. 
Mintha száz vészharang 
Kongása zavarná tá jak  néma csendjét, — 
Mintha rabm agyarok láncukat tépd esnék . .

Gejza.

A „Nemzet“ Toborzója
Irta: Vályi Nagy Géza.

Csak az jöjjön , ki tudja, hogy miért jön, 
A szennytelen, szűz lobogó alá, 
Amelynek lengő, háromszinü szárnyát 
Golyó tépázta, vihar szaggató . ■ .
Ki hisz a zászló selymére kihímzett, 
Dicső jelszókban rendületlenül,
És védi, védi a becsület sáncát,
Mikor mindenki elhullt — egyedül!

Csak az jöjjön , ki tudja, hogy miért jön, 
Kinek szándéka: tiszta, célja : szent,
Ki elriasztó rom, üszkös világán,
Nem rombol újra, de épit, teremt ■ ■ 
Ki tud remélni, tűrni, lelkesülni,
Kit nem hitvány bér, ám az eszme csal, 
És száz veszélyen, száz poklon kérésziül 
Utolsó szívveréséig — magyar! ■ ■ .

Csak az jöjjön, ki tudja, hogy miért jön. 
Ki megérti a kor intő szavát,
S lelkében hordja széthullt, rab Iájának 
Örök keservét, nagy tragikumát ■ ■. 
Mindegy, ha tizen, százan is leszünk

csak
Kik elszegődnek hős apostolul,
A mustármag csirát hajt nemsokára. 
S hatalmas, büszke törzzsé izmosul!

Csak az jöjjön , ki tudja, hogy miért jön. 
Kinek két karja érc, a leste: vért,
S ha kell tűzhelyet, életet feláldoz,
Egy visszaszerzett, magtermö rögért.
S halóporában is azt súgja a jka :
— Oh szép volt, méltó volt ez áldozás! 
Csak az jöjön, ki tudja, hogy miért iön, 
És senki! — senki más!
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GRÓF ZICHY GÉZA, 
a félkezü nagy zeneszerző, kinek 
halála évfordulóján a múlt Hó
napban nagyszerű zene estélyt ren
deztek. Legnagyobb alkotása a 

„Nemó" című opera volt.

LORD BYRON,
Angolország legnagyobb lyrikusa 
aki a görögök oldalán küzdve a 
törökök ellen, Hősi halált halt. 
F.gykorú aeélmetszet után mulat

juk be.

sZKNDREY ZSIGMOND 
a nagy magyar nyelvész és tudós. 
Röviddel ezelőtt megjelent mese- 
gyűjteménye Arany János halha
tatlan költészetéi új megvilágí

tásba helyezi

RABINDRANATll TAGORE 
India prófétája és az egész világ 
ünnepelt költője. A Pantheon ki
adótársulat érdeme, hogy magyar 
nyelven összes munkái megjelen

nek.

ZOLTÁN VILMOS,
a halk zenéjü költő, a meghitt, 
művészi melódiák mestere. Csak 
kevesen tudják róla, hogy kiváló 
természettudós is. A „Nemzet'' 

munkatársa.

BÓNY1 ADORJÁN
A fiatal Írói nemzedék egyik leg
erősebb egyénisége. Regényei és 
novellái a legfinomabb művészetet 
lehelik. Az Érdekes LJjság főszer
kesztője. A ,,Nemzet" munkatársa.

LÖRINCZY GYÖRGY, 
a ragyogó tollú nagy magyar el
beszélő, kinek most megjelent 
könyve „Az álmadó Bükk", or
szágos feltűnést keltett. A „Nem

zet" főmunkatársa.

SHIRÁTÖRI KURAKICHI 
tokiói egyetemi tanár, a turáni gon
dolat nagynevű, tudományos képvi
selője, lelkes magyar barát, jól be
szél magyarul, a hun kérdésről írt 
több jeles műve a világirodalom

ban nagy elismerést nyert.

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

Pierrot Colombina ablaka alatt
C olom bina! szegén y g itárosod  

a b la k o d n á l teé r ted  ep ed , 
v irága id  kö z t , les te tt  a ja k k a l  
áb rán d oz ik , á lm o d ik  t ev e le d ,

C olom bin a! szegén y g itárosod
a b la k o d n á l  a  h o ld d a l együtt les. 
virágaid  k ö z t , les te tt  a ja k k a l  
sz ivem n ek  új a la k b a n  m egszüless.

Colombina! szegény gitárosod
ablakodnál csak árnyékodra vár 
virágaid közt, lestett a jakka l 
ha alakod  véletlen arra jár.

Colombina! szegény gitárosod
vágyva várja ha zörren ablakod  
virágaid közt, lestett a jakka l 
az első csókod  ájjadon leadod

Colombina! szegény gitárosod
ablakodnál álm odik teveled  
úgy várja, várja hogy ledobod neki 
kuszán firkált szerelm es leveled.

Colombina! szegény gitárosod
a b la k o d n á l--------- oh hát te nem érzed?
púderes arccal, festett a jakka l
lehozzad küldött búcsúzó szavakkal 
meghal, szegény — teérted.

Rexa Dezső
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Báró Perényi Zsigmond vértanú emlékezete
( Báró Perényi Zsigmond vértanú 

sírjánál a Kerepesi úti temetőben
1920 október 24-én — kivégezteté- 

sc 71-ik évfordulóján a nemzet k e 
gyelete gyásziinnepélyn áldozott a 
vértanú emlékének. Az em lékbeszé
det dr. Raffay Sándor ev. püspök 
mondotta. Gyönyörű beszédében, 
melyet egész terjedelmében közlünk 
— tökéletes jellemrajzát alkotta 
meg Perényi Zsigmond bárónak: a 
férfiúnak, a hazafiúnak, a vérta
núnak.)

,,Hullatja levelét az idő vén fája
Hatalmas rétegben terítve alája"

4
Szemfödelül talán a megtiport, 

az összetört, a szégycnhalálra 
ítélt szegény magyarságnak!

Kegyelettel ünneplő közönség!
Nagy miagyar éjszakában el

aludt bennünk s körülöttünk min
den fénysugár, csak síri mécses 
imbolygó világa az, mely mellett 
gyászunk s veszteségünk könnyeit I 
elsírjuk.

Szégyenítö fájdalmak terhétől j 
roskadozó lelkünk a halottak or- : 
szágába menekül, hogy elzokog
ja búját, bánatát

Virágtalan sír ma minden egyes j 
igaz magyar szív, melyben egy ez- ; 
redév minden dicsősége s egy ' 
szépnek álmodott jövendő min- I 
den reménysége el van temetve. :

Lombhullató fa most a magya
rok ősi nemzete, sűrűn pergeti 
leveleit a föld avarára s minden , 
egyes levél egy élő keserv, egy f 
megsiratotti meggyászoll remény, j

A nagy magyar éjszaka lomb
hullató ősze borong ma felettünk í 
Csak a nagy idők nagy alakjai- j 
nak ragyogó emlékei világolnak i 
előttünk. Élő nagyságokban szó- ' 
gény lett a magyar föld, vezérlő 
csillagokban szegény lett a ma- i 
gyár ég.

Ezért hajtott cl ma a lelkünk j 
keserve a temetőkertbe, mert itt 
világolnak még csak igazi nagyok | 
a példaadás fényével, az elhívás 
kötelezésével a tétován kesergő | 
magyarság előtt,

A nagy idők egyik legnagyobb 
és legtisztább vezéralakjának a ; 
sírjához zarándokoltunk el, hogy 
az ő példája ihlesse meg, az ö 
önfeláldozása kötelezze nagy let
tekre, honmentő munkára e meg
fáradt, önbizalmát veszteit, árva 
nemzedéket.

Perényi Zsijtmond bárói, a sza. f 
badságharc e nagy vértanúját nem 
kell jellemeznem. Eléggé jellem
zi őt a haza atyjának, Kossuth 
Lajosnak egyik levele, melyet a 
bécsi forradalomról írt Helti lg- 
náchoz. Ebben markánsan jellem
zi Pcrényit aki öt még Bécsbe 
érkezése estéjén felkereste, Pe
rényi ekkor így szólt Kossuthoz- 
..Barátom, ez itt mór a forrada- 
Iom_ Majd lösz nálunk is. J£s a 
forradalom azzal a te beszédeddel 
csinálódott, melyben azt mondád 
hogy a magyar királyi és osztrák 
cszázári korona közti ellentétet 
alkotmányossággal ki lehet egyen 
hton,. Tudod-e, hogy te ezzel egy 
nagy abszurdumot mondtál? Nem 
lehet azt kiegyenlíteni! Ezek az 
emberek itt körülötted azt kép-
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Kossuth Lajos ajátke/.ü levele 
Hclfi Ignác országgyűlési képvi

selőhöz.

I zelik, hogy csak a sanctio legyen 
meg, minden jól lesz. Dehogy 

I lesz! Hiszen azt a sanctiót igy- 
j  amúgy majd csak hazavisszük, de 
1 tudod-e, miért visszük haza?
! Azért, mert megcsalnak. Nem lc- 
j hét azt az ellentétet kiegyenlite- 

j  ni. Vagy osztrák egységes biro- 
; dalmi provoncia, vagy elválás 
! Tertium non daun. Minden, ami 
I e kettő közt van, csak amolyan 

színházi dccoratio, csak amolyan 
cafrang, mellyel magunkat ámít 
juk hogy állami életünk rongyait 
ne lássuk. Ily időkben jó az em
bereket ismerned. Hát én tudtod- 
ra adom már most, hogy engem 
a cafrang nem ámít, nekem a pro- 
vinciáskodás nem kell. Én el va
gyok határozva a másik irányba 
menni. Légy bizonyos benne: a 
dolgok oda fognak menni, oda 
kell menniök. Én készen vagyok 
menni a végletekig, győzelemre, 
ha lehet, az akasztófára ha kell,

; Én megyek. Ezt akartam tudtod- 
ra adni",

,,Én — írja Kossuth — megille- 
tődéssel néztem férfias arcába 
amint e nagy dolgokat oly indu- 

! latlanul. nyugodtan beszélte,
I mintha egy sakkjátszmáról szó

lana és azt mondám neki: .,Te 
látnok vagy a látnok hivatása a 

I népet vezérelni. Vezesd nemzetei
det!" ő  elmosolygott és ennyit 
mondott: ,,A vezér nem csinálja 

I magát, ö csinálódik. A vezérsé- 
| get a körülmények adják. Neked 
I adták, vond igádat, te szegény! 

Kötelességed",
Micsoda hatalmas szullemóriás, 

micsoda tiszta, nemes jellem, 
micsoda világosan látó elme mi
csoda vezérségre hivatott böl
csesség s micsoda eszánt hazasze
retet nyilatkozott meg ebben az 
éjszakai bizalmas beszélgetésben, 
mely egy nemzet és a nemzet egy 
nagy fiának sorsát döntötte eh E 
nagy embert Kossuth „kimagasló 
alaknak", „példátlanul egyedül 
álló mesterének" nevezte, akinek 
„emléke előtt leborult".

Én is leborulok s boruljunk le 
mind akik a nagyot, a nemeset, 
a fenköltet, a hazáját áldozatok
kal szolgálni akaró embert meg
érteni és becsülni tudjuk.

Perényi a legnagyobb áldozatot 
hozta elveiért, hazájáért. Áldo
zatul adta tulajdon életét. Azt is 
úgy hozta meg, mint egy szelem- 
óriás. Itt se én jellemezzom, jel
lemezze őt tulajdon levele melyet 
71 évvel ezelőtt ezen a napon haj
nali 3 órakor írt a feleségéhez. 
Mikor ez a megsárgult levelet ol
vasom, megillelődés borzongása 
fut át a lelkemcm. Milyen nyugod
tan, milyen egyenletes vonások 
kai rójja papírra egy fölényes, 
egyenletes szív érzéseit, egy nagy 
lélek gondolatait! Miilyen jézusi 
megadással, micsoda erős hittel 

! rendelkezik elhalandó testéről, 
i milyen vigasztaló melegséggel gon

doskodik elárvult, koldusbotra 
jutó kedveseiről!

„Most pedig éljelek bol
dogan bensőséggcl szereteti 
enyéim, — Isten veletek, crö- 

i  sftsen benneteket a szenvedéssk



1925 március 16 31. 1 2 5

elhordozására. Éljetek boldogan 
szeretteim. Isten áldása legyen 
rajtatok és veletek. Utolszor csó
kollak, de éppen olyan forrón és
bensőségesen, mint azelőtt, mikor 
,„ég rám is mosolygott a világ".

„Vigasztalásodra szolgáljon az, 
kedves Testvérem, hogy amilyen 
életemben valók, olyan vagyok és 
maradok halálom óráján is: . . . 
Szégyent halálom m odora nem 
hoz rátok és ne le lejtsétek , sőt 
szemetek kövesse Testvéredet a 
síron túl is, mint erélyes férfiút, 
aki ott fenn vigasztaló szem ekkel 
fog reátok nézni".
Emlékezve gyászoló véreim, én 

mélységes megilletődéssel olvas
tam e sorokat, melyekből egy ha
talmas, emelkedett lélek képe 
tükröződik vissza. És leborulok 
emlékezete előtt némán, tisztelet
tel, de nem érzem magamat elég 
vakmerőnek arra, hogy Pcrényi 
Zsigmond bárót jellemezzem. F é
nyesebben nem lehetne úgysem 
jellemezni életét, mint Kossuth 
Lajos jellemzi, sem a halálát, 
aminek fenséges voltát saját so
raiból látjuk kidomborodni.

S midőn leborulok emléke előtt 
és sírjára tapadt tekintetem, sze
mem olvasni kezd a sirhalom fű
szálaiból. Megannyi intést, pa
naszt súg felénk valamennyi. 
Hadd mondjam el hangosan c he
lyen, amit Perényi Zsigmond né
ma sírja most felénk susog: 

„Lássátok magyarok, micsoda 
világraszóló szégyen esett raj
tatok! Ne higyjetek hát minden lé
leknek, hanem vessétek próbára 
a telketeket, ha vájjon a hazasze
retet és a becsületes erkölcs 
ihlette-e meg? Vak nép megy 
csak világtalan vezérek után, akik 
őt nyomorba, szégyenbe gyalá- 
aatba vezetik",

„Elveszett az ezeréves szent 
magyar haza! Most ne azt keres
sétek, hogy ki vesztette el? Most 
csak azt keressétek, hogy ki szer
zi vissza? Van-e a csonka ország 
polgáraiban annyi lemondás és 
áldozatos hazaszeretet hogy oda 
tudjanak állni, miként egy Peré
nyi a nagy cél szolgálatába.- és 
elindulni a cél felé dicsőségre, ha 
lehet, bitófára, ha kell!"

„Rákóczi sírját idegen nép tart
ja hatalmában; Thököli hamvait 
nem magyar föld őrzi; Bocskai, 
Bethlen fejedelemségén szolganép 
tipor; az aradi 13 hiába várja ma
gyar szívek pihentető énekét, 
hiába vágyik a nemzeti lobogó 
biztató meglebbenésérc; szűz Ko
márom várát árulók tapodják, ko
ronázó Pozsony népek szemetjé
nek a gyűjtőhelye: kincses Ko
lozsvárott megsemtürt idegen ina 
a magyar. És még pirulás nélkül 
tudunk egymás szemébe nézni 
mi magyarok, büszke apák sajnált 
utódai, mikor örökségünk kéthar
madában minden emlékünk meg
gyalázva, minden vérünk kiüldöz
ve, minden tisztességünk megfer
tőzve kiált segítség után?! őseid
től öröklött kardodat ne Övezd 
föl többé, te mindent tűrő, pará
nyi magyar, melynek voltak, de

úgy látszik, nem lesznek többé 
j vértanúi!"

„De mégis! Nőin vértanuk-e 
mind, aíkik most a hazátlanságot, 
az éhséget, a fagyos tél Ínségét 

i tűrik ezen a rideg világon, csak 
1 azért mert magyarnak születtek? 

Álljatok össze, ti szenvedők, s 
változzatok ne tűrő, hanem !íar- 
coló hősökké, hogy ismét nektek 
füstöljön az otthon, ismét nektek 
zendüljön a biztató madárdal, is- 

i  mét nektek teremjen puha fehér 
j  cipót az ősök vérétől megtermé- 
! kenyített szent magyar anyaföld".

„Nemzetünk összetörve, orszá
gunk megszaggatva, becsületünk 

j rongyokba tépve, jóhirnevünk 
! sárbatiporva, ősi szén koronánk 

gazdátlanul sarokba dobva! Mi 
i vagyunk a népek söpredéke, mi 

lettünk tehát a világ csúfja, oh 
1 én nemzetem! És most ráteszitek

A Perényiek ősi kastélya Nagyszőllősön.

KANKÓ VÁRA
a Perényiek ősi-fészke Nagyszől- 

lős mellett. Ugocsa megyében.

BÁRÓ PERÉNYI ZSIGMOND 
a vértanú.

a gyalázat koporsójára a fedelet 
a szégyenletes, a koldussá alázó 
béke törvénybeiktatásával! Kik e 
hazában valaha a hazáért meghal
tak, azok mindenikének sírja egy- 
egy kiáltó szemrehányás: És ti 
még mindig tétlenül nézitek a 
gyalázatot és a rombolást? Ti 
még mindig pártokban taktikáztok 
s nem tud összeforrni a szivetek 
az egyetlen szent kötelesség tel
jesítésére?"

Én. hallom a vértanuk sírjából 
feltörő vádoló sóhajtást és ha 
megszakadna is bele a szivem, 
afkkor is belckiáltanám intésüket 
ez erővesztett parányi nemzedék
be. Mert én tudom, hogy amely 
nép el tudja tűrni a megcsonkítás 
gyalázatát, az jövőjéről mondott 
le. Amely nemzet nőm tud elő
dei nyomán haladni, annak nem 
lesznek többé utódai. Amely nép 
nem érzi a múltak kötelezését, az 
sem a múltat, som a jövendőt nem., 
érdemli meg!

Nemes vértanú, én hallom és 
megértem néma beszédedet. Pi
henj csak békén, én tudom, hogy 
magyar szív is dobog még a ma
gyar földön, melynek lesz még új 
fölámadása!

Te csak pihenj csendesen, pél
dád erősít, emléked fölemel! Pi
henj és álmodj, hogy itt e földön, 
melyért áldozattá lettél, él még a 
magyar!

Téli estén
Most tér a  Nap az éjtszaka  ölébe, 
Biborsugárral festi az eget,
S amint a messzi égaljon leballag. 
Pufók-vörösen búcsút integet

hodros fc lhőcskék  fürdőnek füzében, — 
Megannyi csipke, könnyű cifraság. 
Hófehér kép p el tekint fö l reájuk  
A jégvirágos télesti világ.

Ünnepi csend. Csak idebent szobámbam  
Duruzsol halkan, jó lesön  a tűz.
Telkem e csendben végtelenbe surran, 
Ábrándos kedvem  'messze-messze üz . .  .

Téged csodállak, piros égi katlan, 
Végtelenségben izzó ős-kohó\
Egykor b elő led  cseppent otthonunkká - -  
Távolról bámul most e  sárgolyó,

Uram, mily Eszme, lángokból születni,
Égi bölcsőnek tudni a tüzet!
Úgy tűnni el, de mindig égni s élni,
Mint a világot járó Napszmed!

Hanyatló Nap, te vagy a múlt a  kezdet.
— Vájjon milyen lesz, mit hoz a jövő?
A fény hunyorgót, száll a lomha este,
S megborzongat a néma hómező . . .

Mondják, hogy egyszer kilobban a máglya. 
S ítélet lesz a világ alkonyán . —
Óh, mintha látnám az utolsó emberi 
Fenséges, hideg hóravatalán . .  .

Pattog a tűz , .  . fejem  álom ra hajlik,
Mesék felhő je  szivemen lebeg,
S az örökélet hitét gyújtogatják 
Mennyországkerti, illatos tüzek . .  ,

„ György Lajos.

Oh de szép volt. . .
Oh de szép volt, oh d e  égett 
Szép szemedben a  sugár!
Lelkem  néha visszatéved  
És tehozzád visszajár.
Itt van újra képzeletben  
Kezeimben kis kezed ,
S érzem, am ely ég szemedben  
A sugárzó meleget.

Fénye megvan, oh de lángja 
Szem eidnek veszve már,
Mintha hervadt őszi tájra 
Szállna bágyadt napsugár . .  .
Szobor lettél, hideg márvány.
Szemed is csak úgy ragyog,
Oly hidegen tekint már rám,
Tőle, oh m ajd megfagyok!

Zoltán Vilmos.
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A mi diáktanyánk
Irta: Rákosi Jenő.

Abban az időben, melyre most gondo
lok, Thaly Kálmán még híres poéta 
volt. Ezt abból tudom, mivelhogy akko
riban minden reggel, diákmise végén, 
amíg a többiek az imádságot mondot
ták ,,pro imperatore nostro“, én lérden- 
állva egy csöndesen magamban elsut
togott Miatyánkot küldtem az Isten 
trónjához, olyan fohász kíséretében, 
hogy valamikor olyan poétává engedjen 
az isten lennem, amilyen most Tnaly 
Kálmán.

Óh mennyei naivitás, óh szüzhit, oh 
áldott ifjúság, óh szent és szép remé
nyek kora!

Ebben az időben voltunk lakótársak 
Csukássi József és én, soproni diákok. 
Jóval több immár, mint harminc esz
tendeje. ő  az ev. líceumba járt, én a 
bencések gimnáziumába. A véletlen va
lahogyan összesodort bennünket egy jó
módú polgárcsaládnál, ahol egy kis 
szoba volt kettőnk lakása. Az élet, me
lyet ott folytattunk, olybá tűnik fel ma 
előttem, mint egy remek kompozicíójú 
falfestmény, melyet félig elmosott az 
idő. Hol kezdődnek a vonalak, hol vég
ződnek, szinte csak sejteni lehel már; 
de bájoló a hajlásúk itt, kedves a talál
kozásuk amott; egy helyen a tökéletes
ség egy része, amott csak a töredéke, 
az egésznek bübáját inkább érezni le
het, semmint látni, kimutatni és föl is 
tüntetni valamely harmadik személy 
számára.

Diákok lettünk volna s egész bizo
nyos, hogy rendesen eljártunk az isko
lába? de a tanulásunkra semmit sem 
emlékezem. Csak azt az egyet tudom, 
hogy én csináltam néha az ő latin pen
zumát, ő pedig az én szabad fogalma
zásaimat. Mert igen eleven szellemű 
fiú volt s én feltétlen hódoltam írói ta
lentumának. Tudom, hogy kettőnknek 
volt egy flótája és kettőnknek egy haj
sütővassá. Mind a kettői én kezeltem 
ügyesebben s én többször égettem el az 
ő haját, mint ő az enyimet. Ami a fló
tát illeti, azt mind a kelten csak sanyar
gattuk.

Ketten nagyon hamar megszerettük 
egymást s mások, nevezetesen az ő kol- 
legái, ugyancsak megszerettek minket 
kettőnket is. Lakásunk gyorsan valósá
gos diákkaszinó lett. Az Olympus le.hői 
nem lehettek sűrűbbek, mint e szobá
ban a dohányfüst, se az érzelmek szár- 
nyalóbbak az istenek tanyáján, mint a 
mienken. Hiszen akik odajártak velünk 
együtt, mind az Olympuson túl jártak 
vágyaikkal, kivévén mikor tarokkoz
tunk. A nagyobb rész a színészdicsö- 
ségre vágyott. Szinte mind azok akar
tunk lenni s azt hiszem, a bolondok há
zához jobban hasonlított tanyánk, mint

egy tisztességes Olympushoz, mikor 
egyszer híre jött, hogy E. Kovács Gyu
la — gondolom Beregszászon — beál
lott színésznek. Volt közöttünk egy le
gény, tán Kéry Kálmán, aki valahol 
Kovács Gyulával járt iskolába. S a tör
ténet, hogy ime egyik kollegánk volt 
kollegája, akit mi már e lépésénél fogva 
is testvérnek s olybá vettünk, mintha 
mindnyájan jártunk volna vele valahol 
iskolába; tehát történet, hogy egyik 
kollegánk kollegája elég bátor volt s 
átugrotta a Rubikont, ez minket mód 
nélkül fölizgatott. Napokig csak Kovács 
Gyula boldog bátorságáról beszélget
tünk. Mi magunk bárhol jártunk, min
denütt ezt a Rubikont láttuk magunk 
előtt, mindig az ugrásra készültünk. 
Szerencsére egyikünk sem ugrotta át. 
Nagyon magas volt a partja; félelmünk 
szüléinktől. Ez visszatartott mindnyá
junkat, de annál féktelenebbül dőzsöl
tünk vágyában.

Akkoriban Sopronban csak német | 
színészet volt. A bécsi német színészek 
szerettek oda lejárni klasszikus reper
toárjukkal. Persze mind ott voltunk 
egy-egy shakespearei estén s azután 
megszereztük a könyvet, természetesen 
németül, mert hiszen magyar fordítása 
még akkor nem volt és úgy, ahogy 
Sopronban megtanultunk németül: iszo
nyú fáradhatatlansággal deklamáliuk 
éjjel-nappal III. Richárdot.

Hol vannak, akik e kedves diákélet 
hősei voltak? Visszaemlékeztek-e ama 
napok naiv verőfényére most, hogy Jó 
zsit, akkori örömeink s illúzióink egyik 
társát, örök pihenőre kisértük?

Perlaky Kálmán képviselő urat ott 
láttam a gyászolók közt. Kéry Kálmán, 
mint szavaló, őszinte bámulatunk és 
naiv irigységünk tárgya; Vöröss Pista 
a társaság Adonisza, az ő irigyelt bar
na fürtjeivel, hozzá mestere, a mi nyak- 
gatott hangszerünknek: a flótának. 
Koch Adolf, Binder J., Torkos László 
és a mi két külön Saphirunk Lessner és 
Weisz? És a Szigethy testvérek? És a 
többiek? Harmincöt év óta járunk 
azóta külön külön útakon. Akit mesz- 
sze se sodort közülünk egymástól a 
sorsa, annak is olyan nagyon régi do
logszámba megy mindez, hogy szinte 
idegenen jár el egymás mellett.

Minket, akik a kis tanyán a hosszú
soron gazdák voltunk, minket tartott 
együtt a gondviselés: Józsit és engem. 
Mi is egy darabig távol voltunk egy
mástól, de vágyaink közössége, amely 
ifjúkori barátságunkat kötötte, kézen 
fogva vezetett át az életen, idehozott 
bennünket a fővárosba egyazon ügy 
szolgálatában. Sőt egy majdnem csudás 
fordulattal egy tanyába tett bennünket

szürkülő hajjal: a ,,Budapesti Hirlap"- 
ba. Hajsütőre immár nem volt szüksé
günk, de ha nem is flótánk, egy volt a 
nótánk. Ami játék, ifjúkori vágy illúzió 
volt; a soproni kis tanya művészi áb
rándjai, az önképzőköri becsvágyak, a 
diákújság zsengekori kísérletei: itt fér
fias munkaképpen, életcél, komoly szol
gálatképpen, a haza oltára körül ismét
lődött és eltart a sírig.

Mi ketten ifjúkori ábrándjainkat lát
tuk és szerettük egymásban. Melyikün
ket nem temettek el tegnap?

Nincs szebb dolog, mint a lelkes ifjú
ság. Nincs édesebb, mint a lelkes kor
ból eredt barátság. Az újabb keletű 
szakadósabb. Egy rokon lélekben ifjú
sága illúzióit s tisztaságát bírja emlé
kül az ember s benne, ha elveszti, töb
bet veszít, mint egy embert, mint a ba
rátot magát.

De minden veszendő, ami földi.

Tavaszban
Állsz a lovászban izzó lángpalástban, 
b ejeden  a nap sugár-koronája.
Erdő, patak zeng nászba-indulásban.
Óh lány, óh tavasz ifjú szép ará ja .

Körösköriil már terhes a mezőség,
Duzzad a domb kemény maggal bevetve. 
Mező vagy te is, szűzi gerjedő szép 
Mezödarab. mely teremni szeretne.

A természetben minden tudja, mért van, 
S hogy ami zeng, mind bölcsődal a dal, - 
Te magad állsz mozdulatlan, aléltan,
Nem tudva, mért vagy szép és fia ta l_

Titok vagy önmagadnak, záros n/tó; 
Lényed egy szent, nagy megnyitásra vár,
A légben szellő a meg-megvonagló 
Terhes anyaföld ásítása száll.

Halld; követ áll előtted, a Teremtés 
Követe, ne félj, az Ur van velünk.
Üzenet szól néked ime, jelentés,
Eszm élj: nekünk is lesz majd gyermekünk.

Neve már él itt zeng mezőben, legben. 
Már vonzalak leküzdhetetlenál,
Vágyadban őt örökre felidéztem ,
Nekem nyílsz meg a földön egyedül.

Boross Sándor
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A
Vagy hat hétig nem voltam itthon és 

csikorgó tél közepén érkeztem haza. Sor- I 
ha raktam a hírlapokat és belekezdtem | 
az olvasásba.

Mingyárt a második számban meg- j 
döbbenéssel olvasom, hogy P. Jenő fiatal 
bankhivatalnck sikkasztott, megszökött. 
Száz-egynehány ezer koronát sikkasz
tott.

Egy orvos barátomnak a fia.
Micsoda csapás arra a becsületes cm 

bérré! És a felesége, — valami arany
galléros tiszti családból származott 
büszke-nyakú asszony . . .  És a kis test
vére: Pali meg a Katica. Mind a kettő 
iskolába jár még. Szegények, micsoda 
gyötrelmes szégyen nekik!

Nyomott szívvel forgattam át a kö
vetkező lapokat. A harmadik számban 
már elfogták a szerencsétlent. Ham
burgban fogták el.

Felöltöztem és hozzájok siettem, 
talán mondhatok nekik egy vigasztaló 
szót. Talán csak a látogatásom is eny
híti a szomorúságukat.

Útközben a közjegyzővel találkozom.
— Szörnyűség, — mondom neki. — 

szörnyűség! Az az úrilag nevelt remény- 
séges jövőjű szép fiatal ember De az 
apját méginkább sajnálom.

— Hát bizony . . .
— Siratják?
— Nem. Igen férfiasán viselkedett a 

doktor. Mingyár az elfogás után hozzám 
jött: visszakérte a végrendeletét, - -  mást 
hozott.

— Kitagadta a fiát?
— Ki. És egy vonás nem látszott az 

arcán . . .
— Dehát hogy lehet ez?
— Magam is mondtam neki Azt fe 

lelte, hogyha nekem leoperálnák a meg
hibásodott karomat, éreznék-e vele azo
nosságot továbbra is?

— Borzasztó hasonlítás!
#— De okos. Igazán bámulatos, 

micsoda kemény lelkek vannak a vilá
gon! Az asszony is . . . Az egész varos 
bámulja őket. Persze a gőgös . . . Oly 
könnyen elrúgta az az asszony a fiát 
mint egy rossz kalapot.

b e ls ő  S2
Irta: Gárdonyi Géza.

— Hozzájok megyek.
— Nohát akkor a fiút ne is említsd. 

Nekik az: nincs.
Mentem.
Az ajtót az öreg Krisztina cseléd nyi

totta ki.
— Itthon a doktor úr?
— Itthon, — felelte nyugodtan.

Levetettem a bundámat. S mégis nem
álltam meg kérdés nélkül:

— Nincs baj? — kérdeztem halkan.
Elmosolyodott.
— Óh már el is felejtették.
Furcsa volt ez nekem. Hogy lehet 

ilyesmit ilyen hamar? . . . Hiszen igen 
szerették azt a fút. Aki hozzájuk ment, 
már a harmadik mondatban a Jenőről 
hallott, hogy milyen jó hivatalra kapott, 
hogy milyen előkelő családhoz hitták 
teára, hogy a tavaszon Párisba megy a 
Credit Lyonnaise-be.

A cseléd látta a szememen, hogy cso
dálkozom. Vállat vont:

— Csak az első nap volt zavarodás. 
Tetszik-e tudni, hogy a nagyságos úr ki
tette az első nap a rebolos pisztolyt az 
íróasztalára. Ki. Hogy aszongya: Ha ide 
belép, lelövöm. Igen féltem . . .

— Dehát most már nincs izgalom.
— Semmi. Csak nem szeretik, ha va

laki eilőemlíti.
— No hálistennek.
És szinte megnyugodott szívvel lép

tem be a szobába.
A család asztalnál ült. reáztak. A 

doktor kezében va'ami orvosi reuue, a 
doktorné kezében illusztrált lap. Lor- 
nyettel olvasta. A szoba úgy be volt 
fűtve, hogy a szomszéd szoba ajtaja 
nyitva állt. Ott azonban sötétség volt. 
Csak a tükör meg a rézágy lába fény
lett ki a homályból. Az orvos a szokott 
méltóságos egykedvűséggel ült az asz
talnál. A felesége is.

— No csakhogy megjöttél! — kiál
totta vidáman az orvos. Hol jártál ennyi 
ideig? Hallom: külföldön jártál.

Vidáman viselkedtem volna én is, de 
— tudj' az Isten, — mégis elnehezült a 
mellem. Beszélnem kellett az utániról 
és nehéz lélekzéssel kezdtem:

— Bizony barátom, hosszú útat jártam 
meg. Azért is jöttem, hogy elmondjam. 
Barátom, micsoda út az a Boszporuson 
át. Akárcsak a Balatonon hajókáztam 
volna.

S elmondtam nekik, hogyan őrzik a 
Boszporust ágyúval, micsoda meglepő a 
Yildiz-palota, meg a magas ciprusok 
közt fehérlő márványpaloták jobbról 
balról.

De még mindig elfogult voltam, ök 
azonban nyugodtan, szinte derült arccal 
hallgattak.

— Konstantinápoly a Boszpurusról 
nézve a világ legszebb városa, — foly
tattam. — Sokkal megragadóbb Nápoly- 
nál vagy Velencénél. De persze csak 
messziről . . .

— Érdekes! — mondotta az orvosnő.
Az orvos nevetett:
— Ilyesmi csak magyarral történhe

tik!
Csodálkozva néztem rá. Hiszen nem 

beszéltem semmi történetet!
ő azonban mosolyogva simogatta szür

külő Batthyány-szakállát és vidám Cej- 
rázással ismételte:

— Csakis magyarral történhetnek az 
effélék.

Beszéltem aztán a szelamlikról, 
amelyről már csodákat olvastam, de biz 
én nem láttam olyan pompásnak, m nt 
amilyen nálunk volt például a király
nak az egyik jubileuma.

A két gyerek a lámpás alatt az asz
tal túlsó végén valami francia fordítá
son dolgozott. A fiú komoly szemmel 
szedte a szavakat a szótárból, de előbb 
egyenkint és halk szóval egzaminalta a 
leánykát, melyik mit jelent?

Egyszer türelmetlenül szólott:
— Hát nem érted: Jean  d ‘Arc . . . en 

prison. Börtönbe vetették, no!
S egyszerre elnyilt macska-szemmel 

tekintettek ránk mind a ketten. A fiú 
susogva fordított tovább.

A beszélgetésünk egy percre elakadt. 
Aztán az asszony mosolyogva fordult 
hozzám:

— És mondja csak: milyenek azok az 
orosz nők?
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A kérdés meglepett. Én l örökország
ról beszélek, ő meg az oroszokról kér- 
dez.

— Az orosz nők, — feleltem készseg
gel, csakhogy beszéljünk, — láttam egy
néhányat: épp olyan különböző arcuak, 
mint a magyarok. Mégis a szőke több 
köztük. Láttam egynéhány szép szőke 
orosz nőt. Kü.önösen a hajuk szép.

A doktorné mosolygott:
— Hja az orosz nők haja . . . Mii 

szólsz erre doktor? Az orosz nők haja
Az orvos mosolygott.

— Oroszország a hajak országa. A fér
fiak is hosszú hajat viselnek ottan.

Az asszony fölvett egy angol illusz
trált lapot az asztalról.

— Épp az előbb néztük. Mind-mind 
hosszú. Épp azért szokás a szibériai de
portáltak haját lenyirni, a fele hajukat.

A leányka megszólalt:
— Mi az a deportált, mamátskám?
— Rab, — felelte készséges szeretet

tel az asszony, — akit deportálnak . . .
Elhallgatott és egy percre mélyen be

hunyta a szemét.
Akkor egyszerre mintha a dobsiriai 

barlangban ülnénk: meghidegült a le
vegő a szobában. Kábító csend szakadt 
a beszélgetésbe. A csend pereröl-perere 
gyötrelmessé vált. Az asszony elfehé- 
redett, mint a gyolcs.

Az orvoshoz fordultam:
— Van-e sok beteged? Van-e valami 

járvány?
— Van egypár érdekes betegem, — 

kapott a kérdésen az orvos.
Az asszony is szinte megkönnyebbül

ten lélekzett.
— Volt egy érdekes betege, — mon

dotta a lornyetjét a szemére emelve. S 
a férjére nézett biztatóan. Előre moso
lyogta az érdekességet.

Az orvos erre elmondta, hogy egy 
fülig átmetszett arcú paraszt asszonyon 
végzett olyan varrást, akárcsak valami 
szabó.

— Akár csak egy szabó.
S nevetett.
Az asszony is nevetve ejtette az ölébe 

a lornyetjét. A gyerekek is elmosolyod
tak.

— Nem lesz annak kutya baja sem!
— mondotta az orvos vígan. — Olyan 
lesz a képe, mint Balázsé. Ismered Ba
lázst?

— Balázs?
— Az új ügyvédet. Kitűnő ügyvéd! . .
S elkomolyodott, elhallgatott. Végig-

simogatta néhányszor a szakálát és gon
dolkodó arccal bámult a cserép-kályha 
nyílt ajtajára, a parazsolva vöröslő 
tűzre.

Az asszony megnyomta az asztal fö
lött függő csengőt.

— Vigye el Krisztina ezeket az edé
nyeket.

Az orvos felocsúdott:
— Járvány azonban, — folytatta, 

mintha nem is szakította volna félbe, — 
nyugodt lehetsz, nincs. Egy-két tífusz, 
no meg a szokott tuberkulotikus beteg
ségek.

És hévvel beszélt arról a mozgalomról, 
amely a tuberkulózis ellen indult.

— A mi városunkban az a baj, — 
mondotta fölemelt szemöldökkel, — az

a baj, hogy homokkőből építenek. A ho
mokkő felszívja a nedvességet. Főbaj, 
hogy kicsik az ablakok, nem jár be raj
tok a napfény és már a nép is festett 
szobában lakik.

És tudományos arccal maga elé nézve 
folytatta:

_ így aztán a falon mikroszkopikus
gombatelepek keletkeznek. A halát mé
regtelepei. Az: a halál méreg-telepei. 
Aki nálunk szobai életet él, mint az ipa
ros nép is, korán elmondják rajtok a 
circumdederuntot. A fal, barátom, a fa , 
a peshedt szoba-levegő. A fal . . . okoz
za ..  . a fal . . .

S ahogy ezt a szót mondta fal, a 
hangja suttogássá vált, a szája nyitva 
maradt, — maga elé bámult. Elfelej
tette, hogy beszélt. Elfe1ejtette, hogy 
hallgatjuk. Mereven bámult maga elé.

A nagy nehéz csendben fölkelt az 
asszony és átsietett a sötét szobába. Be 
vonta maga után az ajtót.

Nyugat és Napkelet
Irta: Szegedy István.

Itthon gyászzsolozsma: odaát víg ének.
Tort isznak vesztünkre gőgös rablónépek , 
Csapravert hordókból, mintha a vér folyna: 
Mintha a magyar nép szive vére volna . • ■ 
„Nagy Nyugat" nevében „kultúra" nevében: 
Véres kard vonaglik a magyar testében!
„Nyugati kultúra" . . .  bocskorral keverve . . . 
Bőgi a bőrduda: „A magyar leverve! . .."  
„Nyugati igazság" . .  . balkáni agyarral . . .  
Ujong a guzlica: „Végzünk a magyarral!"

Hej Nyugat! Hej Balkáni Bőgjön csak dudálok: 
Sikolt són győzelmet részeg guzlicátok! 
Üljetek vidám tort, járjatok víg táncot: 
Rabmagyarok kezén rázzátok a lá n c o t . . .  
Mondjátok a hitványt, az árulót hősnek; 
Gyújtsatok tüzeket néhány eszelősnek; 
Elégítsetek ki minden rablóvágyat.
Magyar, földön most még zokoghat a bánat!... 
De most már elég lesz! Már üzent N apkelet: 
Szenvednünk és tűrnünk soká már nem leheti 
Ős túrán pusztákon érik már vetésünk:
Bő aratásunk lesz, hogyha el nem késünk!

Túrán dalt hoz szárnyán a keleti szellő: 
Oszlik már felettünk szennyes Balkán felhő... 
A turáni eszme vihar szárnyán szárnyal: 
Győztesen birkózik a nyugati árnnyal!
Mélység és Magasság fenyegetve zúgnak: 
Ezer éves hantok újra m egm ozdulnak. ..  
Mélység és Magasság összefognak értünk: 
Reszketni fog Nyugat, hogyha egyetértünk!!

Ősi bölcsőnk fényét Nyugat eltemette:
Mint a halálm adár úgy gubbaszt f e l e l t e . . .  
Ősi bölcsőnk fénye mégis újra éled :
A turáni eszme immár tettreébredi 
Sokan itt hirdetik, sokan N apkeleten: 
Összecsapnak m ajd a hullámok egy helyen! 
— Idők  terhes mélyén kongat már az óra . . .  
Bámul majd a világ új csodás v a lóra . . .  
Mire bámultábul felocsúdik végül:
A turáni tenger kicsap a medrébiilf!

Balassi nótájára
Mai dalnok — mai végek, mai vi

tézek felé.
Irta: Lampért Géza.

„Vitézek, mi lehet 
E széles fö ld  felett 
Szebb dolog a V ég ekn él! ..."
— Balassi, hős dalnok,
Hol kardot, hol lantot 
Forgatva így éne kiél.

Hajdani Végek ti —
Hősi láng égeti 
Szivünk, gondolva rátok:
K opjával és karddal 
Vitéz-Rend ott nyargal 
Szedni virtus-virágot.

Hajdani Végeken 
Vitézi éneken  
Buzdult hősfiak vére.
Csapatjuk rácsapott 
Mint sólym ok és sasok  —
Töm érdek e lle n s ég r e ! ,. .

Hajdani ellenünk 
Egy vitéz-vér velünk — .
Nyíltan ő is harcba szállt.
Erő s fürge készség,
Virtusos vitézség
Nyert ott zsákmányt vagy halá t.

. . . Végek, mai Végek,
Ha nézünk felétek,
De mást mutat most a kép\
S ti, mai, Vitézek,
Ti is mást kivétek  
Hős tusák jutalm aképp!

Haj, mai Vitézek —
Mig künn tetéztétek  
Dicső ősök hírnevét:
Itt benn hitvány férgek  
F öld  alatt őr lék  meg 
ő s  nem zetfánk gyökerét!

Lezuhant a nagy fa  —
Fuldokolt alatta 
Óriás hősök nem zete . . .
S a gyávák, a törpék,
Orvul gúzsba törték,
R ipők gúnyt űztek vele.

Végek, mai Végek,
Ha nézünk felétek,
Düh forralja  vérü n ket. . .
— Nem hős kardok, kop ják:
Csel, árulás osztják  
Most szent örökségünket!

S haj, mai Vitézek,
Most hiába kértek  
Fegyvert a bitor ellen.
Mindent elragadtak,
Koldusbot maradt csak  
Hősi magyar kezekben  . . .

Haj, mai Vitézek,
Rátok ha így nézek,
E lcsuklik bár énekem  —
Hiszem: vége nincs még,
Találkozunk mink még 
S folytatjuk a Végeken!

Ú jak és régiek,
F öld iek s égick 
A jkán m ajd új ének ké l 
S e széles fö ld  felett 
Megint csak nem lesz szebb:
Az új magyar V égeknélI
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Harsogott a Duna. Mintha valami 
nagy, csontos kezek verték volna ősz-' 
sze a zengő jégtáblákat. Ég és föld kö
zött remegve állott a fagyott, tiszta le
vegő. Csillagok pislogtak dideregve.
_ Most menjetek haza szépen, gye

rekek!
így mondta a bolond báró és geszte

nyét osztott szét közöttük.
Zsivajkodva vette körül az eleven 

had.
— Ne küldj haza még bácsi bennün

ket. Mesélj inkább, hisz nekünk senki 
sem mesél.

Könyörögtek és pirosra csókolta kis 
piszkos arcukat a decemberi est. Apró, 
lyukas cipőjű lábak topogtak és köny- 
nyes szemek szeretettel simogatták a 
rongyos bárót.

— No csak hazamenni, haza! Már ké
sőn van nagyon. Le kell feküdni ilyen
kor a kis embereknek. Na meg aztán 
holnap is van nap.

— Hátha meghalsz holnapra, bácsi?
— mondta komolyan egy kis szőke fiú
— akkor ki mesél nekünk?

— Dehogy halok meg, dehogy — mo
tyogta az öreg, de úgy érezte, mintha 
szíven ütötték volna és nagyon szo
morú lett.

— Na menjetek kicsikéim, menjetek!
Az apró kis csirkefogók eloszlottak.

Fekete, fürge árnyékuk még futkosott 
itt-ott a havon, majd benyelte őket az 
uccák beláthatatlan tompa sötétsége.

Az öreg még krákogott egy kicsit, 
aztán mindkét kezét a szájához emelte. 
Fagyott és gémberedett volt az, csak ép 
úgy, mint az egész teste.

Belelehelt a kezébe.
— Menjünk — biztatta magát. — 

Nehéz nagy lépésekkel ropogtatta a 
havat.

A korcsmaajtó előtt megállt. Homá
lyos, piszkos üvegajtaján nem lehetett 
belátni, mert ráfeküdt ablakaira az al
kohol gőze. Csupán durva énekhangok 
töredeztek ki.

Harmonikát kinzott benn valaki és 
részeg matróztorkok rettenetes kórusa 
ordítozott.

— Mit csináljak én itt? — Topogott 
és késedelmeskedett. De aztán eszébe 
jutott, hogy a korcsmárosnak kis fia 
van. Na meg az alkohol! A pálinka, a 
tüzes, sárga ital, mitől az ész elhallgat 
s a szívet meleg forróságok dobogtat
ják. Már a kezében volt a kilincs, de 
még tétovázva nézett vissza.

Recsegtek, ropogtak a hatalmas jég
táblák. Jajgatott a víz s a Duna úgy 
nézett ki, mint valami rettenetes széles

országút, melyen Dante Poklának íe- I 
hér elátkozottjai vánszorognak.

Megnyomta a kilincset.
Vastag, büdös köd bukfencezett ki a j  

hideg, fagyos levegőbe. Hangok kava- i 
rogtak és füllesztö meleg gyújtotta ki 
arcát.

— Éljen a báró! Eviva báró!
Ordították a matrózok.
De a báró nem törődött velük. Sző

ke, rongyos kis fiú szaladt eléje leiken- | 
dezve.

— Csakhogy eljöttél, bácsi.
És a karjaiba ugrott és megcsókolta 

az öreg ráncos arcát.
— Hoztál valamit, bácsi?
— Azt bizony nem tudtam, kicsikém. 

Elvitték mindenemet a pajtásaid.
A kis fiú arcán csalódás tükröző

dött. De csak pillanatig. Aztán moso
lyogni kezdett kék szeme.

— Ne légy szomorú azért bácsi, ha 
nem is tudtál hozni semmit. Én így is 
örülök neked.

— Mész a kuckódba, taknyos — or
dított a rekedt kocsmáros és nyakon 
fogta a kis fiút. Lódulva esett be az a 
konyhába. Nem sírt, de az öklei össze
szorultak.

— Miért bántod a fiadat? — könyör- 
gött a báró.

— Még csak az kell, hogy ez a kölyök 
is itt lábatlankodjon. Inni jöttél, vagy 
gyereket szoptatni?

Durva röhej felelt. A harmonika el
hallgatott s a matrózok köréje csopor
tosultak.

— Ne légy olyan marha, te báró, 
gyere és igyál.

Megfogta az egyik és az asztalhoz 
tuszkolta, a többi löködve, ordítozva 
tolta. Melléje telepedtek.

— Igyál, te barom — mondta a hóri- 
horgas matróz, sárga, égető, zavaros 
pálinkával töltve meg vizespoharát.

— Nem iszom — erősködött az öreg, 
de szeme áhítatosan nézte az olajsíma 
mérges italt.

— Halljátok, a báró nem  ̂ iszik! — 
röhögött a részeg ember és felkapva a 
poharat, az öreg szájába töltötte.

A báró szeme rémesen kidagadt. 
Nagy, fekete gyűrűk karikázták körül 
és kék szeme sárgán világított, mintha 
a pálinka színét tükrözné vissza. Vö
rös, kékeres nyakán kidagadtak az 
erek és kiálló hegyes csutkája pokoli 
táncot járt.

— Engedj el! Engedj — nyögte és 
nyelte iszonyatos kortyokban a pokoli 
italt.

— Éljen a báró! Eviva báró! — ordí

totta harminc rekedt torok, mikor a 
matróz üresen tette le a poharat.

A báró félszegen nézett körül.
— Töltsétek — pihegte, nehezen 

véve lélegzetet. Szemére köd borúit ős 
bambán vigyorgott.

— Töltsétek a bárónak — ordították 
egyszerre négyen is és újra szinültig 
megtelt pohara.

Harmonikázni kezdtek és daloltak. 
Most már az öreg is ordított. Szánal
masan, gajdolva üvöltött a többivel. 
Duhaj kedvükkel sehogy sem bir lépést 
tartani.

Visszataszító látvány volt az ő szép 
ősz arcát ezek közt az állattá butult em
berek között látni. Fehér szakában 
mocskosán folyt le a pálinka és nyaka 
megroggyantan csüggött, mintha le 
akarná fejét ejteni.

Kinn pedig a csillagos hideg égbolt 
beborúlt. Sötét, nagy, leszakadni ké
szülő felhők lepték el. Aztán kövér, ne
héz pihékben hullani kezdett a hó.

Zengett, zúgott a Duna. Nagyokat 
roppantak a jégtáblák és visított a víz, 
mintha eleven embertesteket morzsolná
nak össze a fehér, éles malomkövek.

— Hah! Halljátok? — kapta fel fejét 
a báró.

Bambán néztek rá.
— Nem halljátok?
És idegesen kezdett mozogni. Sza

kálláról a piszkot letörölte. Kiegyenese
dett.

— Te már megint bolondulsz, báró 
— mondta a nagy matróz. — Igyál.

De az öreg nem ívott. Messze a je
gek zengésében keserves gyereksirást 
hallott.

A többiek üvöltöztek.
—■ Te báró, miért szereted a gyere

keket? — fordult hozzája az egyik.
— A gyerekeket? . . .
— Hisz egész csordával jársz.
— Igen. Igen. A gyerekeket. . .  Sze

retem, imádom a gyerekeket. A kis 
fiúkat. Magamat szeretem bennük. Sze
retem bennük azt a kis fiút, aki már 
nem vagyok. És nem is leszek soha.

— Gyerekek, a báró berúgott — ri
koltotta a legény, — Ez már megint 
marhaságokat beszél.

Az öreg könyökére támaszkodott. És 
járt a szája, beszélt, nem törődött vele, 
hogy hallgatják, vagy nem.

— Soha! Soha! Meg a fiam. Az én 
fiam. Az. Az nincs már. Megette a 
Duna.

Kinn felsikítottak a jegek. Jajgatott 
a víz. Hullott a hó.

— A fiam. A fiam sikít. Nem halljá
tok! — Pattant fel a báró.



Mellbelökte a matróz s az öreg visz- 
szaesett a padra.

— A fiam sikít. Engedjetek. Megette 
a Duna.

— Báró, te marha vagy — mondta a 
kocsmáros, — Mi közöd van a gyere
kekhez? Te részeg disznó. Más őréi 1, ha 
nem lát gyereket.

Az öreg könnyesen hallgatott. Majd 
nekibátorodott.

— Mi közöm van a gyerekekhez? 
Minden gyerek én vagyok. Minden 
gyerek-szemben magamat látom. Min
denki a gyerekében folytatódik tovább. 
Mindenki a gyerekében ól. De én mar 
nem. Én már meghaltam. Engem meg
evett a Duna. Megette a fiamat. A 
fi—a—mát!

Kipirult az arca. Ordított. Hadoná
szott.

I A Duna újra zengett és újra sikítani 
| kezdett a víz.

A báró felugrott. Mintha taglóval súj
tották volna homlokon. Agyát elöntötte 
a vér.
_Engedjetek, a fiam, a fiam sikít ott!
Mint a mészároskutyák vetették rája 

magukat a matrózok. De az öreg hatal
mas erővel lerázta őket.

Kemény, csontos ökle nyomán kék 
daganatok keltek. Irtózatos robajjal 
dőlt. fel az asztal. Csörömpölve zuhan
tak le az üvegek és poharak s a kocs
maszoba padlója mohón illa a tócsákba 
gyűlendő pálinkát.

Kirúgta az ajtót. Hajadonfővel ro
hant, futott a Duna felé.

Mindenkit a rémület merevített meg. 
Tágranyilt szemekkel, összeszorult szív
vel álltak az ajtóban. Nem bírtak moz
dulni.

A báró, mintha csak országút volna 
a Duna, mely kanyarogva a sötét égbe 
fut, szaladt, a fehér, csillogó jeges úton. 
Porzott a hó utána. Mintha ezüst homo
kot szórnának lábai nyomán.

És ime, az országút másik végéiül 
pedig gyors tipegéssel egy szőke kis fiú 
futott feléje, kitárt karokkal. Aztán 

! utána megint egy kis fiú, majd száz fiú, 
! ezer fiú sok ezer apró ember gyors lába 
! dobogtatta a Duna jegét.

És a részeg, mámoros matrózok áll- 
I tak, hitetlenül, némán. Kidülledt sze

mekkel néztek, bámulták a csodát.
A Duna zengett. Zúgtak a jégtáblák,

| jajgatott a víz és a bolond báró szaladt.
' rohant a Dunán, utána a kis fia, ezer 
' fiú, millió apró kicsi emberke, akiket 
| megevett a kavargó, zokogó, örök-éhes 
szörnyű víz.

A sárga veszedelem.
Irta: Laky Imre.

HL
Az én japánom is oda volt a lelke

sedéstől. A darab végén futni kellett 
neki, hogy elérje a Vladivosztokba in
duló éjjeli vonatot. Utolsó szava most 
is fülembe cseng:

— A viszontlátásra Budapesten!
Előadás után egyedül bandukoltam 

vissza a táborba. Színészeinket szét
szedte a lelkesedéstől tomboló orosz kö
zönség. Biz azok csak másnap kerültek 
haza igen gyűrött állapotban.

Húsvét előtt visszaérkezett Egry Pé
ter Pál százados is Vladivosztokból. 
Rossz és jó híreket hozott.

A kormány szívesen bocsát Irkulzkig 
vasúti kocsit rendelkezésünkre, de nem 
garantálja, hogy addig jutunk, s hogy 
onnan tovább is utazhatunk. A svéd, 
dán, amerikai konzulok pedig óva inte
nek a veszedelmes vállalkozástól, mert 
Oroszországban az összes hadifogoly 
tiszteket túszokként visszatartják. A jó 
hír pedig az volt, hogy Németországból 
megérkezett a bizottság, mely Vladi- 
vosztokban hajót bérel a német hadifog
lyok hazaszállítására. Az első hajó már 
áprilisban indul. A résztvevőket kor és 
rang szerint fogják összeválogatni tisz
tek és legénység közül, de nehány in
gyenes helyet fentartanak barátságból 
idősebb osztrák és magyar hadifoglyok 
számára.

Szükebbkörü ismerőseim és barátaim 
közül Arlow ezredes és Egry Péter Pál 
százados részesülnek abban a szerencsé
ben, hogy az első német hajóval utaz
hatnak haza. Vizsgálom bensőmet. Isten 
látja lelkemet, nem irigylem a szeren
cséjüket. A keserűséget, mi feltörni akar 
bennem, elfojtja a barátság, melyet a 
harctér kovácsolt acéllá, no meg az erős 
hit, hogy egy kis türelemteljes várako
zás után én is csak sorra kerülök.

Várakozás! Micsoda szívetmaró, lé
leksorvasztó gyötrelem ez! A várakozás 
az elkésett vonatra, a várakozás egy 
kedves, de nap-nap után halványuló ígé

ret betartására, a várakozás a pillanat
ra, mikor szereltünket karjainkba zár
hatjuk, mind, mind, bár bizonytalan, de 
mégis reményteljes határidőhöz van 
kötve.

De mi már öt. év és hal hónapja vá
rakozunk a bizonytalan, remény nélküli 
megváltás pillanatára! Ez az öt év és 
hat hónap felér a halálraítélt siralom
házban töltött 24 órájával.

Hisz mi nem egyszer, de százszor 
voltunk siralomházban! Hogy élünk még, 
az csak az Isten csudája. De százezrek 
maradnak vissza jeltelen sírok vagy 
korhadó fakereszlek a'att abban a szi
bériai hósivalagban, mely mindent el
takar . . .

A március meghozta az olvadást, a 
tavaszt. Az avar fűben az otthonihoz ha
sonló kék és sárga virágcs’.llagok dugjak 
ki fázós fejecskéiket. A fák rügyeznek, s 
barkáikkal díszíthetjük, húsvétra barak- 
jainkat.

A hitélet különösen fellendült az 
utóbbi hónapokban. Mintha mindenki 
felhagyott volna az egyéni küzdelmek
kel és önmeghasonlással. A vallásban 
keresett vigasztalást. A katholikusok 
ünnepnapokon nagy csoportban zarán
dokollak a város római katholikus temp
lomába, a reformátusok pedig, kik igen 
nagy számmal voltak, hitközséget al
kotva a tábori színház épületében tar
tották Istentiszteleteiket. Volt lelkészük 
és presbitériumok. A lelkészi teendőket
................végzett református teológus
látta el, valóságos aranyszájú pap, kinek 
lelkes, vigasztaló, magasszárnyalású hit- 
szónoklatait vallásfelekezeti külömbség 
nélkül, lelki épüléssel hallgatták igen 
gyakran nemcsak a református hitsor- 
suak, hanem kathoikus vallású, sőt iz
raelita tisztek és katonák.

Elmúlt nagypéntek. Lelki megnyug
vással vártuk a feltámadás, a béke, a 
szeretet nagy ünnepét, melyen Oroszor
szágban mindenki, ismerős vagy idegen, 
barát vagy ellenség, örömteljes ,,Krisz-

tosz voszkresz! — Jézus feltámadott!" 
szavakkal üdvözli, s a keresztényi szere
tet nevében arcon csókolja egymást.

És ébredtünk Húsvét vasárnapjának 
reggelén fegyvereknek ropogására, 
ágyúknak dörgésére. Az ágyúharc oly 
erős volt, hogy reszkettek belé harag
jaink deszkafalai s a rozoga ablakokból 
csörrenve hullottak le az ablaktáblák.

Egy gránát nehány lépésre robbant 
barakunk előtt. Fejvesztetten, futtában 
öltözködve rohantunk ki az udvarra.

Orosz katonák rendszertelenül, fegy
vereiket eldobálva, széles vonalban me
nekültek a táboron át észak felé. Egy né
melyik megállóit pár pillanatra, s célzás 
nélkül lövöldözött a város felé. Volt, 
aki barakunkban elbújva akarta meg
menteni hitvány életét. Tovább tessé
keltük. Mi semlegesek vagyunk, semmi 
közünk, semmi beavatkozási jogunk 
nincsen az ő ügyeikbe.

A városban reggel 8 óra tájt elcsen
desült a harc zaja, s pár pillanat múlva 
megjelentek láttávolunkban a japán raj
vonalak. Velünk mit sem törődve, mint 
ha levegő lennénk, átvonullak a labo
ron s még egyszer felhangzott a tőlünk 
északra fekvő domb hullámokon rövid 
időre a fegyverek ropogása, aztán végleg 
elcsendesült.

Mi történi? Megtudtuk hamarosan. A 
kiváncsi hadifoglyok, hamarosan a japán 
raj vonalak felvonulása után, piaci le* 
gyekkét ellepték a várost, melynek ut
cáin garmadában hevertek a hullák. Kü
lönösen az orosz kaszárnyák közelében. 
Az összes hivatalokat, intézményeket, 
laktanyákat a japánok tartották elfog
lalva, kik boszorkányos gyorsasággal 
rendezkedtek be.

<*■ Nem! 
Nem! 
Soha!
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Irta: Komáromi János,
Tíz esztendő után itthon volt.
Ahogy lassudni kezdeti a személy- 

vonat, megállt a kocsi folyosóján 
s kíváncsian nézett kifelé, A he
gyek alatt ottfeküdt a városka, 
így távolabbról és szemre éppen- 
úgy, mint tíz esztendővel az
előtt, amikor trombitaszó és 
kendőlengetés közt megindult ve
lük az első vonat Mezölaborc felé. 
Aztán elsiklott az állomás is. Ha
nem az bizony ragyás volt. Falai
ról, különösen a szegleteknél, szün
telen hullt a vakolat.

Kinézett a folyosóról: nehány em
bert pillantott meg az állomás 
perronján. Egyiket-másikat mintha 
megismerte volna. De csak villa
násra. Az emberek is viseltek vol
tak, akár az állomás. Tíz esz
tendő óta egyvégben talán ugyan
azt az egy ruhájukat nyúzták.

Felkapta hátizsákját, átlökte a 
vállán s a fülke polcáról leemelte 
vékony nádpálcáját. Úgy tervezte 
ki előre, hogy az állomásról szé
pen hazasétál az országúton. A 
második faluban volt a szülei háza. 
Azok ugyan semmit sem tudlak 
róla s a hosszú fogságban ö is csuk 
elvétve hallott valamit később-kive- 
tödöll fogolytisztektöl. Az utolsó 
négy esztendő óta pedig, hogy meg
indult a szökésnek, semmi hír nem 
jutott el hozzá. Mi fogja érni most 
idehaza? Ezt a kérdést százszor 
fölvetette már magának s elkészült 
minden rosszra. Talán ez volt uz 
oka, hogy nyugodtan indult meg 
kifelé.

Ahogy leszállt a kocsi előtt s 
hazai földön állt meg, elnézett ma
ga körül s egy nagyol sóhajtott.

A perronon olt állt a tanító s a 
korlátfának hajolva nézte az uta
sokat. Véletlenül vetődött ki. Teg
nap este történetesen bczörgetelt 
hozzá a pesti egyetemista-öccse s 
most azt kisérte idáig az ország
úton. Hogy aztán továbbutazott 
volna az öcskös, a tanító nem for
dult vissza mindjárt, hanem föl
tette magában, hogy megvárja a 
miskolci szc-mélyvonatol is. Hátha 
akad valaki — ismerős? Falusi 
embernek, aki ritkán térül be a 
városba, az is újság, ha végignéz
het egy-két befutó vonalot.

Olt állt a tanító a koriálfának 
dűlve s az utasokat vizsgálgat*a. 
Egyszerre felkapta a fejét . . . Nem 
akart hinni a szemének!

Az egyik másodosztályú kocsiból 
poros fiatalember szállt le. Háti
zsák a vállán, vékony nádpálca a 
jobbkezében, A pálcikával megütö
t t 0 a csizmája szárát.

Lehetetlen! . . .  Teljességgel lehe
tetlen!

Elörehajolt a korlát fölött s ösz- 
szehúzott szemmel nézte a fiatal 
embert, aki akkor már a kijárat 
felé tartott. Durva bricseszben, 
amely sok-sok hónap alatt pléhre 
keményedett, ráncostorkú, puha 
csizmában jött az egykori főhad
nagy, Széles vállain az ujjas és az 
ulánka furcsa keveréke, a feje 
búbjára meg sörtés-kalap volt fel
taszítva.

— Nem lehel az, — suttogta 
maga elé a tanító. — Istenemre 
néni lehel. ,  .

A főhadnagy már elhaladt előtte. 
Fekete kis bajusza hegyesre volt 
pederve, mint az aprószeg.

A tanító bólongolt:
— ő  lesz, ő lesz , . . Istenem, 

hál mégis hazajött!
A főhadnagy átadta jegyét a 

jegyszedönek s az étterem felé in
dult. Ahogy végigment a perronon, 
csikorogtak alatta a kőkockák. 
Úgy tment most is, olyan kedves 
fölénnyel, csak éppen arcra leli 
soványabb. De'nát tíz esztendőt 
léptünk azóta az időben,

A tanító biztos volt már iszonyú 
gyanújában. A főhadnagy mögötte 
haladt el. Odaszólt halkan:

— Géza , . .
A poros utas megfordult s 

ahogy észrevette a lanlíót, barna 
szemében felvillant valami a régi 
fényből. Odanyujtotta erős mar
kát:

— Szervusz!
— Isten hozott, Isten hozott, — 

tapogott zavartan a kis tanító. 
Ja j, ha tudnák odahaza . , ,

A főhadnagy nem szólt semmit, 
csak nézte az apró embert, aki a 
kezét dörzsölgette örömében és 
meghatottságában:

— Hát megjöttél . ..
— Meg, — mondta kurtán. — 

Négy esztendeig szökdöslem, mert 
kergettek, mint a kutyát.

Elhallgattak. A főhadnagy 
kezdte:

— Mi az újság?
— Köszönöm kérdésedet, kedves 

barátom, megvagyunk. Édesapád 
is megvan, édesanyád szintén. Csak 
persze sokat bántotta őket, hogy 
seinmitse tudtak felőled e tévelygő 
világban . , .

— Hát a húgom?
— A húgod férjhezment. Egy 

menekült főhadnagy vette cil. ; 
Most ő gazdálkodik idehaza. Kis
lányuk is született a tavaszon,

A főhadnagy lökött a hátizsák- 1 
ján:

Aztán miféle ennber, amúgy:
— Nagyon-nagyon rendes úri- 

ember, — sietett a tanító, — | 
Szent meggyőződésem, hogy igen |

megfogod kedvelni. Mondhatom 
j  neked, felette finom úriember.

A főhadnagy nem szólt semmit. 
Amint igy szembenálltak egymás
sal, fáradt tekintetét meghordozla 
az állomás folyosóján s az állo
más előtt rozsdálló tíz-tizenkét 
sínpáron.

Élesen vert a nap s az imént 
befutott személyvonatot kivéve 
kihalt volt a nyájas tájék, Arrább 
a Bodrog füzesei homályzottak, 
pázsit zsendült a lapályon, az 
állomás körül azonban kókadtan 
porosodtak a soványka fák. Ne
hány utas álldogált a perronon 
s odább, a kijáratnak, két csendőr 
lépegetett taktusra.

A főhadnagy elnézett észak felé, 
ahol már dombok emelkedtek ki 
a síkságból. Abban a pillanatban 
expresszvonat bukkant ki a dom
bok alól, de az állomás elölt hir- 
telenül kelet felé kanyarodott s 
zúgva fúródott bele a messzi kéklő 
tájba. Az a pálya-elágazó már 
azóta készült.

A tanító is az expressz után 
nézett amint zsugorodva távolo
dott. Annyit szólt csöndesen:

— Az már ott nem Magyaror
szág.

— Úgy, — mondta rá kurtán a 
főhadnagy.

Megigazította hátán a zöld háti
zsákot s az étterem felé indult:

— Nézzünk be egy pohár sörre. 
Majd oszt hazafelé megyünk.

A tanító engedelmesen szegődött 
a nyomába.

•
Már egy órája beszélgettek a 

restiben és iddogáltak.
Azazhogy a tanító beszélt, a fő

hadnagy pedig megtámasztott fejjel 
hallgatott. Volt mit hallgatnia!

— Úgy bizony, barátocskám, — 
folytatta a tanító, — nemzeti esz
ményeinknek céda árulása van itt 
jelen. Megromlott mindenki. Já - 
nyaink se a régi jányok többet. . ,

A főhadnagy figyelt is már, nem 
is. Félkönyökre eldültében az ét
termet nézegette. Kopott, nagyon 
kopott volt minden. A négy falat 
talán tíz év óta nem festették, a 
padlót talán tavaly óta nem súrol
ták. Nem volt már fehér abrosz a7. 
asztalokon s a szivárványos ablak
üvegnél darazsak és legyek zsong
tak . . . É rczle- hogy el-elful a tor
ka . . És képzeletben, ahogy elvo
nult elölte az eltűnt világ, amikor 
három égtájnak zúgtak el innét a 
vonatok, amikor éles csengettyű 
hastíott be minden félórában s tá
voli utasok, elegáns urak, kedves 
fiatalasszonyok telepedtek le a vi
rágos asztalok köré, felülről csil
lárok verték tompán a fényt s cgy-

egy csengettyűszóval zaj- és ele
venség közt sereglettek a ziháló 
vonatokra, Imelyek csillogó ab
laksorai mindig rövidülő vonal
ban fúródtak bele az éjszakák 
borulatába, — ahogy mindezt 
megjártatta magában, fokozódó 
nyugtalanságot érzett.

A tanító beszélt
— Sokszor elgondolkozik az em

ber: minek igy élni? Jódolguk le
het, akik meghaltak . . .

— Hol vannak a régi hadosztá
lyok? — szólt rá egyszerre a fő
hadnagy. — Arról szájalj nekem!

A tanító meghökkent a váratlan 
és nyers kérdésre. Szerencséjére 
éppen akkor botlott elé a föpin- 
cér. Ahogy észrevette túlfelöl a fő
hadnagyot, először ijedten pillo
gott rá ősz pilláival, aztán az asz
talsarkáig settenkedett. Ott meg
állt, felsuttogott:

— Géza úrfi . .  .
A főhadnagy megfordult s szem

benézett a föpincérrel. Tízéves fe
ketekabát lötyögött az öregen, ujja 
szélein megstoppolva, itt-olt pecsé
tekkel, zöldfoltosan. Kezel nyúj
tott neki:

— Hogy vagyunk, Marci bácsi?
— Köszönöm szives kérdéséi, 

úrfi. Bizony, azt hittük már, hogy 
odaveszett, .

— Megjöttem öreg, meg. Hoz
zon csak még egy bort!

A főpincér eloldalgott, a fő
hadnagy visszatehenkedett a kö
nyökére. Pillanatig kibámult, mcsz- 
sze az ablakon túl. Akkor rászólt 
a tanítóra:

— Hol vannak a hadosztályok, 
hé? Hol a kapitányok? Hol az ez- 
redesek?

A tanító szorongva mozdult 
meg. Szinte bocsánatkéröen kezdte

— Kedves barátom, én valóban 
nem tehetek róla. Gondolhatod, 
hogyha valaki, én természetsze
rűen legkevésbbé folyhattam be 
az események alakulásába. Egy 
dolog azonban, kérlek alázattal, 
mint tény tagadhatatlan: hagy 
mindent feloszlattak, — hogy ne 
mondjam, — szétvertek itten. A 
katonák clszóródtak, a tisztek 
szertezülltek. Bizony, szegénység
be vannak, oszt minekutána el
felejtettek itt minden harctéri ér
demet, hát hogy is mondjam csak? 
Igenis, úgy van: nincs itt becsü
lete semminemű hazafias célt szol
gáló munkateljesitménynek . . ,

— Értem, — bólintott ingerülten 
a főhadnagy, — Gyáva kutyák 
vagytok!

A tanító meghökkent:
— Kérlek alázattal, valóban nem 

rajtam múlott..  .
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— Jól van no, jól — s töltőit, — — Úgy, — bólintott rá, — Ér- — Megsértették a parancsnoko.
Proszit!

Ittak,
A tanító kezdte megint;
— Szorítanak bennünket min

denfelől, ez a baj, barátocskám,..
A főhadnagy végignézte úgy fél

vállról:
— Nyavalyás fickók vagytok, ez 

a baj, barátocskám . ,  . Hát nincs 
már itt egy ember, aki szétvágna 
ebbe a világba?

— Nincs — vakkantotta rá 
őszintén a tanító, de meg is bánta 
azonnal, — Illetve, hogy ügy fe
jezzem ki m agam at,,.

— Értem, értem.
Koccintottak, hallgattak.
Az étterembe városi tisztvise

lők kezdtek szállingózni. A főhad
nagy szemügyre vette őket: he- 
ring-kiilsejük volt túlnyomórészt. A 
terem közepén, kerékasztalnál, 
egy kupec-formájú alak ült s 
szemközt vele sportsapkás zsidó 
birtokos kockásbricseszben, A 
birtokos átvetett lábbal dűlt hát
ra a székben s vastag szivarból 
füstölt.

A főhadnagy magához intette a 
pincért.

— Még egy bort.
Már négy üveg állt előttük üre

sen. Megint koccintottak.
— Hát az ezredparancsnokom

ról tudsz-e valamit?
— Igenis, kérlek szépen. Itt la

kik a városban.
— Hogy van?
— Hát, kérlek tisztelettel, hogy 

is mondjam csak . . .  Tavalyelőtt 
meghalt a felesége, oszt penzióba 
került az öreg, minckfolylán ma
gára van nagyon. Délbe itt szo
kott ebédelni, mert tudod, most 
úgy van, hogy középosztálybeli 
emberek a restibe járnak, itt ol
csóbb a menü. Egyszóval szegé
nyesen van az öreg . ..

— Értem, értem — bólogolt 
gúnyosan,

A pincér elhozta a bort. Abban 
a pillanatban nagy csörömpölés 
közt jókedvű tiszti társaság jött i 
be a perron felöl.

Idegen nemzetbeli tisztek vol
tak.

Hónuk alá emelt kardokkal in
dultak a sarokasztalnak. Úgy lát
szik, azt az egy asztalt az ö szá
mukra tartogatták, mert zöld vá
zában piros virágok lángollak a 
közepén. Élénk csevegés közt le
oldották a kardjaikat, helyet fog
laltak s körülnéztek a teremben.
A pepitabricseszes birtokos icl- 
állt s meghajtotta magát könnye
dén. A tisztek ismerősen bólintot
tak, aztán nem törődvén senki
vel, jókedvűen kezdtek beszél
getni, Talán franciául. A tanító 
mindenesetre nem értette.

— Kik ezek? — mozdult meg 
a főhadnagy.

Ezek, kérlek alázattal. .  . 
Ezek a határkiigazító-bizottság- 
hoz tartoznak

— Oszt, mitől jó az?
— Hát, kérlek t:sztelettel, van

nak összesen vagy tizen, magyar 
tiszt is köztük, aztán a határt 
igazgatják. Hol egy dűlőt csapnak 
ideálra, hol egy országútol tolnak 
odaátra. De inkább odaátra.

tem.
Töltött a pohárba s féltréfásan 

annyit kérdett:
— És nincs senki, aki jól í'*ne- 

kenrúgná őket?
— Hogy gondolod azt, kérlek 

szépen? — ülődött meg a tanító. 
— E bizottság az európai hatal
mak fegyveres oltalma alatt ifi!

— Vagy úgy? — nevette el ma
gát. Nem is tudtam.

Ittak,

Ebéd vége körül járlak vala
mennyien.

Az idegen tisztek ittak. De a fő
hadnagy is ivott. A szeme zavaros 
lett s ingerülten zaklatta a taní
tót:

— Hol a régi hadosztályok, te 
pupák? Ezért még számolni fog 
valaki!

A tanító nyugtalankodni kez
dett:

— Gyerünk már, kedves bará
tom, Hidd meg, elég vöt. Külön
ben, ami a hadosztályokat illeti, 
engemet valóban nem terhelhet 
semmi néven nevezendő felelős
ség ..  . Mert mi is vagyok én alap
jában véve . . ,?

— Nulla vagy, pajtás. Nagyobb 
nulla mint a régi ország terü
lete . . ,  Ne pofázz itt nekem, mert 
mindjárt kihajítlak! Igyunk!

— Elég volt talán, kérlek tisz
telettel . .  .

A főhadnagynagy ráordiloll:
— Igyunk!!
A kiáltásra csodálkozva kapták 

fel fejüket az idegen lisztek, de 
amikor látták, hogy mindössze 
egy utaskiilsejü fiatalember van 
oda valamiért, egymásra mosolyog
tak, Észrevette ezt a főhadnagy 
s összeszorította a fogát. Ám 
ugyanakkor nyílt a perronfelöli 
ajtó s öreges úr topogott be az 
étterembe.

Odanézett a főhadnagy s kari
kára tgáult a szeme:

— Hát ez ki?
Az öregúr megállt tétován és I 

loprongyosan. Aztán megindult az 
idegen tisztek felé: a szomszéd ' 
asztal üres volt. A főhadnagy pe- ! 
dig bámult-bámult az öreg után, 
leesett szájjal. Alul kirojtozott í 
nadrágban ferde cipőben, keshedt 
kabátban tántorgott az öreg, mi- ! 
alatt betegesen rángott a feje,

— A volt ezredparancsnokod, 
kérlek alássan, — motyogta za
vartan a tanító.

A főhadnagy nézett-nézett, I 
szinte maga elé bukva. A szája 
észrevétlenül mozgott:

— Hát ennyire vagyunk?
Akaratlan csönd támadt a te- J

rembe. De csak olyan pillanatig- : 
tartó.

Ám ez alatt az egy pillanat alatt j 
történt valami.

A rángatófejü öregúr, mialatt a/ ' 
idegen asztal mellett botorkált el, ; 
valahogy könyökével találta érin- I 
teni az egyik tisztet, A tiszt meg
fordult s idegesen szólt valamit. 
Az öregúr — úgy látszot — mén- i 
tegetőzik, mire a tiszt rákiáltott. A 
tanító nem értette, mert ismerőt- I 
len nyelven folyt a szó. De meg- 1 
értette a főhadnagy.

Felállt, Sápadt volt, igen sápadt-

m át, .  .
— Az Istenért, kedves barátom, 

gyerünk innét, — könyörgött neki 
a tanító.

Felállt a főhadnagy. Nem volt 
már ideges, egészen nyugodt volt. 
Egyszerre az idegen tisztek felé 
indult s rákiáltott az öregre:

— Ezredes úr!
Az öreg megfordult: csak most 

vette észre a fiatalembert, aki dúlt 
arccal haladt neki a termen át. 
Nem ismerte meg.

— Ezredes úr! — kiáltott fel má
sodszor is fájdalmas hangon.

Nem! Nem! A főhadnagy maga 
tudta legkevésbbé abban a pilla
natban, mit fog csinálni. De az ide
gen tisztek félreértették a közele
dő embert felugráltak s a fogas
ról lekapták a kardjaikat.

A főhadnagy elő .t egyszerre 
vak veresség támadt. Vér futotta 
el az arcát, forgott a szeme. Aztán 
felhorkant, egy ugrással rávetette 
magát az első tisztre, kicsavarta 
a kardját s fejbevágta, hogy az 
asztal alá zuhant 

Kavarodás, lábdobogás lett a 
terem. A pincérek sza^dtak, az 
emberek menekültek. A másik két 
tiszt karddal a kezében tört elő
re. A főhadnagy előkapott egy 
széket s oly erővel vágta közzé- 
jük, hogy szétrepült a szék s az 
egyik tiszt falnak vágódott, a má
sik az ajtónak hátrált diilledt 
szemgolyókkal.

Akkor egy másik széket kapott 
fel:

— Istentekel, ahányan vagytok! 
Abban a pillanatban felrikácsolt

az öregúr is:
— Jól van, fiam! Üssed őket, 

vágjad őket, hazánknak, népünk
nek, családjainknak, gyermekeink
nek megnyomorítóit!

Mindenki futott. Ajtók csattog
tak, ablakok csörömpöllek. A per
ron felől kapkodó kiáltozás Hal
latszott. Az öreg a kályhának tá
maszkodva tüzelt, mintha vég
megholt ezredéi vezényelte volna.-

— öld meg a kutyákat, Öld 
meg! így verekszik egy császári 
és királyi főhadnagy! Rúgj a ha
sukba, édes fiam.

A főhadnagy nem látott ngm 1 
hallott már semmit, Szétfesz'últ és 
remegő lábbal, szemébehullt haj
jal, cikázó lendülettel fújt és ka
szabolt a középen. Hirtelen csak 
bokánragadta az asztal alá rogy- 
gyant tisztet, kilnditette, megfor
gatta maga fölött s úgy verte ki vele 
a másik kettőt. Velüik repült kifelé 
az ajtó is. Akkor utánuk rúgta a 
harmadikat is, hogy a perron kő
kockáin nyekkent el félholtan.

Akkor megállt a legázoll terem 
közepén. Az inge fel volt hasítva. 
Egyet fújt:

— Taknyosok!
Az ezredes a kályhának 

dűlt s könnyei sebesen hulllak a 
szakállára. A tanító a sarokban 
vacogott:

Be fognak avatkozni az euró
pai hatalmak , .  .

Kint lárma, futkosás, csörtetés 1 
közeledett mindenfelől. Emberek 
rohantak fel és alá megőrülve Va
laki csendőrért kiabált. . .

A főhadnagy egyszerre a kitört 
ajtó felé indult magánkívül, ' mint I

egy veszett. A tanító felkapta a 
hátizsákot, meg a vékony nádpál
cát s a főhadnagy után igyekezett 
aki akkor már az ajtó lépcsőjén 
állt.

De előtte olt állt kél csendőr 
is szuronyszggezve

Megállt a főhadnagy, szemben:*, 
zett az első csendőrrel s nyugod
tan annyit szólt:

— Bakos.
A csendőrőrmester meghökkent, 

visszaejtette fegyverét, vigyazba 
állt s odasugott a társának:

— Lábhoz!
Tisztelegve álltak, mialatt el- 

haladt előttük a főhadnagy. Egy
szer még visszafordult, a tanító
tól átvette a kalapját, fejébe lök
te, aztán vállára taszította fel a 
hátizsákot s elkapta a nádpálcá
ját:

— Mehetünk!
A tömegnek indult. Mindenki 

szótlanul nyitott neki utat.
Valahol az elsőosztályú váróte

remben a három tisztet borogat
ták. A két csendőr még mindig a 
resti ajtajában állt mereven, A 
második csendőr elsáppadt:

— Börtönbe tesznek, őrmester 
úr.

— 1 udoin . . .  De a századpa
rancsnokom volt.

A legszebb ékszer.

— Legalább ezt a gyöngysort 
vedd meg nekem,

— Édes lelkem, egy fiatal asz- 
szony legszebb ékszere a — hű
ség.

— Igen: de ezt az idén nem 
hordják . , ,

Óvatosság.
A férj a halálos ágyon fekszik; 

felesége sírva térdel az ágy előtt.
— Most, hogy a perceim meg

vannak számlálva — nyögi a férj 
— mondd mog őszintén: mindig 
hü voltál hozzám?

— És te e z t . . .  mindenáron 
tudni akarod?

— I . . .gén!
— Jó, d e , , .  hátha nem halsz 

meg , . . ?

A szalonban.
— Jó l nézz meg drágám: Mi a 

különbség köztem és az arcképem 
között?

— Az arcképed hű a — megszó
lalásig . . .  Te pedig a — megszó
lításig . . .

Színházban.
(Egy előkelő úr súgva igézőén 

szép szomszédnőjéhez:)
— Ó mondja: szabad-e végre 

remélenem?
— Addig szó sem lehet róla, nűg 

kilétét nem ismerem.
ó kérem I. . .  Holnap már olvas

hatja személyleirásomal az összes 
lapokban . , .

Vannak nők, akiknél a bók — az 
erőszaknál kezdődik.

Vannak hamisítók, akik az újat 
régi gyanánt adják el . . .  A hami
sító asszonyok a régit adják el új 
gyanánt.
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A bálkirály 
és a bálkirálynő

Nyegle süheder, a korszellem elő
kelő utcai típusa állott a pult előtt 
és rágyújtott a cigarettára, amit 
vásárolt. Összeharapta a szopókát 
és lomha füstfölleget fújt a kisasz- 
szony felé, aki eltakarta előle a 
szemét. Mindezt végignézte a gene
rális, aki várt, hogy rákerüljön a 
sor. Energikus arca bosszúsan rán- 
dult meg és dühös mozdulattal ra
gadta meg a fiú kabálgallérjál. A 
következő percben a fiatal úr már 
künn volt az utcán. A generális 
lette ki a szűrét. Az ajtóban még 
nagyot lódított rajta, aztán betette 
az ajtót. S miután ilyen rövidesen 
lecsapolta dühét, meg is csillapo
dott és bicegve lépett a pulthoz,

— Semmirekellő! — morogta 
még, mint mikor a távozó vihar 
visszamordul a látóhatárról.

>— De kérem . . .  — tiltakozott 
a kisasszony bátortalanul.

— Ezeket a frátereket emberség
re kell tanítani, zsörtölődött a ge
nerális. — Ez az egyetlen orvossá
gunk van a szemteletenségük ellen.

A tárcáját kereste a zsebében. 
Nyilván azt várta, hogy a kisasz- 
szony megköszönje a lovagi szolgá
latát. De a kisasszony egyetlen 
szót se szólt. Sőt nagy szemeit né
mi nehezteléssel meresztette a ge
nerálisra. Majd tekintete lassanként 
elváltozott: csodálkozásba, megle
petésbe csapott át. A katona föl
vetette fejét. És egyszerre ö is ál- 
mélkodott. A hangja megcsuklott.

— A bálkirálynő... suttogta. 1 
— Emmy! _ , ,

— Bálkirály! — rebogte vissza a : 
leány. — Pál! . . .

Úgy nézték egymást, mintha a ! 
szemük előtt lehetetlen vízió káp- 
ráznék. Akárki látta volna őket, 
semmit se érthetett volna a sze
mükből és az arcukból. De éreznie 
kellett volna, hogy a két e'mber 
homloka mögött az emlékek, a kö
zös emlékek árnyékai suhannak el | 
és tűnnek tova, láthatatlan villá
mok fényénél, amelyek a szív és 
az agy között cikáznak. Hogy itt a 
múlt, az eltemetett vagy elgázolt 
múlt tér vissza, fölébred vagy föl
tárnád és mint a vihar, sodorja elő 
az illúziók aranyporát. Az arany
por meg-megcsillan a napsugár ha- 
ovány mosolygásában. Senkise ér
tette volna. De mindenkit megil- 
etett volna, A lelki zavar tétova 
tüze ott égett bágyatag szemükben.
. cm tudták hirtelenébe, mit szól
janak, bár mindaketten érezték, 
°6y a másik ugyanazt gondolja, 

amit ö, A gyötrclnicsen édes vál- 
yarázsa ez. Mikor két lélek 

Perlekedik ugyanazért az — üd- 
v°sségért vagy kárhozatért.

k8«W6zv"Vém! ~  VÍlatÍa “Z Cáyik
“V  c"Yén'!  — sóhajtotta a 

m“ k fájdalmasan, 
u s a viharon ott úsznak, himbá- 
dzl ' ?z, em!ékek. Ttz év bús kö-

en ímbolyogva és küzdve, hogy 
• napfény vagy legalább a hold-

y sutíarkőrébe juthassanak. Igen,

Irta: Lörinczy György. 
tíz éve nem találkoztak. Tíz éve i — Hánynak mondta ezt — azóta!
nem látták egymást. Tíz éve sem- i _  Senkinek se mondtam. A szél-
mu se tudtak egymásról. Tíz éve vész, ami a maga csipkeboltját 
múlt, mikor ott, a fényes bálterem- | ineglépászla, Emmy, engem se ke- 
ben eltáncollák a szerelem egyel- lült el, képzelhető. Akkor . . . tud- 

m boldog Jáncát. hogy kart-karba ja, győzelmes hadvezérnek éreztem
öltve éreztek az ifjúság, a szépség, 
a hódítás cs a hódolat mámorát. 
A bálkirály és a bálkirálynö.' 

Keleméry Pál, a férfi. Daliá

magamat. Hogy a huszárfőhadnagy 
intézi a világ sorsát. Oroszlánnal, 
tigrissel birkózom és eltiprom a női 
zíveket. Az ember ilyeneket álmo-

huszarfohadnagy, a Monarchia lég- ’ dik magamagáról, Imikor még at 
*°yasUsztje. És Lcjthényi tasé, a londoni követségnél. De az 

eány a megye- első indiai kirándulásom előtt kiEm'my, a legszebb 
bálon. És most itt találkoznak - 
trafikban. A leány még nem ismerte 
föl és szemrehányóan szólt a gene
rálisnak:

— Miért bántotta azt a fiút?
A férfi bosszankodott.
— Még a szemébe merte fújni a 

füstöt! A szemtelen!
A leány akkor nézett rá. A cso

dálkozás kényszerítette, hogy rá
nézzen. Már elszokott az ilyen lo- 
vagias fölhevülésektől. A férfi is 
ránézett a leányra. És azután ott 
is felejtették a szemüket. A bolt
ban jöttek-mentek a vevők. Csak 
kapkodva válthattak szót. Szinte 
részletekben beszéltek, mintha a 
nagy részletfizetöst az életei utá
noznák.

A Keleméry tábornok csontos ar
cán meg-megrándullak az izmok és 
az idegek.

— Hogy itt találom, Emmy! Ho
gyan lehet az? Mi történt?

A leány csak lopva néz rá. Va
lamit rendezget, hogy egyenesen a 
férfi szemébe ne kelljen néznie. A 
hangja olyan kesernyés. És az ar- 

az maga a hervadó rózsa.

tört a háború. A szélvész fölkere
kedett és hazasodort. A háború ör
dögének kegyetlen szeszélye nyo
morékká tett. Látja, bicegek. Most 
a délibáb-mozgót dirigálom. A me
sebeli sárkányokat és az indiai tig
riseket ott vonultatom föl és a bál
király . . .  ott lángol. A tömeg mu
lat. A tömeg nevet. Nem is sejti, 
hogy rajtam mulat. Hogy engem 
nevel.

Most meg a leány tiltakozott. 
Szelíden mosolygott.

— Nem hiszem, hogy engedné. 
Hogy kinevessék A bálkirály még, 
úgy látszik, föl-fölt ámad!

A férfi legyintett a kezével.
— A bálkirály! De hol a far

sang? Én úgy látom, a hosszú böjt 
megérkezett. Az örökös böjt. Az 
élet nem egyéb, mint film. Lepörög, 
gyorsan, a villámóra kerekén. Film! 
Film!

Egyik se mert a másikra tekin
teni. Szomorú, lemondó érzések, 
csüggeteg gondolatok hangolták le 
őket. Az élet nagy farsangja el- 
kf,ptatott makkjainak érezték ma

gokat. akiket a szigorú rendező, a 
Sors, hol ide állít, hol oda. A bál
terem fényébe, a trafik zugába és 
a mozi izgató félhomályába és vá
sári zakatolásába. Azután félre
löki őket. Hideg böjti szél süvít el 
mellettük . . . Es újra összesodorja 
őket.

— Az ember legalább igyekszik 
megmenteni, amit lehet, — szólt a 
leány hosszú hallgatás után.

Keleméry Pál ránézett. A leány 
olyan mélabúsan mosolygott ró! 
Valamit, egy vonást látott az ar
cán abból a derűs ragyogásból, ami 
valaha úgy megbüvölte. És a férfi 
előhúzta a kezét a zsebéből. Egy 
kis, finom, fehér csipkekcndö volt 
benne. Mutassa a leánynak.

— Én megmentettem a maga
mét, — szólt és kissé reszketett a 
hangja. Egy csipkekendöt. A bál
ból. A legszebb állmok éjszakájából.

A leány szeme odatapadl a ken
dőhöz. Megismerte azt. Akkor adta 
neki, a tánc és a suttogás mámo
rában.

— Az én kendőm.
— Az. Hát mentsük meg, Emmy, 

ami még megmenthető.
— A tavasznak már vége! . . .
— Hát mentsük meg az őszt. 

Bús mosolygásával. Borongó, szí
nes szépségeivel . . . Emmy .

— Pál . .
A férfi a leány keze után nyúlt. 

Az Emmy szemében köny csillant 
meg. Nyaka szélén mosoly játszott. 
A köny az elröpült tavaszt siratta, 
de mosolygása ébredő reménnyel 
köszöntötte a közeledő őszt.

— Hát hogy kerül az ember a - 
trafikba? mosolygott gúnyosan. — ^
Azután . . . tudja . . .

Igen. a bál után . . .
— A bál után. Az első álmok 

után még jött néhány szép esz
tendő. Tánc, zene, vágy, remény, 
csupa csipke volt a lelkem. Csipke
bolt. De aztán jött a nagy szélvész 
és — szétfújta, vagy széltépte a 
csipkét. A csipkeboltol kifosztotta 
a nagy rabló: a sors. Még fosz
lány se maradt . , .

A férfi a zsebébe dugta a kezét. 
Valamit keresett. Közbe gyöngén, 
fáradtan tiltakozott.

— No . . . talán . . . Mégis. 
Em'my!

De a leány csak megrázta bús 
fejecskéjét.

— Semmi. Semmi! Egyedül ma
radtam az üres csipkebolttal. Va
lamibe kellett fognom. Trafikot 
kapla'm. Éppen nekem való. A 
füstbe ment életem képe. Minden 
arra emlékeztet. Minden cigaretta 
az én életem szimbóluma. Füst! 
Füst! Azért nem bántott az se, 
hogy az a fiú . . .

A férfi bosszúsan rázta a fejét.
— Még merészelt! Az a! . . . 

semmirekellő! A Imaga szemébe! 
Azokba a szemekbe, amikben én 
. . . a világot láttam! Az üdvös
séget!

A leány nevetett.

Nem érdemes. 
Mrrus Tamást.

skül,
>föbb

amikor megtagadta azt az 
amely a koronát ismeri el l 
egyházi hatóságnak, — mint isme
retes — V ili. Henrik fejvesztésre 
ítélte. Halála napján börtönében 
egy borbély jelentkezett nála.

— Parancsolja, hogy megnyir- 
jaVn uraságodat? — kéidezte a 
borbély cinikus udvariassággal.

— Barátom, - - válaszolt Morus 
keserű humorral, — nem érdemes 
olyan főre költeni, amely már nem ■ 
az enyém. . .

Uralkodni oktalanság .
Seunie a német költő mondotta, 

hogy uralkodni oktalanság, de kor
mányozni bölcsesség. Uralkodni 
csak az igyekszik, aki kormányoz
ni nelm tud, vagy nem akar,

A pórul járt aranycsmáló.
X. Leó pápának egy vegyésze fel

ajánlotta munkáját, melyben ki- I

; üres bőrers/.ényt küldött c sorok-

Ikal: . .  Miután pedig aranyat úgyis 
tud csinálni, fogadja és használja 
szerencsésen e bőrarszenyt!”
GZ

KORN'AY ISTVÁN
mutatta az aranycsinálas lehetősé- író és költő, fővárosi levéltárnok 
tfét. A húsás aiándek remény ’h ' i  , g turánság egyik vezérharcosa, a 
felajánlott műért a pápa egy nagy, ..Nemzet" munkatársa.
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Childe Karold megjelenése ulán 
Lord Byron a londoni társaság fél
istenévé lett. Helyzetét alaposan 
kiaknázta és szerelmi kalandjainak 
száma, főleg házarasszonyck sori
ban növekedett. Nővére Auguszta 
és barátai komolyan aggódtak mi
atta s rajta voltak, hogy valamely 
komolyabb lépésre határozzák el. 
1812-ben ismerkedett meg Miss 
Anna Isabella Milbankclval, Sir 
Ralph Milbanke csinos és vonzó i 
leányával. Az ismeretség nem tar
tott sokáig, mivel a leány nem na
gyon szívesen fogadta a híres költő 
udvarlását, úgy hogy ez isimét a 
londoni vidám élet forgatagába ve
tette magát. 1814-ben Byron újból 
közeledett hozzá s ekkor már több 
eredménnyel, annyira, hogy Anna
bella — amint nevezték — készsé
gesen kezet nyújtott az örök frigv- 
hez. A lakodalomig folytatott levele
zés érdekes adatokat szolgáltatott a 
kölcsönös kimagyarázáshoz, míg 
végre Anna teljes önállósággal, nem 
hallgatva szüleire és barátaira 
1815. jan. 2-án Seahainben meg is 
esküdött vele.

Az itt közölt levelek erre a vi
szonyra teljes világosságot vetnek. 
Hiába keressük azokat a titokza
tosságokat és bűnöket, melyeket 
mind a londoni társaság, mind 
Byron romantikus életrajzírói 
szántszándékkal költöttek az asszony 
és a férj rovására. Az elválás oka, i 
hogy Anna crélyessége nem volt 
elegendő, hogy a féktelen költőt 
ifjú és legénykori túlkapásairól le
szoktathassa, nem tudta korlátozni 
éjjeli kimaradásait, munkásságát 
nem tudta visszatartani azoktól a 
köröktől, melyekbe korábban el
járt s kiváltképen a színháztól, hol 
régibb ismerőseivel korlátlan ba
rátságot tartott fenn, de nem tudta 
tőle elidegeníteni zseniális és kor
hely barátait sem, kiknek társalgása 
a költő legszebb órái közé tartozott 
(Sh éri dán.) A zabolátlan élet csil
lapítására a (költő sem bírt elég 
erővel, sőt idegeit még azzal is 
tönkre tette, ogy az opiuun fogyasz
tásáról nem szokott le. Szétron
csolt idegrendszere tehát a közön
séges életmódtól elütő cselekede
tekre és nyilatkozatokra ragadta, 
úgy hogy Anna nyugodt, higgadt 
és komoly fölfogása igen könnyen 
hallott arra, hogy férjét őrültnek 
tartsa.

közölt levetlek korántsem 
mondhatók szerelmes leveleiknek 
sem olyanoknak milyeneket By
rontól várhatnánk, mig Annabella 
levelei akár a házasság előtt, akár 
utána inkább a józan angol asz- 
szonyésznek nyilvánulásai s nem az 
emésztő szenvedélyé. Számítások 
ezek, melyek mérlegelik a boldog
sághoz szükséges közönséges fölté
teleket és inkább lelkűk higgadt 
kimagyarázása, mint annak indula
tos összeforradását tanusítnák. Úgy 
léptek házasságra, mintha szer- 
zodést kötnének a boldogulás
hoz: közönséges mindennapi, zaj- 
tálán élethez. Voltaképen há

zasságuk után tomboló, szen
vedélytől hevülö gyülölségük mu
tatja, (mennyire szerethették volna 
egymást vagy talán mennyire sze
rették is, csakhogy ezt az 
egyet: a szerelmet alig magyaráz
zák, alig értelmezik egymásnak, 
még pedig sem ösztönszerücn, sem 
bölcsészetileg. amely utóbbihoz 
mindkettőnek nagy hajlandósága 
volt. A frigyet mindketten meggon
dolatlanul kötötték meg s talán 
csak egy harmadik megkérésre kel
lett volna cgybekelniök, mire szen
vedélyük a legmagasabb fokra föl - 
csigázódott s akikor nem úgy vál
tak volna el, hogy ez az elválás 
mindkettőjükre nézve életük végső 
percéig végzetes maradt volna s nem 
esett volna áldozatul gyermekük 
kedélyvflága. Hiába iparkodott 
mindegyik a .válás után ismét kö
zeledni: a? egyiknek feneketlen jó
zansága, a másiknak féktelen elke
seredése sohasem állíthatta föl a 
megérthetésnek föltételeit . , .

Az itt közölt leveleket még 1895 
előtt Gurnesevics Lajos nagybányai 
tanárral, a magyar Byron kutatá
sok legszorga halasabb munkásával 
együtt fordítottam. Egybcfiizésük- 
höz és kiadásukhoz mindezidáig 
hiányzott a hely és idő.

1812. (máj. 1.
Lady Caroline Lambnek

Kedves Lady Caroline! Figyelem
mel olvastam cl M\~s Mi banké ne

hány költeményét. Képzclemröl, ér
zésről tanúskodnak és kevés gya
korlat révén könnyedségei szerezne 
a kifejezésben. Bár nem szeretem 
a „blank verssort" (rímtclen, ötös, 
hatodfeles jumbus) mégis tetszik a 
Dermodyra vonatkozó költemény 
úgy, hogy szeretném, ha sorai rí
melném ek.

Bizonyára nagyon rendkívüli egy 
leány; c szelíd arcvonások mögött 
ki sejtene annyi erőt és válto
zatosságot gondolataiban Miss 
Milbankenek azért nem kell írónő
nek lenni, a valóságban nem tartom 
sem férfihez, sem nőhöz illőnek, 
hogy könyvet adjon ki és (bár ntírn 
is fogja ezt elhinni nekem) szégyel
lem magam miatta; de minden ha
bozás nélkül állítom, hogy van te
hetsége s ha ezt a helyes és szük
séges úton fejleszti kitűnővé fogja 
őt tenni.

Egyik barátom volt éppen nálam 
(ötven éves, szintén szerző, de néni 
Rogers.) Mivel a kézirat nincs 
aláírva, megmutattam neki a köl
teményeket s ö még nagyobb elra
gadtatással dicsérte, mint én. Gyö
nyörűeknek találja.

Ezekből közöljön Miss M.-kcl 
a™yj1' amennyit jónak lát. 
Mindezt a legnagyobb öszinteséggei 
mondom. Nem kívánok bővebb is
meretséget kötni Miss Milbankevel; 
nagyon is hasonló lennék úgy egy 
bukott szellemhez és jobban szerel 
ném, ha kevésbé tökéletes volna.

Miss M ilbankenek
4, Bennet Street. Aug. 25. 1813.
Megtisztelő levelét vettem s 

szeretném mindjárt nyugtázni is. 
Mielőtt megpróbálnék rá válaszol
ni, engedje meg — habár röviden 
is — figyelmét fölhívnom a múlt 
ősszel történt dolgokra. Sok év telt 
már el, míg olyan nővel találkoztam, 
aki némi reményt keltett bennem a 
valódi boldogság elérésére. Most 
megismeriem egyel, de igényt nelm 
tarthatok rá — vagy legalább is 
nagyot keveset arra, hogy. rcinél- 
htssm a siker elérését. Azt mond
ták nekem, hogy szíve szabad és 
ezért vállalkozott Lady Melbourne 
meggyőződést szerezni arról, (meny
nyire lesz szabad ismeretségét ke
resnem abban a reményben, (meg
engedem, nagyon csekély az) hogy 
barátsággá és végül még bensőbb 
érzelemmé változzék az. Jóakaratú 
és így megbocsátható buzgólkodása 
érdekemben némileg átlépte a ha
tárt, midőn egyenesen megkérte ke
zét, de ezt még sem bánom, csak 
annyiban, hogy ez részemről vak
merő lépésnek látszott. Hogy ebben 
igazam van, azt ön is elismeri, mi
dőn közlöm önnel, hogy csak nem 
rég említettem neki, hogy szerin
tem önkénytclenül is egy kissé el
árulta sebezhető oldalamat abban a 
reményben, hogy ilyen váratlan 
ajánlatomat elfogadja. Mindezt csak 
úgy véledeniil lársa’tfás közb n je
gyeztem meg a legkisebb felindu
lás nélkül ellene és harag nélkül 
ön ellen. Ilyen volt hát eredménye 
első és legutóbbi közeledésemnek 
ahhoz az oltárhoz, melyet az ön 
érzelme szerint csak új áldozattal 
gyarapítottak volna. Midőn azt 
mondom első közeledésem, ez ta
lán életem némely körülményével 
összeegyezihetetlennck tűnik fel, 
mert úgy veszem észre, hogy levé
lénél  ̂ egyik részében erre céloz. 
Pedig tény az. Nagyon fiatal vol
tam ahhoz, hogy megnősüljek és 
ahhoz, hogy ne szeressek; de ez 
volt első közvetlen vagy közbeve
tett közeledéseim az első nőhöz 
társas egyesülésre és minden való
színűség szerint az utolsó. Lady 
Mclbournenck tökéletesen helyes 
az az állítása, hogy én önt fölébe 
helyeztem mindenkinek; a dolog 
úgy volt és úgy van most is. De az 
nem volt csalódás, mert lehetetlen 
egy keserűséggel csordultig telt po- 
m  x: 11 > 11: 1111 m  ;  i ; :  i ; 121; | | ;

hárba egyetlen cseppel is többel 
tölteni. Mi nem ismerjük magun
kat; de nem hiszem, hogy ez az 
esemény valami nagyon sértené ön- 
szeretetemet. Sőt ellenkezőleg, va. 
lami büszkeség-félét érzek az ön 
visszautasítására — nagyobbat, azt 
hiszem, mint a mekkorát szerez
hetne másnak a ragaszkodása, mert 
ez arra emlékeztet engem, hogy 
érdemesnek hittem egykor magam 
talán az egyetlennek vonzalmára, 
akit neméből igazán tisztelek.

Ami levelét illeti, az első rész 
meglep, nem mintha szerelmet kel
lett volna éreznie, hanem mert „re
ménytelennek" mutatkozik. Bizto
sítsa ezt a reményt.

Levelének rám vonatkozó részé
re sokat mondhatnék, de rövidnek 
kell lennem. Amit rólam hall, az 
valószínűen igaz, bár talán túlzott. 
Amiben csak megtisztel érdeklődé
sével, örömet szerezne nekem, hogy 
önt kielégítsem — megvallani az 
igazat vagy megcáfolni a rágalmat.

Nyíltnak kell lennem önnel szem. 
ben barátságból. Egy érzelem él 
bennem ön iránt, melyben nelm 
bízhatom. Kétségbevonom, vájjon 
tehetek-e egyebet, mint hogy önt 
szeressem. Bizton hivalkozhatom 
magala-tásomra. az „éclaidcisse. 

ment" (a helyzet tisztázása) óla 
hlint bizonyítékra, hogy bármilye
nek legyenek is érzelmeim ön iránt, 
azok megfogják kímélni önt az 
üldözéstől, de nem kezeskedem 
még a közönyösségért és attól tar- 
tok, hogy ez nem marad első lé
pésnek — legalább bizonyos te
kintetben — attól, amit érzek, ah
hoz, c'.mit ön óhajt, hogy érezzék.

Meg kell bocsátania nekem és 
meggondolni, hogy, ha valami visz- 
szatetszenék önnek levelemben, ne
héz feladat rám nézve egyáltalában 
önnek írnom. Sok dolgot hagytam 
említetlenül és mondtam el olyat, 
mit nem volt szándékomban elmon
dani. — Szándékom volt elutazni 
c-bĥ l *z országból, de egy kiss* 
késleltet: a pestis-hir stb. slb. és 
most kénytelen vagyok utamat 
olyan vidék felé venni, valószínű
leg Oroszország felé, — melyet 
egy kissé könnyebben lehet meg
közelíteni.

Csak annyi helyet hagytam, hogy 
nevemet aláírhassam.

Örökké alázatos szolgája
Byron.

(Folytatjuk.)
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Búzatábla
Szerényen lengő kendő-zöld selyem  - — 
Hímzése tarka kék  s piros virágok,
S egy forró szívre hull szerelm esen ,
Egy szívre, m elyből mindig vér szivárog.

S mig sebhegesztőn sir, simul, susog 
Beszéde: fájó, hallgató zene —
Dalában , mintha ősi bánatok 
M egfejthetetlen titka z e n g en e ...

Vályi Nagy Géza.
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Ismeretlen mozzanatok a költő 
életéből. —

(A Petöfi-irodalom ismerői jól 
tudják, hogy Fercnczi Zoltán a'ma
ga nagy Petőfi-könyvében (Petöfi- 
ólelrajza. Három kötet. Budapest, 
1896.) minden anyagot összegyűj
tött amit munkája közrebocsátása 
előtt évtizedek szorgalmas kuta
tásai napfényre hoztak, Nem is ke
rült azóta elő semmi, ami vi; vilá
gításba helyezte volna Petőfi éle
tének valamelyik korszakát. Annál 
nagyobb meglepetést kellett a 
mull esztendőben, hogy Pintér Je  
nő a legnagyobb magyar tudomá
nyos magyar irodalomtörténet szer
zője, Petőfi Sándornak éppen azt 
az esztendejét derítette fel az ada
tok és környezetrajz egész töme
gével, amelyről eddig egy évszám 
nál és három kis adatnál többel 
senki sem tudott. Ez a korszak 
Petőfi Sándor első pesti diákéve.

Örömünkre szolgál, hogy ezt a 
nagy feltűnést keltő tanulmányt 
éppen a mj folyóiratunk mutat
hatja be a magyar olvasó közönség
nek. Nemcsak a tudományos érté
ke nagy ennok a történeti forrás 
jellegével bíró tanulmánynak ha
nem megírása is az életrajznak 
cs korrajznak egy új típusát te
remti meg irodalmunkban.

A Szerkesztőség I
*

Petőfi Sándor öt esztendős múlt, 
mikor atyja, a jóLmódú félegyházi 
mészáros, beíratta a kecskeméti 
ágostai hitvallású evangélikus elemi 
iskolába, A család utóbb Félegy
házáról Szabadszállásra költözött s 
ekkor a fiút a tolnamegyei Szenl- 
lőrinc község evangélikus gimná
ziumába vitték. Innen került a kis 
diák 1833 nyarán, tíz és fél éves 
korában, Pestre, az itteni evangéli
kusok gimnáziumába.

Hogy atyja miért éppen Pestet 
választotta tanulása helyéül, erre 
nézve a következőket 'mondhatjuk. 
A régi emberek szerették, ha fiaik 
minél több tapasztalatot gyűjtenek 
s ezért — ha csak helyben nem 
akadt valami alkalmas iskola — 
messze vidékre is elküldték fiaikat 
kosztba és kvártélyba. Amint a 
mestcrlegények között megvolt a 
vándorlási kényszer, úgy a tanulók 
sorában is általános volt a vándo- 
lási hajlam. Ha Petrovits István 
nc'ai akarta a Felvidékre küldeni 
fiát, sok válogatni valója nem le- 
i „ az evangélikus gimnáziumok 
között. Szabadszállásról P estet elég 
jól meg tudta közelíteni, az itteni 
luleránus iskolának jó híre volt s 
Pest már akkor is Pest volt: a ma
ga fejletlenségében is vonzó kö
zéppont a vidék előtt,

Petőfi Sánd or, a tizenegyedik 
évében járó kis fiú, eddig két vi
déket ismert meg: az Alföldet és a 
Dunántúlt. Pestmegyében belátha- 
jatlan pusztaság terült el körü
lötte, Tolna megyében 'már szőllö- 
hegyeket is látott. Az alföldi sík- 
sag tele volt az őstermészet képei-

: vei s a legnagyobb város is pusz
tai falu gyanánt húzódott meg ben- 

, ne, a dunántúli dombos vidék vál- 
j  tozalosabb tájai már némi kultúrál 
; is mutattak. így lépett most elő a 
| harmadik nagy környezet-benyo

más: Pest.
Pest ekkor 'már az ország leg

nagyobb városa volt. Lakóinak szá
mát ebben az időben közel hetven
ezer főre tették. I úlnyomó részben 
németajkú katolikus polgárok lak
ták. Negyedfélczer ház emelkedett 
benne, A Belvárosban a főbb útvo
nalakon százával sorakoztak egymás 
mellé az egyemeletes és kétemeletes 
házak, de a Lipótváros, Terézvá
ros, Józsefváros és Ferencváros 

' legnagyobb részében csak földszin
tes épületeket láthatott az ember. A 
Belváros a mai területén már jól 
kialakult, míg a négy másik kerü
letnek csak belsőbb utcái kezdtek 
kibontakozni a sivár rákosi homok
ból,

Áz akkori Pest lakott területei 
világosan kibontakoznak előttünk, 
ha a Duna vonalát alapul véve a 
Boráros terel összekötjük az Or- 
czy-kerttel, ezt a Kálvária térrel, 
ezt a Népszínházzal, ezt a Nyugati 
Pályaudvarral, ezt a Szabadság 
térrel. A bekeretezés úgy értelme
zendő, hogy ezen a szabálytalan 
sokszögön belül hatalmas major
ságok, veteményes kertek, üres 

| telkek, ligetek terüllek cl. Ezek a 
| részek a Belvárossal és Lipótvá- 
I rossal olyan viszonyban voltak, 

mint Pesterzsébet, Kispest, Újpest 
és a rákosi helységek a tulajdon- 
képeni Budapesthez.

I A Belváros vagy régi város és 
a Lipótváros vagy új város alkotta 
a tulajdonképeni Pestet, ehhez 

! csatlakozott a három külváros vagy 
I előváros. Mind az, almi a mai Kál- 
j vintéri református templomon, a 
j Magyar Nemzeti Múzeumon, a Köz- 
I ponti Városházán, a Lipótvárosi 
' Bazilikán és a Szabadság-téren kí- 
| viil esett, az nem volt egyéb közön

séges alföldi városnál. Á mai Nyu
gati Pályaudvar helyén a szerviták 
kaszáló rétje terült cl, a Vígszín
ház helyén a lipótvárosi régi te
mető. A mai Teréz körúton és Er- 
zsébet körúton túl veteményes 
kertek és szőllök sorakoztak egy
más után egészen a Városligeti tó
ig. Az Erzsébct-téren homoktenger
ben gázoltak az emberek, a Sza
badság-tér mögött mocsár húzódott.

De az ország más tája'ró! ideve
tődő utas mégis elámult a város 
sok nevezetességén. A Dunán ha
talmas hajóhíd állt, a város belső 
része kövezve volt, az utcákat a 
holdvilágtalan éjjeleken lámpások
kal világították. Az Isten szolgála
tára rendelt épületek közül már 
tneg volt a Belvárosi plébániatem
plom, a Fcrencrendick temploma, 

! az Egyetemi templom, az Angolkis- 
j asszonyok temploma, a Szerviták 
| temploma, a Terézvárosi plébánia- 
| U'mplom, a Józsefvárosi plébánia- 

templom, a Rókus kápolna, az 
Evangélikus templom, a Reformá- 

i tus templom, a Rác templom és a 
i Görög templotm. Ideiglenes kis 
, templom állt a Lipótvárosi bazi

lika és a Ferencvárosi plébániatem
plom helyén. Két kezdetleges zsi
nagóga is volt már: az egyik az 
orthológ, a másik a neológ zsidók 
számára.

Nemcsak a templomok vonták 
magukra a vidéki járókelők figyel
mét, hanem más nevezetes épületek 
is: a városház, a 'megyeház, az 
egyetem épülete, a városi kórház, a 
német színház, Lét nagy kaszárnya, 
számos hivatal, néhány szerény 
külsejű iskola, egy-két fürdő. Ezek 
mellett huszonnyolc kávéház és 
hatszáznyolcvanhét korcsma. To
vábbá a nevezetes vendégfogadók a 
Belvárosban a F'ehér Hajó, Hét 
Választó, Vadászkürt, Aranysas, 
Zrínyi; a Lipótvárosban a Magyar 
Király, Arany Kereszt, Tigris, Bar
na Oroszlán; a Terézvárosban a 
Vörös ökör, F'ehér Hattyú, Három 
Szív, Három Korona; a Józsefvá
rosban a Két Pisztoly, öt Pacsirta, 
Griff, Arany Nap, Arany Csillag; 
a Ferencvárosban a Fehér Medve, 
Két Arany Oroszlán, Három Ki
rály. Természetesen ezeket csak a 
város 'magyarjai nevezték ezeken a 
neveken s a magyarok aránvlag ke
vesen voltak. De mégis lóval többen 
mint Budán, Buda egészen német 
város volt.

A forgalmasabb tereken és ut
caszögleteken 140 fiakker állomá
sozott, A Belvárosból a Városliget 
felé félóránként társaskocsi indult. 
A Városligetben vasárnaponkint 
már akkor is mulatott a nép. Itt 
táncterem, gurulópálya, körhinta 
és bábszínház fogadta a 'mesterle- 
gényeket és cselédlányokat. Nyáron 
csolnakázott a közönség, télen kor
csolyázott.

A műveltebb közönség sűrűn 
járt hangversenyekre és buzgón 
látogatta az egyetlen pesti thea- 
trumot: a Duna partján a mai Vi
gadó helyén álló német színházat. 
A budai kis korcsmáknak is meg 
volt a maga kiránduló közönsége. 
De a java mulatság mégis csak az 
országos vásárok idejére esett. 
Négy vásár zajlott le évenkint 
Pesten, Mindegyik vásár két hétig 
tartott.

Néhány gyár is megkezdte mű
ködését, Kereskedelemmel hozzá
vetőleg hatszáz polgár foglalko
zott. Az iparosok céhekbe tömö
rültek. A közel ezerháromszáz 
önnálló p^sterember közül legtöbb 
volt a szabó, csizmadia, pék, 
hentes, mészáros, asztalos és 
fiakkcrcs.

Hogy Inindezck ellenére mégis 
csak milyen kis város volt Pest, 
legjobban mutatja az, hogy egész 
postai forgalmát mindössze egy hi
vatal bonyolította le. A postai hi
vatalnokok cs lcvélhordók száma az 
egész városban nem ment többre 
tíznél.

Az is jellemző, hogy az összes 
elemi iskolát végzett gyctlmekck 
számára elég volt a két középis
kola: a kegyesrendické és az evan
gélikusoké. Ez a két gimnázium 
nemcsak a pesti tanulókat, .hanem 
a megyebeli, sőt a távolabbról ér
kező ifjakat is be tudta volna fo
gadni. A szülők még az elemi isko

lákban st'm tolongtak, A városi 
katolikus német iskolák mellett 
akadt néhány magyar, tót, szerb, 
oláh, görög és zsidó iskola.

Petrovits István éppen olyan jól 
ismerte Pestet, mint a felesége, 
Hruz Mária, Az apa meg-megfor- 
dult a híres pesti vásárokon, ez 
anya évekkel azelőtt, még lány
korában, egy pesti szappanos-csa
lád szolgálatában állott.

Szabadszálláson jól ment a so
ruk. Petrovits István évröl-évre 
gyarapította vagyonát. Szántóföl-, 
det, rétet, szöllöt, házat, tanya
épületet vásárolt, háziállatokkal 
kereskedett, földet bérelt. A korcs- 

I '.nárosság, mészárosság és gazdál
kodás ebben az időben szorosan 

| összetartozott. A községek a korcs- 
I mákat és mészárszékeket nyilvános 
! árverésen adták árendába azaz 

haszonbérbe a legtöbbet ígérőnek. 
Az árendás nem csak bort és pá
linkát mérhetett vendégeinek, ha
nem az utasokat éjjeli szállásra 
is befogadhatta. A mészárszék bér
letével meghatározott számú 
szarvasmarha és juh eltartása járt 
a község legelőjén.

Ilyen helyen az eleven cszü kis 
gyerek sokat látott, sokat hallott. 
A 'mészárszékbe és korcsmába bc- 
betérö falusiak között nem egy 
atek bukkant fel, de még több az 
országot szekéren és gyalogszerrcl 
bekóborló utasok sorában, Á szék
álló legény kötődése, a leányok 
visszavágásai, az asszonynép hír- 
hordása, a korcsmázó legények be
szélgetései s az országút vándorai
nak csodálatos történetei állandóan 
izgalomban tartották a figyelő kis 
gyermek képzeletét. Szóbösége, 
kifejező ereje, magyarsága jobban 
fejlődött, mint a csendes paraszt
házakban élő többi fiúé.

1833 nyara nagyon kedvezett 
Petrovits István vagyongyüjtő ter
veinek. A nemes jász és kun ke
rületetek a szabadszállási bérlet 
odaítélésére Kunszentmiklós váro
sában július 15-én tartották meg 
a licitációt. Kótyavetye alá kerül
tek az összes vendégfogadók, korcs
mák, mészárszékek, boltok, vásá
rok, piacok, malmok, vadászat és 
hálászat jövedelmei. A bérlet leg
jövedelmezőbb részét Petrovits 
István kapta meg három esztendőre.

Petrovits Istvánban ott rejtőzött 
költő-fiának majdnelm valamennyi 
jellemvonása. Ellenmondást nem 
tűrő, indulatos, makacs ember volt. 
Komoly, szótlan, erős magyarságú. 
Szabadszálláson többször fölhány- 
torgalták tót anyanyelvét s ezért 
fölötte bosszankodott. Merész vál
lalkozó kedvét, nyughatatlan ter
mészetét, vándorló hajlamát neki 

köszönhette a költő. Csak a rendes 
polgári foglalkozás megbecsülését 
és a pénzszerzés vágyát nem örö
költe tőle.

Petrovits István ebben az esz
tendőben negyvenkét esztendős 
volt, ugyanannyi mint felesége. 
Lelkét egészen betöltötte a gondo
lat, hogy családját magasabbra kell 
emelnie. Urat akart nevelni mind 
a két fiából.
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Mikor a tehetős szülök elhatá
rozták, hogy mind a két fiukat
— Sándort is Istvánt is — Pestre 
adják iskolába, nehéz feladat meg
oldása elé kerültek. Gyermekeiknek 
Inindentekintetben megfelelő helyet 
akartak kiválasztani. A szállást és 
ellátást adó családnak lehetőleg 
evangélikus vallásának kellett len
nie, mert így követelte ezt a hitfe- 
lckezcti összetartozás.

S ha már a gyermek elkerül ha
zulról, meg kell tanulnia németül, 
mert ez maga kész haszon a jövő 
szempontjából. Nagy pénzbe nem 

kerülhet az egész évi eltartás költ
sége. Akármennyit hozzon is a 
korcslma, mészárszék, földművelés 
és állatncvelés, nem lehet mindent 
a fiúkra költeni. Üdvös, ha jóko
rán a szerény életmódhoz szoknak, 
különösen idegenben, ahol úgyis 
annyi az alkalom a hiábavaló köl
tekezésre. Rangon felüli nevelte
tésre külömben sem hajlandó az 
eszes ember. A fiú felnői, kényes 
úr lesz belőle és szégyenli egy
szerű szüleit. Szükséges, hjogy a 
kosztadó családban hasonló korú 
gyermekek is legyenek. Ilyen mó
don a szüleiktől megfosztott fiúcs

kák nem búsulják el magukat, 
könnyebben megy nyelvtanulásuk 
és mindenesetre jobb az élelmezé
sük, mert a kosztadó anya, legyen 
bármilyen takarékos is, a maga 
gyermekeitől 'mégsem tagadja meg 
a jó ebédet és vacsorát s így kosz- 
tos diákjai is jól járnak. Végül a 
szállásadó hely nem lehet nagyon 
messze az iskolától, mert mégis ne
héz dolog napjában négyszer meg
tenni az utat sárban, esőben, hó
ban.

Mindezeknek a feltételeknek jól 
megfelelt a pesti kosztadó 'mester
emberek egyik lcgérdemcsebbike 
Stark János cipészmester. Ez a 
jómódú iparos Fuchs Keresztély 
terézvárosi polgár házában lakott, ; 
azon a helyen, ahol ma a Síp ucca ; 
23. szám alatti ház emelkedik. A 
szepességi Stószról költözött Pest- 
re, itt polgárjogot szerzett, utóbb ! 
pedig a Nyár uccában házat is vá- j 
sárolt. Evengélikus vallású német [ 
ómber volt. Felesége, Frank Fran- j 
ciska, szintén német asszony. Fiaik ]
— János, Antal és Alajos — kö- i 
rülbcliil egykorúnk voltak. Petro- 
vics István két fiával s szintén az j 
evangélikus iskolájában végezték 
tanulmányaikat. A pesti evangéli- j 
kusok elemi iskolájában és gimná
ziumában augusztus végén kezdőd- ! 
lek a beíratások. Mivel pedig 
augusztus 29-én, Keresztelő János 
fővételének napján, nyílt meg a 
pesti vásár, Petrovics István egy j 
csapásra elvégezhette két fia be- ; 
íratását és vásárbcli teendőit is.

Előre látható volt, hogy elkésnek, | 
mert ncln használhattak váltott lo- j 
va’kat. Az állatokat pihentetni és j 
etetni kellett s az utasok sem bír- i 
tak el egykönnyen hetvenöt kilo- | 
méternyi utat. Éjjeli szállásra leg- ! 
alkalmasabb pihenőnek Ígérkezett 
Lacháza, mely a két végső pont i 
közepére esett. Hajnalban felültek 1 
Szabadszálláson, éjjelre megháltak < 
Lacházán, másnap, estére behajtot
tak Pestre.

A kocsizás különös öröm a gyér- i 
meknek. Fájó szívvel búcsúzik cl 1 
otthonától, de faluja határán, túl I 
lassanként Vncgvígasztalódik. Mi
lyen lesz Pest, kik lesznek a/, új 
játszótársak, szigorú-e a szállás
adó gazda és felesége? Az apa ke
veset beszél, de a kocsis nyájasan 
társalog. Az útszéli csárdákban és 
az itató állomásokon érdeklődést 
keltő alakok pihennek. Majd meg
jelennek ők később sorra azokban

a költeményekben, amelyeket tiz- 
tizenkét esztendő múlva csodálat
tal olvas széles e hazában a köl
tészet minden kedvelője. . . . . .

Az alföldi földművelő-életből 
Pestre kerülő kosztos diákok Stark 
János cipészmesternél megismer
ték a régi német városok iparüzö 
polgárainak belső életét. A család
ban hajnaltól estéiig lankadatlan 
serénységgel dolgozott mindenki.
A céhlevelek, városi rendeletek és 
mesterségbeli hagyományok azonos
sá tették a kézművesek életét. 
Mikor az inas három évi szolgá
lata jutalmául hozzájutott tanuló- 
okmányához és legény lett, fölava
tása után legalább három hétig 
vándorolt s csak vándorlásának
bizonyságlevelével j elentkezhetett
a mesteri vizsgára. Vándorlása köz

ben nem szegődhetett be tetszése 
szerint akármilyen műhelybe, ha
nem jelentkeznie kellett a céhmes- 
tcrnél s ez helyezte cl valamelyik 
mesterhez. Az inast és a legényt 
vallásos áhítatban nevelték, enge
delmességre szoktatták és erős
munkára kényszerítették. Az ina
sok és legények a családfővel és 

családtagokkal egy asztalnál ettek. 
Az evés csendes imádsággal kez
dődött, evés közben pedig csak az 
beszélt, akit a mester vagy a fele
sége megszólított. Az asztalbontást 
az első segéd kezdte lvalk fohász- 
szál és illedelmes köszönéssel s 
vele együtt katonás rendben elvo
nultak a többiek is. A műhely vi
dám beszélgetés és harsány ének 
tanyája volt. Itt laktak, itt alud
tak a legények. Ide tértek be ját
szás közben a ház gyermekei is, 
hogy élvezhessék a suszte-imsok 
elevenségét és a nagytekintélyű 
suszterlcgénycknek vándorlásai él
ményeiről mondott históriáit. A 
mesteremberek boldog tanyájának 
képe később szintén meg fog je 
lenni a költő versei között.

Petrovits Sándort 1833 augusz
tus 27-én, egy keddi napon, írták 
be az evangélikusok iskolájába, ő 
volt ebben az iskolai évben az első 
jelentkező. Mivel megelőzőleg már 
több éven keresztül tanult latinul, 
tanulmányi idejéhez mérten akár 
magasabb osztályba is kerülhetett 
volna, mint ahová beírták. Tudása 
azonban vagy nem látszott elég 
erősnek a magasabb osztályra, 
vagy pedig a pesti tanárok nem 
tekintették igazán gimnáziumi jel
legűnek a szentlőrinci kis latin is
kolát. Különben is ebben az időben 
általános érvényű szabálya nem 
volt az egyik iskolából a másikba 
való átlépésnek. Felvételi vizsgálat 
alapján döntöttek esetről-esetre.

Az iskola igazgatójának dönté
sében mindenesetre meg lehetett 
nyugodni. Fábri Pál igazgató-tanár 
egészen az iskolának élt s mind 
igazgatói, mind tanári tisztét pél
daszerűen viselte. A Dunántúlról 
származott át Pestre, theológiai és 
jogi tudásával elismerést szerzett 
nevének, egyformán jól beszélt ma
gyarul, németül és latinul. Veze
tése alatt az iskola híre évről-év- 
re növekedett. Az egyházközség 
nagyon megbecsülte, mit az is mu
tat, hogy évi fizetését hatszáz fo- 

j  rintban állapították meg és a 
professzori címet adományozták! 
részére, ö  tanította a legfelsőbb 
osztályt.

Az evangélikusok iskolájában az 
i elemi iskola mellett hat évfolyamú 
i gimnázium működött. Egy csoport- 
i bán tanultak az elemi iskolások, 
, három csoportban a gimnázisták, 
i úgy hogy az intézeloen tulajdon

képpen csak négy osztály volt. 
! Petrovits István az elemi iskolai

osztályba került, bátyja a gimná
zium első osztályába. Ebben az év
ben az elemi iskola első évfolyama 
s a gimnázium első, harmadik és 
ötödik évfolyama nyílt (meg, a kö
vetkező esztendőben az elemi is
kola második évfolyama s a gim
názium második, negyedik és ha
todik évfolyama került sorra; tehát 
a rendszer váltakozó volt. Petro
vits Sándor osztályába, a gimná
ziumi első évfolyamába, 56-an jár
tak, ami nagy szám, mert a többi 
osztályra mindössze 85 tanuló ju
tott, Az egész intézet összes ele
mistáinak és gimnázistáinak szá
ma tehát mindössze 141 volt.

Petrovits Sándornak Stuhlmüller 
Sátmuel volt a tanítója. Java korá
ban levő, fáradhatatlan szorgalmú 
férfiú. Az evangélikus testvérei 
között általánosan megbecsült mes
ter Lőcséről jött Pestre s lelkészi 
pályáját odahagyta a tanítói hiva
tásért. Pesten jól érezte magát, 
mert vele együtt sok szepességi 
német földije élt a városban. Ma- 
gyarúl keveset tudott, de a szor
galmasabb nyelvtanulásnak nem is 
érezhette szükségét. Az iskolában 
német volt a tanítás nyelve, a 
templomban a német és tót beszé
den kívül ritkán hangzott magyar 
szó. Pest egészen német város 
volt. Csak egyes helyeken lehetett 
hallani magyar, tót vagy szerb tár
salgást.

Stuhlmüller Sámuel vallástanra, 
német és magyar nyelvre, számo
lásra, mértanra, földrajzra s fő
képpen latin szavakra és szabá
lyokra tanította a gondjaira bí
zott gyeiVncksereget, Osztályába | 
38 evangélikus, 2 református, 7 ! 
görögkeleti és 9 zsidó tanuló járt. í 
Többnyire iparosoknak és kereske- i 
dőknek gyermekei voltak, de akad
tak köztük földbirtokos — nemes
urak fiai is. A fiúk az órák alatt 
németül feleltek és egymás között 
németül társalogtak, de az iskolá
ból távozva vagy játszás közben 
kialakult köztük egy-egy magyar 
vagy tót csoport is.

Stark Jánosék háza nem feküdt 
messze az iskolától. A három 
Stark-fiú és a két Petrovits-fiú a 
Síp uccából kiindulva a Dob uccán, 
a Nagy Országúton azaz a mai 
Károly körúton és a Zsidó piacon 
azaz a mai Deák téren keresztül 

érkezett el a Sütő uccában álló 
evangélikus iskolába. A szokásos 
iskolai vakációk idején — szüret
kor, vásárkor, karácsonykor és 
husvétkor — továbbá csütörtökön- 
kint és vasárnaponkint szünet volt 
ugyan, de más napokon délelőtt- 
délután meg kellett tenni ezt az 
utat. Mikor nem volt tanítás, ak
kor többnyire megvolt a templomi 
istentisztelet.

Ma is a régi alakjában vagy csak 
kevés átalakítással áll még né
hány régi épület, amely előtt a 
költő naponkint elhaladt. Minden
nap megcsodálhatta az óriási mé
reteivel egyedül álló Erőtlen Ka- í 
fonák Házát azaz a mai Központi j 
Városházát, továbbá az evangéli- I 
kus templommal szemben fekvő ! 
hatalmas Kemnitzer-házat, végül 
magát az evangélikus templomot. ; 
A templom nemes egyszerűségű 1 
volt belül is. kívül is, de környéke 
annál zajosabb és tisztátalanabb. 1 
A keresztény és zsidó árusok ék
telen lármával botránkoztalták az 
arra járókat és a gyülekezet nem 
'udott megszabadulni ettől a piaci 
berendezkedéstől.
, A környék lakóit az cvangéli- 

! ' " s harangok figyelmeztették a 
úráiá-n. Ekkor még állt a 

templomnak órával ellátott kis

tornya s mikor annak idején arról 
volt szó, hogy a tornyot harangok
kal is föl kell szerelni, a környék 
beli katolikusok és zsidók is szí
vesen adakoztak erre a célra, mert 
a déli harangjelzést ők is e’rösen 
kívánták.

A falusi kis fiúk csodálkozva 
tekintettek maguk köré, mikor a 
tanárok az iskolai év elején átve
zették az osztályokat a templom 
belsejébe az ünnepélyes istentiszte
letre. Ettől az időtől kezdve sok
szor imádkoztak és énekeltek itt,

| az áhítat helyén. A szép oltárké
pen kívül különösen egy helyre te
kintettek kíváncsisággal és ámulat
tal: oda, ahol .József nádor evan
gélikus vallású neje, Mária Do
rottya würtembergi hercegnő szo
kott ájtatoskodni. A fenséges asz- 
szony nem tartott külön udvari 
prédikátort, haneim csatlakozott a 
többi hívőhöz. Az egyházközség 
külön díszhelyet tartott fönn ré
szére s a nevezetes helyet bíborral 
díszítette, Ünnepiesebb alkalmak
kor a templom előtt sorfalat állt 
a katonaság s a piacon a városi 
polgárőrség tartotta fönn a rendet.

(Folytatjuk.)

Gyógyult leány
Újra, újra kivirult a 
Mandulafa ága,
Újrat újra kipirult a 
Halványarcú lányka>
Fájl a szíve, fájt a lelke,
Beteg volt a té'!en.,
Hervadozott széltől tépett 
őszirózsáképen.

Elhagyta öt a kedvese,
Azért lett oly sápadt, 
Bánatkönybe olyan gyakran 
Szeme azért lábadt 
A búbánat szívét, lelkét 
Ezért dúlta, tépte,
Fáradt lelke majdnem, majdnem 
Fölszállott az égbe.

Oh de újra kivirult a 
Mandulafa ága,
S újrat újra kipirult a 
Halványarcú lányka.
Tavaszi nap rózsafénye 
Bús szivébe szállá:
A réginél szebbet, hűbbet 
Leli a kicsiny lányka . .  .

Zoltán Vilmos

Válasz-utón
Irta: Vághy-Benyovszky Pál. 
Jobbra úlf 
Balra út. —
Istenem, jajt hol lelem meg 
Azt a csöndes kis falut!
Nem tudom;
Mit tegyek? —
Jobbra erdők mély homálya, 
Balra sziklás, vén hegyek.
Itt a lét 
Bús robot
Kedvem elszállt és a bánat 
Minden álmot ellopott 
Selymes ágy 
Lágy ölén
Gyönge asszony drága terhe. 
Nem borulhat már föléni? 
Nem lelek 
Hű kezet,
Mely c zajgó, rossz világból 
Kis falumba elvezet.
S hasztalan 
Vár a rév,
Én csak állok, míg fölöttem 
Percnyi gyorsan száll az év...
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Goethe magyar kancellársága

GOETHE magyar ruhában. 
Egykorú karrikatura.

Goethe lángelméjének határtalan
ságát mi sem igazolja inkább, mint 
az a- tény, hogy szellemének tere 
túl ér a németség széles határain 
és alig van Európának olyan or
szága, mellyel közvetlen kapcso
lata ne lenne. Olaszföldi utazásá
nak emlékét írásban és képben bír
juk tőle, A francia földön vívott 
hadakozásokról önállóan megjele lt, 
maga által kiadott napifeljegyzései 
szólnak. Ha angol vonatkozásait 
keressük — elég talán rámutatnunk 
azokra a gondolatokra, me yekkól 
Shakespearet közelebbre hozta az 
egész világ megértéséhez, A Kelet
hez való kapcsolódását a Nyugat- 
Keleti divan felséges dalaival örö
kítette meg, De magyar hazánk 
mégis csak tokai-jával szerepel 
nagyszerű gondolatainak füzérében. 
Ami úgy történt, hogy egy hazánk
fia egy átalag aszúval kedveskedett 
neki, melyhez kísérőül egy jómaga 
faragta német verset adott, mire a 
nagy költő válaszul csak annyit fe
lelt:

— „Uram, a bora jobb, mint a
versei!"

Ezeknél az anekdotaszerü apró
ságoknál azonban sokkal jelentő
sebb érintkezése is volt a költőnek 
Magyarországgal, Ez 1789— 1790- 
ben történt, amikor a politika vagy 
hatot vagy vakot vető kockája úgy 
fordult, hogy rövididőre fölmerült 
annak a lehetősége, hogy Magyar- 
országnak korlátnoka, kancellárja 
Goethe lesz!

Mint tudjuk — ebből semmi sem 
lett! — Pusztító véres háború, es- 
hetőleg az országra keserves vég
zet zúdult volna, ha c lehetőségből 
több is lett volna, mint egy titkos 
diplolmatiai levélváltás.

Az akkor meg^önthclet’ennek 
hitt Habsburg-uralom hatalmát kel
lett volna „kikezdeni", hogy ez be
teljesülhessen, de ha mégis betelje
sül — ki tudja, milyen időik kö
szöntöttek volna utóbb reánk és 
milyen más lett volna Európa tör- 
ténete a XlX-ik és valószínűleg a 
AA-ik században is? . ,

Abban a nagy küzdelemben, 
melyet az ősi alkotmányt védő ma. 
gyarság az alkotmányra esküt tett 
Királyával állandóan vívott, bizo
nyos inlermezzó volt II. Józsefnek, 
a kalapos királynak rövid időre 
terjedt kormányzásának ideje. Az 
uralkodó — szabad kezet kívánt 
^agának fentartani, midőn megta
gadta azt, hogy ímegkoronáztatja

Irta: Rex
magát, hogy kiadja a hitlevelet és 
esküt tesz a magyar ősi alkotmány
ra. Csak egyszerűsíteni akarta amit 
elei és utódaikcmplikáltab-an esi 
náltak: a beolvasztást, Magyaror
szágnak teljes eltüntetését az ausz
triai glóbusról úgy óhajtotta meg
oldani, hogy senki szemére ne vet
hesse, hogy esküt szegett.

Tudvalevő doleg, mi minden lelt 
ennek a következménye. Az elége
detlenek, a méltán malcontensek 
a veszélyek láttára e ős fa'anceba tö
mörültek s míg idebent cllentállot- 
tak, kifelé tájékozódtak aziránt, — 
kit lehetne behívni az országba, 
hogy foglalja el Szent-István fé
nyes trónját és legyen igaz szerető 
ura, királya e trón mindég hűséges 
népének.

Hosszas töprengések, titkos ku
tatások, viták után, különösen 
egy német származású, de érdemei
nél fogva magyar indigenátnak 
nyert osztrák katona tiszt: Hom- 
pesch á Bollheim Károly báró be
folyására és közvetítésével II. Fri
gyes Vilmos porosz királyhoz íor- 
dullak, eki — Szász Weimar- 
Eschenbach akkori uralkodó her
cegét (Nagyherceg csak a napó
leoni időkben lett!) Károly Ágostot 
jelölte ki arra, hogy a Habsburg- 
házzal szemben kísérelje meg a 
magyar trón elfoglalását.

A kitűnő képességű uralkodó 
herceg — mint mindenki tudja — 
szerencsés viszonyok között kor
mányozta kis hercegségét. Tanács
adója, irányítója, segítője Goethe 
titkcstanácsos, államminiszter volt, 
akinek tervszerű gondossága által 
a kis weimari hercegség nem csu
pán szellemi tekintetben, de álta
lános, szociális tekintetteikben is a 
legnagyobb jólétbe jutott.

A magyar trón kérdésének meg- 
latolása — Goethe feladata lett s 
hosszas tárgyalások, levelezések 
után — a weimari udvar lemondott 
arról a tervről, hogy uralkodója 
Európa egyik legrégibb trónján 
foglaljon helyet.

Nem lett semmi a szép tervből. 
A weimari udvar kétségtelenül elő
kelő fénye nem derült fel a mi sok 
ragyogó napot látott, de ez idétt 
ugyan beborult egünkre.

Kazinczy írja épen ez időben 
báró Prónay Lászlónak:

Tudjuk, hogy az a‘ rémítő 
borzadás, a’ mellyel a’ Ham
let személye és a' Kísérlet tá
maszt a Nézőkben, nagyon 
analogizál Nemzetünknek mos
tani nem rózsaszínű érzései
vel. — (1790 VI. 1.)

E nem rózsaszínű érzésék szín- 
változása ebben a formában elma
radt, de részben már II. József 
rendelet visszavonásai, részben és 
leginkább II. Lipót megértő ural
kodása minden ilyen határozott lé
pést szükségtelenné tett. Gravame- 
nck tűntek el, a lelkek háborgása 
elült s a jóhiszeműség ismét diadalt 
ült és Szt. István trónja megint 
csak megszűnt inogni a Habsburgok 
alatt.

Ebből az időből nem sok szivár
gott ki a kuliszák mögött történt 
események közül. A szerencsétlen 
Hompesch bárót Bécsben letartóz
tatták végre és hiába volt osztrák 
tiszt meg magyar indigéna — 'ki
tiltottak úgy Ausztria, mint Ma
gyarország területéről s ő aztán 
egy kalandos élet múltán angoi föl
dön hunyt cl . , .

Maradandó emléke c politikai 
esemény előkészítésének nincs

■ Dezső.
egyéb, mint a weimari nagyhercegi, 
jelenleg állami levéltárban talál
ható egynéhány levélfogalmazvány, 
amelyeknek mindegyike, a legbi
zalmasabb természetű, lévén Go
ethe kezétől ered. E levelek kö
zül az 1799 februárjában írt le
vélben már a sikernek csaknem 
kizárt voltáról olvasunk, sőt Wei- 
márban akkor kifejezetten a Wes
selényi , Nádasdy, Frangepán tra
gédia megismétlődésétől tartottak.

Ezen érdekes levc'ekcn kívül ma
radt még egy kőnyomatban közölt 
karrikatura Goethéről, melyen, 
mint tmagyar kancellárt ábrázolja 
a rajzoló. Goethe fehér, égnek fé
sült, nagy üstökkel áll frakkban, . 
nagy makkos, magyaros gombok a i 
ruhán, paszomántos magyar nad
rágja, magyar csizmába szorítva; 
hóna alatt kürtő kalap, magyarán 
cilinder, melynek látható bélésé
ben a hollós címer; (valószínű, hogy 
a Corvin Mátyás címerét gondol- i 
ták azonosnak a magyar nemzeti ' 
címerrel.)

Ezeken kívül egyéb nincs, de j 
megmaradt a „poétika licentia": 
‘költői szabadság, hogy elgondoljuk 
— miként is lett volna az akkor, 
ha Goethe már nem hercegi, — de 
királyi urával itt lakott volna a 
királyi várban s hatalmas géniusz 
a ‘mi kis világunkra is derítette 
volna sugárát, azt az isteni ado
mányoktól gazdag sugárkévét, 
melynek tündöklő fényét még a 
mai sötét éveket megért évszázad 
sem tudta elfojtani.

Tételezzük fel, hogy az 1787— 
88-iki belga és az 1788—90-iki tö
rök háború balsikereiben kimerült 
császári seregeket — amelyeket 
elölről a porosz és weimari egyesült 
seregek, hátulról pedig a magyar 
csapatok támadtak volna — idegen 
földön, tehát nem a magyar hatá
rokon belül rövidesen megadásra 
kényszerítetTük volna s tomboló 
mámor között vitte volna fel ne
mesi bandériumunk a budai várba 
az új királyt s annak akkor in ég 
csak „tanácsosát" Goethét,

Amint magyarországi útjokban 
látnak, — az nem volt egyéb, mint 
egy tiszta, melegen érző, remények
kel eltelt, igaz nép öröme. Ha a 
Dunán jönnek le — nappal lobogó 
zászlókat, éjjel lobogó örömtüzeket 
láttak volna. Budán csak azt lát
ták, hogy a török idők, a sűrűn 
egymást követő ostromok e várost 
régi dicsőségének minden maradvá
nyától megfosztották. A várhegyen 
álló királyi palota a copfstil mon
struma, királyi kertjei csak olya
nok, amilyenek a bástyák övezte 
tisztásokon lehetnek. Utcáin alig 
itt-ott látni gondozott házat — a 
kis polgárság, amely lakja, nem 
keresi a szépet, még csak a ké
nyelmet sem, megelégszik azzal, 
ámi van . . .  De mikor az ország
alapítás fárasztó munkája, súlyos 
gondjai közepette a vidék gazdag 
szépségeire találtak — Goethe 
volt az, akinek lelkében felgyu- 
ladt egy csodaálom lángoló csipke- 
bokra s érezte, hogy ismét szem
ben áll a gondviselésnek egy nagy
szerű momentumával — feladatot 
kap: — itt egy új otthont terdm- 
teni, mely méltó legyen a magyar 
trónon ülő Weimar-Eschenbachi 
uralkodó családhoz . , .

Buda fejlődése Goethe kezében 
van. Goethe városalkotó szelleme 
munkált volna hát kövei közt, vi
dékének sűrű rengetegében. Egy új 
renaissancc kikeleté lett volna ez. |

(1790)
S milyen más lett volna, mint ama 
fényes renaissance, Imelyet korának 
legnagyobb humanista uralkodója 
teremte, Mátyás. A két nagy fér
fiút — két nagy korszellem külöm- 
bözösége választja el egymástól. 
Goethét — mint Kazinczy egyik 
levelében írja —: görög szellem 
lengi át — Mátyás királyt a re
naissance szelleme. Egy kis Wei- 
márrá lett volna először a budai 
vár — barokk építményei, gomba
módra épültek volna — s bizonyos, 
hogy a magyar fő nemesség a 
habsburgi értelemben vett aulikus 
gondolkozással szaturá'va. — rész
ben pedig a világhatalmi magasla
ton állott császári dinasztiához 
szokva lenézéssel fogadta volna a 
kis duodéc uralkodót, aki még 
hozzá nem is a római egyház híve 
s az épülő budai úri házak vagy a 
nemet földről jött udvariak vagy 
a magyar köznemesség számára 
épültek volna. Köznemeseink hozzá 
törték volna nyelvüket a derdie- 
daszhoz, s elébb tanultak volna 
meg németül, mint Goethe magya
rul, aki valószínűleg budai tartóz
kodásának első napján megtanulta 
volna a magyar köszönést s mond
ta volna olyformán, mint tizlusz- 
trummal utóbb a Császárfürdöben 
fürdőző Bismarck köszöntő levelei
ben honnmaradt feleségét:

— Isztenadamelk! (Istenáldja 
meg!)

Ne akarjunk politikai problémá
kat megoldani e percben. Lehető
ség szerint pillantsuk át Goethe 
budai tartózkodásának azt az esé
lyét: miként találta volna bele ma
gát a nagy német költő a magyar 
viszonyokba?

Legelőször is állapítsunk meg 
egyet: a futárok, a fontos állami 
levelekkel siettek volna Weimar- 
ba . . . (a herceg — akkor sem fo
gyasztotta volna a papírost azzal, 
hogy a hercegnének írogasson s 
akkor még demoiselle Lag'man sem 
volt a horizontban!) A futárok az 
Illnparti residentiába — csomag
számra vitték volna a leveleket, a 
hűvösvölgyi préselt ibolyákat, a 
pompás sashegyi cseresznyét, a 
gyöngyös főkötőt a Goethe meg
vesztegető Charlottjának. És c 
Stein bárónéhoz írt levelekből ta
lán éppen úgy lett volna egyszer 
egy rendkívül érdekes kis irodalmi 
remek azon a címen: Ungarische 
Reise, mint ahogy a harcok köz
ben tett feljegyzésekből is készült 
volna tán egy felséges rajz azon a 
címen: Campagne in Ungarn.

Itt érdeklődött volna a költő
kancellár a magyar irodalmi viszo
nyok iránt. Bizonnyal hallott volna 
a testőr írókról, azokról a pompás 
gálaruhás daliákról, akik elhagyva 
Bécset, vágtában itt tenmették vol
na — az uj magyar király pará
déjára, mert hiszen itthon a ma
gyarok királyának nincs szüksége 
testőrzőre.

Hallott volna a testőriírókról és 
Kisfaludy Sándor szóba állt volna 
vele németül, franciául, olaszul, 
talán Bessenyey György is előke
rült volna pusztakovácsi remetesé
géből és Goethei nyelvezettel kö
szöntötte volna. És jöttek volna a 
többiek azok a kis valakik, akik
nek mindegyike egy csendesen, 
nesztelenül fejlődött nagy valaki 
volt és a magyar géniusz csodálatos 
színpompájában gyuladt volna ki 
előtte.

Az úgynevezett német-görög is
kola benne köszöntötte volna tál



1 3 8 1925 március 16—jf .

tosál— s első látogatóként félve 
kopogtatott volna be hozzá az ak
kor még ifjonti, — de tüzét már 
fennen lobogtató Kazinczy. Milyen 
lett volna c két férfiú találkozása. 
Valyon a nagy német újító — ki- i 
érezte volna-e az ifjúban azt, hogy j 
ez az ö nyomdokait kutatja, hogy ; 
abban a szférában akar helyet ta
lálni, amelyet ö ókítc fel oly nagy- , 
szerűen. Rátaláltak volna egymás
ra — vagy a nagy 'magyar lélek 
fájdalmas csalódással sietett volna 
a széphalmi nyircsbe és olt szen
vedte volna el annak a nagy fáj
dalmát, hogy azt az impulzust, 
amelyre oly bizton számított 
nem kaphatja meg . . .

Irodalmi érdeklődése rávezette 
volna gróf Gvadányi Józsefre, aki 
már Szakolcán vígasztalgatta lila- 
gát játszi, mulatságos rigmusokkal, 
de öt hiába csalogatta volna akár

auJicus janitorsággal Budavárba — 
mert farkaskacagányos mivoltában 
nem hitt volna a németeknek — 
mégha Goethének hívják is. Fél
tette volna az amúgyis némethaj- 
landóságú magyarjait és cl-el mon
dogatta volna azokat az alexan
drinusokat, melyeket a peleskei 
nótárius, Zajtay István uram mond 
cl a hajóhídon a puccos dámák és 
finyóros stuccerok láttára.

És kereste volna — de hiába! —
, a magyar Zellert, Vosst, Oescrt, 
j  Corona Schrötcrt, Genustól, Eber- 
I weint és azokat, akik a nemzeti i 

kultűrerőt, kultúrhatalmat jelentik j J — és nem tudta volna megérteni, ' 
i hogy mi reszket azoknak a semmit- | 
| mondó kis daloknak az izzó hevé- 
: ben, amelyek ott születtek a tilin- I 
| kós, mesemondó nép egyszerű, érző, 
i fcl-fclsíró lelkében?

Valyon meddig tart vala, míg 1

iá talál a magyarban a magyarra? 
Valyon —• meddig?

Isten a 'megmondhatója, de utóbb 
aztán, amikor már a Zúgliget, a 
Hűvösvölgy rengetegeiben, a Mar
gitsziget folyammosta partján az 
odavarázsolt királyi kéjlakok, az 
új Belvedere, Ticfurt könyöklőjén 
Anna Amália hercegasszony ott 
mulató udvara körében pajkos szó
csatáit vívta volna, vagy a bástyá
kon sétálgatva magyarázgatta vol
na az udvar urainak a török ostrom 
borzalmas körülményeit, akkor Imár 
bizonyára hihetetlen melegséggel 
boncolgatta volna, hogy a végtelen 
sík fölött elringó délibáb fátyolképc 
mint izgatja a puszta fiának dalos 
kedélyét, hogy alkosson maga által 
sem ismert, maga által sem értett 
Szépségeket? — akkor, akkor már 
neki több lett volna a Imagyar, 
mint egy idegen nép, melyet a né

met géniusznak kell megerősítenie 
csaknem ezredéves positiójában itt 
e müveit világrészben.

És mikor a Rákos aranysajgású 
homokján a magyar huszárok szí
nesbe öltözött daliái mustrájukat 
tartva ügettek-vágtáztak vo’na fc| 
s alá királyuk és fényes udvara 
előtt — akkor a nagy kancellár 
végig tekintve e színes pdmpás tö
megen, untudatosan és szeretettel 
vállalt nemzeti önérzettel mutatott 
volna reájuk és odahajolva imá
dattal csodált hercegnőjéhez büs/.. 
kén mondta volna:

— Voilá íme nalion!

A héten megint sok szó esett 
párbajról, katonai becsületről, pol
gári becsületről. Persze a t. Nem- I 
zetgyíilés firtatta ezt a témát, mert | 
mint mondották, rettenetesen el
harapózott ismét a párbaj-mánia. I 
Szó sincs róla, van a dologban sok I 
igazság, habár a mánia nyomán, 
szerencsére, nem látunk sok vért 
folyni. Roppant különösek ugyanis 
ezek a mai párbajok; igen bő tinta
veszteséggel járnak. A jegyző
könyveknek egész halmaza készül 
a becsületbeli ügyek nyomán, a be- 
csületbiróságok, bccsülcliigyi vá
lasztmányok óriás munkál végez
nek, melynek eredménye a jegyző
könyvek hihctlellen tömege. Ennek 
a hatalmas, szinte idegfeszitö mun
kának az eredménye leggyakrab
ban az, hogy a lovagok még nem, 
vagy egyáltalában nem mérhetik 
össze fegyverükot. És a jegyző
könyvek már-már olyan köztiszte
letben álló egyénekről mondják ki, 
hogy az illetőnek nem kell, vagy 
nem lehet megverekedni, hogy a 
becsületbeli ügyekben legjáratu- j 
sabb embereknek is szemük-szájuk | 
eláll, mikor a döntést a lapokban j 
olvassák. Szinte sokszor már el is 
mosolyodnának a dolgon, ha nem 
éreznék, hogy milyen rémesen ko
moly jelensége ez a sok becsiilet- 
iigyi eljárás a mai rettenetes kor 
na'k.

Az irigység, a gyűlölet, kíméletlen 
élniakarás és más ember életének 
semtnibe vevése, egymásnak meg 
nem értése, a törtetés, a lehetetlen 
pénzvágy, a gyanakvás és a többi 
és a többi tört elő rejtekéből és 
rémes táncot lejt a társadalmi, gaz
dasági és politikai élet porondján. 
Mindennek nyomában kél a lova 
giaskodás és e kort azért még sem 
nevezhetnők el lovagkornak.

A kesergést csak meg kell kez
deni, abbahagyni már nehezebb 
dolog. Persze, ebben is nekünk, uj. 
ságcsinálóknak könnyebb dolgunk 
van, mert ha nagyon kezd, toliunk 
nyolmán, áradni a keserűség, mint 
föntebb is tettük, egyszerűen :sil- 
lagot illesztünk a papiros köze
pére s ezzel azután vége is Van í z

A cilinder
Irta; Rákosi Gyula,

áradatnak; a csillag-zsilip fölfogta. 
Tekintetünk szebb vidéken pihen 
meg: visszarévedez a nem is olyan 
régi múltba. A múltba, mikor a 
férfiú ajtaján két jól fésült cilin- 
deres ur kopogtatott. Mindenki 
tudta abban az időben, hogy ez 
mit jelenteti? Provokálást s utána, 
nagyon természetesen, verekedést 
kardra, pisztolyra. Abban az idő
ben sem lelkesedtünk a párbajért, 
de úgy érezzük, hogy egészen más 
volt az a jól fésült, cilinderes urak 
korszakában.

A férfiúi becsületnek kényes fél
tését, a halálos komolyságot, a 
rettenthetetlen bátorságot, a nyilvá
nos szóbeszéd és az ügy pertrak- 
tálásának gondos kerülését jelen
tette, érzékítette tneg a jól fésült- 
ség kifejezése, a cilinder komor, hi
deg, előkelő megjelenése. Nem tud
juk megérteni, hogy miért? Ma az 
emberek szinte megmagyarázhatat
lan ellenérzéssel viseltetnek a cilin
der iránt. Szinte az ujjunkon el 
tudnánk számlálni, hogy hányán 
vannak, akik még ma is mernek ci
lindert viselni. Azért mondjuk, hogy 
mernek, mert csaknem megbámul
ják az utcán, akinek ma cilinder 
van a fején. Nemrégen beszámol
tunk még olyan esetről is, mikor 
az illetőnek, aki fején viselte, csak
nem kellemetlensége kerekedett a 
cilindere miatt. Akiről szóltunk 
azonban, keménynyakú, magyar, 
úriember, nem hagyta magát terro
rizálni, mert ő, csaknem így mond
hatnék, cilinderével annak a nem
régen letűnt kornak a tiszteletét, 
hozzá való ragaszkodását vissza
váró reménykedését teszi föl min
den nap a fejére. S hogy milyen 
óriási tradíciót jelent az ö fején 
megszokott cilindere, ennek igazolá 
sára szóljon az az érdekes leleplc. 
zés, hogy kettő van neki, az egyik 
Beöthy Zsolté volt, a másikat pe 
dig még néhai való Hermann Ottó 
viselte tudós fején,

Tudunk ezenkívül egyről, melyet 
elnevezhetnénk államtudományi ci
lindernek, a jeles professzort, aki 

viseli, akár naponkint lehet látni 
véle. A várbeli emberek is beszél
nek egy komor, nemesen fénylő kür

tő-kalapról, mely dél felé szokott a 
Vár barátságos utcáin végighaladni J 
s minden egyes alkalommal betér a 
Mátyás-templomba. Mondják azt is, 
hogy ez a cilinder még nyáron is 
megtartja a mindennapi kegyeletes 
sétáját, de ilyenkor, régi hagyomá
nyához ragaszkodva: szürke kürtő
kalap formájában. És van még egy 1 
sajátsága ennek a várbeli cilinder- j 
nek nemcsak hogy Pestre nem megy 
át soha, de még csak a Várból sem | 
igen ereszkedik le Budára.

A tágabb értelemben vett Budán 
tudnak a járókelők még egy cilin
derről, melyet gazdájának kedves, ; 
vidám modoráról elneveztek bohém 
cilindernek. Ez a kürtökalap azon
ban tnár nem szorítkozik csupán 
egyes városrészre, hanem feltűnik 
mindenfelé. Nemrégen az Erzsébet. 
hidon látták a járó-kelők, amint 
nagy büszkén, méltósággal a mai vi
lágban is jókedvűnek látszó, lágy 
himbálódzással törtetett át Pest fe
lé. Klasszikus jelenet következett j 
ekkor: a túlsó gyalogjárón, mely | 
Buda felé vezet, egyszer csak fel- j  
tűnt egy másik cilinder. Mondják ; 
a megfigyelők, hogy erre a látvá- . 
nyosságra még a járókelők is meg- i 
álltak, micsoda szenzáció, a város- ' 
nak ugyanazon pontján találkozik, 
azt is mondhatnánk, hogy kél fehér 
holló, ha a cilinder nem lenne feke
te, Mi lesz ebből?

Persze ők is, a kürtő kalapok, i 
azonnal észreveszik egymást, hala- : 
dúsukat meglassítják, tekintetük 
élesen egymásba kapcsolódik. Az 
egyik kihivóan hátra hajlik, a má
sik merev, feszes tartásban állja a

provokáló tekintetet. A helyzet fe. 
szült, a járó-'kelőknek elállt a lé
legzetük, Most az egyik lágy rugal
massággal megemelkedik s könnyed 
íveléssel hajlik meg- a másik előtt. 
A másik nyomban felfogja s ugyan
olyan elegáns gráciával viszonozza 
a köszöntést, azután mindkettő 
méltósággal tovább halad . , . Az 
emberek, akik látták, úgy beszél
tek erről az esetről, mint régen, va
lami flottaparádéról, mikor két 
ellenséges flotta hajói zászlóval kö
szöntötték egymást. Még olyanok is 
voltak, akik azt mondták, hogy fc. 
lejthetetlen és felemelő volt a látni
való.

#
Ugylátszik, hogy a mai világban, 

mikor éppen azt mondják, hogy az 
emberek annyira nagy igényűek, 
egészen kicsi jelenetek hihetetlen 
nagy emóciót tudnak kiváltani a 
mai rafinált em ber leikéből. Csak
ugyan igy is van, legalább is a fent 
elbeszélt eset is azt bizonyítja. 
Vagy talán úgy van a dolog, hogy 
az elmberek lelkében él még a sze
retet, a ragaszkodás ehhez a régi 
cilinderes világhoz, ahhoz az egy
más becsületére többet adó kényes 
korhoz, mikor a sértő még iparko 
dott elégtételt adni. Mert ma, a 
mindent megmételyező politikai ál
láspont, mikor sértésre ragadtatja 
magát, nem azon tűnődik, hogy mi
képpen adhat, még vére árán is. 
elégtételt a sértettnek, hanem azon 
töri a fejét, hogy miként tehetné a 
másikat erkölcsi halottá és lehetet
lenné, képtelenné minden további 
politikai és közszereplésre.

Vissza, vissza ti könnyek!
Árulóm egy se legyen!
Ne gyöngyözzetek peregve,
Utat ne vájjon egy se redőtlen arcomon! 
Fel, fel a fejjel!
Szilárdan lépjünk, nem roskadón 
Álmaink búsan — virágos hantja felett, 
S váltunkra vessünk daccal magabizön 

Bár nehéz, bár szinte ólomsúlyú,
De sivitó szeleket bizton kivédő  —
Bő, szürke, dús redős közönyköpenyt.

Csizmazia Olga.
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Aranysarkaníyu
Irta: Varga Béla.

Igaz történet ez, úgy -nondoni | 
ci, ahogy a nagyhírű debreczeni 
kálvinista paptól, Könyves Tóth 
Kálmán nagytiszteletü úrtól hal
lottam, aki nemrég hunyta örök i 
álomra nagy időket látott öreg sze
meit az ispotályléri parochián.

A világosi mezőn lehanyatlott a I 
szabadság napja. Szcrteszéledl a 
honvédsereg. A vezérek az aradi 
vár nehézpántos tömlöcében, tal
pig vasban várták, mit hoz rájuk a 
sors, amit akkor a bécsi császári 
palotában szőttek, szövögettek. 
Akik egérulat tudtak venni, külső 
országokba menekültek, vagy ide
haza rejtőztek el. Pusztai tanyákon, 
pókhálós gerenda júborházakba any- 
nyi derék magyar lopta az éle
tét, s átkozta Görgeyt , .

Debreczen város aranyszájú pap
ja Könyves Tóth Mihály nagylisz- 
leletü úr nem bujdosott el a szo
morú napokban. A jó pásztornak 
nyája közt a helye nemcsak nap
sütéses időben, de zivatarban is, : 
vagy akkor még inkább. Olyankor 
járnak a farkasok.

A farikasfalka jött is csakhamar.
A templomból, az Ur asztala elöl 1 
hurcolták el a pásztort, amint ép- ! 
pen a szüretutáni úrvacsorát osz
totta a híveinek. Nem volt annál j 
szomorúbb úrvacsora az az első sem 
ott a jcruzsálemi kis házban . . .  I 
Golgota következett ezután is . . .

Mert Könyves Tóth Mihály nagy
tiszteletü úrnak szörnyű nagy volt 
a vétke a császáriak szemében. B i
zalmas barátja volt a „rebellis ve
zérének, — ő mondotta a hálaadó 
imát is a nagykollégíum oratóriu
mában, mikor szent István koro
náját leütötték a császár fejéről.

Vitték vasravervc, vitték nagy 
örvendezéssel a Haynau csatlósai 
s meg sem állottak vele a pesti Ú j
épületig. A „bresciai hiéna” tüs
tént halálra ítélt a bátor magyar 
papot.

Az ispotályi parochiára újra rá- j 
szakadt a gyász. Tavaly temették ( 
a nagyasszonyt, — még meg se fa- i 
kult a fekete pántlika a két fiúcs
ka kalapján, máris köthetik az új j 
gyászcsokrot . . Kálmán meg ! 
Miska apátián, anyátlan árva lett.

A nagytiszteletü úr húga vörösre- 
sírt szemekkel csittítgatja a csöpp 
Miskát, aki négyéves kis szívének 
fájdalmát zokogja keserű könnyek
be. J a j j  Istenenem, de megrémült 
azoktól a rusnya zsandároktól, akik 
édesapát vasraverték . . .

Kálmán nem sír. ö  már nagy 
fiú. Tizenkét éves. Ott volt a par
lagi erdőszélen a nagy csatában is, 
— főtt ételt vitt a Nagy Sándor ' 
honvédcinek kasornyás fazékban. 
Nem volt már idejük Imegenni sze

gény fiúknak, — sarkukban volt az 
orosz. A Kálmán bokáján is kc- 
resztülszaladt egy bolond muszka
golyó. Büszke is rá szörnyen, ön
érzetes arccal, komoly szóval csen
desíti, biztatgatja a kis öccsét most 
is.

— Ne sírj Miska, ne sírj . . . 
Visszafizetjük mi még ezt a né
metnek!

Miska abbahagyta a sírást egy 
pillanatra.

— De mikor olyan csúnyák, meg 
olyan nagy puskájuk van . . .

— Lesz nekünk is, ha megnő- 
vün k!

— Elvitték apukát, ja jj elvitték, 
elvitték . . .

És újra rákezdi a keserves sírást, 
szívetfacsarón, fájdalmasan.

Gyuri bácsi, a megboldogult 
nagyasszony testvérbátyja bozontos 
fejét lehorgasztva járkál föl és alá 
a kedves, binsalniaszagú szobában. 
Patkós csizmája alatt szinte dong a 
padló. Egyszcr-egyszer megáll, 
szépből lozatú homlokán sűrű ba- 
íázdába futnak a ráncok. Deres 
Kossuth-szakállát az öklével végig- 
dörzsölgeti. Töpreng. Gondolko
zik. . . Hatalmas domborulat mel
lét dühös indulatok feszegetik. Hej, 
ha a körme közzé kerülne most va
lami bécsi nagy kutya, de meg- 
markoászná a torkát . . .

Dchát Imit ér a tehetetlen harag, 
mikor kockán forog a sógor élete. . . 
Itt csak az okosság segít.

— Hallod-é húgom, én most el
megyek, de egy óra múlva itthon 
leszek. Addigra öltöztesd fel a 
gyereket jó melegen, fogass be a 
fedeles batárba, mert indulunk.

— Hová, — kérdi szipogva a 
fiatal asszony, s a kötője szélével 
törülgeti a szemét.

— Ne is kérdezd. A nagy vi
lágba. Miska után.

— Ja jj Istenem, Istenein . . .
— Ne sopánkodj lelkem, arra 

most nincs idő. Minden óra drága, 
minden pillanat a sógor életét je
lentheti.

Gyuri bácsi a nagy kollégiumnak 
vette útját. Ott megkereste nagy
tiszteletü Balogh Sámuel uramat, 
a német nyelv tudós professzorát 
s megkérte, vetne papírosra nehány 
szívhezszóló mondatot németül, 
amivel sógorát Haynautól kikönyö- 
röghetné.

A professzor orrán táncolni kez
dett a pápaszem, apró vakondsze
mei szaporán pislogtak, hogy a kü
lönös kívánságot meghallotta.

— Hová gondol nemzetes uram 
az Istenért! Hiszen Haynauhoz be 
sem engedik, de meg ha beenged

!

nék is, tüstént fejét vétetné a 
bresciai hiéna.

— Az már az én baj Cm lesz pro
fesszor uram, kegyelmed csak írja 
meg az instanciát. De kurta legyen 
ám, mert a német szót nem fogja 
a fejem. Pestig hosszú az út, mire 
odaérek, Isten segedelmével igen
csak bemagolom.

Balogh Sámuel uram megírta hát 
a rigmust, olyan szívctfacsai'ón, 
hogy még öt magát is megrikatta. 
Kövér könnycseppek csillogtak pá
paszeme ablakán, hogy búcsúzéra 
kezel szorított az oroszlánbarlang
ba induló öreggel.

A gyermekeket dunnába, pok
rócokba bugyolálta a nénjiik, az 
ülés alá meg egy füles kosár útra- 
valót dugott. Bárhogyan erőlködött 
is, nem tudta visszafojtani a sírást, 
hogy búcsúzáskor összecsókolta a 
kél kis árvát, akik világgá indul
nak, keresni az apjuk életéi.

Kálmán komoly nyugalommal 
nézett vissza a vadszőlőlugasos tor
nácra, amint kifordult a kocsi az 
országúira. A kis Miska meg tap
solt örömében, ráncigálfa a Gyuri 
bácsi bekecsét s egyre azt gőgi- 
cséltc:

— Ugye hazahozzuk édesapát?
— Haza fiacskám haza.
— Ja jj  de jó lesz, ja jj de jó 

lesz! . . .  Úgy szeretem Gyuri bá
csit! . . .

Csacsogott, ujjongott, tapsolt 
gömbölyű kis kacsóival, míg el nem 
álmosodott.

A lovak is, mintha érezték volna, 
hegy kedves gazdájukért mennek, 
úgy repítették a határt a homokos 
úton, mint a szélvész.

Estefelé sötét nagy fellegek go
molyogtak a Hortobágy fölött. For
gószél nyargalt a deres mezőkön, 
homoktölcséreket sodortatott maga 
előtt s ólmos esőt csapkodott sűrű 
pásztákban a határ fedelére. Éj
jeli szállás után kellett nézni. Haj
dúszállásig állták a lovak az isten
ítélet-időt. Táncolva, toprzékolva 
fordultak be ott a kálvinista pa
rochiára. Nem kellett a gyeplőt se 
igazítani, ismerték már a járást. 
Sokszor fordultak meg régebben 
azon a portán, — komája volt a 
pap Könyves Tóth Mihály nagy
tiszteletü úrnak. Vendégeskedni is 
összejártak békeidőben, hát csak 
itt látják legszívesebben most is a 
szálláskercsőkct.

Hej de keservesen csalódtak! . . .
A komámasszony, -  mikor meg

tudta, mi járatban vannak, Gyuri 
bácsira támadt szapora nyelvvel:

— Mit gondol komám uram az 
Isten szerelmére! Van jó dolga 
ilyet kívánni? Még hogy én egy

fedél alatt háljak a rebellis po
rontyaival? . . .

Gyuri bácsinak leesett az álla a 
csodálkozástól. Honnét ez a hirte
lenvaló pálfordulás?

Nem volt sok ideje a töprengés
re, már fordította is a papné a ko- 
csirudat a kapu felé. Gyuri bácsi 
káromkodott egy kacskaringósat, s 
a lovak közzé csordított nagy dü
hösen. Azok meg lihegve röpültek 
tovább a zivataros éjszakában. 
Csak úgy szakadt róluk a tajték. 
Még jó, hogy sűrű villámlások ha
sogatták a lellcgek gyászbak icsin- 
ját és szikrázó fénycsóvákkal vilá
gították a hepehupás, csatakos 
utat.

Nem is fordult 'be egy udvarra 
se egész úton a szomorú fogat. A 
hajdúszállási „vendéglátás" kijó
zanította az öreget.

Hát bizony lurcsa idők voltak 
azok . . Valami megmagyarázha
tatlan, balsejtelmes érzés szállotta 
meg a lelkeket. Nem rosszaság volt 
az, inkább valami fásult félelem: 
kopócsaholástól hangos erdei bo
zótban megbújt vadaknak az élet
hez való ösztönös ragaszkodása. 
Mit bánja a farkas, ha melléje lö
vik ki a társát, csak az ő irháját 
kerülje a golyó . , .

Sebes hajtásban, negyednapra 
befordult a balár a Hatvani kapu 
sorompójánál. Pesten voltak. A kél 
fiúcskát lerakta Gyuri bácsi a 
„Hét svábokhoz" címzett fogadóba, 
ő maga meg azon sárosán a két- 
fejüsasos katonai parancsnokságra 
rohant, kieszközölni Haynaunál az 
uudenciát. Szerencsével járt, más
napra előjegyezték. Délután sike
rült azt is megtudnia, hogy még él 
a sógor, de már siralomházban ül. 
Akasztani fogják.

Itt már csak isteni csoda segít...
Estére holt fáradtan tért meg a 

fogadóba. A két fiúcska még ébren 
volt. Nem mertek elaludni, míg 
haza nem jön a bácsi. Úgy gub
basztottak az ágyban egymás mel
lett, mint két szomorú madárfióka. 
Pedig majd leragadt a szemük. 
Összetörte szegénykéket a négyna
pos kocsiút.

Miska tágrameredt szemekkel, 
csodálkozva kérdezte, mikor belé
pett az öreg:

— Hát apuka nem jött?
És sírásba csuklott parányi szi

vének aggodalmas fájdalma.
— Ne sírj fiacskám, hazajön 

holnap. Érte megyünk.
Kálmán komoly arcán a remény

telenség fellcgc suhant keresztül, 
de azért ő is biztatgatta a kis- 
öccsét:

— Bizony érte megyünk. Nem 
hagyjuk a mi drága jó apánkat.
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— No Kálmán, Miska, ide figyel- I 
jetek! — szólott Gyuri bácsi.

Holnap reggel egy rettentő nagy 
úr clejibe megyünk. Egy hóhér elé
be. Az akarja (megöletni az apáto
kat. De ha akarja, hát nem ölik 
meg. Mikor majd rátok pislantok,
— most jól nyissátok ki a fülete
ket! — mind a ketten letérgyepel- 
tek előtte. Én meg majd beszélni 
fogok németül. Míg csak beszélek, 
ti addig térgycpeltek. Értitck-c? 
No hadd lássam, hogy fogjátok csi
nálni.

Elpróbáltatja velük négyszer-öt- 
ször ezt a komédiát, aztán lefek
tette, betakargatta szépen a két kis 
árvát, ő meg előkereste az árkust, 
amire tudós Balogh Sámuel a kö
nyörgő beszédet leírta és fennhan
gon tanulta hajnalig. Hej de ke
serves munka volt! Sehogy se akart 
u fejében megragadni az átkozott 
német szó.

Nehezen akart virradni. Az abla
kon aprószemű eső dobolt egész 
éjszaka.

Mégis csak megvirradt valahogy 
a nyirkos, borongós októberi reg
gel.. Hammuszínü íe'.lege'.i lóglak az 
égről. Az utcákon sűrű köd ter
peszkedett.

Gy úri bácsi már kora reggel ott 
ácsorgott a két fiúcskával az Ú j
épület kapujában. Bentről, a há- 
tulsó udvar felől tompa dobpergés, 
puskaropogás hallatszott. Nehány 
jó magyarral szegényebb lett a vi
lág . .  .

Az öreg szíve összeszorult. Hát
ha a sógort is most . . .  De nem, 
nem . . . Neki akasztófa jár a csá
szár kegyelméből . . .

A kis Miska pityeregve húzódik 
az öreg mellé.

— Gyuri bácsi, én úgy féléit . . . 
Ja j j  Istenem . . .

A kapu dübörögve nyílt. Egy j 
pucérképü strázsamester-féle el- 
szedte az öregtől az audienciára j 
szóló írásokat s a két fiúcskával j  
együtt bctuszkolta egy tágas, fe- j 
bérre ímeszelt váróterembe. Innen .

nyílt az ajtó a bresciai hiéna dol
gozó szobájába.

Egyszer csak nyílik az oldalajtó. 
Egy hórihorgas, beesettképü liszt 
Gyuri bácsit szólítja.

Az öregnek torkába szaladt a 
szíve és ott kalimpált eszeveszet
ten, mint egy bolond kakukos óra. 
De aztán megemberelte magát s 
döngö, nagy léptekkel megindul az 
oroszlánbarlang felé, kézenfogva a 
két fiúcskát.

— Menybéli jó Isten, csak most 
segíts meg! . . . dörmögi a bajusza 
alatt.

Ahogy belépnek az ajtón, Kál
mán meg Miska térdre borulj s kö
nyörgő szóval egysze-rc k.állja:

— Ne ölje meg édesapát! Adja 
vissza édesapát!

Haynau csodálkozva mereszgeti 
a szemét. Lclógó bajusza dühösen 
rándul, savószínü, 'düllcdt szeme 
haragos szikrát vág Gyuri bácsi 
felé.

— Was ist das für einc Komédie?
— Micsoda komédia ez?
Gyuri bácsi állja a farkasszemet. 

A két fiúcska meg torka szakadtá
ból kiabálja:

— Ne ölje meg édesapát! En
gedje haza édesapát!

Haynaut már szinte fojtogatja a 
düh. Pulykavörös képe tüzel, fel
ugrik az íróasztal mellől, az öreg 
elé rohan és ráripakodik indulattól 
rikácsoló hangon:

— Um Gottes Willcn, was wol- 
len Sie denn eigentlich?

— Az Isten szerelmére, mit akar?
A kis Miska szörnyen megijed és

hangos sírásra fakad:
— Ja jj  Istenem! Hóhér, hóhér . . .
Gyuri bácsinak egy arcizma se

rándul. A baj közelsége megsok
szorozta a bátorságát. Komoly mél
tósággal, mintha templomi prédi
kációba fogna, elkezdi ropogtatni 
az átkozott német szavakat jó haj
dúsági akcentussal. De már a má
sodik mondatnál elakad. Elölrül 
kzdi. Sehogysc megy, — nekifog 
harmadszor is.

Haynau tágrameredt szemek

kel bámul, — egy szót se ért az 
egészből Odaszól az adjutánsának. 
Az is ciöre siet. Most már ketten 
figyelik a Gyuri bácsi mondókájat, 
aki most már zavartan, biborvo- I 
rösre vált képpel ötödször fog be
le. Hasztalan, — nem értik.

Az öreg meggondolja a dolgot. 
Előkeresi zsebéből az árkust, amire 
a beszédet Balogh Sámuel uram fel
írta és olvasni kezni nagy lendület
tel, mély bariton hangon. De bi
zony így se tudja értelmét venni 
sem a generális, sem az adjutánsa.

Haynau mérgesen kikapja az 
írást a Gyuri bácsi kezéből s ő ma
ga kezdi olvasni.

A kis Miska ezalatt észreveszi, 
milyen szép, aranyos sarkantyú 
csillog a dühös vén katona csizmája 
sarkán. Abbahagyja a sírást, egy
szeribe mindent elfelejt, csak az a 
sarkantyú érdekli most már. Egy 
kicsit előrecsúszik, hozzányúl félve 
az aranysarkantyúhoz, párnás kis 
ujjaival megpörgeti a recés kari
kát. A halottas csendben megcsen
dül a sarkantyú ezüst legye . . .

Úgy megörül neki a parányi 
gyermek . . . Már mosolyog is.

Haynau észreveszi. Odanéz. Ha
ragos arcán végiglopakodik egy 
halvány mosoly. Úgy tesz, mintha 
nem látná mit csinál a kisfiú. 
Az adjutáns nagy zavarában lehaj- 
lik, hogy félrevonja a gyermeket, 
de Haynau reászól:

— Lassen Sie es! Das Kind ist 
noch unschuldig.

— Hagyja! A gyermek még ár
tatlan.

Szelidrevált arccal nézi, hogy 
örül a kis Miska a pengő sarkan
tyúnak. Már nem leplezi a moso
lyát sem. Hogy el tud lágyulni az 
a kegyetlen hóhérarc, melynek egy 
vonása se rezdül, mikor halálos Íté
leteket ír alá . . .  Egy szelíd öregem
ber-arca ez, akinek most talán k's 
unokája jutott az eszébe . . .

Átolvassa a Gyuri bácsi instan
ciáját mégegyszer. Mintha remeg
ne a kezében a papír. . .  — 
Aztán odadörmögi a segéd

tisztjének, de a hangjában már 
egy csöpp melegség is olvadozik:

— Warum lassen Sie her Kinder?
__ Miért bocsát elém gyerme

keket?
Odábblép, de vigyáz, hogy a 

sarkantyúja meg ne sértse a 
fiúcska kezét, összevont szemöl
dökkel sétál föl és alá. Látszik 
rajta, hogy töpreng. Egyszer csak 
odaáll Gyuri bácsi elé. Pattogva 
kezdi, parancsoláson köszörült ka
tonás hangon, majd csendesebben, 
szinte elfogódott szóval beszél, ami 
sehogysem illik a véreshírü gene
rálishoz:

Most meg Gyuri bácsi mereszgeti 
a szemét. Egy árva hangot se ért 
a Haynau szavaiból, de ahogy 
mondta, kiérzett abból, hogy itt 
Gyuri bácsi nyerte meg a csatát.

— Verstanden? —  kérdi szelíd 
szóval a generális.

— Fér . . . dünny .gi az öreg 
meleg pillantással, s már nyúlt is 
a cédulája után, amit Haynau még 
mindig a kezében tartott. S amikor 
a generális vissza akarta adni a 
papírlapot, Gyuri bácsi az ujjával 
mutogatta, hogy írja is rá, amit 
mondott. Az írás beszél.

A hiéna mosolyogva csóválta a 
fejét. Már mulatott is a dolgon.

— Sie können ruhig nach Hausc 
gehen. Die Kinder werden den 
Vater nicht verlieren. Ihr Schwa- 
ger wird nicht hingerichtet".

Nyugodtan hazamehetnek. A 
gyermekek nem fogják elveszteni 
atyjukat. Sógorát nem végzik ki.

Gyuri bácsi elégedetten gyűrte 
zsebre az írást. Bozontos vén fe
jét megbiccentette s meleg pillan
tással nézett Haynaura.

A generális mosolyogva rncg-i- 
mogatta a kis Miska fejét. Az 
meg ránézett az aranygalléros 
ven katonára ártatlan kék sze
meivel s gyögyűgö selypítve kér
dezte:

— Igaz, hogy a bácsi hóhér?
Haynau mintha elpi ült vol.ia.

Ezt talán ő is m egértette...
1849 október 6-át mutatta ezen 

a napon a kalendárium . . .

Nem itt ringott a bölcsője, de 
itt töltötte ifjúságát, itt élte le 
férfikora munkásnapjait s itt fejez
te be életét. Ifjúkora összeesett a 
magyar szabadság hajnalával, ami
kor a Pilvax-kávéházbeli „tizek" 
társasága, melynek mint az „Élet
képek" szerkesztője buzgó tagja 
volt, felkarolta a szabadságeszme 
két s megcsinálta a pesti vérnélküli 
forradalmat, melynek nyomán any- 
nyi vér, annyi szenvedés fakadt. 
Résztvett a nevezetes márciusi 12 
pont szerkesztésében s elsőnek hir
dette azokat a nyilvánosság elölt.

Az elnyomatás szomorú kor
szaka alatt fejlődött ki egész nagy
ságában írói egyénisége, egymás
után adta ki szebbnél-szebb mun
káit, melyekben a magyar múltat, 
a magyar szenvedést dicsőítette s 
hirdetője lett a magyar jellem eré
nyeinek, a magyar jövőnek. Ezek 
a munkák mind itt láttak napvilá
got a fővárosban s regényeinek 
nelii egy fejezete itt játszódik le a 
város falai között, nem egy alakja 
a fővárosi polgárság köréből van 
mintázva,

A főváros törvényhatósága Jókai 
Mór írói érdemeit mindenkor nagy 
liszteletben tartotta s minden al-

Irta: Gáydo
kaimat felhasznált arra, hogy e 
tiszteletet külsőleg is kifejezésre 
juttassa. Így már 1885 február 19- 
én elhatározta a közgyűlés, hogy 
hatvanadik születésnapja alkalmá
ból melegen üdvözli, Különösen 
azonban akkor nyilvánult meg im
pozáns módon ez a tisztelet, mikor 
ötvenéves írói jubileumát ünnepelte. 
145 törvényhatósági bizottsági tag 
írta alá azt az indítványt, melynek 
alapján 1893 március 22-én a fő
város díszpolgárává választotta s 
az aláírók élén Radocza János, 
Fáik Miksa, Morzsányi Károly és 
Darányi Ignác nevei szerepelnek. 
Az indítvány a díszpolgárságon kí
vül még azt is javasolta, hogy a 
főváros 5000 forinttal kezdje meg 
az aláírást egy Jókai névre létesí
tendő szépirodalmi nemzeti alapít
ványra, támogassa a jubiláris ünne
pélyt erkölcsileg és anyagilag s 
küldjön ki a törvényhatósági bi
zottság kebeléből tagokat az ün
nepélyt rendező bizottságba. Az 
indítványt a közgyűlés egyhangú
lag elfogadta s elhatározta, hogy 
a díszpolgári oklevelet küldöttsé- 
gileg adja át.

Minthogy a jubileumi bizottság 
a tervezett nemzeti alapítvány esz-

nyi Albert.
méjét elejtette s helyette Jókai 
összes munkáinak díszkiadását ha
tározta cl oly módon, hogy a ki
advány árának fele, mint a nemzet
től adott tisztcletdij az ünnepel
tet illesse meg: a tanács 1893 no
vember 9-én azt javasolta a köz
gyűlésnek, hogy a nemzeti dísz
kiadásban a főváros iskolái és köz
művelődési intézetei számára az 
alapítványra megszavazott 5000 
forintért 25 példányt rendeljen 
meg s a javaslatot a közgyűlés 
meg is szavazta. Ezenfelül a jubi
láris ünnepségek költségeire is 
adott 2000 forintot.

Jókai a főváros részéről érke
zett kitüntetéseket hálával fogadta 
s 1894 február 25-én kelt köszönő
levelében hangoztatta, hogy írói 
működésében mindig az átélt ese
mények hű krónikása igyekezett 
lenni, E nyilatkozat élénk fényt 
vet Jókai írói egyéniségére, amely 
müvei méltatásánál nem mellőz
hető el. S ez a ragyogó tollú író, 
ez a magas erkölcsi színvonalon 
álló lélek, ez a nemes lelkesedés
től hevített hazafi a polgári eré
nyekben is tündöklőit, mert a fő
város törvényhatóságának — rövid 
megszakítással — több mint 20 esz

tendőn át tagja volt, A főváros 
egyesítése után megalakított tör
vényhatósági bizottságban már mint 
virilista képviselő szerepelt 1873- 
ban. 1876-ban kisorsolták s az új 
választások alkalmából kimaradt 
ugyan, 1879-ben azonban már a 
VIII. kerület választotta meg bi
zottsági taggá. 1885-ben a V ili. ke
rület újból megválasztotta, minek 
folytán e kerületet két ciklus alatt 
képviselte a törvényhatósági bizott
ságban. 1891-ben választották meg 
utoljára mint virilista képviselőt, 
de e minőségében már csupán há
rom évig működött, mert az 1894 
november 14-iíTI közgyűlésen a fő
polgármester Jókainak hozzáinté
zett levele alapján bejelentette, 
hogy a választókat összeíró kül
döttség előtt elfelejtett jelentkezni, 
választási joga megszűnt, tehát bi
zottsági tag sem lehet tovább.

Ezzel megszakadt a kapcsolat 
Jókai és a törvényhatósági bizott
ság között s emléke csupán akkor 
merült fel újból, mikor 1904 május 
5-én meghalt s a főváros díszsírhe
lyet adományozott hamvai befoga
dásárai *
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A tudós töprengése
Tekintetes és tudós, amellett ne

mes és nemzetes gyürei Györöts
key Barnabás urain, a kollégium 
tanára, történelemre oktatta „ba
rátait1', ahogy tanítványait nevez
te. Hatalmas tudásu, nagyhírű cm. 
bér volt, akinek tudását és nevét 
tán hét vármegye is ösinerte. Vagy 
szabatosabb földrajzi meghatáro
zással: Pataktól Egycdig és még 
azon túl is ösmerték, ami Imár nem 
kicsike tartomány.

Nos, hatalmas tudásu, nagy
hírű ember volt, aki nem elégedett 
meg azzal, amit a különböző mun
kák inár készen nyújtottak neki, 
hanem önállóan is kutatott és bú
várkodott, meg kritizált. — Csak 
az oktalan barom fogadja el ké
szen az abrakot, ahogy elébe te
szi a gazdája — szokta mondani 
a tanár úr — de az ésszel biró em
ber bizony megnézi, hogy az mi
ből lett. Kedves fiatal barátait is 
úgy szerette oktatni, hogy akár elő
adás közben is egy-egy adatra vagy 
tényre megkérdezzék tőle, hogy 
miért? Szent István királyunk m'.n 
a görög-keleti vallást, hanem a ró

mai katholikust terjesztette . . , 
miért? Kun László királyunk habs- 
burgi Rudolfot segítette a csehek 
ellen, nem megfordítva, a csehe
ket az osztrák hercegecske ellen . .  . 
miért?

A nyolcadik osztályban egyszer 
arról prelegált a fiúiknak, hogy az 
Árpád-házból vafö királyok, legin
kább második Géza királyunk, né
met iparosokat telepítettek be Ma
gyarországba és ekkor felállt egy 
diák és megkérdezte tőle: de mi
ért? — Ami iparcikkekre őseink
nek akkor szükségük lehetett, — 
indokolta kérdését a diák — ér
tettek azok előállításához a ma
gyar mesteremberek is pompásan. 
Lószerszám és nyeregkészítök, bog
nárok és kovácsok és fegyvermü- 
vesek meg ötvösök már a honfog
lalás idejében is voltak a magyarok 
közt elég nagy számmal, — hát 
mi okuk lehetett a királyoknak, 
hogy német iparosokat hívtak be 
az országba? Mind kihaltak volna 
a magyar mesteremberek, tanár 
úr. Vagy jobban értettek volna a 
németek a magyar nyergekhez és 
szabiyákhoz? Ez se valószínű, ta
nár úr, mert ina is kontár ezekben 
a német iparos a magyar iparoshoz 
képest. Tehát mi okból történt 
jnégis, hogy német mesterembere
ket hittak be régi királyaink az
országba?

ludós gyürei Györötskey Bar
nabás uramat nagyon meglepte ez 
a kérdés. —• Hűm, igazsága van 
az öcsémnek, — gondolta és föl- 
iclé húzta homlokát, azaz a hom
okrészt fedő bőrt, mely bizony 

]o magasra ért fel. — Ezt még jó 
magam sem kérdeztem magamtól, 
pedig már sok kérdést tettem fel 
n^agamnak, a történelemmel baj- 
odván. Mi oka lehetett csakugyan, 

nogy nélmet iparosokat csődítettek 
e ide a királyok? Olcsóbban dol

goztak azok és hitelbe és ez kel
het a magyarnak? Vagy már ab- 
an az időben is úgy volt, ahogy 

manapság észleljük, hogy minden, 
ami külföldi, jobban tetszik a ma
gyarnak, mint a honi? Ezt nem fo
gadhatom el, de sehogy.

~~ Derék dolog volt, aimice, hogy 
töltette ezt a kérdést — felelte a 
választ a váró fiúnak. — Mert 

eszembe futtatta ezzel, hogy itt hé- 
2agot hagytak a tudósok, akik tör- |

Irta: Csermely Gyula. 
tén elmünket kutatták. Csak re
gisztrálják a tényt, de egyik sem 
adja meg az okát, miért hittak be 
királyaink idegen iparosokat az 
országba? No de majd kikutatom 
én, ha más nem nyomozta ki ed
dig és akkor megkapja tőlem a vá
laszt.

Neki is feküdt a munkának, 
mert nagyon izgatta ez a kérdés.
Mi volt a legelfogadhatóbb oka, a 
magyar ember természetéből folyó 
oka, hogy Árpád-házból való ki
rályok német iparosokat telepítet
tek be az országba?

Búvárkodott, kutatott, mert mun
kát készült írni a kérdésről. No, 
nem éppen kötetre terjedőt, ahogy 
német professzor tenné, csak va
lami kerek kis értekezést, amit a 
,, Történelmi füzetekében vagy va
lami más folyóiratban tenne közzé.
De mert elfoglalt ember volt — 
nemcsak az iskola, de az Egyház 
is sok idejét vette igénybe — 
ezért egyik volt tanítványát, Szil- 
hait, a református pap káplánját, 
kérte fel barátsággal, hogy neki se
gítsen. És azért kérte Sziihait erre, 
mert ez is nagy történész volt az 
Ur előtt és búvárkodni is szeretett.

Együtt dolgoztak háromtól ötig, 
ki ezt a forrásmunkát böngészte, 
ki amazt; de mikor ötöt mutatott 
az óra, nap-nap után így szólt az 
öreg tudós az ő fiatal társához:

— Most menjen be, amice, a 
kisasszony-lányomhoz és töltessem 
be magának egy kávét. Megérde
melte, ifjú barátom.

Bizony, régi módi öreg tekinte
tes úr volt tudós professzor Gyö
rötskey Barna úr!

Ez volt Szilhaí jutalma, ez a 
mindennapi csésze kávé. Monda
nunk sem kell, hogy nagyon édes 
volt ez a jutalom és Szilhai káp
lán úr akkor is édesnek találta 
volna a kávét, ha Györötskey Ilo
na cukor nélkül tette volna elébe.
Mert Györötskey Ilonka nagyon 
megszeretni való leány volt; ham
vasarcú és szőke volt és minde- 
nekfölött nagyon szép volt.

Meg is szerette őt a káptín úr 
és Ilonka kisasszony is a káplánt.
Ami abból világított ki eléggé, 
hogy múltával néhány hétnek már 
nem tett kifogást ellene, ha egy- 
egy titkos kézszorítással, majd 
csókkal köszönte meg a káplán úr 
a jó ozsonnát. Oknyomozó tör
ténésznek is csak elég ennyi bizo
nyíték?! Miért engedi meg Ilonka, 
hogy én megszorítsam a kezét? És 
miért engedi meg Ilonka, az az 
édes, az az aranyos, hogy csókot 
lopjak a szájára? Mert szeret en
gem, azért! . . . Ilonka kisasszony 
pedig kérdés és felelet nélkül is 
tudta, hogy szereti őt a káplán úr.

Szóval, megértették egymást a 
gyerekek és egyszer, mikor a jö
vőről beszéltek — az anyahelyet
tes, öreg nénike, édesdeden szundi

kált, Iminden ozsonna után szundi
kált — tehát, mikor a jövőről be
széltek, arról is beszélt a kisasz- 
szony, hogy mi lesz, mikor ő férj
hez megy?

— Boldog asszonyka lesz, mel
lettem, — felelte szerelmesen a 
káplán úr.

— Apa vagyonos ember, — 
mondta Ilonka kisasszony és mo
solygott. — Megígérte már régen, 
hogy esküvőm napjára nagyon ki 
fog tenni magáért, mert úgy sincs 
több gyermeke az apámnak. Hhv

mesterrel, azon megyek a tem
plomba és új lószerszámot is ren
del, valami ősrégi magyart. Lapos- 
noki nyergesnél. A kocsisnak meg 
zsinórcs magyar ruhát rendel a 
szabónál.

Szilhai káplánnak erre valami 
bolond gondolat villant az agyába.

— Itt a probléma nyitja, azé a 
történelmi kérdésé, — mondta ma
gának és nevetett. — No, Klio 
asszony, — gondolta — te sem ál
modtad volna, hogy ezt a rébuszo- 
dat majd így fejtem meg!

— De szép lesz, — mondta a 
káplán. — Tehát hintót rendel az 
atyja és lószerszámot meg egyebet. 
Nos, meglátja majd, Ilonkám, — 
folytatta jókedvűen a káplán, — 
hogy atyja ura ezt a sok holmit 
nem magyar mesterektől fogja be
szerezni, hanem besztercei szá
szoktól.

Ilonka kisasszony kissé indigná- 
lódott erre a szóra és lebiggyesz
tette ajkát.

— Ez lehetetlen, — mondta. — 
Amilyen nagy magyar az én 
apám . , . Hiszen még skatulya 
gyújtót sem vesz németet.

— Mégis úgy lesz, ahogy én 
mondom, — felelte mosolyogva a 
káplán. — De ne mondja el aty
jának, hogy így lesz, — kérte a 
káplán úr a kisasszonyt, — mert 
akkor még sok ideig várhatunk, 
míg egymáséi lehetünk, Ilonkám.

Ami olyan hathatós érv volt, 
hogy Ilonka kisasszony szent titok
tartást fogadott . . .

. . . Mennél jobban múltak a 
hetek, annál izgatotlabb lett a tu
dós tanár úr. Mert sehogy sem 
bírta kisütni, miért hoztak be ki
rályaink német iparosokat az or
szágba.

— Semmi sem történik ok nél: 
kül; még hogy a sarok leválik ci
pőnkről is, valami okra vezethető 
vissza, — tűnődött reggeltől es
téiig a tanár úr. — Hát mi okból 
történt meg az, amiért már hetek 
óta töröm a fejem? Óh, Klió, 
Klió, ezen a hitvány kis kökény- 
Inagon hiába próbáljam ki a fo
gam, én, ki már nagy diókat is fel
törtem?!

Sajátságosak is az emberek. J e 
lentéktelen kis ügyecskék sokszor 
jobban foglalkoztatják őket, mint 
a világmozgató nagy dolgok. Egy 
karajcár gurul az ágy alá, vagy 
egy kávészem huppan a földre, a 
daráló öbléből a konyhaszekrény 
vagy a tűzhely mögé, képesek rá 
sokszor, hogy akár negyedóráig is 
keressék. Négykézláb másznak a 
földön; ha férfiember a kereső, 
akár vasalt nadrágját is kiböki, ha 
meg asszonyember a kereső, a de
rékfájást sem sajnálja, csakhogy 
megkerüljön az a krajcár vagy az 
a bujósdit játszott szem kávé. De 
ha száz forintja vész el vagy va
lami értékes gyűrűje, csak a rend
őrségre megyen és arra bízza a 
keresést. Hát, sok tudós ember is 
ilyen. A kávészelm-problemának 
olykor több időt szentel és munkát, 
mint amolyan dolgoknak, amik, 
előbbre vinnék a világ tudását. Hi
szen akadt már olyan is, aki mun
kát írt róla, hogy az „Ármány és 
szerelem"-ben előforduló citromlé 

ném is citromlé, hanem pezsgőpor. 
Persze német volt az a tudós ér
tekező.

Mikor már szinte pápista — 
színt váltott és majdnem Iesová-

tót csináltat a bognárral, Kiliti I nyodni kezdett a tanár úr,

imposztor Szilhai elébe állott és 
ezt mondta:

— Kedves urambátyám és atyai 
barátom, én Imár jó nyomon va
gyok, azt hiszem.

— A problémáról beszél?
Györötskey uramnak felragyo

gott a szeme. Csak azon ütődött 
meg kissé, mire való ennek közlé
séhez az az ünnepélyes megszólí
tás: kedves urambátyátm és atyai 
barátom?

— Maga nyomára jött a dolog 
nyitjának? — kérdezte mohón, 
mint aki még nem evett és most 
azt kérdezi: hol a leves? — Ma
ga feleletet tud a kérdésre? Hát 
csak ki vele, kedves barátom, ha
mar.

— Csakhogy, bocsásson meg, 
kedves bátyám uram, én nem árul
hatom el, amit tudok.

— Persze, hogy persze, — 
mondta Györötskey uram szelíd 
mosolygással, de egy kis szdmre- 
hányás is volt a hangjában. — A 
tudós hiúsága . . .  az elsőbbség.

— Éppen ellenkezőleg, bátyám. 
Az öné lesz az elsőbbség, mert én 
hallgatni fogok, mint a sír,

— Nem értem magát, barátom.
— Hát, azt akarom mondani, 

hogy majd bátyám uram is rájön 
a dolog nyitjára elég hamar és ak
kor elsőnek írhat róla. Csak fo
gadja meg a tanácsom.

Györötskey uram türelmetlenül 
mosolygott, Szilhai káplán úr pedig 

ünnepélyesen ezt mondta:
— Kedves urainbatyám és atyai 

barátom! Adja férjhez a leányát, 
Ilonka kisasszonyt és nyomban rá
jön annak okára, miért hoztak be 
királyaink idegen iparosokat ebbe 
az országba? Vagyis Klió rébuszá- 
hoz majd Ámor isten adja a meg
fejtést, — tette hozzá a káplán úr 
és mosolygott.

Györötskey uram felugrott. — 
Mit mondott maga, kedves bará
tom? Hogy akkor rájövök ennek 
az okára? Hogy akkor megfejtem 
ezt a problémát?

— Igenis, kedves bátyám, Még- 
egyszer mondom: adja férjhez leá
nyát, Ilonka kisasszonyt és Klió 
rébuszához Ámor-isten adja a 
megfejtést.

— Tehát szerelmes az én leá
nyom? Talán közlékeny volt ön
nel szemben és elmondotta önnek, 
hogy ő szerelmes?

— Úgy van, bátyám uraim. Ilon
ka kisasszony szerelmes és hamar 
férjhez szeretne menni.

Györötskey uram az üstökét fé
sülte öt ujjával. És mint igazi tu
dós és professzor, nem arra volt 
elsőbben kíváncsi, hogy kibe is 
szerelmes a leánya, hanem a pro
blémára, azaz annak nyitjára,

— És ha férjhez adom a leá
nyom, — kérdezte a helyzet ma
gaslatára emelkedett káplántól — 
akkor az ölembe hull az a problé
ma? Vagyis a felelet arra a kér
désre? De hát okolja meg, kérem, 
honnan veszi ezt a nézetét?

— Nem okolok meg semmit, — 
felelte rendületlenül a káplán ur. 
— Csak adja férjhez a leányát, a 
kedves- Ilonka kisasszonyt.

— Dörgöm-morgom adta, — iz
gult a felvillanyozott professzor. — 
Maga többet tud, mint én tudok, 
úgy látom. De hát kibe szerelmes 
a leányom? Kihez adjam a lányo- 
tnat? Megér-e nekem annyit az a 
szamár történelmi probléma 
ette volna meg a manó, — hogy
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ezért holmi akárkinek adjam az én 
édes leányomat, Ilonkát? Hátha 
nem érd cím li meg a szerelmét, hát
ha szerencsétlenné teszi a leányo
mat?

— Nyugodt lehet, bátyám. Meg
érdemli az a bizonyos az ön leá
nya szerelmét és boldoggá fogja öt 
tenni.

— A káplán hangja lágy volt, 
szeme fényes volt, csak úgy csil
logott, de Györötskcy professzor 
még mindig vak volt és síiket. Nem 
látta azt a fényt és ndm hallotta 
azt a lágyságot.

— De hát kihez adjam a leá
nyomat? — kérdezte a gyermeke 
jövőjét féltő apa minden aggodal
maskodásával.

Szilhai káplán csak most csat- 
tantotta meg az ostort.

— Adja én hozzám, bátyám, 
Inért engem szeret a leánya és én j 
is őt, persze.

— Vagy úgy? Maga rossz csont. ! 
— És hátba ütötte a káplánt.

— Igen, Adja hozzám a leányát 
és még az esküvő előtt is meg j 
fogja fejteni azt a problémát.

Szilhai káplán úr egészen elfő- j 
gadható ember volt, jó parochiát 
is kap maholnap. Ilonka kisasz- j 
szonynak nem volt kifogása ellene 
(éppen őneki lett volna?) no meg 
ez a történelmi problelma, ami már 
hetek óta izgatta . . , mit szapo
rítsam a szót: megülték az eljegy- ! 
zést és valami szeptemberi vasár
napra ki is tűzték az esküvőt.

— De ide figyeljen, amice, — 
fenyegette meg a tanár úr a vőle
gényt. — Ha én meg ne*m fejtem 
ezalatt azt a problémát: én bizony 
elválaszlatom magát a lányomtól, j 
Dörgöm-morgom adta rossz csont
ja!

— Én nyugodt vagyok, ipám 
urain, — felelte jókedvűen a káp- : 
Ián és a szép Ilonka szeme is csil
logott. — Csak rendelje meg, ké
rem, amit leányának megígért. A ] 
hintót, a szerszámot és a kocsis 
részére a magyar ruhát.

Györötskey uram a homlokára 1 
ütött.

— Igenis, vőta uram, — mondta 
és a fekete kávéját is otthagyta, 
olyan siethetnékje támadt. — A 
hintó, a lószerszám és még so-k 
egyéb más is. Majd megfeledkez
tem róla, mit ígértem meg ennek 
a szöszkének! No de nem jövök 
haza addig, míg el nem intézem a 
sok megrendelést.

Fejébe csapta kalapját, hóna alá 
vágta botját, előre tolta a hasát, 
mely ismét gömbölyű volt, mint 
azelőtt és szinte sebesen megindult.
A piactérre torkoló Zsibói-út felé 
sietett, ahol Kiüli uraim lakott, a 
város egyetlen bognárja. A műhely 

is ott volt a ház mellett, egy má
sik, alacsonyabb kis házban. Egy 
az ajtóhoz támasztott kerék he- 
szélt minden címtábla helyett az 
emberhez.

Piszmogó kis inas holmi lőcsfé
lével babrált, 'maga Kiüti uram pe
dig kint ült a ház előtt és ingerül
ten pipázott. Valami politikai vi
tája volt egy másik mesterember
rel, aki mellette ült, azért pipázott 
szinte dühösen. Fogadkozotl a 
szomszédnak, hogy csak tolja ide 
ábrázatái a képviselő úr, beszá
molni; majd leszedi róla az irhá
ját majd móresre tanítja, amiért 

cserben hagyta a pártot.
Györötskey uramat szinte ked

vetlenül fogadta. Hát nem látja a 
tanár úr, hogy nyár van, délután 
van, amikor jobban esik a szieszta, 
mint a megrendelőkkel való baj
lódás? A mesterember is ember! 
Lomhán felállt a lócáról és kíván
ságát kérdezte.

— Férjhez adom a lányomat, 
I hát új hintót rendelnék, mester úr.

Hogy majd azon menjen a teimp- 
' lomba.

Kiliti uram az Istennel éltette a 
menyasszonyt, nagyon íeldícsérte 
a vőlegényt és ezt is az Istennel 
eltette, azután erről beszélt imeg 

; arról és mindenféléről kezdett be
szélni, csak éppen a hintóról nem 
kezdett beszélni. Arról hallgatott, 
mint a nyomórud; szinte lerítt az 

arcáról, hogy nem nagy Ínyére van 
az egész hintó-iigy.

Jó  egy órájába került a tanár
nak, míg végre rendbe jöhetett a 
Mesterrel. Ilyen legyen, meg olyan, 
már 'mint a lakadalmi hintó; pár- 

j nája zöld legyen, öble széles meg 
kényelmes s a többi, s a többi.

I — No d e még egyet, majsztram,
— mondta legvégül a professzor.

— Ma július elseje van s az es
küvő napja szeptember hatodiká
ra lett kitűzve. Hogy addig kész

| legyen ám a hintó,
— Négy héttel ha'marabb is kész 

! lesz, — fogadkozott Kiüli uram
hangosan, azután vissza ült a lócára, 
hogy folytassa a politizálást és a 
pipázást.

Laposnoki uramat, a városka 
nyergesét, a méhesben találta meg 
tudós Györötskey tanár úr. Jó  
negyedóra múlva bírta csak meg
értetni vele, mert addig folyton az 

álmossággal küzködött a kénye
lemszerető imester úr, hogy egy 
pár új lószerszám fog kelleni, te
hát alkudjunk meg, mester úr.

— Uj lószerszám, hűm? —- 
dünnyögte álmosan a mester úr. — 
Hát már hasznavehetetlen a régi? 
És olyan sietős a dolog, hogy fél
reverik (miatta a harangot?
Az ő arcán is meglátszott, hogy 
ahány még meg nem csinált ló
szerszám van, mind a pokolba kí
vánja,

Denique Laposnoki uram is 
minden jót ígért a tanárnak, azu

tán vissza feküdt a hárságyra, hogy 
folytassa. Már mint a délutáni ál
mát. A zümmögő kis méhek dúdol
ták az altató dalt a fülébe.

Hát Bérese uram, a szabó? El 
se mozdult a körből, ahol éppen 
durákozolt valami tagtárssal. Azt 
üzente az inassal a nagytekintetü 
urnák, hogy csak küldje el hozzá 
a kocsist, majd mértéket vészén a 
ruhához. £1 is készíti pontosan, ha 
négy hétre nem, nk'kor ötre. Csak 
legyen nyugodt a tanár úr.

No, — gondolta Györötskey 
uram és fújt egyet — ezek most 
ellenségüknek tartanak, amiért 
'munkát adtam nekik!

Négy hét elmúltával inspekcióra 
indult a tanár úr. Mi van a hintó- 
val, a szerszámmal és a zsinóros 
magyar ruhával?

Kiüti uram a szöllejében volt el
foglalva. Előbbre való dolog volt a 
peronospora ellen küzdeni, mint 
hintót készíteni, lakzira,

A piszmogó kis inas persze mi
ről sem tudott, se hintóról, se csé- 
záról, de KiÜtiné asszonyo*m szé
pen megnyugtatta a professzori. 
Édeskésen beszélt. — Ja j, nag^ 
uram, instálom, csak ne tessen ag
gódni. Itt nem kapott az uram 
olyan úri hintóhoz való anyagot, 
hát Kolozsvárról kell, hogy hozas
sa. Kicsit késik ugyan emiatt, de 
két hétre azért meglesz. Különb 
hintó lesz az, instálom, mint a vár
megye hintája,

Laposnoki uram éppen a búzáját 
csépelte kint a szérűn. Csak ked
vetlenül jött elő, mintha fogat húz
ni hívnák.

Lószerszám, lószerszám? Mi
csoda lószerszámot gondol a te
kintetes ur?

— Hát elfelejtette, Majsztram, 
hogy pár új lószerszámot rendel
tem meg (magánál? Lakzira kell, 
még pedig sürgősen.

I — Vagy úgy? Most már emlék
szem. Hát nem múlik, ami késik. 
Mához két hétre (meglesz. Fekete 
lószerszám, ezüst verettel, tudom.

Béresé uram, a szabó, sem volt 
szorgalmasabb, mint a többi. A 
zsinórt a ruhához meg a sok pity- 
két a bekecshez már beszerezte 
volt a boltostól, de a posztója a 
ruhának még kiszabatlan hevert 
egy sarokban.

— Adta pontatlan népsége, — 
j döilmögte bosszúsan a tanár ur. — 
| Egyik szőllőt művel, a másik csé- 
| pel, a kenyérszerző mesterségét

meg parlagon hagyja mindannyi.
Másik két hét múlva, hogy in- 

[ spekcióra indult — Szent Isjván 
napjáig már csak tíz nap volt a 
naptárban és az esküvőig alig négy 
hét — Györötskey uram a szél- 

! ülés ellen küzködött, annyira bosz- 
! szankodott, amit nt'm látott. Se 
! Kiliti uramnál hintót, se Lapos- 
noki nyergesnél szerszámot, se 

! Béresé uramnál ruhát. Ez ezt 
mondta, az azt mondta; üres ki
fogást mondott mindegyik.

— Adta megbízhatatlan népsége, 
— dühöngött felháborodva a ta
nár úr és Inért már nyakán volt 
az esküvő, Besztercére ment, mint 
a szélvihar. Ott is van nyerges 
meg bognár és mindenféle s fajta 
más mester.

A besztercei bognárt Johann 
Lebküchnernek hittak, a besztercei 
nyergesnek Gottfried Traugolt volt 
a neve és a besztercei szabó az 
Einwender névre hallgatott. Mivet- 

j hogy simára borotvált bajuszu 
| szász volt mind a három.

És ikilnért, kevés beszédű ember 
j  volt mind a három.

Meister Lcbküchner, a bognár, 
az ebédjét is otthagyta, mikor be
lépett hozzá a tanár úr és csak 
annyit mondott, nem többel, mi
kor a megrendelést átvette: 

j — In fártszn Daeg, Herr Bro- 
j  fesszer. Ami németül úgy szól: 

in vierzehn Tagén, Herr Professor, 
magyarul imeg annyit tesz, hogy: 
két hét múlva, tanár úr.

Meister Traugottot, a szíjgyár
tót, éppen a Kreisausschussba hit
ték valami ülésre, mikor belépett 
hozzá a tanár úr. Azt mondta az 

j embernek, aki érte jött, hogy most 
nincsen érkezése, hogy elmenjen.

A tanár úrnak meg ezt mondta:
1 — I háld Inéi Word, Herr Bro-
j  fesser. In dzwá Wöch, nid ein 

Dág inehr. Szótartó vagyok, tanár 
úr. Két hét múlva, egy nappal sem 
többet.

És hasonlóképpen beszélt Meis
ter Einwender is, a szabó.

Györötskey. uram nem sok biza
lommal ment haza lányához. __
Két hét múlva se lesz hintó, — 
gondolta pulykavörösen a méreg
től (ha csak említettek is neki 
iparosi, már gyomrozni szerette 
volna) és föltette magában, hogy 
ha nem lesz meg addig, amit meg
rendelt, akkor 'készen veszi meg, 
ahol kapja.

De pont két héttel azután, hogy 
ö Besztercén járt a szászok közt, 
az udvarán találta a hintót, bizony 
megnézni való egy darab volt és 
a hintó karján a szerszámot és a 
kocsis ruháját is, szépen, finoman. 
Meister Lebküchner meg Meister 
Traugott és Meister Einwender 

uram is ott volt és csak annyit 
mondott mindegyik:

Gon Dóg wünsch mer, Herr 
Brofesszer. Jó  napot kívánunk, ta
nár ur.

— Minden kifogástalan és jó 
ió volt. A rosszmájú sem talált 
volna valami kivetni valót a hol
mikon.

— Magyarok Istene! — gondolta 
Györötskey uram és sóhajtott. — 
Hát nem kár, hogy ez a sok pénz 
most német kezekbe vándorol? 
Miért nem tud a magyar is olyan 
pontos lenni, mint a német?

De alig hogy megszületett benne 
ez a gondolat, már egy másik gon
dolata is támadt, gyorsabb lobba- 
nással, mint a villám. Rohant ki 
az uccára, a Zsibói-út felé és csak 
hogy azt nem fújta: heiiréka!

Megvolt a probléma nyitja.
Kiliti uramat az utca közepén 

fogta el, amint a szöllejébe balla
gott éppen. Vállon ragadta és meg
rázta.

— Most már tudom, maga szép 
ember, miért hoztak be régi kirá
lyaink idegen iparosokat az or
szágba? Alkalmasint azért, mert 
már a honfoglalás idejében is pon
tatlan volt a magyar iparos. És 
mindig mással foglalkozott, mint 
ami a kenyere. Azért, maga szép 
ember!

Laposnoki uram, de Béresé uram, 
a szabó, se'm kerülte el a sorsát. 
Jól lehordta őket tudós Györötskey 
professzor és nekik is azt mondtu, 
amit Kiliti majsztramnak mondott. 
Hogy már második Géza királyunk 
korában is olyan volt a magyar 
iparos, hogy ha tavaszra ígért va
lami holmit, akkor őszre se fogott 
még hozzá. Hanem szőllőt kapált 
és csépelt és kvaterkázott meg po
litizált. Azért hozott be az ország
ba sok szász iparost meg németet.

A káplán pedig nevetett, mint 
valami dárdás kis diák, aki jól 
megtréfálta egyik pajtását.

— Nos, ipám uram, — mondta. 
— Kedves bátyám urain és atyai 
barátom! Hazudtam-é, mikor 
mondtam, hogy csak adja férjhez 
a leányát és nyomban megfejti ezt 
a problémát?

— Nem hazudott, alnice, — fe
lelte Györötskey uram jó kedvvel 
és Ilonka 'kisasszony is kacagott. — 
Igazsága volt, vöm uram; dörgöm- 
morgom adta rossz csontja.

XXXXXXXXXXXXXXXX X X X X X X

Amilyen a jónapol . ..
Zrínyi M iklós — mint ismeretes 

— amikor Szigetvárát védelmezte, 
olyan hősies ellenállást lejtett ki, 
hogy II. Szulejman Katonái már- 
már lemondtak arról, hogy beve- 
gyék a várost, A pasák azt mond
ták, hogyha a török császár levelet 
ima Zrínyinek, biztosan kiadná a 
kardját, ami akkor a vár feladását 
jelentette, A szultán végre, amikor 
látta, hogy emberei neln tudják be
venni a várat, a következő tartal
mú leveleit küldte Zrínyihez:

,,Ha élni akarsz, küld el a kar
dodat!"

E rövid felszólításra, válaszul 
Zrínyi csak annyit írt:

„Ha halni akarsz, magad jöjj 
kardomért!"
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Lengyel szél

Vasárnap délután van, A tem
plomban már a bezáró könyörgést 
énekelik; a gyülekezet lassankint 
tok, menyecskék, néhány leány 
szállingózik az utcára. Vénasszo- 
szonyok, szürkehajú öreg parasz
tok, menyecskék, néhány leány cso
portosul a havas, lucskos szeren a 
szentegyház előtt, néhány szót vál
tanak, aztán ballagnak haza do
logra.

Alkonyodik. Szél zörgeti az áká- 
cok ágait. Az ereszetekről szivárgó 
füstöt el-el'kapja a kárpáti szél, a 
hideg lengyel szél és viszi messzire 
a magyar boglyakelmencék lehel
letét.

Az alkony a fáradtak pártfogója, 
a huzavonók enyhe, özvegy Or
bánná is kirúgja maga alól a fejő
széket, megszűri a tejet, egy csomó 
törekszalmát vet a kemenceszájra, 
aztán bemegy a fülledt házba. Meg
gyújtja a lámpást, leül az asztal 
mellé.

A pitarban egy dereshajú paraszt 
botorkál. Vizsgálja a füzérke cso
mózott tengeribúzat: hány köböl 
magot fog adni a morzsolás után, 
elég lesz-e újig. A lábához törül
köző kuvaszt meglegyinti a kézbeli 
fütykössel, aztán a szobába lép.

— Hát a Ferkó, — a virágom, 
az unokám jobban-e már? — kér
dezi és kihúzza a csizmaszárból a 
pipát.

Míg a sallangos kostokből meg
törni a dohányzókészséget, Imegmoz- 
dul a nyoszolyán a kékcsíkos pár
na. Nyöszörgés és hallatszik a sú
lyos ágynemű alól.

A menyecske felugrik a lócáról. 
Az öreg is leteszi a pipát. A nyo- 
szolyához lépnek. A párna alatt 
nyöszörög a gyerek, az egyke. 
özemét tágra mereszti, az alsó 
ajaka leesett. Sárga haja csupa ve
rették. A belső forróság vörösre 

i*C flrcát. Liheg; gyámoltala
nul szöszmötöl az átizzadt, durva 
lepedőn.

Az öreg paraszt és az asszony a 
bennük és a körülöttük lefolyó 
percnyi történések hatása alatt 
szine1 öntudatlanokká lesznek. Hol 
egymásra, hol a gyerekre bámul
nak. Sülyén, tehetetlenül néznek 
egymásra és a nyoszolyára,

. * udvarról időközönként lomha 
zaj ütődik a párás ablakhoz. Félig 
olvadt, daraszerü hótömegek zu
hantak le a házfedélről a pitar elé; 
máskor meg laza jégcsapokat tör- 
^lt le a szél az ereszet párkányá-

Az öregember elfordul. Minden 
inast megenged magának, csak a 
gyongeséget nem. Ujfaival titkon a 
szeméhez kap és tettetett higgadt- 
saRgal mondja:

r -  Nincsen más. Bé kölleik a 
a./ cn,8,t a városba vinni a doktor 
elé Nézze meg a doktor. Pólyázd 
vankosba őt, én meg majd a su- 
Am alatt eltüsténkedek véle a 

vasúiig Fertályóra sincsen innét a 
yastiti bakterházi stáció. Éjfélkor 
indul a masina. Reggelre Károly- 
onn leszünk a doktornál. Készülj

menyeim. Én is fölkészítem maga
mat mihamar.

Kegyetlenül fösvény ember a vén 
Orbán. Ha bőre volna a kőnek, a 
követ is megnyúzná. Most néhány 
milliós bankót köt a zsebkendő sar
kába. Most az egyetlen unokája az 
események középpontja, hát egye 
fene a pénzt,

2.
! A lokomotív pöfög, gurul a jég- 
! hártyás síneken. Tülekedik, Vnorog,
| izzad. Lihegve dől neki az útjába 

fekvő kárpáti szélnek, az iszonyú 
légi erőnek, a viharvető lengyel 
szeleknek, A kerekek dübörögnek, 
kupéablakokhoz. Nemsokára min
den fehér lesz. Egy hópuszta az 

! egész vidék, amelyen fehérruhás 
i rémek üvöltenek, forognak buk- 
I fenceznek, ,
| A vonat alig döcög, pedig a gép 

manometerjén piros vonalon áll a 
mutató. A legnagyobb nyomással 
működik a szerkezet. Hirtelen vas
tag gőzsugár ötmlik ki a pirosszemü 
vasparipából, aztán megáll, A ko
csik ütközői csörömpölve vágódnak 
egymáshoz. A vezetőt majd leso
dorja a vihar a mozdonysátor alól.

— Homokolni! — kiáltja a fü- 
i tőre, — Homokolni! A hajótenge- 
1 lyek működnek, a kerekek forog- 
| nak, de a vonat nem mozdul a vá
gányon. Hiába állítom akár előre

! — akár hátramenetre a kormányt, 
j nem mozdul a cúgom.

A homokolókészüléket müködés- 
; be hozzák, hogy a kerekek és a 
! sínek között beállott súrlódási aka- 
I dályt elhárítsák. Ebben a percben 

azonban a kalauz a lokotnotiv mel- 
I lé szaladva hangosan kiabál:

— A Bokroserdő előtt a kanya- 
. rulónál alighanem hófúvás van. A 
! forgalmi irodából vörösre állították 
i a szemafort,

— Az Isten verje meg ezt a 
lengyel szelet! — mérgelődik a 
gépvezető. — Addig hát nem moz
dulhatunk innen, míg hóekével sza
baddá ném teszik előttünk a pá
lyát. De még aztán sem mehetünk, 
hacsak segélymozdonyt nem ka
punk.

A nagy légi tömeg, a vihar hát 
győzött. A vonat kimerültén feküdi 
le a győzelmi mátaorában bömbölő 
természeti Fönség előtt a dermesztő 
éjszakában.

— Megfagyunk! Megfagyunk! — 
lámentáltak az utasok.

— Nem köll félni. A szerkocsi 
tele van szénnel, tápvíz is van elég 
a kazánban, A gőzzel majd a ko
csik fűtési vezetékét fogjuk táp
lálni, — vigasztalták őket a ka
lauzok,

Az egyik kupéban Orbánok gu- 
nyasztanak. Az özvegy menyecske 
vánkosba és nagykendőbe gön
gyölve tartja ölébe a beteg fiút. Az 
öreg Orbán szalonnázik. Nem éhes; 
izgatottságában, dühében csak 
azért eszik, hogy legyen vala'mi a 
fogai alatt, amit harapni lehet. Né
ha kitekint a káprázatos hópusz
tára ahol a vihar égig dobálja a 
szállingó porhavat. Aztán meg le

csukja pilláit és gondolataiban az 
Istennel perel. Józan, paraszti ön
uralma kiszaladt a medréből, de 
egy hanggal sem árulja el azokat 
az örületes benső történéseket, me
lyeknek lázadó lelke a színtere.

— Mi van az akaratod mögött 
Istenem! Miért adtad ezt a gye
reket, ha mos el akarod venni — 
viaskodik és harapja, marcangolja 
a szalonnát.

A vánkosból időközönként nem 
is emberi, inkább állatias hangok 
hallatszanak,

— Hennye, hennye! Hogy éppen 
most kelleti ennek a vonatnak el
akadni . . . Most, mikor egy per
cen éle halál múlik, — dünnyögi 
a menyecske és sápadt arcára sár
gás foltokat ken az izgalom.

| A gyerek a vánkosban elcsönde- 
l sedett. Tán alszik. Talán örökre el

aludt . , , Orbánné világért sem 
j mert volna a vánkost fedő nagy- 
j kendő alá tekinteni. Százszor is 
j  hozzányúlt a kendőhöz, de Imind- 
: annyiszor ijedten kapta el a kezét.
I Egyetlen testrándulást sem érzett 
i a vánkos alatt. A fásult nyugalom 
J  rettentő gondolatokat keltett fel az 
| anya lelkében; ezeket a sejtelme- 
! két, ezeket a tapogatódzó vak gon- 
j dokitokat azzal igyekezett elűzni, 
í  hogy okvetlen csak szendereg a 
1 pulyácska a vánkosban.

Reggel felé egy üres mozdony 
i érkezett. A hótorlaszckat is eltávo- 
, lították a pályatestről. A vonat hál 

megindult. Délben be is szaladt a 
I városi állomásépület elé,
; Orbánék ahoz az orvoshoz men- 
! tek, aki legelsöbben akadt utjokba. 
i — Megkéstek emberek a fiucská- 
; val. Meghalt, — szólt az orvos,

— Meg-e? Meghalt? A Terus 
meghalt? Nem lehet a, kérem átos- 
san, orvos ur, — morgotl az öreg 
Orbán.

— Ragályos betegségben, nyak- 
szirtmerevedésben halt nieg. J e 
lentsék azonnal az esetet a rendőr
ségen, A vánkost és a kendőt pe
dig tüstént égettessék el, mert ma
gukra is átmegy a baj, — felelte 
az orvos.

— Most mi lesz? — beszéli ön
magához a menyecske, mikor ki- 
jö-ttek az orvos lakásából.

Mentek, mendcgéltek az utcá
kon. Egyikből ki, a másikba be, 
Mcg-megálltak a boltok előtt.

Lelki mozdulatlanságukban szé
dült árnyak gyanánt kószáltak a 
hóolvadásos gránitkockákon. Észre 
sem vették, hogy az alkony már 
teregeti szürke fátyolát.

— Mit is parancsolt a doktor? 
Sogy vigyük a rendőrségre a 
halottunkat? — Imotyogja egy nép- 
telen utcában az öreg.

— Úgy mondta. Sát itt temessük 
cl a városban? Hazaviszem in
kább. Otthon tegyük a föld alá, — 
suttogja a menyecske.

— Nem lehet hazavinni. Biró vol
tam, Tudom a törvényt. Halottat 
nem szabad szállítani egyik község
ből a másikba, A vasúton is ész- 
revennék, aztán újabb baj szakad

na a szívünkre. Idézés . . . Huza- 
j vona . . . Tc’mlöc . . , Nem le

het . . . Hacsak — —-
— No! Mondja már kigyclmed!
— Tudod mit? Veszünk egy 

í zsákot. A vánkost meg a kendőt
letesszük itt valamelyik kapu alá, 

I Itt nem jár ember, A Terust be- 
! dugjuk a zsákba. Otthon aztán azt 
I mondjuk, hogy visszafelé utón, a 
I vasúti kocsiban lett vége. A vona- 
| tünk éjszaka fog indulni. Addig 

bémegyünk a Feigelstock köcsimá- 
■ jába estézni. Ott majd falunk va- 
| laini meleget. Kóvályog a fejem.
[ Nem birnám ki hazáig éhgyomor

ral, — fejezte be a tanácskozást 
az öreg.

A Feigelstock korcsmája a vá- 
; rosszélen van. Szutykos kis tanya, 

hol a közelvidéki parasztok iddo- 
gálnak bort, pálinkát a hetivásárok 
után,

A korcs'maszoba tetejéről pet
róleumlámpa csüng; üvegjére réte
ges patinát rakott a piszok meg a 
korom. Szanaszét asztalok, füstét- 
len székek. Orbánék a kályha mel- 

| lé telepedtek. A zsákot a fal mel- 
l lett húzódó lócára tették.

Egy leszakadt, vén paraszt kö
nyököli mellettük az asztalon. 
Olyan régimódi, kopott, sehonná- 
ból jött szegénylegény lehetett, ki
nek típusa némely Barabás-piktu- 
rán van ‘megörökítve. Fogatlan, bc- 

j  horpadt pofájára dacos, lenéző mo
soly száradt. Csupa ragya, csupa 
rücsök ez a mefisztói pofa; szinte 
meg lehetne gyújtani rajta a gyu
fát. Keskeny karimáju kalapját a 
szemére húzta. Ázott bocskora pa- 

i calként ragadt a lábára,
— Mán mögént este van, — krá- 

kogja göthös vigyorgással. — Olyan 
hamar ellobbanik a Nap. Kevés mán 
benne a tökmagola]. Kicserélhetné 
már az Úristen ezt a rozsdás Napot 
egy újjal, ez a régi Vneg jó lenne 
Holdnak, Éccaka csak elpislákolna 
valahogy az égen.

Orbán gazda félfüllel sem hall
gat a bujdosó szegénylegényre, ha
nem bekiált a kármentőbe:

— Van-e valami meleg falnivaló?
— Mit ennék kend, ha volna? 

Talán pástétomot szunyogmájjal? 
Az nincsen. De kaphat kend friss 
gulyáshust. Éppen máma döglött 
meg egy kórságos bürgém, — tré
fál a pocakos Feigelstock.

— Vagy két tányérral szógálhat 
belőle, ha szüves lesz, — kumtr.og 
ősz bajusza alól Orbán gazda,

A gulyást mohón kanalázzák. Szó 
nélkül, kutyaszokás szerint nyele- 
getik a húsdarabokat és a hazulról 
hozott fehér cipót. A züllött csa
vargó éhnyála szinte habzik a szá
lán; az éhség megfeszíti arcizmait, 
mikor a két evő embert nézi. Gyu- 

1 ladásos, hunyorgó szemét az Is- 
cnnek sem venné le róluk.

A kályhából zsarátnok pirosodik. 
A repedt ajtót a szél zörgeti,

— Hideg van odakint, — álla
pítja meg a bocskoros. — A tót 
lovának is ilyen kutyahideg vette 
el ecccr a szavát.
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— Harapós lesz bizony az éjjel 
az idő. Pedig nehéz a dér a béká
nak, — feleli jóllakás után Orbán 
és törülgeti tenyerével bajuszáról 
az ételmaradékot, közben laposa
kat pillant a gunyátlan emberre,

— Megkövetem, hová valósi kend, 
ha szómmal nem vétek? — kap a 
beszéden a bocskoros,

— Börvelyi ember vagyok. Én 
vagyok a börvelyi Orbán.

— A hatökrös Orbán? A bör
velyi gróf? Az Isten tartsa meg 
kendet hóttáig. Hallottam a hírét. 
Mi járatban vannak itt, '.neglisztö- 
löm szépen?

— Néhány fej káposztát, meg 
miegymást vettünk. Itt van a zsák
ban a hummi. Az éccakai cúggal 
megyünk haza.

Elcsöndesedtck. Feigelstock is 
gondolatokba süppedten pipálgatott. 
Vendég nem jött több, hát nem is 
gyújtotta Imeg a lámpást. Csak a 
kályharostélyon sugárzó fény de
rengett a szobában, A gyér fénynél 
gusztálgatta a vén lompos a me- 
nyecsikét. Kívánatos, gömbölyű fe
jérnépnek találta.

— Van-e gyereke virágom? — 
kérdezi tőle nagysokára.

— Volt egy, — Sóhajtotta Or
bánná asszony,

— Vótt? Meghótl?
— Nem a!
— Hát?
— Elvitte a lengyel szél, aki 

Galíciából gyön keresztül át a Kár
pátokon, aztán meg sem áll a Sza
mosig. A frász ette volna meg a 
hazájában . .

A bocskoros nem érti ugyan a 
dodonai stílusban fogalmazott vá
laszt, de nem piszkálja a témát. 
Sokféle fából faragott ember létére 
tudja, hogy gyereknek, asszony
nak szaván csak az Isten igazodik 
el. Ha a lengyel szél vitte a gyere
ket, hát vigye . . .

Sötét este lett. Az öreg Orbán 
odahajol a menyéhez. Súgva mond
ja néki:

— Széjjelnézek a városban. Itt 
olcsón kapom a szemfedőt, meg a 
koporsóra való bollivirágot. Otthon 
kétannyi az ára. Te addig pihenjél 
itt a melegen. De ügyelj a zsákra.

A menyecske magában maradt. 
Az izgalmak kimerítették. Karjait 
osszefonla a mellén. Feje lecsüg- 
gedt, A fülei zúgtak. Néhány perc 
múlva elnyomta az álom. A bocs
koros eimber szivarcsutkát kotort 
elő a pruszlizsebböl. Rágyújtott a 
parázsnál. Eregette a mérges füst- 
kigyókat. Egyszer-másszor nagyo
kat köhintelt és leste, hogy föléb- 
red-e a menyecske a lármára. Meg 
a szemhéja sem rebbent meg.

— Ennek a kis humminak én is 
hasznát venném, — tűnődik a vén 
lator és csöndeskén magához ci
hái ja a zsákot.

A korcsmáros szintén horkol. 
Hosszúszáru pipája az agyarán lóg; 
a szájából kibuggyanó nyál a mel
lényére csepeg. Hóna alá kapja 
hát a zsákot és kisurranik az ajtón.

Egy órácska sem tellett még el, 
mikor visszatért az öreg Orbán. 
Csomagot hozott. Aranyfüstös 
szemfcdél volt a csomagban.

— Ébredjél, Bora! Megyünk a 
vasútra. Majd én viszem a zsákot. 
Hun a zsák? Nincs itten a zsák! 
Há tetted a zsákot? — ráncigálja 
a menye vállát.

— A zsák? 'Sz itt vót a zsák a 
lócán, — nyöszörög álmosan az 
asszony.

— Hennye azt a! . , Mondok 
ellopták a zsákot . . .  Az a vén 
tetümagaziom lopta el , . . Elhitte, 
hogy káposzta van a zsákban .
Most vágott csak ránk a sistergő

mennykő . . . Ha bejelentem a 
lopást a rendőrségen, akkor is baj 
lesz; ha nem jelentem be, akkor 
meg éppenséggel nagy baj lesz,

— Bár bajból, uborkából mindig 
a kisebbje a jobbik, most már én 
se vcszejU'm magamat a gondban, 
Lesz, ahogyan lesz. Megyünk haza, 
— morgott Orbán gazda és kibal
lagtak az állomásra

3.
Holdvilágos szélcsendes éjszaka 

borult a havas sivatagra. Egy lom
pos öregember bujkál a Kraszna 
mellet a füzesekben. Halászléket 
keres a befagyott folyóvizén.

— Bécsúsztalom a zsákot mindc- 
; nestől a jég alá. Majd elviszi a 
! Kraszna, Mire leszedik a tavaszi 
I szelek a vízről a jeget, messzire 
! sodorja a víz, ha meg nem eszik a

halak. Én meg majd leváltok innen 
az Alföldre. Sokféle portéka gaz- 

í dája voltam már, de ilyen portéka 
| nem került még a kezemre, — mo- 
| rogja és kutatja a léket.

Végre talál egyet, A zsákot be- 
lcdugja a jég alatt surlódva rohanó 
vízbe, de hirtelen mást gondol.

— Bolond volnék, ha od' adnám 
ingyen a halaknak. Alig járt igaz 
úton a disznó paraszt, mikor 
zsákba dugta a gyerek holttestét. 
Kelten is elférünk az Orbán gazd' 
uram mesgyéjén. Bár kemény le
gény, de majd megpuhul az én 
markomban, — vigyorog és nekiin
dul a hómezöknek.

Az egész vármegyét, az egész 
falut, minden várost látott már. 
Mint a tenyerén, úgy igazodik a 
mezei gyalogutakon és az erdei ös
vényeken.

Reggelre Börvelyen volt, A 
zsákot eldugta egy rekettyebozót 
alá, aztán loholt egyenesen a vén 
Orbán portájára.

Nem fogadták szívesen. Az epés 
vénember rávetette magát, torkon- 
ragadta, fojtogatta.

— Kutya! Kutya! Egy életem, 
egy halálom, de megdöglesz a ke
zem között, — hörögte Orbán gazda.

A vén csavargó sincsen fából. 
Egy pillanat alatt lehántja magá
ról az alkalmatlanságot. Acélizmai
val lefogja a támadót,

— Nono gazduram, minek az? 
Meghoztam a káposztát. Én majd 
kecske leszek, kend meg jóllakat 
engemet úgy, hogy a káposzta 
kendnek marad, — mosolygott a 
vendég.

— Megvan a zsák? — kérdezte 
Orbán,

— Hogyne volna meg!? A kel
méd menye azt mondta, hogy a 
lengyel szél vitte el a gyerekét. 
Nem firtatom, hogy miért vitte el, 
miképpen vitte el. De én találkoz
tam a lengyel széllel. Bujdosó va
gyok; erdőben, berekben, vad kő
sziklák alatt, sátoros fák alatt gya
korta tép éngemet az északi szél 
Hát 'most elvettem tőle a gyereket. 
Visszahoztam kendnek, — volt a 
felelet.

Sok ideig törték bár >a zsák árát, 
de megegyeztek egy kisebbfajta 
bankóban,

A temetés után a fiatal özvegy 
sóhajtva motyogta:

— Mindent adtál, mindent el
vettél Uram, Áldassék meg a Te 
akaratod . . .

Tai-Juan császár alatt — a Dsin 
korszakban — élt Wu-ling község- 
bn egy szegény halász. Egyszer ez 
a szegény halász egy vöígytorck 
keskeny patakján jó távolra felfelé 
evezett és megfeledkezett a maga 
mögött hagyott nagy távolságról. 
Észre se vette, amikor egy barack
fa ligetben találta magát, s pár száz 
lépéssel odább is, ahogy a ptak el
kanyarodott, a víz mindkét part
ján csak barackfa virágzott. Az il
latozó virágok frissek és szépségben 
pompázók voltak s lehulló szir
maik, mint sűrű felhő hullottak 

; alá. A halász elbámult a szép vidé- 
i ken és folytatta útját, hogy kijus- 
! són az erdőből, A liget végén egy 
! magas hegytövében egy forrásra 

bukkant. A hegyen kis nyílás volt 
I látható, ezen fény szűrődött át, A 
| halász otthagyta csónakját s be- 
! ment a nyílásba, amelynek szája 

oly keskeny volt, hogy egy ember 
csak nagynehezen járhatott benne. 
De alig ötven-hatvan lépésre a nyí
lás mind tágabb és gilágosabb lett.

Az elébe terülő táj sík és elég 
terjedelmesebb volt; közelben há
zak voltak láthatók, egyik csino
sabb , mint a másik. Jókarban tar
tott szántóföldek, szép tavak, kü
lönböző fák ú. u. m, eperfák és 
bambuszok egészítették ki a csinos 
tájképet. Jobbra-balra utak ágaz
tak el. Emberek jöttek-mentek. In
nen kakas kukorékolás, onnan ku
tyaugatás hallatszott. Amott a ve
tési munkákkal szorgalmatoskod- 
tak. Az emberek ruhája olyan volt, 
mint a kívül élő embereké; őszbe- 
vegyült öregek és feketehajú fiata
lok mind örvendeni látszottak sor
suknak.
elcsodálkoztak és azt kérdezték, 

Mikor a halászt meglátták, igen 
hogy honnan jön? ö  mindent el
mondott; aztán hazavitték, otthon 
borral megvendégelték és tyúkot |

főztek neki. A faluban mihamar 
híre ment, hogy idegen érkezett 
hozzájuk. Mind odajöttek és kikér
dezték otthoni viszonyai felől. Az
tán a falusiak maguktól elmondták 
neki, hogy ok a Tain-unalom za
varai elől menekültek régi hazájuk
ból, s feleségüket, gyermekeiket és 
társaikat is magukkal hozták. A 
sors erre a távoli vidékre vetette 
őket. Uj hazájukat többé nem is 
tudnák elhagyni. A külső világtól 
egészen elzárva maradtak. Aztán 
az iránt érdeklődtek, hogy micsoda 
uralom van most odaát, mert biz' 
ők semmit se tudnak a mostani kí
nai uralomról, A halász ekkor rész
letesen elmondott nekik mindent, 
amit tudott, ők pedig valamennyien 
sóhajtoztak és rémüldöztek a hal
lottak miatt.

Néhány nap múlva a halász el
búcsúzott tőlük és haza ment. A 
csodálatos falu lakói búcsúzáskor 
még lelkére kötötték, hogy ne szól
jon semmit a külső világban lakók
nak. Aztán felkereste csónakját, 
beleült és gyorsan hazafelé evezett. 
Útközben ismertető jeleket igyeke
zett magának megtartani a boldog 
falu felé. Mikor hazaért, tüstént fel
kereste az elő:ljárót és elmondta 
neki csodálatos élményeit. Az leől- 
járó több embert megbízott, hogy 
menjenek a halásszal ás a nyomo
kat követve keressék meg a forrá
son túl fekvő falut. De nemsokára 
minden jelnek nyoma veszett és az 
utat soha többé nem lelték meg.

A híres tudós, a nanjangi Liu- 
Dse-ki meghallotta az esetet és 
kedvet kapott, hogy egymaga ke
resse meg a falut. De nem jutha
tott oda, mert hirtelen rosszul lett 
és meghalt. Azóta soha senki sem 
kérdezősködött a barackfa ligeten 
túl levő csodálatos út után.

Kínaiból fordította: 
Dr. Ágner Lajos.

Régi dal, régi d a l . . .
Irta: Jó k a i Mór.

Régi dal, régi dal, régi dicsőségről!
Fényes napnak ragyogása rózsafelhős égből. 
Világverő Mátyás sírján még a  virág z ö ld ü l . . .  
A dicsőség hova tűnt el a  szép magyar földrül. 
Fényben úszott az úri nép, bőségben a szolga, 
Az utolsó parasztnak is öröm volt a dolga.

Igazságot a szegénynek, diadalt a hősnek,
A gyöngének oltalmazást, harcot az erősnek, 
öröm m el jött az ellenség siralom harcába; 
F ejed elm ek kezeiket nyújtják szövetségre,
Ki meg dugta m indaketfőt háta mögé félve. 
Tudós urak tudományát arannyal fizették, 
Magyar nemzet virulását világnak hirdették, 
M erre nap jár, merre hir jár, három tengerpartnál 
Boldogabb nép, délcegebb nép nem volt a  m a

gyarnál,
Világverő Mátyás sírján még a  virág zöldül,
A dicsőség hova tűnt el a szép magyar fö ldéü l? 
Leáldozó nap sütése alkonyodó égről:
Régi dal, régi dal, régi dicsőségről/
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A „becsületbeli" 
tartozás

Irta: Porzsolt Kálmán.

A színhely egy ügyvédi Iroda. 
Szűk, sötét szobában dolgoznak 
együtt férfiak és leányok. Kél 
gépírókisasszony kopogtatja az 
írógépet s egy pár ügyvédboitár 
görnyed az íróasztal felet!. Kere
seteket és vádiratokat fogalmaz
nak. A dráma főszereplő:; Mezei 
Ilonka, a kis gépíró kisasszony és 
Horthy Kázmér. az örök jogász, 
aki már évek óla restanciában 
van az első alapvizsgával. Hja. 
könnyű neki; nagy úr az apja és 
a Blau Samu úr irodájában is tu
lajdonképen csak azért van. hogy
ne üljön örökké a kávéházban.

Valami megöregedett napid.jnok
találhatta ki azt a kö z.non J ;  .i
hogy a munka nemesít. Ez nagy
tévedés. Az igazi ne:no s e.n’oer
sohasem szokott dolgom 1. A :ujn-
ka árt az egészségnek; ront ia a
szépségei; ecelesiti a ktdély .. A
munkátlanság, a tétlen mulat.ozás
pedig felvidít, egészsége sebbé Il
s z í  a testet, frissebbé a széllé ii  a

Természetes dolog te hát. ,r.gy
Horthy Kázmér volt az iroda Don
Jüanja. Epekedett érte min jkét
gépíró kisasszony. És a vörösihajű
Schlesinger Sárikát elfogta a két
ségbeesés, mikor észrevette, hogy 
Horthy Kézmér úr udvarlásával 
társnőjét MLezey Ilonkát, tünteti 
ki,

A kis Ilonka életébe Horthy úr 
udvarlása vitte be az egyetlen de
rűt. Otthon sokan voltak s kevés 
volt a pénz. Nemcsak hogy szó
rakozásra nem jutott, hanem még 
élelemre és ruházkodásra is . ie- 
Természetes tehát, hogy örömm i 
fogadta, ha Horthy úr civillé 
színházba, vagy valami csinos ap
rósággal kiegészítette loilet:> c'.

Egy este nagyon eset! ez -.ín, 
midőn a Vígszínházból kljöt.?’ A 
fiataloknál nem volt esernyő s 
Horthy úr bérkocsiba üíte;:e a 
leányt.

Aki valaha szerelmes korában 
ült bérkocsiban az ideáiiával, az 
tudja, hogy egy szerelmes párt 
akármerre elviből a kocsis, *r.erl 
Qzt se tudják, merre já.rnak. A 
szerelmesek tudniillik mindig az 
égben járnék. Ilonka se v<■;-.•:? ész. 
re, hogy a kocsi nem ,.z lakává- 
hoz megy. Csak amikor ,•> cs nge. 
tésre megjelent a házmester, 
akikor vette észre, hogy egy is
meretlen ház kapuja előtt állanak.

Horthy hirtelen karoniogta a 
leányt s becipelte a lakására. Ha- 
lyik leányt ne érdekelné az ud- 
varlója lakása? Ilonka is kiv.ilesi 
volt. Minden fiókot kikutatott, s 
boldognak érezte magát, mikor a

fiókokban az ő leveleit, az iróasz- i 
! talon az ö arcképét találta.

E naptól kezdve gyakran ellá- 
, togatott Ilonka Kázmér lakására 

és sokszor vetődött haza a késő 
éjjeli órákban.

A boldogság eső felvonását az 
zavarta meg, hogy Kázmér úrnak 
hadgyakorlatra be kellett rukkol
ni a katonasághoz. Huszárhad- 

| nagy volt.
Érzékeny, de édes volt a búcsú.

! Elváltak.
Itt kezdődött a dráma exposi- 

; tiója.

MÁSODIK FELVONÁS,

Ilonka egy darabig vigasztalta 
! magát Kázmér leveleivel. Aztán 
I később természetesen ezek a le

velek is mgritkultak. A kalona- 
! tisztek nem szeretik a levélírás!.
I A tisztikaszinóban kinevették azt 
| a tisztet, akinek az ujja tintás.

Egy napon aztán tudatta Káz
mér Ilonkával hogy végleg bent 
marad a katonaságnál. így leg
alább nem kell letenni az alap- j  
vizsgál,

Ilonka napokig sírt. Siratta, 
hogy nem látja többé kedvesét az 
irodában. Megérezte, hogy végleg 
elvesztette.

És így is lett. Egy huszárhad
nagynak nem is lehet folyton egy 

1 ügyvédi irodában nyomorgó kis 
j  gepírókisasszonyra gondolni. A fé- 
! nyes uniformis biztosítja az elö- 
| kelő társaságokban is a szerelmi 
I hódítás:, A kis gépírólányt úgy el- 
[ felejtette, mintha soha nem is is

merte volna.
Ilonka hosszabb ideig nem hal

lott semmit. Míg végre egyszer 
Blau Samu ügyvéd úr dobott az 
írógép asztalára egy levelet s 
Így szólt hozzá;

— írjon álaszt ennek az úrnak. 
Címe benne van a levélben. Csak 
írja, majd én diktálom.

Tisztelt uram!
Folyó hó 15-én vett becses 

levelére van szerencsém vála
szolni, hogy kívánságának nem 
tehetek eleget. Kedves atyja 
kijelentette nekem, hogy löbbé 
önnek semmiféle tartozását ki 
nem fogja egyenlíteni. I.nnélfog- 
va klienseim nem hajlandók az 
ön becsületbeli tartozásának 
fedezésére kölcsönt adni.

Tisztelettel
Mikor megírta Ilonka a levelet 

és a  borítékra rá akarta írni a 
címzct nevét, akkor látta, hogy a j  
levél Horthy Kázmér huszárhad- i 
nagy úrnak szól. Idegesen kapott i 
Kázmér levele után, amelyet az J

ügyvéd úr ott felejtett. Ez volt 
benne;

Kedves ügyvéd úr!
Már sokszor volt szives kise

gíteni zavaromból. Most sürgős 
szükségem volna 500 koronára. 
Becsületbeli tartozás, melyet 
48 óra alatt ki kell fizetnem; 
különben főbe lőhetem maga
mat. Ez, azt hiszem, ügyvéd úr
nak elég. Kérem lehetőleg táv
irati utalvánnyal küldeni a 
pénzt.

Tisztelő hive
Csornovic, szept. 1,

Horthy Kázmér, 
huszárhadnagy.

A szegény leány egész testében 
elkezdett resziketni. Blau úr ki
kapta a kezéből a Horthynak 
szánt levelet, aláírta, aztán visz- 
szadobta az asztalra.

— Adja fel a kisasszony, — szó
lott s aztán bement a szobájába.

Az irodában észrevették izga
tottságát s hamar megtudták az 
okát, Blau űr egyáltalán nem tit
kolódzóit. Szidta a volt ügyvéd
bojtárját.

— Jobb is lenne az ilyen em
bernek, ha főbe lőné magát — 
szólott, mikor az iroda alkalma
zottai elkezdtek e tárgyról be
szélgetni.

Szegény Ilonkának sze-meiből 
kicsordultak a könyek, mikor ezt 
a lelketlen beszédet hallotta. Lel
kében megérlelődött egy titkos
elhatározás: ő meg fogja szerezni 
az ötszáz koronát s meg fogja 
menteni volt kedvese becsületét.

Tervét elárulta Schlesinger Sá
rikának, Együtt szerették a szép 
huszárhadnagyot s most mindket
ten boldogtalanok voltak.

Sárika meghatva tekintett társ. 
nőjére s úgy nézett rá, mint egy 
hősnőre,

— De honnan fogsz pénzt
kapni?

— A föld alól isf 
És meg is szerezte.
Hogy hogyan és milyen áron,

arról hallgassunk.
Ez a huszonnégy óra új felvo

nást nyitott szegény Ilonka drá
májában.

HARMADIK FELVONÁS. 
Ilonka ezalatt a huszonnégy óra 

alatt élete legborzalmasabb óráit 
élte végig.

A második nap még nem lelt 
el, mikor a kis gépírókisasszony 
az ötszáz koronát Blau neve alatt 
távirati utalvánnyal Cscrnovicba 
küldte,

Schlezinger Sárika mindezt lát
ta; és láthatta azt a borzalmas

változást, ami a szegény Ilonkán 
végbement. Ettől a negyvennyolc 
órától kezdve, mintha kicserélték 
volna, még szomorúbb, még bána
tosabb lett. Alig lehetett a hang
ját hallani.

A szép hadnagy természetesen 
semmitsem hallatott magáról. Ki
fizette a becsületbeli artozásat és 
ezzel rendben volt minden. A fér- 
fibocsület meg volt mentve.

Hosszú idő telt el így, míg végre 
SJárJkában feltámadt az erős 
részvét kollegája iránt, s egy na
pon levélben megírta a hadnagy 
úrnak, hogy azt az ötszáz koro
nát, amely az ő becsületét meg
mentette, tulajdonképen a kis 
Mezey Ilonkának köszönhette.

A hadnagy űr nem válaszolt 
erre a levélre.

Eltelt ismét több hét.
Egy napon feljött a sarki hor

dár Blau úr irodájába s fülébe 
súgta Mezey Ilonkának, hogy a 
kisasszonyt várja lent a sarkon, a 
Ikapu alatt egy katonatiszt. Ké
reti, jöjjön le.

Tél volt; esti hét óra. Már sö
tét volt az utcákon. Ilonka mit 
sem tudott kolléganője leveléről, 
s boldogan kapkodta magára 
nagykendőjét és rohant le az 
uccára,

A kapu alatt csakugyan Horthy 
Kázmér várta. Ilonka szeretett 
volna la nyakába borulni. Örö
mében alig tudott szóhoz jutni. 
A hadnagy úr kezet nyújtott 
neki:

— Szervusz Ilonika! Ne nehez
telj, hogy ide hivattalak. Át kell 
adnom neked valamit.

Ezzel egy levélborítékot húzott 
ki zsebéből s azt átnyújtotta.

Ilonka átvette a borítékot, s 
megnézte, mi van benne. Bank
jegyek voltak a borítékban.

— Mi ez? — kérdezte hüle- 
dezve.

— Barátnőd közölte velem, 
hogy te küldtél pénzt az ügyvéd 
helyett. Felesleges volt. Nem volt 
rá olyan sürgős szükségem.

Ilonka majd leroskadt e sza
vakra. Ezután a hadnagy úr ne
vetve megveregette Ilonka arcát 
s a szemébe vigyorogva így szó
lott:

— Nem is tudtam, hogy mióla 
elváltunk, ilyen jó dolgod van. 
Szervusz!

S ezzel a hadnagy úr sarkon 
fordult és otthagyta a leányt.

A hadnagy kifizette a becsület- 
beli tartozását.

Hisz a férfiak olyan könnyei! 
kifizetik a leányokat. . .
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A gálahintó, fejedelmi kíséretével, völ
gyeken, erdőkön, hidakon keresztül las
san robogott Aix felé, ahol a császárné 
a nyári hónapokban pihenni akart. Csá
szárné! Rangjára nézve még az, esz- 
kortja még époly előkelő, mint diadal
mas párizsi napjaiban, de a nimbuszt, 
mely felséges alakja fölött lebegett, 
mintha, oszlatni kezdték volna a hírek, 
melyek Elba szigetéről érkeztek. A rab 
császár szomorú és kedvetlen, órákig 
ül egy helyen, s tekintete a hullámzó 
tenger fölött a messzeségbe réved, mely 
hitvesét és gyermekét elrabolta tőle. A 
császárné, akit menyasszonykorában 
mártírként cipeltek Párizsba, most úgy 
érezte, hogy a sorsa a letűnt évezredek 
legelső férfiát adta neki ajándékul, hogy 
aztán kegyetlen kézzel elvegye tőle. 
Szórakozottan hallgatta Brignolos gróf
né szavait, melyek a hosszú út követ
keztében többnyire elfojtott ásítással 
végződtek; alig csipegetett az ételekből, 
melyeket komornyikjai arany tányérokon 
nyújtottak át neki egy-egy erdei tisztá
son vagy egy falusi kocsma asztalánál, s 
Hereau doktor kérdésére, aki mély de- 
vócióval tudakozódott néha hogyléte fe
lől, únottan válaszolta:

— Semmi bajom!
Carogne határán, négy mértföldnyire 

Aixtől, egy lovas bontakozott ki az er
dőszélről: hófehér paripán ült, karcsú 
testén huszártábornoki formaruha fe
szült, de egyik szemét keskeny, tompa 
selyemsáv takarta el a kiváncsi pillan
tások elől. A másik azonban tiszta és 
derűs volt, de a szeretetreméltúság, 
mely kisugárzott belőle, hirtelen mély
ség hódolattá merevült, mikor lova a 
császárné gálahintója előtt megállott.

— Felség, — mondta katonásan tisz
telegve — a császár engem tüntetett ki 
azzal, hogy aixi fürdőzése alatt szemé
lyes szolgálatára legyek. Neipperg 
Ádám gróf a nevem.

Colorna grófnő — ez volt a császárné 
inkognitó neve — egyszerre hátradőlt a 
hintájában, arca fehérré lett, mint a hó, 
szemei lecsukódtak s egy pillanatig azt 
lehetett volna hinni, hogy egy sápadt 
halott fekszik a hintó párnáján. Brigno- 
les grófné ijedten felsikoltott, de Hereau 
doktor, miután a császárné pulzusát 
megtapintotta, a kezével megnyugtatóan 
intett a többiek felé.

Csak egy kis ájulás, — mondta 
nyugodtan. — Hé, fiam, hozz csak egy 
üveg ecetet az orvosságos kocsiból.

összenézett Ménével báróval, aki pa
ripája hátán szintén odalovagolt a hintó 
mellé, s halkan, de kicsit gonoszkodva 
suttogta:

— Csodáltam volna, ha ezt a talá.ko- 
zást ájulás nélkül megússza.

A császárnét magához térítette az 
ecet, tétován bámult a fákra és a fa'usi 
házakra, majd egyszerre meglátta megint 
a félszemü tábornokot, aki eddig hideg 
ércszoborként ült a lován.

— Igen, — mondta bágyadtan — kö-

Irta: Szomaházy István.
; szőnöm, de most hagyjon magamra. Fá
raszt a beszéd, pihenni szeretnék.

A tábornok újabb és még hódolattel- 
jesebb tisztelgés után elvegyült az urak 
közé, akik a menet élén lovagoltak, a 
császárné pedig újra behúnyta a szemét. 
Niepperg! Az ellensé.g aki koronás ura 
ellen küzdött, a fizetett kém, akit a ra
vasz kancellár és a félénk schönbrunniak 
rendeltek melléje.

Megborzongott, mintha vonagló kígyót 
látott volna. Hát még ezt is!

A nyaralóban, miután teáját felszol
gálták, korán nyugalomra tért, de álom 
nem jött a szemére. A vörös mécses fél
homályában hol az ura fájdalmas pil
lantását látta, hol a melankolikus szo
morú tekintetet, mellyel a félszemü ka
tona elbúcsúzott tőle. Ha a császár most 
itt volna, ez az ember nem látná többé a 
felkelő nap aranykorongját.

A császárné aligha gondolta, hogy vele í 
együtt egy másik élőlény is virraszt a 
nyaraló túlsó szárnyában. A tábornok, 
aki rendesen azonnal elaludt, amikor 
vízszintes helyzetbe került, most sehogy 
sem tudta elhelyezni a fejét a keményre 
tömött párnák között. Nem a gonosz 
párbeszéd jutott eszébe, amelyet Met- 
temichhel a bécsi parkban folytatott, — 
a császárnét akarták elidegeníteni az 
urától — hanem a gyűlöletes és meg
vető pillantás, amellyel az asszony a 
Carnogeban végigmérte. Sohasem látta 
oly szépnek, mint ott, az ájulás sápadt
ságában. A becstelen intrikák fölött, 
fekvőszobája sötétségében, az az acélos 
vágy lett úrrá, hogy a világ meghódító
jának felesége, mindenről megfe.edkez- 
ve, boruljon a karjai közé. Nem császári 
keggyel megfizetett cselédnek érezte ma
gát többé, hanem büszke férfinak, aki 
kábult, lángoló és boldog megadást kíván 
az asszonytól.

Harminchat óráig nem látta a császár
nét, de a harmadik napon váratlanul 
eléje került a nyaraló kertjében.

—i Felség, — mondotta, mialatt Ra- 
busson kisasszony diszkréten hátrama
radt — felség, tartozom egy kijelentés
sel. Küzdöttem a császár ellen, mert fel
jebbvalóim így kívánták, de aligha van 
becsületes katona, aki a parancsnak ne 
engedelmeskednék. Ez semmit sem von 
le a bámulatból, amivel a világtörténet 
legnagyobb hadvezére iránt viseltetem. 
Ha gyűlöl, niincs igaza felség, mert min
den tisztességes katona így cselekedett 
volna a helyemben.

A császárné megállt s szeme végigsik- 
lott a Neipperg arcán. És most úgy tet
szett neki, hogy nem a tegnapelőtti ké
met látja, hanem a vitéz, tisztaszemü és 
korrekt tábornokot, akit nem a maga 
akarata, hanem a kiszámíthatatlan sors 
vetett a császár útjába. Hónapok óta 
először: gyengén elmosolyodott, de rög
tön pirosság futotta el az arcát, mert 
azon kapta magát, hogy a férfi nyílt és 
rajongó pillantása bársonyosan meg
nyugtatja lázongó idegeit.

i Este együtt teáztak a szalónban s a 
| császárné most már csak éjfélután 
j  kezdte érezni az álmosságot. Két hétig 
| nem jött titkos futár Elba szigetéről, de 
j a nappali gondokat eloszlatta az esti 
| együttlét, melyet — hiszen csupa fino

man érző ember volt körülöttük — senki 
sem zavarta meg. Négykezest játszottak 
s a Lacroix csodálatos hangjai, mint sű
rű ködfátyolok, födték el a távoli szige
tet, ahol egy büszke remete erős lépései 
kopogtak éjszakákon át a tengerpart 
szikláin.

Mikor a sürü, őszi esőzés elkergette 
őket Aixból, a császárné sóhajtva ült 
batárjába, a hírek, amelyeket kapott, is
mét felzavarták az idegeit. Bécsben a 
világ hatalmasai voltak együtt s virra
datig tartó bálok és mulatságok zenéje 
áradt ki naponként a császárváros é j
szakájába. Tomboló és mámoros far
sanggá lett a kongresszus, melyei a csá
szár guzsbakötött teste fölött rendeztek. 
„Magtalálom-e újra a szép aixi estéi
met?" — gondolta magában az útiruhás 
császárné — és képzelete nem a föld
rengető óriás felé szállott, aki oly mér
hetetlen messzeségben élt tőle, hanem a 
daliás óbester felé, aki tüzes szemét az 
övébe mélyesztette s akit remegő kezé
vel bármely pillanatban elérhetett volna. 
Az erein forró hidegség futott végig: 
nem trónjavesztett császárné volt többé, 
hanem szerelmes asszony.

Az estén, mikor az angol követ halál- 
sápadtan súgta az orosz cár fülébe, hogy 
a jött-ment, a parvenü kiszabadult rab
ságából, a tábornok gyűrött arccl ros- 
kadt le a császárné selyemszékébe, 
mely az aranytól csillogó teásasztalka 
mellett állott.

— Mindennek vége! — mondta meg
történ, miközben Mária Lujza gyöngédén 
fölébe hajolt.

— Mi történt?
— Napóleon visszatért Elba szigeté

ről. Két hét múlva úrrá lesz a patkány- 
hadon, mely már halott torát ünnepelte. 
És akkor. . .

Az asszony megkapaszkodott a se
lyemszék támlájába, tekintete víziós ré
mülettel meredt a levegőbe, aztán büsz
ke, karcsú termete egyszerre leroskadt 
a férfi lábaihoz.

— Mentsen meg! — sikoltotta fuldo
kolva — mentsen meg tőle és az egész 
világtól! Senkit sem alkarok, csak téged! 
Vigyél el valahova, ahol nem találko
zunk élő emberrel. Az afrikai őserdők
ké vagy a svájci havasok tetejére, ahol 
sohasem fenyeget többé a komor és sö
tét árnyék, mely az élelembe betolako
dott.

Odavetette magát a férfi karjaiba s a 
császár, aki lángoló belükkel írta be ne
vét a világtörténelembe, mindörökre meg 
halt ez asszony szívében. Gőgös impe- 
rátor-arca halottá merült a csöndes 
szobácskábán, ahol csak egy rózsaszínű 
lampion égett.

( T - 5
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A KOMÁROMI RAB.
Irta: Szegedy László.

A szobrász, aki az élettelen kő
be kifejezést, formát, eszmét fa
rag; — a festő, aki a nincstelenség 
szürke vásznára eget, napsugarat, 
virágot, harmóniát varázsol; — az 
író. aki az értéktelen papír med
dőn fehérlő ugarába gondolatokat 
vet, eszméket száuit. rímeket ül
tet: az alkotás pillanatában ih
letve van.

De a szobrász, a festő, az író, 
aki az allkotó láz szent hevületében 
Homlokával a halhatatlanság Ég
boltját verdesi: együttvéve sincse
nek annyira megihletve, mint egy 
szerencsétlen családos rab-apa, 
aki szökni aikan . .

Tudjátok-e mit jelent az. ami
kor a test bilincsbe van verve és 
a szenvedő, vérző lélekben a sza
badság Istennője, a szerelem Isten- 
asszonya, az apai vágyódás só- 
várgó ösztöne és a lélekben élő 
kötelesség  harcos Istene egy szent 
cél érdekében összefognak és cse
lekedni akarnak?

Mertha mindezt nem tudjátok, 
sohasem fogjátok teljesen megér
teni hogy Kom áromi Ján os, a ko
máromi várbörtön foglya, hogyan 
vállalkozhatott annál az istenki- 
sértésnél is vakmerőbb feladatra, 
hogy a komáromi várbörtönből és 
a vesszővágókra vigyázó tizenkét 
szuronyos őr halálgyűrűjéből élve 
elmenekülhessen?

Mindenki tudja, milyen nagy do. 
jód szeretni de csak kevesen tud
ják, mennyivel nagyobb, ha a rab
bá lett férfiszív szeret!

A száműzött sóvárgásait, a buj
dosók sóhajtásait a rabság átszel- 
lemült vágyódásait még senkisetm 
örökítette meg híven. Mindez 
együttvéve olyan szimfónia, ame
lyet nem tud híven megrögzíteni 
a festő, nem tud híven kőbe vésni 
a szobrász, nem tud rímekbe szőni 
a költő!

A véráztatta magyar történelem 
minden évszázadban ezrével so
dort rabságba ifjú magyar hősö
ket akiknek itthon édesanyjuk, 
testvérük és csillagosszemü, szerel- 
niesszívfl jegyesük volt: de Jókai 
ragyogó tolláig nem akadt senki, aki 
az Égre sóhajtó titkos szívzsoltá
rokat legalább érthetően elzengte 
volna.

Mikes zágoni leveleit és Mikes 
verses sóhajait a ..Marmora ten

der" partján: minden tanult em
ber ismeri.

ö  volt az, akinek lelkét a szen
vedés és sóvárgás szárnyalóvá, 
költőivé nemesítette.

ö  volt az. aki az idegenbe buj
dosó ..rabmagyarok" lelkének si- 
kongó húrjain mesteri ujjakkal 
játszani tudott.

És mégis: hol maradt e mester
játék a valóság mögött!

. . .  A rabszív a szenvedély ere
jében megnövekedve: megtisztul 
és .hősiessé válik.

Bár a testet darócruha födi, bár 
a kézen gyakran bilincs csörög és 
a szalmával tömött rabvánkoson 
patkányok futkosnak végig: elér
kezhet az újjászülető pillanat, 
midőn a lélek már csak tiszta ré
szekből áll és a jövőben már csak 
nagyra és felségesre képes.

Hihetetlennek látszik, de mégis 
úgy van.

A börtön mélyén olykor annyira 
megtisztulhat a szív, annyira ma
gasztossá válhat a lélek, hegy nem 
verhet többé benne gyökeret 
egyetlen méltatlan gondolat sem. 
mint ahogy a gránitban nem ver
het fészket a féreg.

Az ilyen lélek a világ árnyai, fel- 
legei hazugságai, gyülölségei és 
nyomorúságai fölött lebeg.

Az ilyen lélek az Ég azúrjában 
lakik és a Végzet véres korbács
ütéseit csak azért érzékeli: hogy 
megtisztult életével rozsdametnes 
aranyával bevonja mindazokat, 
akiket szeret!

Lélekbúvárok tudják, hegy az 
ilyen megtisztulás még közönséges 
vagy aljas bűnökkel terhelt rabok 
életében is gyakran előfordul.

De Komáromi János nem volt 
aljas bűnnel terhelve.

Kotnáromi János tíz évvel rab
ságba kerülése előtt húsz éves 
ifjú volt.

Szenvedélyes erős. bátor, kar
csú — és szerelmes . . .

Szemében a hivés, a lelkesedés 
és bátorság lángja lobogott; arcán 
a férfi-ifjúság gyorsan bíborba pi
ruló rózsái nyilottak.

Egész megjelenése szerény, majd
nem leány osan félénk volt: de iz
mairól. testének arányos formáiról 
egy Apollót lehetett volna meg
mintázni.

Ha Komáromi János magasrangú

szülők gyermekéneik születik, 
sorsa felelt gondos szülői sze
mek őrködnek és jövőjét előkelő 
összekötette tések egyengetik: 
akkor Komáromi János játszva 
érkezeit volna fel a kiváltságosak 
és ünnepeltek magas társadalmi 
csúcsára.

De Komáromi János szegény 
tisztviselőcsalád gyermeke volt 
és nélkiilözéses, viharos gyermek- 
ifjúsága után; közembernek soroz
ták be egyik budapesti gyalogez
redbe.

És ez a sorsfordulás, anélkül, 
hogy Komáromi János lelkében 
a közönségesnek, rossznak vagy 
gonosznak csak árnyéka is meg
húzódott volna: örökre megpecsé
telte Komáromi János sorfát.

Miért lett rab Komáromi 
János?

Tavasz volt és mint Hugó Vik
tor szokta mondani: a természet 
reggelizett.

Selymes pázsitszőnyeg volt az 
asztal, tarka virágok ezrei az asz
taldísz, pacsirták, fülemilék és ri
gók kardala a zenekar.

A nap megaranyozta és bibor- 
színnel bontotta el a tulipánokat, 
melyek most olyanoknak látszot
tak, mintha virággá változott lán
gok volnának.

Olyan volt e napon a Városli
get, mint Versailles a Bourbonok 
fénykorában.

A friss pázsitszőnyegek uralko
dó virágcsillagzata mindenesetre 
a tulipán volt: de a liliom, a Bour
bonok virágja szintén olyan soka
ságban pompázott, olyan fensé
ges illatfelhőt lehelt: mintha a 
magyar Városligettől igyekezett 
volna elvitatni a tulipánok hagyo
mányos felsöbbségét.

De a szegfűik, rezedák, nárci
szok, muskátlik, pegóniák, gerá
niumok és százszorszépek .is fű
szeres illatárban úsztak.

A fák lombjai között feketeri
gók sárga stiglicek és rikító vö
rösbegyek szerelnu'skcdtek.

A májusi napsugár szenvedélye
sen szippantotta fel a virágok 
kelyhébe menekült iilatos har- 
matcscppeket.

. . .  A természet reggelizett.
A selymes füvekből szőtt nagy 

zöld abrosz fel volt terítve a

Földön és minden bársony, min
den selyem és arany, mely virág
alakban nőtt ki a földből: kifo- 
gásta'a.nul ünneplőbe öltözködött.

Pincér nem v o lt. .  . Isten szol
gálta fel a csodás lakomát; min
den levések titkát: a szerelem 
nektárját . .  ■

. . . Az egymásra boruló árnyas 
platánok alatt egy ifjú pár bo
lyongott a nagyszerű tavaszi pom
pa és égi sugárzás közepén, akik 
közül a férfi katonaruhát viselt, 
a leány pedig virágos kalapot és 
ruhaalakba szabott rózsaszínű 
mussclin felhőt.

A férfi szépnövésű, lányos arcú, 
karcsú ifjú volt, szőke hajú. ké- 
kesszürkcszemü, nyílt, ábrándos 
tekintetű.

A leány karcsúbokájú, táncos- 
lépésű, párduclC'Slű középtermetű, 
tüzesszemű kelctitündér, akit va. 
lahonnét a Gilcád völgyéből lop
tak át a budapesti aszfaltra sze
szélyes Istenek.

A férfi alig múlt húsz éves, a 
leány alig volt tizennyolc.

A férfi közkatona volt a buda
pesti 32. gyalogezredben, a leány 
gépírókisasszony a dr. Szögyéni 
Gyula-féle jogiszemináriumban.

Egy közös ismerősüknél talál
koztak először. Egymásra néztok 
és arcuk egyszerre gyulladt bí
borba.

Még nem tudták, hogy szere
tik egymást: de érezték, hogy lel
kűkben valami változás ment 
végbe.

Olyanfélc változás volt ez, mint 
mikor a  nyugvó állapotban lévő 
vasdarab mellé acéldelej kerül és 
a vasdarabka láthatatlan, megfog
hatatlan lelke egyszerre felérez 
és delejes tulajdonságot vesz fel.

Még nem tudták, hogy az Isten 
egymásnak szánta őket; de érez
ték.

És ettől a naptól fogva gyak
ran találkoztak.

Tarka-barka csodálatosan szép 
kusza álmok teremtek a lelkűk
ben.

. .  . János leveti a katjnaruhát,
. . .  tanulni fog, mérnök lesz vala
melyik nagy gyárban, a leány to
vább jár hivatalba. . .  és végül 
fészket raknak majd valahol a 
csöndes Budán egy muskátli-r.b-
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lakos kétszobás kis menyország 
bán . . .

. . . Persze: b • h.- • .-I • re 
bölcsőre is szükség >.-z i.
ra, mert a legsz bb '. .  n v <.:.- ’i á
meddő és üres. ha ' árako
csöndjét nem veri fel gv »r u •
sírás és gyermek ka cagás . . .

. . . Terinézsetcsen e-gy k., :iú
cgv kis leány fog jönni m*
családi harmónia, csak így leli
tökéletes • • •

. De János ovább fog tanulni. 
Vezetőmérnök lesz a (ivarban... 
Talán gyárigazgató . . .  Népszerű 
lesz és szeretni lógják mindentdé. 
Egy szép napon küldöttség Jog 
érkezni felkérik, hogy tiszt Tje 
meg a zsámhokréti vagy haj -iúdo- 
rogi kerületet azzal, hogy a k*p- 
viselöjelöltséget elfogadja... J á 
nos majd szabadkozik, kéretni 
hagyja magát, de vcgiii mégis
csak enged és elfogadja a jelibe •*. 
Természetesen megválasztják és 
Gizella képviselőnő lesz . . .

Egymásra néztek, egymásra ka. 
cagtak, megcsókolták egymást 
a kusza álmok pillanat 
foszlottak, hogy nyomban úi: 
kezdődjenek és a képzelőd :-s m. 
redek létráján még maga' lobra 
tornázzák magukat.

Sorsfordulás.
Komáromi János, a lv

közlegény . Biró Gizi
zennyolc éve- s gépíróiváu\
másraboruló pia tán ok ári
a Washing: on-szoh'.r k
ültek egy pádon.

A közeli lulipánágyuK kő 
mézrabló méhek zümmög:-.-;- 
Amint a Nap rebbenő szárny..A 
tűzött: olyanok voltak, minih;. 
virágok szikrái lettek vn'.n,-.. n 
lyek egyik virágke'nelyböi 
síkba röpítik a szerelem ' -
tos életlángocskáit.

A városligeti tóról vidám 
na k azok pajzán sok ily aj tör:
át a lombokon.

Köröskörül :.z egész ! 
szűziességet, biztatást, j<. 
örök életet lehelt.

Az Égből csodálatos ábr:
permetezlek alá, melyek i • ti'.
lellkck szi.z ugarába he A , k
hogy segítsen ek ' irágb,, •/
Isten legszebl 
relmet.

r> ajándékát: V/ V

. . .  És a szerelemtöl nu->
tült Ivalk fuvallatokban: a iátin. 
(atlan szívszonettek szűr* tné'.kü ; | 
visszatükröződésében; a *öv lig á 
sok és szent vágyódások nts/te- | 
len hullámzásában; az égi sugár- i 
zás szakadatlan aranyos nmié-sé- I 
ben: a pad melletti ösvény :n 1 
ahol az ifjú pár ült, s/á/iaosi 1 
egyenruhába, kissé buon v :,ú n  
léptekkel, robo*z*v« : ■ ív t 'í :ó :, 
közeledeit.

Lovagló pálcájával, V *•■/.*
ügyébe eső bokrok • -\ î • • •. <■.<
virágok fejeit csapkodta mintha 
honrabló ádáz ellenség |
lek volna, amelyeket .• •anni bő.-; . 
erény és hazafiul kó .- . -ég .

A tiszt megállt egy pülinvra. 
Szemöldökét >;/ hó r .  • / ( . •
hunyorgatta, mintha a -/•••. «/é:. 
sugárzó íénv gátolná a ásó *• • ,i:i 
és a tájékozódásban.

Egy pillanatra úgy tett, m'-rrha ; 
balra fordulna -a Sz® 1* -■ -i v ■ -«<-> ( 
felé és illán ■ idu
lása a szemlélőben /.; - ■■■■■••*
volna, hogy valóban oda • .•rítt

De lelkének ho n - • /•
vagy agyának vaiam.-.v á h . - ,' 
lan. váratlanul felülhetek, 
je szinte saját akarata ■ . -érő 
is, mégis más irányba ösztönözte 
őt!

£s  jobbra fordult.
Ha ez a télig öntudatlan, 'élig 

í ösztönös, de mindenképen h> ■ 
zott szándék és cél nélküli moz
dulat be nem következia: •’ "
következett volna be az a -n :

. latos váratlan sorsfordulás s m 
j mely Komáromi Jánost, a 

gyalogezred közlegényét . .ör<<- 
kizökkentette a rendes po.ga::

! élet sínpárjáról, hogy az áimos. 
boldogság és szerelem nienyor-/li
gából elragadja és a kélségir.-* 
esés mélyébe és a börtönok pok
lába taszítsa. . .

De a hatalmas termetű száza- 
* dós jobbra fordult és ehn̂ -n a 

fordulásban láthatatlanul egy 
1 dálatos életregény gazdag ' '. ••

zalai, tragikus sorstordu.a ta: 
kápráztató színskálái vo.íuk 
rejtve.

És megszületett ez a n i .  '
1 dennapi regényanyag. >'• i.‘
I írója e pillanatban .ázás >' *• -

döktöl, tnrdf-iöktö) <• y ..í.
lajdonostói :rinden
zaklatva és ii: .-• g 7 i ’
beesetten igy k /.: k
méltó formán!f. ö n t r

E lélegzetvi: í c. n v i
bán mi lsem vá1:o z: a
máromi János: s o r • á

I már eldől: abban a pi! . 
I amikor a százados, aki a

és inegpil.anloi;;i a platánok
pádon Komárom!i Jáa./v
gényt és o ■ • ’ 1 •• u:ö ai'r • i
keleti tündér: a i  n> \ -
jogiszeminárium
nyál.

A század »s i■ .-Káli-.. Ny:
cs'ettintelt é* • i’. >i • Ó S • 1. : l j  •
n síkod i ümié.-v , : .-led k •
máromi János u-ltigro-t • í c • 
n y c n s /. a 1 u t á 1!.

K: vagy? — kért •/.'«• */.á.
zados szigorúan.

— Komáromi .Ián,,.- *y:. • • - . 
32-ik gyaloge/r. d . . . lo-i« • * r.  i 
— jelente:ie a ; á z u t o h  
János az eiöt’.-á *n.« n é m c . r i . a  
szerint nénie-.íi: j .*• m.-r.-v ..viiv-iz 
állásban' mar.ic':.

zsinórza : ni . . .  ? i v.- *. bank ~ n b á n . . . ?  i lyen adgyr. -z:  g-
bán. , . ?

Hoinap reyge. jelentkezel r&p.
portra i agy: vány i Bús (á ka
pitány •>jr para.nc: sár- --  i yros:
takarodj! Bát: r» arc! in—

Kom Aromi .ián szivét lát h.
tatfan vaskai'.tn • / ■, r  o" . •./ e
Lelkében pil.ana tok alatt i h
tétlen 1< r s e r ü s é g haimozódoit iö .

Fair• éri . " i el:«ritott ind Lat
rázta n„ í .  B-.l,1 .n.’v ngés :: é.! i t
érzett. ■— L-gy >élt ;, úgy ér‘; z.: v.
hogy s. • ha- -ii cb •többé a pa-
dón ti i r. leány ' ugyann:
Komáro mi János . a k rr. é ü ‘ gv
pillanat'ial előbb i< volt. -- Úgy
érezt p. hogy 7. a *i.i-c ■, yií, v -;
lan és brutális támadás >■.
annyira megaláz; a őt a i. V
előtt, hogy soha sem iehet többé
az a íérüidpál a leány rlött, akt-
he/, a .eány büszk n és bíráiio;n-
mai sor sál fűzbe {né.

De a íerencjó 7'f i uralom '
dálián fegyelmez h e ■ e, airic!
foghatót akkorib-- - répa egyet-
len országában sem ak •• i- 
honosítani: fogva lartot'.a 
■érét elfojtotta kitörri kész . 
dulatát és néma ajkát eg” 
lázongó szó sem hagyta el.

Komáromi János tisztelgett, -7 
nélkül megfordult és karó- a
remegő, könnyessze.mü le- á-
vozni akart.

j A százados - minin • • /’u
I vezényelne ellen.nőt. * i- ' 

tűrő hangon rákiáltott:
| — Egyedül m é s z ! . . .  A I ' ny '* :

marad! . . .
; Ko'máromi J á <• s ' '  1 ^
| rancs .-Ménért- •/ 

kapitánnyá, b.gy 
düiést és sóié; •• í < t • ’ ' '
nál szilárds katona; Jegy 1 
és méltóság küzdöttek lerkeb n.

Sőt enné! is több!
A párját féltő és párját védel

mező ősh’lm tgy váratlan1: •v.t tö
rő másik n«h;.m ellenőr;*

Komáromi János elt‘ t>:: < e; > n •: 
a ierenejózseii uralom 
lennek kovác.-olt '‘aslá.icait.

A végelérő iiireLn., m y. 
latnely sú!yo' vmher*

■ előz meg: olyan nnnt a ó : 
mely egy óriás kéz -án'asá.-a • 
len kettéreped.

Komáromi Já io s  mély .á! gz. 
let veti. Szíve lázasan, zak?.: '.va 
kergette a vér*. ín:ró agyába.

A fegyelem szörnyé vo:pía::ai 
szinte halható csör.-enéuv: n n  . 
tak le leikéről.

Lángoló arccal fordul- n kapi
tány Jelé:

• - A .iienyasszonyom nem ka'.o. 
n a ! . , .  A rnenya * • zonv . no -. '< 
parancsol a kapitány ú r i . . .

érzékeltetni gv ... - >-
tonatisz!te!, egy minden n»á> - 
<ada!mi tekintély t o l 1 • c - '«
századpar inrsnok.<:.! iiogy "

1 tesz az, amikor tékrnté-y. . 'n . •*.. 
uéltóság. - egy :e.-z
gó. szép élet minden kiiz.1.-’m k
és sikerénex gy. aiölc*. igy ié*.
hatatlan kéz tas/uására jnéiy i5 J-
be zuhan: akkor s/r-ulélt Eiőfch i s
megrázóhb nu, -; : . i  .. a lóba i. n
láihatla v. i •iiiii:!.-. 4 v • y
sarzsi né-kii.i k a ' ói az ui r.iCHV
'eiője.  egy .iliüdenkiné! k

kevesebb né
g y a . > g c- z: e d b . k - •■/. - l  -1 -
arccal,  villám ló -/ ; i - <k •
iában a ti.tr - ->/.á;  e • i;
d á s lényég;: ö : e«n;  g í  S í í  y
szóljon egy k apitányhoz;

A menyasszonycni n :ii kő
tori a ! . . .  A :i enya - • to : V •Il lák
nem párán: «o’1 '• > apitár.y

A kapitány egv mái*'ndpe .. I o
megrendülve szótlanul. •óin gy
sóbálvánnyá merev ülve
vakmerő közi egényt, mi n egy
láthatatlan k.a.apáv r>al ni
sújtották volna.

Egy-két a:i•h >é?áló báinés/.x d>.
megállt és figyelni kezdet;

A leány le .sikoltott.  és a fiú
karjába kapa szkodoíí :

János' János az Istenért
A kapitány relocsudoil <js /ríaga.

fcól kikelve », rdított:
—  Mejlai, :Ittak ezzel a cédával

együtt! . . .
Komáromi Jár ovbaa utolsót

] csuklót; a iegycíemr 
| — Kapitány úr, ha a. menyasz-
I szonyomtól nem kér bocsánatot...

Np:n íejezretie be szavait,
I A kapitány t-ljes erejével ar- 
i cuiüiötte a Közlegényt.

Komáromi János megtántoro- 
í dőlt. A íegye.e,u elszaicfthatlan 

drótkötele elpattant leikében és 
vasmarokkal ragadta torkon a 
kapitányt.

I A kapitány hátraugrott. Hö- 
| rögve szitkozódva rántotta ki 

kardját és a fiúra rohant.
A leány sikoltott és iélájultan 

I esett össze.
A leány sikolyára a bámés/ko- 

d6k soraiban újabb sikolyok í°- 
I leltek.

(Folytatjuk.)

1925 március 16—31.

j A ,Jókai kódex“
Nagyon öreg könyv hever élőt- 

i  lem. a bort melybe kötötték bi- 
 ̂ zonyára jó végen cserzette a var

ga. Kis negyedrét alakja van 
a kötetnek, a vége hiányzik, cie 

' közből is néhány lap. összegen 
i nyolcvanegy lapját engedlek j t  ne.

künk a századok, melyek telítik 
• átszáguldtak. Egyébként meglelte, 

tősen ép. csak egyik-másik .apui
nak széle, sarka sérült meg. És 

! várga tokja van, mely azonban 
1 .-zemmeüáthalólag újabb k?<z:t 

mény. A messze idegenné haza- 
származott F.}irenle\d-k(i(l<?x ez, 
melyet ugyan most. hogy a ntiv- 
zetgyülés a Jókai cetnenárium al 
kalmával megvásárolta, Jőkm  
kódexn ek  kívánnak elnevezni.

v,,:,it ismeretes, ez a legrégibb 
nyelvünkön írott könyv. !42(J 
ián készülhetett s egy eir.be- ;■ 
háttá, bizonyára valamely szorgal
mas barát: a gót írásnak, ük- yd 
imitt-amotl vörössel festett :* :u  
zelcíni . kezdőbetű ékesít végt1- 
végig ugyanaz a jellege. Valójá
ban egy ismeretlen revü r.y ;-:.t 
diák bukkant rá. 1851-ben, tgy 
padlás lomjai között, de ériekét 
aligha ismerte fel ís  odaadta 
Ehrenfeld Adolfnak, néhány ój 

! könyv lejében. Ehrerfeld esseha- 
1 mar Bécsbe került és ott megtnu- 
! íatta Homnky Ignácnak. aki a 
I Theresiántivn tanára volt; ám tu

dományosan csak Toldy  Ferenc 
. foglalkozott először a könyvvel,
I !852-ben.

Amikor e sorokat írjuk, a könyv 
a képviselőházban van, ahol az or. 
szággyülés tag;ai szemlélik meg, 
de hamarosan átkerül a Nemzeti 
Múzeumba.

A cikkben látható kép Ehrei.íeld 
arcképe.
XXXXXXXA XXXXXXXX KXXXXX

Megtisztulás
Mint téli reggel szűzi hóesés:

' UIly m egtisztít g y akran  a szen vedés. 
Te «• m egtisitin sz  d rága  nem zetem : 
M ert sz en v ed ésed  im m ár végtelen!

Sz. L.
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Lángbaborull minden a nagy fényességűül . . . 
.Mi tor télit ? Nem látok! Sikolt a levente: 
h/ a nagy ítnyesséi; látásom elvette . .

Lesztek-e rongy népek szemetes ládája? 
Lesztek-e elfajzott, bús örömlegény-K ? 
Lesztek-e akikért szégyenpírban égek?

Hadúr üzent
Látomás.

Sziuhanvalos pusztán, tűpárnán heverve. 
Hazánk balsorsától Iáikéban ie 'er.e .
Pihent «*y lev en te... íé'.it behúnyt 
Lassan m llf'.t  lelke titkos , eiteiemmiI . . .

Kezíönyárlalonnbos nervk h>l««ilb-i>. 
Min‘h« ősi kövön tűz gyűli.a az éiben . , , 
M'intna a Múlt é l:., és a .télen ha..a:
Mintha táltosoknak kürtje is rivalna:
Mintha oltári tűz magasan lobogna: 
Minthogyha a szive már ntm is dobogna: 
Álom száll szem ére... Látok álmodasa . . .  
Kezdődik az. ifin csodá* látomása:

Újra l át . . .  szettekint a csillagos é jb e n ... 
„Mely bűvös hatalom játszik igy niosí verni; 
Mintha egyidftbtn Múltat. Jelent látna: 
Mintha látomása szent valóra válna!
Mintha a Göncölnek fordulna az útja: 
Magyarország felé mutat görbe rúdi-1. 
Láthatatlan kézben villámostor csapkod: 
Szellem táltosokon villámpatkó csa tto g ... 
...M intha szózat szólna a csillagüzekérrül: 
Zeng, búg. csattog, dörög, inig megérti végül:

II a..Magyarok! Napiiak! Merre
— Ja j! hogy szétmarcangolt régi. ősi á!< 
Hunor-Magor fiák! Ja j! merre bolyong!'. 
Drága turáni vért idegenért onttok . . . 
Ja j! mi másnak véíttUi ezt a diága népi

Hát ilyenné telték, akikért elvérzett 
..Magyarok! Napiiak! Mundzsuk unokái: 
Meddig fogtok túrni? Meddig fogtok u r
— Jövök (már . . .  jövök már . . .  csil’ag ■

• 1 ás> újra! Jobban iás.s. .cint vaíahs, láttál: Vagy Ívr s z! e k - e ikább Hadúr leventéi:
Hiszen hu titokban ezer éve .a ; tál r A le k egy 'i ilággal - • mbe mertek nézni!?"
IJira lát. de most is káprtzik a fénytül:
Mi.** H. túr száll ki a Göncöl szekérből! . . , r • 'ki•! adta 1! Hála Hadúr Néked!

A túrán fa • most :i: ár új tudat:a ébred . . .
U  t tok e ii öt \érré, hússá válva? Ré i>; --z:né k halru új e■színék szüle.i:tk:
Kyllíéo Nagyságo ‘ Égből Föld.-• szállva? f.: ik :i’ár gere/.die i'i magy ír szüleinek
Láttatok•e szemel; égve, villámot - i 7 1 *1kék bona eried. /ivek vére lángol:
Arcot é)|ii Napként csodásán ragyc.gva? . A tu: áni lébek idáig világul!
I áltatok e mentét tr.g kárpitból tépve? Uj rúnák aíz égen éj j*:lek a Földön:
Északi jéghegyet hajna'pirban égv-,. 7 Széttör ik. Illegti yilik a nyugati hollón!’
Láttatok- <• égi:. Joldi formát ölt\.-?
Emberit a legszebb égi dalba költs .7 N eill hiába j-t t ni: látom megél lettél

- Egyel len alakba sűrítve egy Nép-p': - ? Huaha alta tlak végre fölébredtél!
Ezt túkrözle Hadúr, midőn földre lépett . . n ; fények fényiéi.'ek. új égi tüzeken

. . . . .  Hadúr, Hadúr. . .  reszket a levente félve: 
Láthat-e hál Téged földi ember élve?
Vagy hogy a látásod egyúttal halálom: 
Csakhogy lá'hattalak! ily áron se bánom!
Mit jelent, hogy csillogszekerén az Égnek, 
Megmutatkozol a szétszórt magyar népnek? 
Lesz-e földindulás, lesz-e tüzes zápor? 
Megindul-e újra a turáni Tábor?"

Mint a kürt zúgása: rivall Hadúr hangja:
— Kezében villámük világverő kardja. — 
„Tudtok-e olvasni Istennek könyvében? 
Kimondom hát titkát, úgy mint megnyílt nékem!"
......  Szárnyas égiszekét' minden szárnycsapas.;:
Ősök ébredése, vágyak viharzása 
Tenger bömbölése, tűzhányók haragja:
Ciklon, .mely a tenger mélyét felkavarja: 
Mind-mind azt hirdeti, mind-mind azt akarja, 
Újra villámoljon a turánok kardja!"

„Hadúr, Hadúr . . .  szólt a levente csengve; 
Jöttét új sorsunknak, vajon mi jelentse?
Vért helyett rozsda lett lelkűnknek páncélja: 
Harcolnánk . . .  de félünk: nincs annak már célja. 
Magyarok vagyunk még, de nyugatik félig. • . 
Lelkünk lángolása nem lobog már égig . . .
Égi üzenetet , . . biztató jelt várunk . .
Üzenj! és tied lesz életünk halálunk".

Hirdesd a fajtádnak: nekik ezt üzenem: 
, L; sorsot dobolnak világok Üllőjén 
r.liólteni a Göncöl villámió kül l őj én. , .  
Kijöttem ébresztő első égi Jelnek: 
.löMömre égtájak egymásnak fele ln ek ...
A turáni égtáj felel a magyarnak
i •.ánn'k legyv•»-k, ha élni akar:tűik!"

. Hadéir. . H;-J . . .  LMig -.ái din ébredései
í /<MI -ted leik •;k niár- ányába vé.-t m!
1 gs/.entebb ti ni hittel hiszünk benned:
Tudjuk . hogy Ik . re unkát többé ne,n felejted1
Álltán ellenér Nyugat ellenért:: - -
Százszor meg! es.z i ' e. százszor ie'.
Egyesi i lésünkét 1iithatják ezersze

iggyé :orr link, vggyé !e<ziink egyszer!

..Ügy legyen , úgy legyen. . . Áldásom
rátok:

Szűnjön meg önökre a széthúzó átok!
Ui i ö' ö doniig már távoli tüzeken:
J'u rá ni fajtánknak még egyszer üzenem:
Sorsot ok hara ngja, ha újra megkondul:
Megér kezein id a távol csillátgokbul . . .
. . .  Vaigv újra .e dobom kardomat az Égbúi:
És egy új Atillát küldök majd vezérül!!"

Szegedy László.

vágtat:
Hogy egybe tereljem a turáni nyájat!'

Csillagporos felhő száll a Göncöl mögött:
. . Világosodni kezd Magyarország fölött! 
Csillagokat rúg a Táltosok palája:

. Öltözködj új színbe magyarok Hazája. 
Csillagszekér vágtat útján új Jövőnek:
• ..U ' ébredése van fűnek, fának, kőnek!
Szent kövén a Múltnak: újra lángok gvulnak: 
Uira gyűlő lángok soha el nem múlnak!

Valami az E|bvii víllá'mlik, dörömböl:
Jaj !  eszmél az ifjú: közeleg a G ön cöl...
Képül már. itt van már! Föld fölött kerengve: 
Lgeknek mélyéből zúgva, bongva, rengve! . , . 
Négy sugárzó Napból van a négy kereke: 
Szekér is, csillag is. Istennek remeke!

Mint a végítélet tűz e s b a r s o n a | a:
Olyan volt a Göncöl Földre szárnyalása . . . 
Mintha villám csap le fekete éjfélből:

... , . Biztató jelt vártok? Üzenetet kertek?
Meg vagyon törvénye, léleknek és vérnek! 
Egyik lélek üzen: a másik megérzi.
Testvérnép fájdalma másikat megvérzi! . . .
Nem halljátok mi zúg csendes éjjeleken?
A turáni lélek viharzik Keleten!
Érzitek? gyakorta a Föld is megremeg:
Keleten rengeti a Túrán fergeteg . .

. .  Hadúr, Hadúr , . . cseng újra a levente: 
Áldó kezét rólunk Hadislen levette . . .
Rozsdás lett a kardunk, eltompult a nyilunk, 
Atkos testvérhareol egymás között vívunk!
Uj lelket, új eszmét adj ó Hadúr nekünk:
Mert e kettő nélkül nincs messze már végünk . , . 
örvény szélén állunk: marcangol a kétség 
Ha Te Imeg nem segftsz: nincs többé segítség!"

, , . .  .Eljöttem hozzátok: dörög Hadúr hangja; 
Lesztek-c rongy népek eltiport bitangja? 
Lesztek-e Nyugatnak reszkető szolgája?

Fájó dal.
Meghitt barátom volt egy vén platán,
Hármacskán ültünk egykoron alatta. 
Egy szőke lány, én és a szerelem,
Ki lelkemnek a riadót fuvatta.

Rokkant szivem túl már a harcokon; 
Sok mindennek más már a képe,
A drága földet*), hol a vén fa áll, 
Idegen népség vette örökébe.

S most nem tudom, jobban mi fáj? Az-e 
Hogy idegenben a platán azóta,
Vagy . . . hogy fogatlan néni lett a lány, 
S a szerelem nem áll velem ma szóba?!

Giay Frigyes.
*) Esterházy herceg kismartoni parkja, ame

lyet Trianon Ausztriának juttatott.
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DR. KELEMEN KORNÉL, 
a M agyar N em zeti S zövetség  fő
ügyésze, a fővárosi ügyvédi kar 

egyik kiválósága.

DR. LÁZÁR ANDOR, 
a M agyar N em zeti S zövetség  al- 
elnöke, a Külügyi Szakosztály 

vezetője.

DR. RAVASZ LÁSZLÓ, 
református püspök, kitűnő költő és 
szónok, a M agyar N em zeti S zöv et,  
ség  országos választmányának tagja.

DR. OKOLICSÁNYI LÁSZLÓ, 
a M agyar N em zeti S zöv etség  ügy
vezető elnöke, értékes külföldi 
összeköttetéseivel sok barátot szer
zett a magyarság ügyének. A béke
szerződés revíziójának fáradhatat 

lan lelke? apostola.

DR. POGÁNY FRIGYES, 
kultuszminiszteri államtitkár, a 
M agyar N em zeti S zövetség  al- 

alnökc,

DR. SZONTÁGH TAMÁS, 
mininiszteri tanácsos, a m. kir 
Földtani Intézet igazgatója, a M a- 
gyár N em zeti Szövetség  alelnöke,

m. kir. koilmányfőtanácsos a M a
gyar N em zeti S zövetség  alelnöke, 
a pénzügyi szakosztály vezetője, 
közgazdasági életünk egyik kiváló 

reprezentánsa.

DR. RAFFAY SÁNDOR,
cv. püspök, kiváló író, a M agyar  
N em zeti S zöv etség  irod a lm i szak
osztályának elnöke. Értékes írá

saival lapunkat is megtiszteli.
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A juss
Bibó Lajcs 3 felvonása s  drám ája a 

Nemzeti Színházban.

Hevesi Sándor helyes ösztönnel 
szakított a maradi színigazgatók 
felfogásával, hogy sikert csupán a 
régi, beérkezett szerzők darabjai
val lehet elérni és megmutatta 
éppen az ellenkező ét, Egymásutá. 
hozza a friss fiatal tehetségeket 
és a friss szellem friss sikereket 
hoz a színháznak, Iiarsányi Kál 
mán, Zilahy Lajos drámái után 
Inost bemutatta Bibó Lajos pa
rasztdrámáját: A jusst.

Bibó tehetséges író ezt — gon
dolom, — tavaly megjelent no- 
vellás kötetével is bebizonyította. 
A lelkek mélyére akar hatolni 
írásaiba, forrongó indulatokat fest 
nehéz gyötrődése idegre menő va
júdást s alakjai felett mindig vi
haros felhő borong.

Most bemutatott drámájában is 
ilyen a hangulat, a földért, job
ban mondva, felesége anyai jus
sáért folyik a harc a vő és ipa kö
zött s a harc hevében a vő megöli 
ipát.

Sötét és vigasztalan téma. A 
falut adja, de valahogyan ügy. 
érezzük, hogy ez a falu nagyon 
szolmorú falu, az emberek nagyon 
éhesek benne s az égről sohasem 
süt napsugár. Mi másként ismer
jük a magyarfalut. A földéhség 
tényleg megvan, de nem olyan sö- j 
léten általános, mint ebben a da
rabban. Az emberek nem olyan 
általánosan mogorvák. mint itt, 
szinte vágynak egy kis linelegség, 
egy kis lélek napsugár, egy kis 
humor után, amely a magyarnak 
szintén olyan elválaszthatatlan és 
onkénytelen megnyilatkozása, mint 
pl. a földéhség. Benne van a lel
kében, a természetében s tőle szét
választani éppen ügy nem lehet, 
mint a virágtól az illatot.

Bibó elfelejtette, hogy nemcsak 
az irodalomnak de a színházi kö
zönségnek is van kívánalma.

A darab előadása tökéletes 
volt. Kiss Ferenc félelmetesen ját
szotta meg a gyilkossá lett ifjú 
embert. Bartos, Sugár élethűen 
adták szerepeiket. Rózsahegyi ki
tűnő volt, csak az a kár. Hogy az 
ö aranyos magyar lelke a darab 
természeténél fogva nem virágoz
hatott. Somogyi Erzsi drámai sze
repében is ő volt: a naiva. Ligeti 
Juliska bánatos nádszál asszonya 
megindító volt és igazi, úgyszintén

vol‘ Gömöri Vilma és Bodnár 
Jenő is. Horváth Jenő rendezése 
kiaknázott (mindent és erősen ma
gyaros levegőt teremtett a szín 
Pádon, —

j Hajsza szinigazgaló és 
színház után

Láttam egyszer egy vak tyúkot. 
Éppen etették. Órák hosszáig el
néztem, hogyan keresi a szeren
csétlen teremtés a szemet. Ösztö
nösen megérezte, hogy van kö
rülötte egészséges, tápláló mag, de 
vaksága miatt nem láthatta meg. 
Ezért folyton forgott, forgolódott 
s mindig máshova kapott, mint 
ahol a táplálék feküdt.

Ennek a vak tyúknak az esete 
jut most eszembe, amikor állami 
színházainkra, itt Pesten az iroda
lom, a zene, a magyar színművé
szet — sajnos — majdnem egye
dülálló templomára gondolok.

Operaházunk válságban van, fej 
nélkül áll; nincs vezetője. A vak 
tyúk, az állam hónapok óla keresi 
az élre megfelelő embert. Talán 
a detektiveket is igénybe veszi 
erre a célra? Nevek forognak 
közszájon: Hubay, Székclyhidy, 
Nádor, Bánffy. Beszélnek, vitat
koznak, tág teret juttatnak a kom
binációknak, de minden gyűlésük 
csak a kombinációig jut el. Pe
dig a megoldás roppant egyszerű. 
Állami színházunk kényes és mű
vészi vezetésére ma két európai j  
nívón álló és nagytudású szakem
berünk van: Hevesi Sándor és 
Márkus László. Hevesit — ha jól 
tudjuk, — már számításba vették 
egy ízben. Neki azonban már 
megvan a színháza, amelyet rövid 
igazgatói működése alatt anyagi
lag rendbehozott, erkölcsileg pe
dig olyan magas nívóra emelt, 
hogy ma a Nemzeti Színháznak 
tanulmányozására hozzánk rán- ; 
dúlnak a, külföld nagy színházi 
kapacitásai. A Nemzeti és a Ka- i 
mara Színház mellé pedig neki j  
adni még az Opera vezetését, ; 
egyenesen képtelenség. Hevesi j 
így is rendkívül sokat dolgozik, ; 
mert előretörő ambícióját nem 
elégíti ki csak a vezetés, mellette : 
rendez, új ötleteiket termel s 
csak nagy munkabírásának kö- j 
szönheti, hogy százkezű és fejű ! 
feladatát el tudja végezni, hozzá 
fényesen. Azt már hallottuk, hogy 
egy rókáról le lehet húzni két 
bőrt, (Hevesi példája is mutatja) 
de hogy hármat húzzanak le, ' 
arra még nem volt példa. Marad 
tehát Márkus László. Szintén nagy j 
tudású és gyakorlattal biró szak
ember. ő t már kinevezték egy Íz. | 
ben az Opera igazgatójává de a | 
szanálás miatt nem tudta kérész- |

tülvinni művészi terveit és ezért 
lemondott. Vele kell keresni a 
megegyezést. Mert úgy Székely- 
hidy, mint Hubay lőhet nagy mű
vész. de hogy anyagilag lerom
lott Operánkat képesek volnának 
felvirágoztatni, lehetséges, de ez 
merő kísérlet. Itt pc-dig kísérlet
nek nincs helye, biztosra kell men
ni. A biztos tipp pedig Márkus 
László.. Az állam ezt nőm veszi 
észre . . A vak tyúk forog, keresi 
a szemet és mindig máshova 
kap, mint ahol a tápáléka van.

Hogy a tyúkkal való hasonlat 
nem rossz indulaton alapszik s 
hogy mennyire találó, ime itt a 
másaik példa: a Kamara Színház 
ügye.

Tudott dolog, hogy esztendők 
óta húzódik már ennek a színház
nak az ügye. Tavaly nyáron végre 
tető alá hozták, de rettentő bal
kézzel. Visszavették az Unió bér
letéből az állam tulajdonát képe
ző Andrássy úti Színházat, a 
Tanszer Múzeum pincehelyiségét. 
Aki ezt a szűk, gusztustalan 
lyukat ismeri, önmagában is meg
állapíthatja, hogy ez a zöldségáru
sító üzletnek kitünően megfelelő 
helyiség nem komoly irodalmi 
és művészi célra való. Amit kü
lönben Hevesi igazgató emberfe
letti fáradozásának kudarca is bi- j 
zonyít. Hiába volt a jó darab, hiába 
volt a színészek, rendezők eről
ködése, a legművészibb és lég- j 
gyönyörűbb összjáték, a közönség 
irtózott a barátságtalan pincétől, 
amelynek mai színpada is egyene
sen predesztinálja a sikertelensé
get. Ezen a színpadon és ebben 
a színházban nem lehet kezdeni 
az új szezont

Az állam, a nagy detektív is
mét kutat. Hallottunk olyan kom
binációt is, hogy az Uniótól bér
beveszi a Bevárosi Színházat. Ez 
ismét helytelen és nem vezet 
eredményre. Ennek a színháznak 
is kicsi a színpada, azonkívül a 
mostani vezetőség ott az ezüst 
tálakon és kristály bilikomokban 
feltálalt disznóságaival úgy meg
rontotta a közönsége ízlését, hogy 
ezek a Nemzeti Színház együt
tesének irodalmi darabjaira be se 
mennének. Kérdezhetné hát va
laki: Szóval nincs alkalmas he
lyiség?

De van! Nagyon is van! Nagy
szerű, kitűnő színpad, elsőrangú 
helyen, ott, ahol a Nemzeti Szín- j

ház közönsége tolong, kényelmes 
szép nézőtér s a siker minden re
ményét magán viseli. És — mint 
csodát említem meg, — ez a pom
pás és a célnak minden tekintet
ben megfelelő keresett helyiség az 
állam tulajdonában van s ez az 
Uránia Színház.

De a vak tyúk politikája itt is 
érvényesül: keresi, keresi a sze
met, forgolódik és mindig más
hova kap, mint ahol a tápláléka 
van. Nyáry Andor.

<•*— —«•><*- —r ' <•>

BERZSENYI GIZELLA,

a külföldi filmek legszebb magyar 
művésznője. — Ideggyönge ség
miatt — orvosi rendeletre — bi
zonytalan időre búcsút vett a fil
mezéstől. Jelenleg szerény polgári 
állást tölt be. Vonásainak klasszi
kus tökéletességét mindenfelé 
megcsodálják, de művészek állí
tása szerint vannak női arcok, 
amelyen a túlfinomult női lélek

olyan csodálatos harmóniában ol
vad össze olyan csodálatosan 
lágy és leheletfinom pasztcl-tó- 
nusokban tükröződik vissza: amely 
kívül esik a művészi érzékcihctő- 
ség határán. — Állítólag ilyen el
mélyült problémával állott szem
ben Lionardo da Vinci is. aki a 
világhírű Monna Lisa képen hosz- 
szú éveken át lelkes művészi hév
vel dolgozott, anélkül, hogy a ké
pet valaha is befejezettnek tar
totta volna! — A szóban lévő mű
vész ilyen problémának tartja Ber

zsenyi Gizella megfestését is.



Magyar nyomok 
a Zendavesztában.

Irta: Zaj ti Ferenc.
Ez év tavaszán Budapesten a várme

gyeházán Irán és Túrán küzdelme, A 
Zendaveszta és a Biblia, továbbá A 
Zendaveszta és a Magyarság címen tar
tott előadásaimon egy teljesen elha
nyagolt területre mulattam reá, amely 
területnek a föltárása és kiaknázása a 
magyarság őstörténete, nyelve és ős- 
vallásának kiegészítése szempontjából 
roppant fontossággal biró.

Kutatásaimnál nagy segítségemre 
volt a tudományos körökben elsőrangú 
szaktekintélyként ismert Jivanji Jam- 
schedji Módi indiai (parszi'j professzor 
adatgyűjtése. Kutatásainak értékelése 
szempontjából csupán azt említem meg, 
hogy Módi dr. alapos ismerője az 
ó-baktriai (zend), pahlavi, huzvares, 
parszi, perzsa és gujarati nyelveknek — 
igy forráskutatása messze kiterjedő.

A 18-ik század utolsó negyedétől, 
amikor Anquetil du Pcrron és Kleuker 
(1772—78) fordításai révén Európa ke
zébe jutott a Zendaveszta, a magyarok 
figyelme is ráterelődölt a mágusok, il
letve Túrán és Baktria népe szent ira
tainak eme gyűjteményére.

Mindjárt az első fellángolók közt ta
láljuk Szabó József tanárt, aki a_ göt- 
tingai egyetemen együtt tanul Körösi 
Csorna Sándorral. A Károlyi gróftól 
ajándékba kapott hatkötetes Kleuker- 
féle Zendaveszta-fordítás annyira lázba 
hozza a két jó barátot, hogy elhatároz
zák, az Aveszta adatai alapján, felku
tatni az ősi magyar nyomokat.

Körösi Csorna Sándor el is indul is
meretes keleti útjára, míg Szabó József 
idehaza fog hozzá az Aveszta ismerte
téséhez. Az ide vonatkozó munkáiban a 
helytelen és túlhajtott, mindent az 
avesztai nyelvből megmagyarázni akaró 
nyelvészkedése visszatetszést szült és 
inkább kárára, mint hasznára vált a do
lognak, úgy, hogy az épen ez időben 
nekilendülő finn-ugor nyelvkutalás le
szorítja a küzdőtérről az Aveszta- 
irányt.

A finn-ugor nyelvkutatás könnyebb
sége volt az is, hogy mégis csak élő 
nyelvekre támaszkodhatott, inig vele 
szemben Szabó József és a többiek 
csupán az Anquetil du Perron által 
közreadott amúgy is hiányos avesztai 
(zend) és pahlavi szótártöredékre tá
maszkodhattak.

Horváth Ádám A magyarok törté
nete (1817) és Podhradczky Józse f 
Béla király névtelen jegyzőjének hite
lessége című munkáikban a történetku
tatás terére igyekeznek bevonni az 
Aveszta bizonyííó adatait és bizonyos 
helytelen nyelvészkedést és túlhajtott 
felfogásokat leszámítva, sokszor igen 
helytálló megállapításokkal. Jerney  J á 
nos Keleti utazások a magyarok öshe- 
lyeinek kikutathatása végett (1845) 
című kétkötetes nagy munkájában, 
ugyancsak Lukácsy Kristóf A magyarok 
öshelyei című, valamint Kállay, a Kis- 
f:dudy-Társ». által 50 arannyal ju'alma-

zott Magyar mythologia című pályamü
vében teljesen a Zendavesztára támasz- 
kodik. ..

Említett dr. Módi professzor egyik 
levelében, amit Malabari dr. indiai Kor- 
mányzósági titkárhoz (India nagy re
formátorának fia) írt volt és ameiy le
velet maga Malabari úr küldött volt 
meg nekem, szives szeretettel emlék
szik meg a magyarokról, mint a hunok 
európai maradékairól, akik 2000 eszten
dővel ezelőtt jelentős szerepet játszot
tak Kelet életében, akiknek a neve ott 
szerepel az Afganisztán határán levő 
Hun-za földrajzi névben is. Stúdiumai
ban, előadásában, könyveiben, írja 
Módi, többször rámutatott már, hogy a 
magyarok őseivel ajrus hunoknak bizo
nyos része Zarathustra vallásán volt. 
És igy egészen természetesnek látszik, 
fejezi be levelét, ha egy modern ma
gyar ember odaadó szeretettel tanul
mányozza Zarathustra valláselveit. 
Módi professzor körülbelül 70 értékes 
régi kötetet gyűjtött össze az Aveszta- 
irodalom köréből, többek közt az ere
deti Aveszta-íratok fekszimile-&radd.s’cu7 
és vallási fundosok a ján d ékakép p  
megküldÖtte nekem. Az ez év tavaszán 
tartott előadássorozatom alkalmával a 
már kész írásbeli munka egyes új kuta
tásokon épült részleteire felhívtam 
Módi dr. figyelmét, aki készséggel ál
lolt itt is segítségemre, amennyiben 
megküldÖtte A hunok őstörténete és 
szerepük Perzsiában és Indiában című 
munkáját. Azonkívül levélben közölte 
az Aveszta-irodalom fontosabb adatai*. 
Közlései mindenben igazolták állásfog
lalásomat, úgy a történelmi, valamint 
vallásos területen. A reánknézve roo- 
pant értékes közléseket tartalmazó le
vél egyes részeit különben szószerinti 
fordításban adom:

,,a) A régi Hunok, — Írja Módi — és 
pedig az Aveszta keletkezése  idejében 
szerepet játszó Hunok, vallásukat ille
tőleg kifejezetten a legszorosabb kap
csolatban látszanak lenni a régi Iránok 
(Baktriaiak) vallásával, — sőt ugyan- 
egy vallásnak tekinthető mind a kettő. 
Ezt látjuk abból is, hogy az Aban 
Yasth (Yt. v. 53., 58.) adatai szerint a 
Turánok és iráni Baklrok könyörgései
nél szerepet játszó kiilsőséges formák 
ugyanazok voltak. Ugyané Yasth más 
soraiból az tűnik ki, hogy mind a kettő 
és pedig az iráni Tusa és a Hun Vaesaka 
ugyanazzal a ceremóniákkal áldoznak 
Ardvisura Anahytának. Mind a kettő 
100 paripát, 1000 ökröt és 10.000 juhot 
áldozo't.

b) Továbbá azt az adatot meríthet
jük a pahlavi Aiyadgar-i Zariran-ból. 
hogy Arjaspa, Túrán királya, háborút 
indított Vistaspa Baktria királya ellen, 
mivelhogy utóbbi elfogad'a Zarathustra 
vallásreformját. Miért cselekedte ezt -  
írja Módi, — ha különböző valláson 
lettek vo’na? Habár ellenséges indu
lattal voltak egymás irányában és ha 
különbözött is az életkörülményük, — 
úgy látszik mégis, hogy ugyanegy vallá
son voltak, — már tudniillik a vallás 
lényegét és főelveit illetőleg. Ha nem 
igy állna a dolog, úgy nem lehetett

volna Arjaspának a Hunok királyának 
hajthatatlan szándéka egy idegen val
lás érdekében irtó háborút indítani Vis
taspa baktriai király ellen.

A Pahlavi Aryadgarban azt olvas
suk: Arjaspa a Hunok (Turánok) ki
rálya, nagy csodálkozással vette tudo
másul, ami történt, hogy tudniillik Vis
taspa király, fiával, testvéreivel és 
egész családjával, elöljáróival és népé
vel egyetemben elfogadta az Ahuramaz- 
dától kapott tiszta vallást, a Mozda- 
tisztelel (Mazdayaznan) vallást. E do
log miatt módfelet' felindult. — Azt ol
vassuk továbbá, hogy Arjaspa Túrán 
királya azt izené Vistaspának: Hallot
tam, hogy Fenséged elfogadta az Ahu- 
ramazdától kapott M azda-liszteiet val
lást. Amennyiben nincs egyáltalán 
szándékában erről az elhatározásáról 
lemondani, úgy gondolom, nagy veszte
ség és szerencsétlenség fog ebből az új 
vallásból háramolni reánk. De hogy ha 
úgy gondolná felséged, hogy felhagy 
ezzel az új vallással és velünk egy val
láson marad, akkor hódolatunkat fog
juk biztosítani önnek, mint királynak.

E sorokból az látszik, hogy Arjaspa 
rossz néven vette Visaspa elpártolását 
a közös, ősi örökölt vallástól és e'fo
gadta a Mazdayaznant, a Zarahustra 
által megreformált vallást.

c) Egybehangzóan az iráni tradíciók
kal, a Pahlavi Bundehes azt jegyzi fel, 
hogy az irániak (baktriaiak) és turá
niak faji mivoltukat illetőleg ugyan
ahhoz a népcsoporthoz tartoztak. Kö
zös ősatyától származtak. Ez a lény is 
valószínűvé teszi a közös egyugyan
azon vallás voltát.

d) Továbbá azt találjuk a Farvardin 
(100) és a Zamyad (85) Yasthtban, 
hogy Zarathustra Vistaspa segítségével 
elkülönítette a vallás rossz és jó elemeit 
és elvetve amazt, megerősítette emezt, 
— megtisztította a régi vallást. Ez volt 
az ö nagyértékü reformmunkája.

e) Firduszi a régi Hunokat úgy sze
repelteti, amikor azok a tüz-templom- 
ban baz és harsammal, a Zarathustra 
vallás szent rekvizitumaival könyörög
nek.

f) F'irduszi szerint Behramgore király 
a Hun-Turk Kokan királynőjét az Azor 
Gaushaspi tüz-templomba küldi szolgá
lattételre.

g) Azt tanuljuk továbbá az indiai tör
ténelemből, támaszkodva a feliratokra, 
éremisme és irodalmi anyagra, hogy 
Mihiragula egy igen előkelő hun király 
volt, akit Yasodharman, indiai király 
vagy ahogy Smith V. mondja, \asod-

: hármán és Baladitya egyesült had
ereje győzött volt le.

1. ő alapította Mihiresvara templo
mát és Mihirapura városát.

2. ő segítette a Gandhari Brahmano- 
kat, hogy alacsony voltukból a hindu 
papság legtekintélyesebb rendjévé vál-

' jék.
3. Mihiragula Gandhari Bramanjai- 

nál volt szokásban a közeli rokonok 
között való házasodás.

4. A király hadseregéi állandóan egy 
I sereg húsevő keselyű követte.
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Könyvek szemléje

Soha olyan szomorú napokai nem 
élt a (magyar irodalom, mint ko
runkban. Minden nemzeti csapást, 
irodalmunk nagyarányú föllendü
lése köveiéit. Miéri? Azért, mert a 
nemzet egyetemlegessége érezte, 
hogy fájdalmának, örömének leg
hűbb visszatükrözöje írói lelke.

Nagyobb csapás a történelem 
egész folyamán nem nehezedett 
ránk, (mint Trianon. És csodálatos, 
az irodalomtól elfordul ma a nem
zet. Menekül előle. Miért? Túlsá
gos anyagiasak lettünk, nyakunkra 
ült a realizmus. Látni akarunk és 
nem érezni. A szívünk szavát mes
terségesen elfojtjuk.

Pedig hiába! A szív dörömböl 
már. Jogait követeli.

Csakis a szív és ész együttmun- 
kálkodása adhatja vissza azt, ami 
elveszett: Nagy-Magyarországot.
Nagy-Magyarországot 'ma a Nagy- 
Magyar kultúra képviseli. A ma
gyar könyv ott van a csehek meg
szállta felvidéken, az oláh bocs- 
kor alatt nyögő Erdélyben, a rác- 
fáromban vergődő Bácskában, szó
val mindenütt, ahol véreink laknak. 
A magyar könyv ma az integer Ma
gyarország katonája, aki a magyar 
jövőért verekszik.

Pártoljátok, vegyétek, terjesz- ] 
szétek és szeressétek!

4

Irodalomtörténet. A Magyar Iro
dalomtörténeti Társaság folyóirat 
tának, az Irodalomtörténetnek, 
most jelent meg a 2. száma. A 
folyóirat gazdag tartalma és in- 
venciózus szerkesztése Pintér Jenő 
szakavatott munkáját dicséri. Nem 
pusztán tudományos közlöny ez, 
hanem a közönség legszélesebb 
rétegeit is érdeklő irodalmi szem
le: olyan mint a Természettudo
mányi Közlöny vagy mint annak 

idején Szarvas Gábor folyóirata, a 
Magyar Nyelvőr. Aki irodalmunk 
múltja és jelene iránt érdeklődik, 
annak számára ez a folyóirat nél
külözhetetlen. Megrendelhető negy
venezer korona évi előfizetési ár
ért az Irodalomtörténet kiadóhiva
talában: Budapest, I., Attila ucca 
1. szám.

Lőrfnczy György: Az álmodó
BUkk. Lőrinczyt csak szeretni le
het. írásait annyira át és átszövi 
szívó szivárvány színeivel, hogy 
azok mindenikc úgy hat, mint va
lami végtelenül finom pastcll-kép. 

Alakjait a hanyatló és lassan- 
kint eltűnő magyar életből veszi.
A gentrie, a haldokló magyar ér
telmiség, a falu, az erdő, a ma- i 
gyár táj benne talált legmüvészibb ! 
költőjére.

LŐrinczy költő és magyar. Min
den, ami ehhez a röghöz fűződik i 
szent előtte és képzelete délibáb
jában tükrözteti vissza.

Az Álmodó Bükk című novcllás 
kötete is valódi Lőrinczy-könyv 
Tele hangulattal, tele finomságok
kal, tele egy aranyos lelkű, nagy 
író szívének minden veröfényévcl.

A legmelegebben ajánljuk köny
v-ének megvételét olvasóinknak, 
nert vele felejthetetlenül kedves 
órákat fognak eltölteni, könyvtá
ruk pedig egy igaz magyar könyv
vel szaporodik. Ilyen pedig a mai : 
sivár életben igen kevés akad.

Brody László: Nap, nap után, ! 
Versek, Bródy verseit mindig sze

retettel olvasom. Belőlük a, fia
talság kedves közvetlensége árad. 
Könyve olyan, mint a frissen leka
szált tavaszi rét. Illatos, bájos, 
megnyilatkozó és tele színes han- 

| gúlátokkal.
Bródy költészetében nincs sem- 

i mi affektátió, nagyotakarás. hó
bort. Egyszerű, természetes, mű
vészi minden sora. Nem öntuda- 
toskodó, nem is mesterkélt, ha
nem tehetséges. Az Isten áldotta 

! igazi talentumok közül való akik
nek könyve számunkra nem pusz
ta olvasmány, hanem mindig visz- 

, sza-visszatérő élmény.
Könyve legüdébb, legharmato- 

sabb verséi Szépirodalmi részünk
ben bemutatjuk.

Kosztolányi Dezső; Páva és 
Kain cím alatt két kötet növel
ő t  nyújt. Kosztolányi a prózáid
ban is elsősorban költő marad. K i
fejlett művésze a hangulatok festői 

megrögzítéseinek. Élmény, cselek
mény majdnem semmi, de szín an
nál több van elbeszéléseiben. Mint 

\ egy színes paletta, úgy hat ez a 
I két könvve. Minden sorában a 

'vrikus dominál, még pedig az ön
tudatos lyrikus, aki tisztában van 
minden szavának festői értékével 
s azokat mindig a kellő helyen 
alkalmazza.

Kosztolányi ma egyike a legmü
vészibb költőinknek.

Lvka Károly: Madarász Viktor 
M">fe és művei. I.vka. modern 
képzőművészeti acsthetilkánk meg
teremtőié. Kellemes elbeszélő és 
élos szemű kritikus. Nem az impro
duktív, hanem a teremtő kritika 
mestere. Gáncsolni és dicsérni 
mindenki tud. Meglátni azonban 
az igazi talentumot, annak érté
keit feltárni, szépségeit megma
gyarázni csak keveseknek ada
tott.

Lvka mindezeknek a tulajdon
ságoknak birtokában, alkotó kri
tikusaink sorába tartozik.

Festőművészetünk cgvik kima
gasló alakját mutatja be Írásban 
és képben. A Munkácsytól és 
Renczurfól annyira elütő és mégis, 
még e nndv történelmi festőművé
szek mellett is. mint egyenrangú 
költő piktornak iVen sikerült por- 
traitját kapjuk Ljyka könyvében. 
Kitörölhetetlenül lelkűnkbe vési 
nemcsak Madarászt, de erfész há
látlan korát s mi csak hálásak le 
hetünk neki. hogy szemünket fel
nyitotta meglátni: a Hunvady 
László, Zrínyi Tinna, Zách Klára, 
Dózsa György. Zrínyi Péter és 
Frangepén Kristóf c. képek nagy
szerű alkotóját.

Petrovics Elek: Ferenczy Ká
rolyról, a nagybányai iskola egvik 
tagjáról írt tanulmányt, Becsüle. 

tcs lelkiismeretes munkát végzett 
vele. Aeshetikai irodalmunkban 
feltétlenül nyereség.

Természetesen az már más kér
dés, hogy a Művészeti Panthcon- 
ban, amelynek sorozatában ez a 
könyv megjelent, vajon Phcidias és 
Madarász Viktor után okvetlenül 
Ferenczynek kell-e következnie?

Nem azt a tényt kifogásolom, 
hogy Fcrenczyről könyvet írtak, 
bár őt a legjobb akarattal sem le
het festő művészetünkben a leg
nagyobbak közé sorolni, hanem azt 
a szerkesztési módot, hogy egy- 
népszerüsítő sorozatban két vi- 
lágnagyság mellett közvetlenül,

csupán a festőket érdeklő piktort 
hozzanak akkor, amidőn a ma

gyar képzőművészek közül niég 
egyedül Madarász Viktort mutat
ták be.

Ranschburg Pál: Az emberi el
me. Az I. kötet az értelemről, a II. 
az érzelem, ösztön, akarat és 
egyéniségről tárgyal kitűnő ma
gyarsággal és szigorú logikával, 

Ranschburg azok közé a gon
dolkodók közé tartozik, akik hi
vatásukat komolyan veszik és 
tárgyukba a legnagyobb szeretet
tel mélyednek cl. Minden fölve
tődő kérdést alaposan és több ol
dalról világítanak meg s a leg*er- 
mészetesebb megállapításokra jut
nak. Következtetéseiben csak egy 
vezért ismer, a logikát. Ez, mint 
Ariadne fonala vezeti végig olva
sóját az emberi elme labvrinthu- 
sain. Kellemes séta Ranschburggal 
járni, mivel a legnehezebb téma 
is könnyűvé válik tudása kohóján, 

Ranschburg positiv elme s a 
reális tudás tisztelője Tudni 
egyenlő előtte az ismerettel. Amit 
megismerek, azt tudom, birtokom

ba vettem. Az emberi elmének 
azonban vannak ma még felkuta- 
tatlan tulajdonságai, de még ezek
be is oly élesen világít be, hogy 
az eredőket legalább sejtjük. Utat 
mutat az uttalan utakra és ml szé. 

dűlve hunyjuk le szemünket, de 
mégis követjük.

És ez a legnagyobb varázs, ami
vel egy fiozófus bírhat. Akit kö
vetnek. annak hisznek. Ha pedig 
egy filozófusnak hívőt vannak, 
annak ütfve nyert ügy. mert min
den hívőből apostol válik a jövő
ben. Ranschburg megérdemli, 
hogy apostolai legyenek!

Várv Rezső: A Ríttmeister-csa- 
lád. Váry Rezső nevo ma már jól 

csengő irodalmi név. Első munkái
nak megjelenése óta több, mint egy 
évtized telt el, s szépen lendülő 
írói pályáján felbokrétázó állomá
sokon: szép sikereket aratott
könyvein át a most megjelent nagy 
regényével beérkezett. Ebben a 
könyvében írói hjvatottságát, mese
szövő tehetségét teljesen kibonta
kozva látjuk: ez a könyve Váry 
Rezsőt, a kiforrot, kész regényírót 
mutatja.

Regénvének cíime: A Riltmeister 
család. A mese színhelye Lajtavár, 
az osztrák határszélen fekvő város,
(a leírásból Sopronra ismerünk) 
ahol ősi szokásaikat maradi félté
kenységgel őrző békés, bohnenzüch- 
ter-rk, (bablermelő) vagv ahogv 

magukat nevezik, pohnzichter-cik 
élnek, — akik lelkében pángermán 
érzelmeket igyekeznek szitni német- 
országi agitátorok, de akik mégis 
magyarokká lesznek, (mert áthatja 
őket a magyar föld szeretete. ezt a 
földet érzik és vallják hazájuknak.
A ,,Magyar Társaságába tömörült 
lelkes magyar fiatalság kedves mu
latságain, hazafias színi-előadásain 
a német fiatalság elsajátítja a ma
gyarság erényeit, rajtuk keresztül 
megszereti a magyar nemzetet, sza
kít az ósdi hagyományokkal s iz- 
zig-vérig magyarrá lesz. A nemes 
tendenciával írt szép regényt hét 
szerelmi történet szövi keresztül- 
kasul aranyszálaival, — hét egy
másért lobogó fiatal pár tiszta sze
relme magasztosul vágyás valósággá 
s egymásra talált szívük rózsaszínű 
lángjában elhamvadnak a korhadt 
korlátok, s lélekben, vérben c-gyok.

ké lesznek bajor ivadékok és ma
gyarok.

Váry Rezső gyönyörű könyvét 
melegen ajánljuk azoknak, akifc a 
komoly irodalmat, az értékes, jó 
könyveket szeretik.

Gesztelyí Nagy László dr.: 
Csonka-Magyarország és az utód
állam ok közgazdasága. Gesztelyí 
Nagy László dr., a kiváló fiatal 
közgazdasági író, a Duna-Tiszaközj 
mezőgazdasági kamara igazgatója 
egyszerű két igen értékes művel 
gazdagította a közgazdasági szak- 
irodalmat. Az egyik címe: Csonka- 
Magyarorzság és az utódállamok 
közgazdasága. Csehország Oláhor- 
szág és a többi szomszéd államok 
közgizdasági viszonyait pontos sta
tisztikái adatok alapján ismerteti. 
Tömérdek adatot szedett rendszer
be az író annak bcigazolására, hogy 
Magyarország feldarabolásával egy 
szerves gazdasági egységet rombolt 
össze a Trianoni béke, — s hogy a 
uékeokmány alapján keletkezett új 
államok nehéz, kínos közgazdasági 
viszonyok közé sodródtak, amelyek
ből kivezető út csak a régi határok 
visszaállításával lehetséges.

Gesztelyí Nagy László dr. másik 
műve „Az Alföld gazdasági jö
vője". A növénytermelés, állat
tenyésztés, az ipari kiállítások, a 
kereskedelem és az Alföld gazda
sági jövőjének más fontos feltételei 
nyernek élénk, szakszerű megvilá
gítást ebben a nagyszabású műben. 
Az értékes könyv előszavát Czeltler 
J e n ő  dr. egyetemi tanár a Magyar 
Gazdaszövetség igazgatója írta.

KÖNYVVÁSÁR.

Amateur kiadások:

Hangay Sándor: Regős énekek. Er
dély országból, számozott pél
dány. Ára 50.000 kor.

— Csaba útján csillag porzik. . . 
A háborús versek 4. teljes ki
adása, merített papíron, Pamraer 
Imre rajzoló művész illusztratiói- 

val 333 számozott példányban, a 
költő arcképével husvétra jele
nik meg. Előjegyzési ára: 10Ó.000 
korona,

Légrády Testvérek kiadványai:

Kosztolányi Dezső: Páva. Elbeszé
lések, Ára 21.000 .kor.

— Káin. Novellák. Ára 23.000 kor.

Athenaeum kiadványai:

Wells: A világ története. Ára: 
130.000 kor.

Huysmans: Utón. Ara 77.0Q0 kor. 
Maupassant: Parent úr. Ara 45.000 

kor.
— Tóni Bá. Ára 35.000 kor,

Pantheon kiadványai: 
Rabindranath Tagore: Áldozati 

énekek. A kertész. Ára 35,000 
kor.

— Éhes kövek. Mashi. Ára 42.000 
kor.

— Növekvő hold. Szerelmi aján
dék. Szüret. Ara 35.000 kor.

— Bimala. Ára 63.000 kor. 
Ranschburg Pál: Az emberi elme

I. Az értelem. Ára 56.000 K.
II. Érzelem, ösztön, akarat, egy
szerűség. Ára 56.000 kor.

Petrovics Elek* Ferenczy Károly. 
Ara 21.000 kor.

Lyka Károly: Madarász Viktor és 
művei. Ára 14.000 kor.
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Rabindranath Tagore mtiyci: Ke

vés író tett korára oly nagy ha
tást mint a mesés Indiából, a de- 
gcnéráll világhoz szóló hindu bölcs: 
Tagore. Tagorct először az ámuló 
Európa, mint symbolisticus lyri- 
kust ismerte mog. Az első könyv, 
az Áldozati énekek és A Kertész 
voltak, melyekkel fölkeltette maga 
iránt a kíváncsiságot és velő együtt 
a csodálatot.

Valami túlfűtött keleti szín
pompa, minden száz évbén egy
szer nyíló alóévirágok illata áradt 
felénk ezekből a csodálatosan fi
nom versekből. Éreztük és sejtet
tük őket. de v^jmi keveset éltet
tünk belőlük. Symbolumai nagyon 
rejtettek voltak a mi reális gon
dolkodásunkhoz szavainak zenéje, 
buja színei túlságosan elrejtették 
európai értelmünk elől a gondolat 
magvát. Ez a két kötet tulajdon- 
képen két halk szavú csengetyüs 
ministrans gyereke volt az eljö
vendő főpapnak.

Majd következett a Növekvő 
Hold. Szerelmi Ajándék és Szüret,
amik már egy egészen különös, 
csodálatosan szép filozófia beha
rangozó! y°ltak, súlyos gondola
tokat ébresztve olvasói táborában

Az Indiából kiröppent gondolat 
pedig, mint Noé fehér galambja 
szállt, szállt . . , országok, tenge
rek és lelkek fölött, hogy minden
hol bezörgessen a szívek ajtaján.

Tagore ma világhatalom! Vele 
ma már nemcsak az Indiaiakat lc- 
nyűgöző Brittanniának kell szá
molni, de az egész müveit emberi
ségnek, Uj próféta támadt benne, 
aki egy új világ eljövetelét hirde- 

i ti. Tagore új világot és új művé
szetet jelent.

Az Éhes kövek és Mashi cím
j alatt elbeszélései gyüjtettek egy- 
1 be. Ezek som mások tulujdonké- 
! pen, mint költeményei De e-ek a 
| költemények, olyanok, minti a 
j Szent írás Apokalypsisének versei, 
j A lélek vitatkozása a lélekkel. A 
| vajúdó, megszületendő világ sza

va csendül felénk.
A Bimala regény. De ncan a mi 

fogalmunk szerinti regény, hanem 
Tagore lelkének visszatükrözője,

: s mint előző munkái, ez is új, 
I megkapó, más, szokatlan. A gon

dolatok játéka, mint valami pom
pás keleti rakétaünnepély ezer és 

, ezer színben bontja ki virágait a 
ma emberének fekete éjszakájá
ban,

Tagore minden müvében költő 
és gondolkodó. Mivel költő, fana
tikusan hisz s mivel hisz, magával 

| ragad bennünket. Suggcsztiv ere- 
! je határtalan. Gondolatritmusa 

olyan, mint a kigyóbüvölő dala. 
Álomba ringatja <a bennünk rej- 

I tőző kígyót és föltárja előttünk azt 
j a másik életet, ahol az ember ne- 

mesebb érzései a lusszák csipke
rózsa álmukat.

A Pantheonnak köszönhetjük 
Tagore halhatatlan munkáinak ma
gyar kiadását. ízléses, egyöntetű 
négy könyvben kapjuk a nagy 

, hindu bölcs müveit, gondos átülte
tésben. A fordítók és a kiadó 
egyformán büszkék lehetnek mun
kájukra.

Huysmans: Úton, Az Ahenaeum 
nagy kultúr feladatot vállalt ma
gára, midőn a Híres Könyvek so
rozatát most harmadéve megindí
totta. A Híres Könyvek eddigi 14 
kötete valóban a világirodalom 
színe-javát ölelte föl s most midőn 
a 16. vaskos könyvét vettük ke
zünkbe, a róla táplált jóvélemé
nyünk csak még jobban kitelje
sedett.

Huysmans meglehetősen isme
retlen a magyar közönség előtt, 
holott geniális müvei régen érde- 

i messé tették volna erre, ö  a mo- 
| dem szemlélet embere, aki mo

dern szemmel nézi az élet meg- 
! nyilvánulásait s azokat mesteri 
I tollal ecseteli. Mély gondolkozó, 
I de a filozófiát sohasem engedi túl 
1 halmozódni a meseszövés royá- 
! sána s így mindig élvezetes és ní- 
I vós marad.
j Folyékony, szép magyarsággal 
j fordította Huysmans regényét 
I Várkonyi Nándor, az Athemaeum 
i pedig méltó köntösben adta ki.
I Maupassant: Tóni Bá és Parent 
I úr. Maupassant összes müveinek

sorozata ismét két testes kötettel 
szaporodott, hogy mielőbb teljea 
legyen a gyűjtemény, irodalmunk 
nagy nyereségére.

A mostani két kötet is Maupas- 
sanlot méltóan képviseli. A fran
cia elbeszélés kitűnő mestere, akit 
könnyed, finom irálya a clasaicitás 

magaslatára emelt, minden sorá
val leköti figyelmünket, érdeklő
désünket állandó lázas állapotban 
tartja és képzeletünket csodás ré
giókba vezeti f éke 7.h etet len fan
táziájával.

A Tóni Bá-t Lányi Viktor, míg 
a Parent urat Kunc Aladár fordí
totta i«*en előkelő művészettel.

H. G. Wells: A világ története.
Minden so-a súlyos, összefog

laló, mint a lencse fókuszába sü
rített fény. A világnak a napból 
való kialakulásától az élő orga- 
nismus megjelenésén keresztül az 
ember történetéhez vezet bennün
ket, hogy annak historikumát, kul
túráját, harcait tárja elénk egész 
napjainkig.

Amit Wells ír, azt minden , mű
velt embernek kell tudni. Könyve 

! tulajdonképen kistükre a geolo- 
; giának, földrajznak, történelem- 
1 nek, a növény- és állatvilág isme

reteinek, a csillagászatnak, szóval 
mindazon tudományoknak, melyeik 
a lét problémájának megértéséhez 

|szükségesek,
I A tolmácsolással Laczkó Géza 

mesteri munkát végzett.

Az ősmagyar rovásírás nyomán
Irta: Hangay Sándor.

(3)
Verancsics An'al 1573 körül már 

behatóbban vizsgálja a kérdést: Be
tűk gyinánt bizonyos jegyeket rót
tak szög’etüvé faragott be tokra s a 
sort mint a zsidók, egyiptomiak és 
törökök jobbról balra viszik; egy, 
legfeljebb két ilyen sor némi pon
tok hozzátételével, a jegyek számá
hoz képest, igen sok értelmet ád. 
Földjeik szintén azt beszélik, hogy 
a hunok is ezeket az írásjegyeket 
használták.

Már az eddigi idézetekből is némi 
képet alkothatunk a rovásírás tech
nikájáról. Megtudjuk belőlük, hogy 
jobbról balra menő sorokba rótták 
őket s kevés jeggyel sok értelmet 
fejeztek ki. Természetére tehát a 
mi rovásírásunk — bangugrató írás.

De idáig föltárt kútfőink, mint a 
nép között általánosan elterjedt s 
többé-kevésbbé ismert írásrendszer
ről emlékeznek meg csupán, anél
kül azonban, hogy ezt valamiképcn 
bemutatnák archcológiailag.

Kunits Ferenc, jezsuita tanár, Ko
lozsvárott 1731-ben megjelent Da- 
cica Siculia című könyve utal icg- 
elsőbben a fönnmaradt emlékekre 
bennünket. Ott olvassuk, hogy; 
..Szent Mihály régi templomával és 
fölirataival, melynek jegyeit, — 
minthogy a görög-török és más be
lüktől nagyon különböznek, — a 
régi seythúkra viszik vissza". F á j
dalom, épp ez első emlékekre való 
hivatkozás a kutatók szempontjából 
értéktelennek bizonyult. Ugyanis 
Cornides Dániel ötven év múlva

már hiába kereste a jelzett fölirato
kat s Szabó Károly  1862-ben szintén 
meddőn fáradozott.

Tudományos szempontból legfon
tosabb feliratunkat, a csikszentmik- 
lósi templomban talált rovásírásos 
emléket Dezsericzky Imre mutatja 
be történelmi müvének II, kötelé
ben, mely 1763-ban került ki sajtó j 
alól Budán: De initlis ac majoribus ' 
hungarorum liber III. etc. . .Tdmus ! 
II. címmel.

Sebestyén vallomása szerint: „a 
magyar rovásírás hitelességének 
megállapítása alkalmával a tudomá
nyos művelet legfőbb biztosítékát 
a csíkszentiniklósi felirat nyúj
totta". Ezen rendkívül becses le
let, ugyancsak az ő megfejtésében, 
a következő sorokat eredményezte: ! 
Urunk : születését : fogván : im ák : j 
ezeröt : százegy : esztendőbe : \ 
Mátyás : Ján os  : Estyán : ko- j 
vács : csinálták : Mátyás mester . | 
Gergely mester csinálták : — és 
még néhány betű megfejtellen ma- j 
radt.

Dernschwam János 1553—1555. j 
évi törökországi és kisázsiai nap- : 
lói őrizték meg a konstantinápolyi j 
1515-ből származó rovásírásos em
lékünket, Thomzen Villmos, kop
penhágai tudós, az ó-török fölira
tok zseniális ismerője, fejtette meg. 
így hangzik: ezer, öczáz. tizenöt, 
esztendőben. Írták. észt. László, k i
rály. öt. kenetét, járatták, it. Bilaji. 
Barlabás. kető. esztendejik. it. vált. 
nem. tőn. császár. K etejii Székel 
Tamás. irta. inét. szelimb. török 
császár, itet. bé. száz. lóval.

Szamosközy István 1593. Páduá- 
ban kiadott: Analccta lapidum ve. 
tustorum et nomulorum in Dacia 
antiqultatum etc. című művében, a 
székelyek írásáról emlékezve meg, 
azt mondja: „míg az európaiak 
jobbfelé vezetik az írásjeleket, az 
ázsiaiak balfelé rajzolják a magu
két . . . csak a székelyek írása 
nem akarja ezen rendszereket utá
nozni. Ez ugyanis sem az egyik, 
sem a másik oldalról nem kezdődik, 
mint a görögöké és a zsidóké, ha
nem felülről kezdődve halad lefelé 
igazodó betűkkel" . . . stb. Meg
jegyzi még, hogy a rovásírásnak e 
fajtája az ő idejében még élt s 
egész kötetei találhatók másolatban 
Etrúria nagyhercegének flórcnci 
könyvtárában.

Szaáiosközy nyomán Toppeltinus 
Lőrinc 1653-ban fölkutatja a flő- 
rcnci könyvtárat, de eredménytele
nül. Később sem találta meg senki. 
A nagy zavart pedig a fölülről le
felé igazodó betűk keltik föl s már 
Komáromi Csipkés György 1655- 
ben Utrechtben kiadott: Hungária 
illustrata-jában rámutat a nyilván
való tévedésre s a flórenci könyvtár 
emlékeit kínai könyveknek gyanítja. 
Komáromi Csipkés c gyanítása is 
téves azonban. Mert hiszen tudjuk, 
Szamosközy jól ismerte a székely 
abc-t, amely pedig nem egyezik a 
kínaival. De igenis rokon az ujgurok 
írásával, akik betűiket szintén fö
lülről lefelé vezették s csakis ezen 
hasonlóság okozhatta, hogy az ál
tala értelmileg megfejteni nem birt

— több mint valószínű — ujgur 
szöveget a mi írásunkkal azono
sította.

De fontosabb az a két rovásírásos 
emlék, melyeket Szilágyi Sándor a 
M, Tud. Akadémia Monumenta 
Hungáriáé Historica című vállala
tának XXX. kötetében Szamosközy 
István 1542—1608. évi történeti 
dolgozatai kapcsán 188ö-bau ad ki 
s a Bél Mátyás-féle abc segítségével 
feit 'meg A Sebestvén álta' kiegé
szített szöveg így hangzik: „Besztar- 
ezére irt volt Lengéi király titkon, 
hogy G yálfinak elw essék az fejet, 
ezert, hogy azzal kérkedett volna, 
hogy B át őri Zsigmondnak az an- 
niával (törölve: az annlával hált) 
volna. (Törölve: Kendi István úgy 
beszélte, hogy , , . forti oxori debi- 
tam reddere (? )  GyáJfin his dixerit 
Aszoniodis fe l tartaná énnekem es 
oztán feleségének (?) adata volna 
ki.) — A másik emlék tőle egy Ru
dolf császárt ostorozó latin vers.

Lisznyai Kovács Pál 1692-ben 
megjeleni M agyarok crőn ikájá-bán 
már érdemesnek tartja azt is föl
jegyezni, hogy a magyar betűket 
maga is látta, „sőt Erdélyben és 
Székel földén olyan pracdikátoro- 
kát is, kik magyar betűkkel egy
másnak irtanak láttam s ismertem; 
ilyen vala Tsulai nevű erdélyi püs
pök is", E sorok föltétlenül azt 
bizonyítják, hogy még 1692 előtt a 
székely rovásírás közkeletű volt.

(Folytatjuk.)
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A letiprott Magyarország
(1849—1867)

Haynau.
Irta: Komái István.

(A bécsi udvari titkos levéltár és ma
gyarországi levéltárak anyagának {el

használásával.)
HL

Haynau Napóleon bukásától 1847-tg.
Havnaut Napóleon bukásától kezdve 

természetes atyja. Hessen-Cassel feje
delmén kívül a Rothschild-ház foko
zottabb mértékben támogatta pénzzel 
és személyes összeköttetései révén is. 
A napóleoni háborúk következtében a 
bécsi udvar is adósa lett az újdonsült 
bankár dinasztiának, amely a iélvér 
zsidószármazású tisztet mindig a leg
nagyobb jóakarattal támogatta.

Hiába volt bármennyi kellemetlensé
ge Haynaunak már fiatal tiszt korában 
is származásából eredő elbizakodott 
magaviseleté miatt, mindent elnéztek 
neki. Több Ízben voltak kénytelenek őt 
megbüntetni, de ez a sok büntetés sem 
gátolta öt előrehaladásában.

A 60. sz. hadügyminiszteri katonai 
nyilvántartóban a ,,Condoit-liszté“-ben 
a következő adatok szólnak Haynauról: 

„Padua, 1823. február 19.
Úgy a Velence városában levő Fe~ 

nice színházban történt botrányba be
lekevert Eszterházy-ezredbeli tisztek 
(fiatalabb tisztekről van szó) vállalko
zásából és a rendőrség tanúkihallgatá
sából, valamint a két őrnagy úr: Hay
nau és Drexel ide mellékelt írásos nyi
latkozatából kiviláglik, hogy ezek a 
törzstiszt urak az ő nem megfelelő vi
selkedésükkel adtak okot a múlt hó 
18-án előfordult fenti botrányra. Éppen 
azért, mint különösen azért, mert ők 
tekintélyökkel az eredményeknek sú
lyos botránnyá fejlődött kialakulását 
megelőzni meg sem kísérelték, mivel
hogy semmikép sem kerülhette ki fi
gyelmüket az a körülmény, hogy a tisz
teket Zamboldi kétségkívül bűnös fel
kiáltása mennyire felizgatta: ez a tény 
mintegy a (botrányt okozó) tisztek tet
testársaivá tette a két törzstiszt urat. 

Amint az Eszterházy-gyalogezred c

tiszt urait máris a megérdemelt bünte
téssel sújtottuk a megérdemelt bot
rányért, úgy ezennel elrendeljük ezren- 
parancsnok úrnak, a nevezett két törzs
tiszt úrnak tudtára adja, miszerint az 
ö viselkedésüket ebbő; az esetből kifo
lyólag szintén kifogásolandónak talál
juk és sehogyan sem tartjuk a köteles 
ségérzet. a tisztességtudás és a mér
séklet követelményeihez szabottnak, 
melyeket nekik különösen ebben az 
esetben kellett volna szem előtt tarta
mok, amely velők személyes vonatko-1 
zásban állott.

És hogy a tábornoki parancsnokság 
(az északolaszországi osztrák hadak 
parancsnoksága) csupán ennél a meg;n- 
tésnél marad, azt csak annak lehet tu
lajdonítani. hogy a két törzstiszt úr e 
tekintetben becsülésre méltó kiváló tu
lajdonságnak.

Witnpffen, altábornagy.“

Ez volt az első politikai ténykedése 
Haynaunak, melyben ezúttal még csak 
passzíve vett részt. A botrányos eset 
ugyanis abból állott, hogy az említett 
napon Velence színházában valószínű
leg valami politikai vonatkozású szín
darab előadása közben Zamboldi, a ve
lencei irredenta és carbonari olasz ifjú
ság egyik vezére ,,evviva Italia anital 
(éljen az egységes Olaszország!) kiál
tással megzavarta az előadást. Az ö 
kiáltása csak jel volt arra, hogy a 
színházban ez alkalommal nagyobb 
számmal megjelent olasz ifjak a szin
tén nagy számmal megjelent osztrák 
tisztikar provokálására együttesen is
mételték a kiáltást. Erre a fiatal osz
trák-német katonatisztek felugráltak 
helyeikről és szidalmazták a tüntető 
olaszokat, amiből általános kavarodás 
támadt. A két törzstiszt, Haynau és 
l^rexel pedig ahelyet, hogy megakadá
lyozta volna fiatal tiszttársaik beavat
kozását, utólag még csak nem is csitit- 
gatták őket, hanem szabad kitörést en
gedtek az ő olaszellenes érzelmeiknek. 
Az előadás megakadt. Számos letar
tóztatás történt, ami még inkább olaj 
volt a tűzre, amennyiben az olasz la
kosság még nagyobb gyűlölettel visel
kedett az osztrák-német katonatisztek 
iránt. Ez az osztrák kormánynak és ka

tonai parancsnokságnak nagyon kelle
metlen volt. lg'' aztán már csak a köz
vélemény kedvéért i? meg kellett bűn- 
te'ni a tüntető tiszteket több heti szo
bafogsággal, a két törzstisztet pedig 
megdorgálással.

El lehet képzelni, hogy az ekkor 37 
éves Haynau ettől fogva fokozottabb 
gyűlöletet érzett az olaszok ellen.

Két év múlva. 1825. március 10 én 
ismét megbüntették Haynaut. A bün
tető parancs így szól:

,,Minthogy m. hó 28-iki jelentésében 
ezredparancsnok úr röviden közli, nogv 
Haynau alezredes urat szolgálati vét
ség miatt az ezredtulajdonos, Faber al
tábornagy úr 48 órai szobafogsággal 
(Hausarrest) büntette, a m; azonban 
nem kielégítő, szíveskedjék kimerítő 
jelentést küldeni hozzám, miben állt 
bűne, hogy ezt magasabb helyen beter
jeszthessem és magam is tudomásul 
vehessem.

Schneider, generalmajor".
Erre már másnap a következő jelen

tés ment Schneider vezérőrnagyhoz:
,,F. hó 10-iki nagytekintetü parancs

iratban foglaltak értelmében van sze
rencsém tisztelettel jelenteni, hogy 
Haynau alezredes az ezredparanv-s- 
nokság — előírta szolgálati ruházattól 
való személyes eltérés miatt és a ki
adott ezredparancs önkényes megvál
toztatása következtében kapott Faber 
ezredtulajdonos úrtól 48 órai házi fog
ságot.

Vigniel, oberst."
Ennek a fegyelmi ügynek története 

kiviláglik az erre vonatkozó ezredpa- 
rancsból.

,,1825. január 21.
Ezredparancsnokságtól az ezred törzs

tiszt uraihoz
JJdine.

Figyelmen kívül hagyván m. é. no
vember 13-án kiadott rendeletemet, 
mely szerint az előírt Caput-kabátok- 
ban kell megjelenni: úgy tapasztalom, 
hogy Haynau alezredes úr éppen azóta 
minden szolgálati ügyben, — kivéve a 
külön előre jelzett nagy templomi pa
rádét és nagy ezredrapporlokat, — 
mindig csak fehér egyenruhában jele- 

' nik meg. (Folytatjuk .)
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A szí.
— Jaques Loeb * Hh'-k.r. as“ tü
neményéről. — John
Sullivannal, Ja c . ■ tori tanit-

ványáva .u .t ::oal. —
Az amerikai világlapok pár C\ vei 

ezelőtt azt : fantasztikus hírt röpí
tették ' í’ái’ií- hogy a Virginia ál
lambe' *vi bányatelepen, bizo
nyos z>aga:nore, eg . iyas
újszülöttnek adott életet. Ln : vo
natkozólag a Budapesten átuta ó 
John Sullivan, a californiai Berceley 
város egykor' világhírű orvostaná
rának segédje, meglepő nyilatkoza
tot tett e sorok írója, előtt, mely a 
..lélek átsugárzás" egészen új és 
eredeti elméletét" alapozza meg. Az 
egész eset és Jaques Loeb segédjé
nek, mr. John Sullivannak nyilat
kozata annyira új és annyira érde
kes, hogy bűn volna a feledés ho
mályát reáborítani.

Kérdezünk: és mr. John Sullivan 
felel. Itt azonban a terjedelmessé# 
miatt csak az ő feleletét közöljük 
mely egyúttal rávilágít a mi kére é 
seinkre is:

— Valóban csodálata-’, hogy írói k 
ahelyett, hogy a modern tudományok 
mély költészetéből igyekez ének me í 
teni, még mindig úgy vél kidnek, h,u:
a magasztosság érzete a tu '-a Lanságból 
ered, — és hogy nem szabad valamit 
megismernünk, ha meg is akarjuk cső- 
dálni.

— Pedig keressük akár Dante „Di- 
vina Comedia -jaban, akár Goethe mély 
költészetében, Michel Angelo vagy Tín- 
torello festészetében, Shakespeare fen
séges drámáiban, az énekek-énekében 
vagy a regények regényeiben olyan fel
emelő mozzanatokat: melyek a íélek- 
beni igaznak, a nagyszerűnek, a ma
gasztosnak olyan mély érzéseit idéznék 
elő: mintha a tudományok költészetébe 
elmélyedünk!

— A fantasztikus hír csak félig volt 
mese. Nincs szó ugyan ma Járt llakbói 
kombinált, vállcsuklókban forgó, re ül 
lésre alkalmas ,,angyal" szárnyakról, a- 
nem igenis szó van egy oíyan újszülött
ről, akinek a két kar és a derék oldalfa
lai között olyanféle börh.irtya képződ
ményei voltak, melyek leginkább a dene
vér vilorlaszárnyaira emlékezteinek. Az 
újszülött egyébként teljesen normális 
testalkatú volt és bőrhártya képződmé
nyei idővel elszáradtak. Ami a problé

ma élettani megoldását illeti: a kérdést 
talán meglehet világítani ontogenetíkus 

| és enepirikus alapon is — bár én nem 
I tartok kizártnak metafizikai lehetősége

ket sem, amelyeket talán legtalálóbban 
„lelki — átsugárzásnak" lehelne elne
vezni. Mondjuk például így:

— A repülés vágya — amint azt az 
Ikarus legenda is bizonvítia — már év- 

| ezredek óta szunnvad az emberiségben, 
a mai nemzedék lelkében már forrong, 
örvénylik, kitörni készül, hatóereie eset
leg nemcsak csodálatos gépalkotások- 

i bán: hanem természetfölötti vagy leg
alábbis annak látszó tényezők megter
melésében is megnyilvánulhat. . . Ha né- 
miképen transcend^ns megoldást aka
runk elfogadni: akkor az adott esetben 

1 úgy kel1 elképzelnünk a dolgot, hogy a 
! milliók lelkében felhalmozódó hala más 
j  lelki energia, titokzatos delejszerü lelki 
| átsugárzársal egv — bizonyára szintén 

a repülési vágy ideges lázában élő — 
anyai lélekben rögzítődik meg éc> ölt 
testet egy többé-kevésbhé jól vagy rosz- 

; szül sikerült — szárnyas újszülött alak- 
J  iában,

Élot{a r,i problém ák■
— Igaza van uram! Ez a felfogás tel- 

| jesen újszerű, sőt majdnem forradalmi.
| f̂ e Jaques Loeb szavai — mert hiszen a 
j fentiek szóról-szóra az ő tudományos 

felfogását tükrözik vi sza, — nem az 
okultizmus, hanem a modern élettani 

j  problémák birodalmába tartozik.
| — Űi és szédítő perspektívák nyílnak

neg e szavak nyomán, de Jaques Loeb 
| mindenesetre jogcímet tarthatott arra, 

hogy fejtegetéseinek költői és metafizi
kai mélysége fölött még azok is megér
tésre törekvő lélekkel gondoljanak, akik 
egyelőre csak hihetetlenül rázzák fejü- 
k t.

— Azokat pedig — bizonyára akad
nak elegen ilyenek — akik már a priori 
mereven elutasítják Jacques Loeb lé- 
lekát ugt :ási elméletét: tisztelettelje
sen. i é mi, méltóztassainak elfogad
ható magyarázatát adni a következő tu
dományosan megállapított metafizikai 
és an canderv. jelenségeknek:

1. A telepátia, vagy távolérzés csodá
latos megnyilvánulásainak;

2. A hipnózis számtalan változatainak, 
a hipnotikus álommal járó látnoki erő
nek;

3. A szuggesztiónak, vagyis a lélekre- 
hatás számtalan változatainak;;

4. Az agy, vagy gondolat átsugárzás 
— már ez is tudományosan megállapí

tott jelenség — csodálatos tüneményei
nek;

5. Az anyaság állapotával járó meta
fizikai lelki fogékonyságot, mely való
sággal a „lélektotografáiás" gazdag vál
tozatait mutatja fel:

— Egyelőre talán elég lesz annyit is 
csokorba kötni, a tudományosán megál
lapított misztériumokból, amelyekre ed
dig még sehonnét sem kaptunk elfogad
ható és megnyugtató magyarázatokat.

— Addig is szíves engedelmévei ra
gadjuk ki tárgyunk fejtegetéséhez a tu
dományos misztériumokból a két utolsót.

— Az agy, vagy gondolat kisugárzást 
úgy^bár úgy kell értelmezni, hogy ami
kor valaki nagyon erősen gondol, vagy 
valakik nagyon erősen gondolnak vala
mire — a tárgy mellékes — akkor akar
va, nem akarva: kénytelen ugyanarra 
gondolni egy jelenlévő második, vagy 
harmadik is. Ez tehát a gondolat átsu
gárzásnak egy titokzatos lelki vagy 
élettani folyamata, melynek jelenléte, 
ható ereje bizonyos esetekben: tudomá
nyos oldalról minden kétséget kizáróan, 
meg van állapítva és élettani működésé
ben leginkább a drótnélküli villamos hul
lámokhoz, vagy valamely delejes kisu
gárzáshoz hasonlítható.

— Ez volna, az egyik.
— Lássuk most a másikat, mely fe

lejthetetlen mesterünk, Jaques Loebnek 
„lélek — átsugárzási ‘ elméletéhez még 
sokkal közelebb esik.

— Egv — a terhesség kezdő hónap
jaiban. élő anva valamely testrészén — 
mindezek egészen közönségesen ismert 
dolgok — hirtelen kê p Jüiiut egy egér: 
bizonyos idő múlva világra jön az új
szülött és — ime a lélekíotograiálás 
csodálatos tüneménye — az újszülöttnek 
ugyanazon a testrészén ott látható az 
egér formája — és nem egy esetben a 
szőrzete is . . Ez pedig már nagyon is 
közel esik Jaques Loeb újszerű elméle
téhez, mert hiszen itt. már élettani elvál
tozásról van <=zó, az egér szőrzetéről, 
mely kétségtelenül csaJc a „iélekfotogra- 
fálás" titokzatos hatá a alatt jöhetett 
létre.

— Kétségtelen tehát, hogy a léleknek 
épen úgy megvan a maga titokzatos ob- 
jektivje, rögzítőlencse és „fényérzékeny 
lemeze" mint akár a legfinomabb és leg
tökéletesebb fotografáló készüléknek. 
Sőt még azt annyiban felül is múlja, 
hogy a lélek objektivje egy egér, egy 
cseresznye vagy eper alakjában valóság
gal domborművűket is tud produkálni!
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Ez pedig talán mégis valami: még azok 
szemébe is, akik Jaques Loebnél többet 
tudnak.

Rejtélyek, melyekre még nincs felelet.
A domborművű lélekfotografálás — 

fotosculptura — csodája azonban uiég 
ezzel sincs kimerítve, ha az anyaság 
kezdő állapotában lévő asszony — mint 
mondani szokás — nagyon elnézi magát, 
vagyis nagyon megcsodálja, nagyon a 
leikébe vési valamely szárnyas vagy 
négylábú állat alakját, egyszerre csak 
valóra válik a borzalmas csoda — állati 
torzszüiöttet hoz a világra . . .

— De mutassunk a terhességtől meg
ihletett anyának váratlanul egy gyönyö
rű képet, mely őt meglepi, mely lelkére 
váratlanul nagy hatást gyakorol és rö
vid idő múlva csodálkozva gyönyörköd
hetünk a gyönyörű újszülöttben, mely 
sem hozzád, sem anyjához nem hason
lít, hanem szakasztott mása: a „meg
csodált" képnek.

— Igen. Jól sejti. Tudományosan va
lóság az is, hogy az olyan özvegy asszo
nyoknak ,akik másodszor mennek férj
hez, második házasságukból igen gyak
ran születnek olyan gyermekeik, akik
nek arcvonásai teljesen az első férj arc
vonásaira hasonlítanak. Hogyan, miért? 
Ez a képzelődés erejével összekombi
nált lélekfotografálásnak egy újabb cso
dája. Az anya folyton maga előtt látja 
megha t első férje alakját, arcvonásait, 
és a lélek misztikus erejével ezeket vísz- 
szaadja, megrögzíti más apától szárma
zott gyermekeiben.

— Ha mindezeket egybevetjük, lel
kűnkön, elménkén átszűrjük: akkor 
nemcsak nincs jogunk ridegen kétel
kedni Jaques Loeb merész elméletében: 
hanem szinte várakozásteljesen tekint
hetünk ama nagy pillanat elé, amikor a 
,,homo angelicus" — a szárnyas ember 
— a milliók vágyódásának titokzatos 
lelkienergiájából megszületve: egy ihle
tett nap hajnalán csakugyan testet, for
mát — és szárnyakat ö lt . ..

Tudomány és vallásos meggyőződés.
— ön hihetetlenül rázza a fejét? — 

így tesznek bizonyára mások is . . .
— Dehát tudják-e ezek, hol az Igaz

ság, a végtelenség, az Örökkévalóság, a 
Minden?

— A tudomány mélységében és a tu
domány misztériumaiban, mert a tudo
mány sokkal gazdagabb misztériumok
ban, a legmisztikusabb vallásoknál is.

— A tudomány széttárja szárnyait: 
és e’röpít az örökkévalóság mélységeibe, 
ahol csodás, eddig soha nem sejtett új 
világok tárulnak elénk, ahol a foszfo- 
reszkáló emberi elme már nemcsak meg
sejti, hanem valósággal érzi is, a min
dent és mindenben jelenlévő Istent.

— Észrevétele teljesen téves. Az igazi 
tudomány sohasem volt ellentétes a val
lásos meggyőződéssel.

— Aki szereti gyarapítani ismereteit 
az örökkévaló dolgok felől: az mindin
kább úgy érzi, hogy lelkében Isten iránt 
egyre fokozódik a bámulat, amint bel
jebb és beljebb hatolhat a tudomány 
végtelenségébe.

— Vannak égbenyuló magaslatok ezen

az úton, ahol a reszkető hit és a szikla
szilárd tudomány — e félreérteit két 
testvér — hirtelen egymásra ismer, ösz- 
szeölelkeznek és lelkűk egymásba olvad.

— Ezek az „ihletett meglátások" és 
sejtések nagy pillanatai.

A testté vált Ige .. .
— Ha lelkünk szárnyain hirtelen visz- 

szafelé repülünk kétezer esztendőt, újra 
olyan korban találjuk magunkat, amikor 
a milliók lelkében reszkető sejtelem és 
sóvárgó vágy ég.

— Mire vágynak, mit sejtenek, mi 
után sóvárognak e népmilliók?

— Üstökös megjelenését, csillagok 
hullását várják? — a vulkánok kitörését 
vagy a közeledő földrengést érzik? — 
vagy talán már az ő lelkűket is a re
pülés ideges vágya ihlette meg?

— Nem. Nem várják, nem sóvárogják, 
nem érzik ezek közül egyiket sem.

— Valami egészen más, valami ki
mondhatatlan, valami megnevezhetetlen 
az, amitől a milliók lelke reszket, mint 
vihar és villám közeledésétől a delej tü.

— A lelkek megváltását várják . ..
— Ezt hirdetik papjaink, erről mon

danak jósigéket prófétáik, ez van meg
írva az írásokban.

— És a mibiók várják, sóvárogják az 
Eljövendőt, az Igének testté válását, a 
Messiás megszületését, a lelkek megvál
tását.

— És a milliók lelkében reszkető se j
telem, a milliók lelkében forrongó, ör
vénylő vágy, mint valami titokzatos d e 
lejes kisugárzás, mint valami láthatat
lan villamos hullámzás: testté váhk, meg 
rögzítődik egyetlen, anyaságtól megih
letett — és az Ige után szintén lázasan 
sóvárgó — asszonyt lé lek b en . . .  A 
bethlehemi jászolban pedig világra jő az 
Istenember, a lelkek megváltója . . .

— És ma, az Úrnak 20. századában, a 
megszületett és a Mesterben inkarnáló- 
dott Ige — annak bizonyságául, hogy 
valóban megszületett ötszáz millió ke
resztény ember lelkében él!

— íme: a keresztény hit legjobban 
ostromolt alaptétele — az Istenember 
megszületésének titka — a modern tu
domány ,.villamos lámpájának" megvi
lágításában . . .

— íme: a tudományos keresztény teo
lógia sziklaszilárd alapköve! Építsék fel 
rá a tudományos hit nagyszerű Phan- 
teonját *— az enyémnél avatottabb ke
zek!

— Monsieur — hajnalodik.
— Lehelnek olyan sférák, ahol a 

legegyszerűbb és legtudatlanabb ember 
megérzi Istent — és világosan meglátja 
oly problémák megoldását, amelyekkel 
eddig a legnagyobbak lángesze sem tu
dott megbirkózni.

— Erre tanít mindnyájunkat Jaques 
Loebnek — felejthetetlen mesteremnek 
nagyszerű „lélek átsugárzási" elmélete!

Jókai
Irta és a rákosszentmihályi Jókai ün

nepélyen felolvasta: Szegedy László

Rohan a perc az élet végtelenjén,
De megállást parancsol most e nap; 
Égfelé száll a mirha és a temjén 
Szemünkbe egy név lángcsóvája csap.

Jóka i! Te fény, Te dal, Te ének! 
örö k  levés a múlás peremén:
F eléd  szárnyal ma minden magyar lélek 
Feléd  hozsannáz minden bús remény.

Jóka i! A sötét magyar éjben,
— Oly sokáig Te voltál csillagunk:
És újra Te világolsz örök fényben, 
Amikor újra elborult N apunk. . .

Jóka i! Ma újra lángra gyullnak 
Magyar égen a fázós csillagok:
És lángolásod gyöngyei lehullnak 
Hol Téged ünnepelnek magyarok!

Jóka i! Te zengő csodahárfa 
Melytől a bánat életre derül: 
Varázslatodnak nincs többé határa 
Híred Zenittöl-Nadirig repül.

Jóka i! Ki harcunk tollal vívtad: 
Függeszd reánk jóságos kék szemed!
A magyar sorsot csillagokba Írtad 
És beragyogsz egy árva Nemzetet.

Jóka i! A lelkek  rózsáskertje 
Neved napjától mind-mind kivirul:
És hitünket a virágokba rejtve:
Te felragyogsz új rózsás hajnalul.

Jóka i, ki lettél égi szóra:
A dicsőség szekerén szállsz tova:
— Míg Jóka ika t szül a magyar róna 
A magyar Nemzet nem vész el soha!!

Szegedy László.

DR. I.AMPÉRT GÉZA. 
költő, író, a Petőfi Társaság tagja, 
a Nemzet munkatársa, kinek ,,A 
gárda virága" c. most megjelent 

regénye nagy sikert aratott.
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Nagykőrös
Földrajzi fekvés, terület, népesség.

DR. DEZSŐ KÁZMÉR,
Nagykőrös polgármestere, akinek 
elsősorban köszönhető Nagykőrös 

rohamos lejlődése.

Nagykőrös rendezett tanácsú város a 
Duna és Tisza folyók közé foglalt közép 
részén, sík, homokos vidéken, a Nagy- 
Magyar Alföld közepén, Kecskemét és 
Cégléd városok között a Budapestről 
Cegléden és Kecskeméten át Szeged, 
Orsóvá felé menő vasúti fővonal mel
lett, a Dunától körülbelül 50, s a Tiszá
tól körülbelül 30 km,-nyire, az Adria 
tenger felett átlag száz méternyi ma
gasságban fekszik.

Lakossainak száma körülbelül 30.000, 
színtiszta magyarok. A város és hozzá
tartozó határának területe 66.812 ka- 
tasztrális hold.

Története.
Mint neve is mutatja eredeti ősrna- 

gyar város. Keletkezésének pontos ide
jét bár okmányokkal igazolni nem tud
juk, de ténybeli adatok igazolják, hogy 
eredetét a magyar nemzet honfoglalásá
nak első századaiban, tehát a 10—11-ik 
században — kell keresnünk. Úgy ha
zai, mint külföldi történeti kútfők meg
egyeznek abban, hogy a magyar hon
foglalás legelső nagy döntő csatája a 
Nagykőröshöz közel fekvő Alpár meze
jén folyt le. Erre az ütközetre a hon

alapító Árpád vezér hadai a csata előtt 
a Nagykőrös város határába tartozó 
Tetétlen pusztán szállottak táborba. A 
honfoglalás után fejedelmi birtok, majd 
később királyi birtok lett. 1241-ben a 
nagy tatárpusztításkor már megszállott 
község volt s több kiváltságos szabadal
mat szerzett; úrbéres jobbágyi szervezet 
alá pedig soha sem került. 1423 majd 
1435-ik évtől kelt okmányok már ,,hely
ségének, illetve ,>falu“-nak (possesio) 
nevezik. A török pusztítás idejéből való 
egy 1593 évi okmány már „városénak 
mondja.

Hatóságok, hivatalok.
Járásbíróság, m. kir. állampénztár, 

pénzügyőrség, csendőrszakaszparancs- 
nokság, m. kir. államrendőrségi kapitány
ság, m. kir. államrendőrségi bejelentő 
hivatal, m. kir. posta-, távírda- és táv
beszélő hivatal, államvasuti forgalmi 
főnökség, kir. közjegyző.

A város határa.
A város külső területén a tanya- 

rendszer szerint lakik a lakosság azon 
része, kik vagy a saját birtokaikat mű
velik, vagy mint a birtokos gazdasági 
munkásai a munkahelyükhöz vannak 
kötve; mert míg á városban lakva,'az 
egyes birtokokra naponként kijutnának.

nagy fáradságnak tennék ki magukat, 
másrészt pedig hiábavaló sok munkaidőt 
veszítenének; addig a birtokokon levő 
állatállomány is folytonos gondozást és 
felügyeletet igényel. Ezek a tanyai épü
letek úgy tisztaság, rend, mint csinosság 
szempontjából alig különböznek a vá
rosi építkezéstől. Minden tanyához jár
ható kocsiút vezet. Az itteni tanyákon 
lakók közbiztonsága teljesen szilárd; 
mert ép úgy, mint bent a városban a m. 
kir. államrendőrség, úgy a külterületen 
a m. kir. csendőrség működik nagy ta
pintattal és kifogástalan eredménnyel.

Közművelődés.
A  népoktatási intézmények részint 

városiak, részint egyháziak. Mind a há
rom felekezet: református, róni. kalho- 
likus és izraelita tart fenn népiskolá
kat, míg a város külterületén — a ta
nyákon levő összes népiskolákat a vá
ros tartja fenn. A népiskolai tanítás in
gyenes. A kisdedovókon és elemi isko
lákon kívül van iparos és kereskedő 
tanonciskola, református főgymnasium, 
református tanítóképző-intézet, női pol
gári iskola.

A közművelődés ügyét szolgálják még 
a ref. főgymnasium 20.000 kötetnél több 
kötetet számláló könyvtára s külön 
kéziratgyüjteménye.

A lakosság jellem zése.
A város népe törzsgyökeres magyar 

faj, határtalan ragaszkodással régi ha
gyományaihoz, mérsékletes életmódú, 
tiszta, rendszerető s rendkívül józan 
felfogás a bölcs mérséklettel párosulva. 
A tiszta, józan erkölcsi elvek szerint 
való nevelés áldásos hatása mutatkozik 
e népen s ezek nevelik benne a munka
bírást, a munkakedvet és kitartást oly
annyira, hogy a nyári nagy gazdasági 
munka idején hajnali két órától — egy 
fél órai délutáni pihenővel megszakítva 
este 9 óráig szakadatlanul dolgozik. 
Mindezen szorgalomnak bizonyítéka a 
nagyfokú vagyonosodás.

Nagykőrös városháza, mely 1738-ban épült.
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Dr. Paupera Ferenc
kormányfőtanácsos, nemzetgyűlési képviselő, a Földhitelbank r.-t. elnök-vezérigazgatója.

Paupera Ferenc nem azok közé 
tartozik, akiket a szerencse sze
szélyes hullámzása vetett felszín
re. Évtizedes, tervszerű munkával 
tette naggyá a Földhitelbanka- és 
komoly értékes munkássága révén 
lett ismertté neve mindenki elölt. 
A Földhitelbank mintaintézet Pau
pera Ferenc neve pedig fogalom, 
mely tudást, hivalottságot, ko
molyságot jelent. Egyénisége köz
vetlen és lebilincselő. Munkabírása 
szinte emberfeletti. Szavát ritkán 
hallja az ország, de ha megszólal, 
akkor általános figyelem kíséri 
megnyilatkozását. Ha gazda.-ági 
kérdésekről nyilatkozik, akkor a 
lényeget, a valóságot vizsgálja 
kezét a beteg szervezel ütőerén 
tartja. Szavai egyszerűek, de min
denkor súlyosak, igazsággal telí
tettek, Józan, világos elftie, de 
azért egyéniségében van valami 
kedves, költői vonás. Igazi úr. Fi
gyelmes, jóindulatú. A tisztvise
lők őszintén szeretik. Bank ja egyet
len tisztviselőt sem bocsátott el. 
Paupera Ferencre még nagy fel
adatok vá.rnak. Kíséletezők. szó
lovagok helyett igazi értékekre 
van ma szüksége e szerencsétlen 
országnak. Paupera Ferenc ne- 
mesveretü egyéniség és tiszta, ki
vételes értéket jelent.

Közgazdasági életünk vezérfér- 
fiai közül Paupera Ferenc az első, 
akit ebben a rovatban olvasókö
zönségünknek bemutatunk. Köz
gazdaságunk szomorú romjai fe
lett már sokan kísérleteztek az 
újjáépítéssel, Paupera Ferenc ne

vét is többször emlegették, ami
kor pénzügyminiszteri válsággal 
bajlódott az ország. De Paupera 
Ferenc nem törekedett a bársony
szék felé. Ma már mindnyájan 
tudjuk, — elég keserves volt a 
tapasztalat, — bogy hangzatos 
jelszavakkal, kecsegtető optimiz
mussal nem lehet felépítenünk 
azt, amit egy évtized rombolt le 
körülöttünk. Komoly munkára és 
komoly munkásokra van szüksé
ge az országnak, nem sarlatánok, 
hanem szerény, bölcs közgazda
doktorok munkája lehet csak ered
ményes. Paupera Ferenc egyéni
sége felé talán éppen azért fi
gyelt várakozással a közvélemény, 
mert az ő munkássága és egyé
nisége a legteljesebb mértékben 
jelenti mindazon feltételeket, 
amelyek az igazi teremtő erő ki- 
teljesedéséhez s a hivatott vezér- 
ség szerepének betöltéséhez 
szükségesek.

A háborútól már évek választa
nak el bennünket, de még mindig 
ezer sebtől vérzik az ország. 
Még mindig mankón bicegünk s a 
tudós közgazdasági doktorok a 
legfurcsább recepteket próbálják 
ki rajtunk.

Az idő múlik, szenvedésünk 
nemhogy csillapulna, de egyre nö
vekszik, Azt hisszük, mindenki 
szíve szierint beszélünk, amikor 
azt kívánjuk: jöjjön már el az igazi 
gyógyulás ideje s a Gondviselés 
küldjön olyan igaz embereket a 
vezérvonalra, mint Paupera Fe
renc,

Ünnepre készül a lelkem

Ü nnepelj lelkem , új Sión lev é l;  
M elynek orm ára Szent útak vezetn ek, 
És rajtuk istenszom jas em berek ,
S virágos ággal tiszta tejükön  
F eh ér  rd ő kb e  redőzött szüzek

E m eld  le l  tornyod a  k é k  eg ekb e ,  
F ü rd esd  aranysugárban csú csodat,
S m ely ek  rég em berváron á llan ak  
R eszkessen ek  nagy, ünnepi öröm ben  
A rózsa lán cos h ó feh ér  fa la k .

Ü nnepelj lelkem , új A ratat lev é l; 
H egység , am elyn ek o la jfá iró l  
B ék eág a t  szakítva szállón ak,
K é k lő  egekben , ives szárn yalással 
F eh ér , szelíd , szen telt m adarak .

ü n n ep e lj  le lk em , új H indukusz lev é l;  
S zen t hegység, ah o l irdatlan  csú csok

E m etlk  égn ek  bü szke  le jü k et,
S h o l fén yes, tiszta, fen ség es  m ag asok  
Érintetlen  és szűz le lk e t  leh e ln ek .

ü n n ep e lj  lelketn , H im alaya vagy;
H egység, am ely n ek  gazdag  m éh ibö l 
É letet osztó , n agy v izek  fa k a d n a k ,
S g azd ag ság od at osztva h o rd já k  
Észak, k e le t , d é l  és  nyugatnak.

S m indenütt, szerte a pusztaságban , 
[M erre a  Szent heg y ség bő l fa k a d t  
Zuhogva-zúgó v izek  á r ja  tör,
É let, — virágos, bom ló, terh es  é le t  
F a k a d  term őtlen  em berm ezőkből.

Ü nnepelj le lk e m ; Isten  tem plom a  
T árd  k i  kap u d  m ost, nyugat és  ke le t ,  
T ája id ró l a  hozzád  tód u lok  
S arutlanul b e lé d  h ad d  lép jen ek ,
F eh ér  o ltá rod  n ek ik  m u tasd  m eg : _
H asadt eg ekb ő l, égi harson ák  közt.
M elyen az U rn ák á ld ó  k eze i  
Sugár k év éb en  k ő  táb lá i em e lte k .

R em tey  G yörgy.

Világ romján
Világ rom ján , ten g er  búsúláson  
H egedű  az egyv igaszta lásom .
A vonó, m íg  ra jta  m ozg olód ik ,
Nem is h o z zá : hozzám  sú ro lód ik .

Húr v ag y ok  én, r á sz ere lv e  téve 
F ö ld i  v ilág  k is  h an g szekrén y ére '
E gy ik  v ég g el a  fab ö lcső -szö g re ,
M ásikka l a kop orsó h o z  k ö tv e ,

H egedű  kis  v ékon y  v on ó já tó l  
M egm ozdulok, m int jég  a  sugártól, 
E lo lv a d o k , b e á ra d o k  zengve,
Zúgva, súgva, b e  a  v ég telen be.

Nem á llo k  m eg s eh o l  a  világon,
Sem m i p a r tjá t  m ossa  a  hullám om , 
B e lec so rog  az Isten  szivébe,
Mint kön n y  s z ö k ik  onnan a  szem ébe.

Nem k e ll  n ek em , nem  k e l l  ö rök -é le t ,
Húr leg y ek , húr, von ó-n yü tte lé lek ,
Húr, m i re sz k e t  k ín ja  gyön yörében  
S e lp a ttan  a  n óta  kö zep éb en .

B o ro st  S ándor,
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A kereszténység és turánság
Irta: Hegyeskúti Károly.

III.
Míg az egyes kisebb egységek ú. m. 

egyén, család feladata többé-kevésbbé 
ismeretes, addig egy nép feladatát alig, 
egy fajnak a feladatát pedig épenséggel 
leehtetlen meghatározni. Ezen nem cso
dálkozhatunk, ha meggondoljuk, hogy e 
faji öntudat épen úgy. mint a többi fa j
nál, a turániaknál is még csak csecsemő 
korát éli. Az pedig könnyen megérthető, 
hogy az öntudat teljes felvillanása elölt, 
sőt azután is jó ideig nem lehet feladat
ról beszélni. A népeknél pedig a fejlő
dés folyamata nagyon lassú; mennél na
gyobb a száma, annál lassabban fejlődik, 
így van ez a 600 milliónyi turániaknál 
is. Ehhez járul még műveltségüknek rop
pant széles alapja, amelyen a haladás 
nem vehető olyan könnyen észre, mint a 
keskeny alapon hirtelen magasba emel
kedő nyugati műveltségnél. Olyanok va
gyunk, mint az óriási távoli bolygók, 
amelyek épen nagy tömegüknél fogva 
több időt igényelnek fejlődésüknek ama 
pontjáig, amelyen a szerves élet megin
dulhat rajtok, föltéve persze, ha ez felül
ről is így rendeltetett.

A feladat fejismerése tehát csak ké
sőbb következik be. A görögök is öntu
datlanul müvészkedtek jó ideig és csak 
később jöttek rá, hogy ok az elsők, akik 
a művészetekben megtalálván a helyes 
utat, a világ számára irányadók lettek, 
így jártak a latinok is a maguk hatalma
san kifejlett jogrendszerükkel és így tör
pékkel, akik csak nem régen eszméltek 
tént ez a jelenkorban is a nyugati né- 
arra, hogy ők szélesítették, fejlesztették 
ki a természetbuvároskodást és ők adtak 
technikát a világnak.

Feladatunk ezidőszerinti fel nemisme
rése ne ébresszen hát kétkedést szívünk, 
ben és különösen ne ámítsuk magunkat 
azzal, hogy mi tétlenül lézenghetünk a 
világon. Az Isten nem ok nélkül terem
tett meg 600 millió embert közös vér- 
alkattal, hasonló tulajdonságokkal és 
jellegzetességekkel. El fog jönni az idő, 
amidőn mi is mint egységes turáni faj 
teljes öntudattal fogunk a nagy munkán 
szorgalmatoskodni, de addig mind az 
egyeseknek, mind a családoknak, rokon

Ságoknak továbbá népeknek külön-külön 
és együttesen még nagyon sok közbeeső 
feladatot kell megoldaniok.

Isten nélkül minden munka sivár, tar
talmatlan, meddő. Az Ő segítségét nem 
mellőzhetjük a turáni egység megalko
tásánál sem. Kell, hogy minden cseleke
detünkből, amit ezen a téren végzünk, 
Krisztus urunk tanításának szelleme 
áradjon széjjel. Ez alatt nem az értendő, 
hogy saját vallásaink tökéletességéről 
térítési szándékkal beszélgessünk más 
vallású véreink előtt. Ellenkezőleg. Ne
künk keresztény turániaknak egy szóval 
sem szabad érinteni vallásunkat, legfel
jebb, ha kérdést intéznek hozzánk. A 
térítés hivatottak dolga. Legalább ez al
kalommal a nagy cél érdekében, — 
amely akárhogy forgatjuk is, csak a min
denható dicsőségét szaporítja — úgy 
kell, hogy legyen, mert különben ártana 
az ügynek. Ugyanis véreink épen úgy 
meg vannak győződve a saját vallásaik 
tökéletességéről, mint mi a magunkéról. 
Hozzájárul még az is, hogy theológiai 
kérdésekben járatlanok vagyunk, így na
gyon könnyen szavunkon foghatna a be
felé fordított tekintettel járó, éles eszü 
keleti testvér, ami bizony nem használna 
a keresztény eszmének. E téren úgyis 
elég bajt okoznak a különféle keresztény 
felekezetek hittérítői is, akik egymásnak 
kölcsönös lekicsinylése és egymással el
lenkező tanok hirdetése által, elvesztve 
tekintélyüket, nem tudják a kialakult 
vallással és világnézettel bíró ázsiai né
pek között azt az eredményt meg se kö
zelíteni, amelyet más helyeken elérhet
tek. Tehát hagyjuk a vallásunkat érintő 
beszélgetést, ellenben hatványozottan 
ügyeljünk arra, hogy cselekedeteink ne 
kerüljenek összeütközésbe az írás sza
vaival.

Több mint bizonyos, hogy a turáni né
pek közötti érintkezés a nagy távolsá
gok miatt sohasem válik általánossá, az 
csak az egyes népek műveltebb elemei 
között fog lebonyolodni. Megtörténhetik 
azonban az is, hogy tőlünk nagyobb em
bercsoportok fognak oda kimenni új meg
élhetési lehetőségeket keresve. Már most 
az a kérdés, hogy vájjon milyen hatás

sak lesz ez az érintkezés a szereplő ma
gyarok keresztény hitére.

Mielőtt e kérdésre válaszolnánk, ré
szesítsük figyelmünkben az alábbi tör
ténetkét, melynek szereplője egy római 
katholikus vallású magyar liszt.

Ez az ember orosz hadifogságban fo
goly török tisztekkel került össze. Hogy, 
hogy nem, nagyon megkedvelte őket, 
megtanulta a nyelvüket is. Az idő folya
mán, társalgások közben természetesen 
olykor-olykor vallási kérdések is felve
tődtek. A mi magyarunk ámulva látta, 
hogy miként dőlnek romba a mohame
dánizmusról otthon szerzett összes kép
zetei, miként vedlik át az általunk is
mert ,,pogány" török istenhivővé, aki a 
Mindenhatót Allah-nak nevezi és mel
lette semmiféle más istent nem tűr meg. 
Ámulva látta, hogy a „pogány" török a 
mi összes prófétáinkat, Szent Józsefet, 
Szűz Máriát, Jézus Krisztust elismeri és 
neveiket mindenkor a legnagyobb tisz
telettel ejti ki. Ámulva hallotta, hogy a 
törökök hisznek Krisztus urunk újrajö- 
vetelében, amely szerintük pénteki napon 
fog megtörténni és ezért minden pénte
ken Damaskusban fogadására készen áll 
egy müezzin, aki egy minare erkélyén 
vár reá.

Csodálatos változás ment végbe az il
lető lelkében. Kezébe vette a bibliát és 
olvasgatni kezdett. És ez az ember, aki 
fiatalabb éveiben ítélőképesség hiányá
ban birkamódra követve a modern esz
méket atheista volt, később pedig külö
nösen a háború által rákényszerített 
gondolkozás folytán pantheistává vált 
— egyszeribe rájött arra, hogy minden 
az ember belső létére vonatkozó kérdés
re legyen az a legújabb is, a legponto
sabb feleletet a bibliában találja meg és 
hogy csak a személyes Isten lehet a vi
lág ura. Évekig tartó nyugtalan bukdá
csolás után odajutott, ahol gyermekkora 
után elhagyta a neki megmutatott útat. 
Más szemmel nézte ezután a mohame
dánizmust is, követőiben önmagával 
egyen értékű, küzdő embereket látott, 
akik ugyan más úton, de az övével meg
egyező irányban haladnak az absolut vi
lágosság felé. (Folytatjuk.)
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A Lampich-Toroczkay- 
féle vitorlázó gépmadár

Magyar agy szülte, magyar lel
kesedés és áldozatkészség adta a 
levegőnek. Míg a németek, ango
lok és franciák milliárdokat cs 
milliárdokait költenek arra, hegy 
a vitorlázó repülésben mennél 
előbbre haladjanak, addig mi ma
gyarok semmit, de semmit.

A vitorlázó repüléssel is úgy 
vagyunk, mint annak idején a rá- 
kosi repüléssel. Akkor sem törő
dött senki pilótáinkkal, a maguk 
erejéből leltek naggyá, a világ 
Legbravurosabb repülőivé.

Most sincs maecenása az avia
tikának hazánk; an.

És mégis elkészült az első ma
gyar vítoflézó repülőgép Lampich 
Árpád mérnök és Thoroczkay Pé
ter gróf jóvoltából, ök  ma a nem
zet igazi hősei. Sajnos a nemzet, 
nem sokat törődik egyelőre ve
lük, pedig amit alkottak nagy s 
a jövő szempontjából ma még fel- 
érlékelhctetlen eredmény.

Kaszala, volt tábori pilóta még 
tavaly ősszel, másfélórás lebegő 
repülésével új rekordot állított fel 
a magyar légi biciklivel.

Maga a gépmadár hossza 5.5 
méter szárnyfelülete 10 m. Az 
őszi gépben mindössze egy kis 6 
lóerős segédmotor működött, ami 
csupán arra való volt, hogy a gé
pet mindaddig emelje, míg vitor
lázásra alkalmas légáramlatba 
nem kerül.

Mos>t lázas munka folyik Lam
pich műhelyében. A németor
szági versenyekre készülnek, 
hová a német hivatalos köreik hív
ták meg őket. Németország már 
fölfigyelt a magyar találmányra.

Nem sokat változtatnak a régi 
gépmadáron, csak tapasztalatai
kat egészítik ki. 12 lovas motor
ral cserélik fel az előbbit s amel
lett egy két személyes iskolagé
pet is szerkesztenek,

Kaszala vezeti most is majd az 
első magyar vitorlázó repülő
gépet s hisszük, Magyarország di
csőségére.

A „Nemzet" büszkén hirdeti nagy
ságukat, sok szerencsét kíván 
magasztos vállalkozásukhoz s fi
gyelemmel kíséri eredményeiket, 
hogy a magyar olvasóközönségnek 
mindig beszámolhasson róluk.

Repülők pusztulása a sivatagban
Rómából táviratozzak, hogy 

a kirenakiai repülőtér főnöke két 
repülőtiszt és egy mechanikus 
társaságában Benghasiból íölszál- 
lolt Gia-Zabul 'környékének ki
kémlelésére.

Februárban történt útrakelésük.

Branckcr, az argói ke eskeiclmi 
aviatika vezetője índiából Buda
pestre repült. Itt a mátyásföldi 
repülőtéren szállott le.

Tavaly ősszel indult el London- ; 
ból Konstantinápolyon keresztül | 
Indiába, hogy tárgyalásokat foly- j 
tasson a britt-indiai légivonal ki- j 
építése ügyében,

A telet Indiában töltötte s csak j

Minden olasz rcpülőállomásról rc- 
pülőrajokat küldtek fölkeresésük
re, de eddig semmi eredmény 
nincs. Azt hiszik, hogy a bátor 
repülők a sivatagban lelték ha
lálukat.

nemrégiben szállott gépbe Bom- 
bayban és a magyar Aeroszövet- 
ség meghívására Budapestre re
pült.

Rövid néhány óra után Bécs 
felé folytatta útját. A gép, me
lyen oda-yissza repült De Ila- 
villand típusú és 230 lovas Sidc- 
ley Puma motorral van leszerelve.

4000 láb magasból 
leugrottak

Newyorkból jelentik: Texasban 
két katonai repülőgép 4000 láb 
magasságban hirtelen kigyúllaüt 
és alázuhant. Két pilótájának 
azonban sikerüli az ejtőernyőket 
idejekorán kifeszíteni s így sér
tetlenül földet értek.

Ez az első eset, hogy égő repü
lőgépről ily csodálatosan megme- 
nekedtek.

#
Uj világrekordot 

állítottak fel a franciák
Marseílles-bő! írja tudósí

tónk, hogy Werncry francia avi- 
atikus vitorlázó repülőgépével 9 
óra 17 percig volt a levegőben. 
Ez a repülés jelenleg a lebegő re
pülés világrekordja.

Az angol polgári repülés 
főnöke Budapesten volt

A megrozsdásedott 
Zeppelinek

Newyorkból írja levelezőnk, hogy 
ott a németek által szállított Zep
pelinek fémlemez burkát a rozsda 
kikezdte. Most a vegyészek az. 
igyekeznek megállapítani, hogy mi 
okozta ezen elrozsdásodást.

*
Ford léghajókat akar 

gyártani
Newyorki távirat szerint Ford, az 
autógyáros, akinek gépkocsiai az 
egész világon közkedveltek, most 
léghajókat akar gyártani.

Amerikában minden hatodik em
bernek van Ford-autója . s most 
ugyanezt akarja Ford elérni a lég
hajóval is.

A Magyar Aaeroszövetség min
dent megtesz a magyar aviatika 
érdekében, ami a lelkesedést illeti. 
De hát sem a közönség, sem a hi
vatalos faktorok nem támogatják 
elegendően.

Vannak konstruktőrjeink, van
nak pilótáink, csak egy nincs; nin
csen pénzünk.

Pedig egy kis áldozatkészséggel 
csodákat művelhetnénk.

Brittániában feltalálták a jövő hábo
rújának legfélelmesebb fegyverét

Londonból táviratozzák, hogy ott | hoz vonzák. Minden találat bizto* 
egy oly ágyúval kísérleteznek, Az angolok evvel feltalálták a jövő 
melynek lövegei mágnesesek s így háborújának legfélelmescbb íegy- 
a repülőgép fémalkatrészei maguk- vérét.
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Prsemysl vára repülőgépről 10 év előtt

Premysl bevételének tízéves fordu
lóján, bemutatjuk egyik vitéz piló
tánk felvételét. A vár akkor az 

oroszok kezén volt.
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A rádió telefon
Irta: S zeg ed i V arga J ó z s e f ,  oki. 

gépészmérnök.

A drótnélküli telefon gondolata 
nem uj. Hogy a hun történelmi 
időkbe tekintve vissza egy példát 
említsek: Attila király idejében 
Buda és Bizancz között hírnökök 
álltak egy kiáltásnyira egymástól. 
Ezek az élő telefonpóznák továbbí
tották Európa rettegett mának pa
rancsát.

Az emberekben mindég meg volt 
a törekvés a vezetéknélküli távol- 
bavaló érintkezés felé, de az ahhoz 
szükséges technikai műveltség hiá
nyában az egész szűk keretek kö
zött mozgott. Csak az utolsó év
tizedek nagy elméinek kitartó nehéz 
munkája hozták meg szálmára ezt a 
lehetőséget. • De különösen az 
utolsó évek úgy, hogy ma már a 
rádiótelefon segítségével többezer 
kilométer távolságra is közvetlen 
érintkezhetünk.

A rádiótelefon lényegét egy hang
tani példával hasonlíthatom össze. 
Hangszálaink rezgése a levegőt is 
rezgésbe hozva hangot keltenek. 
Ezek a hanghullámok a körülöttünk 
lévő levegőben mint hordozó kö
zegben tova terjednek. Ha ezek a 
hullámok a halló szervünk dobhár
tyájába ütköznek, azt rezgésbe 
hozva a hang érzetét keltik. Ha
sonló folyamat játszódik le a rádió
telefon és felvevő állomás között is.

Képzeljen el Kedves Olvasóm 
egy hatalmas nagy ablaknélküli

termet, melynek a hangvisszaverő
dés csökkentése céljából a falain 
nagy, függönyszerü burkolat hull 
alá a padlózatát pedig parafa réteg 
burkolja. Ez a leadóterem. A te
remben a közönséges telefonénál 
érzékenyebb m ikrofon  van elhe
lyezve, amit a leadó teremben játszó 
zenész vagy felolvasó hanghullátnai 
rezgésbe hoznak. A leadó készü
lékben elektromos rezgéseket kel
tünk, amit a mikrofon elektromos 

I rezgéseivel modulálunk. A rezgé
sek elektromos hullámokat hoznak 

l létre s ezek a módosított rezgések 
j mint elektromos hullá'mok hagyják 
j  el a leadó állomás antennáját,
! Ahogy a hangszálunkkal keltett 
j levegőrezgés tova terjedve a halló 
| szervünk dobhártyáját rezgésbe 
I hozzák, hasonlóan a leadóállomás 
| elektromos hullámai is tova terjed

nek s arra alkalmas felvevőkészii- 
S lékben rezgéseket keltenek. Csak- 
! hogy itt az elektromos hullám hor- 
| dozó közege nem a levegő, haneim 
| az egész világűrt betöltő hypote- 
I tikus valami, ú. n. éter. A hullámok 
; terjedési sebessége a fényével egyc- 
i zik, másodpercenként 300.000 ki- 
| lométer.
< Ha a leadó-állomás hullámainak 
í egy igen kis része a felvevő-állo- 
I más antennájába ütközik, akkor ab- 
! bán rezgéseket kelt. Ezek a rezgé- 
i sek megegyeznek a lcadó-állomás- 
nak 'modulált rezgéseivel, de erős- 

| ségük kisebb, mert a leadott hullá- 
! moknak csak egy igen kis része üt

közik a felvevő antennába. Ezek 
szerint a leadó-állomáshoz köze- 

I lebb levő felvevőik erősebb hullá

mait ugyanazon időben számtalan 
felvevő-állomás veheti.

Még azt hiszem, emlékezetünkben 
él kedves olvasóimnak a fizikából 
jól ismert tűn élmény, hogy ha egy 
hangvillasorozat mellett egy hang
villát megütünk, akkor a sorozat
ból a megütött hangvillával meg
egyező önrezgésszáinú megszólal, 
rezon ál. A meg nem szólalt hang
villáknak bármelyikét megszólaltat
hatom, ha az ön rezgésszámát meg
változtatom azzal, hogy a tömegé
ből levágok vagy hozzátapasztok a 
szerint, hogy az önrezgésszáma ki
sebb vagy nagyobb. Az önrezgés
szám változtatást han g o lá sn ak  ne
vezzük.

A leadó-állomás egy meghatáro
zott rezgésszámra beállított készü
lékkel ad le. A felvevő készülék 
csak akkor alkalmas a felvételre, 
ha az önrezgésszáma megegyezik a 
leadó-állomás önrezgésszámával 
vagy másképen azzal rezon ál.

A leadó-állomások rendszerint 
nem a rezgésszámot, hanem a hul
lámhosszúságot adják meg. Ha a 
másodpercenkénti rezgésszámmal 
elosztom, a hullám sebességét, ka
pom a hullámhosszúságot, A leadó
állomások különböző hullámhosz- 
szúsággal dolgoznak s így a telvevö- 
készülékünkel módunkban van a 
hangolással (rezgésszám változta
tás) annak az állomásnak a hullá
mait felfogni, amelyiket éppen 
akarjuk. Az egyes állomások a hűi 
lámhosszúságot s pontos időre 
szóló programmjukat rendszerint 
előre lapok útján közlik.

A felvevő antennába ütköző hul
lámok okozta rezgések, hallószer
veinkkel fel nem fogható gyors rez
gések, Ha elég közel vagyunk a 
leadó-állomáshoz, (30—40 km.) 
akkor egy igen egyszerű ú. n. de
tektoros készülékkel a közönséges 
telefonkagylónál érzékenyebb hall
gató útján, fülünk által is hall
hatóvá tehetjük.

Ha a távolság nagyobb, akkor a 
rezgéseket az ú, n. e le k tro n 
c sö v ek  segítségével meg kell erősí
tenünk.

A felerősítéseket lehet fokozni 
annyira, hogy a „hangosan szóló“ 
segítségével több kilométer távol
ságban is hallhatóvá válik.

A felvétel céljaira nem minden 
idő és hely egyformán alkalmas. A 
nyári hónapok légköri kisülései 
rendkívüli erős mellékzörrejek oko
zói, különösen ú. n. m ag as an ten n a  
használatánál,

A felvevő-állomás környezetében 
í az elektromos vezetékek zavarólag 
: hatnak a felvételre, a fémtartalmú 
! anyagok vagy maguk éppen a 
! fémek, elektromos árnyékot okoz
nak, így pld. egy fémtető burkolat 

! a felvételt lehetetlenné teheti.

Tekintettel arra aZ élénk érdek
lődésre, ami a XX. század legbámu
latosabb alkotása iránt minden ol- 

: dalról megnyilvánult, a jövő szá
munkban a rádió fejlődését, a leadó 
és felvevő készülékeket fogom is- 

! mertetni. Egyben alkalmat akarok 
szolgáltatni arra, hogy kedves ol- 

: vasóink vásárolt készülékeik tu- 
' datos használatát elsajátíthassák.

— Mese Amadémnak. — Hangay Sándor.

H ó fe h é r k e  . .  . c s in g i - l i n g i . . . 
G y ö n g y v ir á g o k  c s e n g n e k -b o n g n a k .  
H ó fe h é r k e  — j a j  d e  r é g e n  
N e k iv á g o t t  a  v a d o n n a k .

■ . w
H ó fe h é r k e  ú ta t  v e s z t e t t ,
N y o m á t h u lló  lo m b  b e l e p t e .
S a k á l  k u l lo g  a  n y o m á b a ,
C sú n y a  h o l l ó  s z á l l  f e l e t t e .

Törpe-kunyhó fénye nem száll 
É jjelébe biztatónak.
Könnye apadt a szemének, 
Annak a két tiszta tónak.

S a királyfi mindhiába 
Já r  utána, lesi, várja.
Hosszú hajszán, keresésen  
Rég kidült a paripája.

De bezzeg a királynénak,
Ki elűzte, jól megy dolga. 
Udvarában zene, vigság, 
Lovagok és tenger szolga.

Kinek kell itt hófehérke?  
Bolond dajkam ese, sem m i. .  .
— Csacska költők szoktak róla 
Néhanapján énekelni.
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A  m edveszoriíó
A pitymalat ezüstös ködében, a szep

temberi nap aranykévéje úszott. Ragyo
gó pászmái besugározták a csíki begye
ket. A kora hajnali órákban, valami 
szokatlan nyüzsgés-mozgás tartotta éb
ren, a Kászon-vidék székelységét. Ha
tósági hajtóvadászatra készült a nemes 
vármegye apraja-nagyja. A Keleti Kár
pátok vad rengetegeiből errehúzó beste 
dúvadak, a Bálványosvár környéki zsen
ge őzök húsán már-már annyira elsza
porodtak, hogy a Cecele tető dús, ne
mes-vadállományából, csak ímitt-amott 
maradt egy-egy fia állat. A környék 
medvéi meg már a szűz gulyára is rá
kaptak. Alig múlott el egy hét, hogy 
valamelyik fene talpas, egy-egy üszőt, 
vagy más lábas jószágot ne pofozott 
volna az erdő alá, ahol csak szétszórt 
csontjai hirdették, hogy milyen sors 
érte.

Ilyen körülmények között nem is cso
da, ha Csikország minden valamire való 
legénye, egyéb foglalatossága mellett, 
szenvedélyes medvevadásszá formáló
dott át, amit ebben az esetben úgy kell 
értelmezni, hogy akkoriban ezen a kör
nyéken még a farkast, sőt a hiúzt is, 
csak Hekuba számba vették.

Ez a szükségszerű medveirtás, elbe
szélésem idején helyenkint már nem 
sportszerű szórakozása, hanem valósá
gos védelmi harca volt a székelynek. 
Ennek közelebbi magyarázata pedig az, 
hogy hazánkban a nemes vadak védel
me, helyesebben a dúvadak rendszeres 
pusztítása, az ezernyolcszázas évek ele
jén még bölcsőkorát élte.

E téren Ujfalvi Sámuel, az akkori 
,,Belső-Szolnok‘‘ megye alispánja volt a 
legelső magyar vadász, ki a dúvadak 
irtására ezernyolcszáz őszén, megyéje 
területén, a Cibles erdős bérceinek 
Korabgyia részén, elrendelte a kötelező 
hatósági hajtóvadászatot, melyen a vár
megye urai közül, 150 vadász 300 hai - 
tóval, 6 kürtössel és 40 kopóval vett 
részt. E kötelező hajtóvadászat abban 
az időtájban még igazi passziószámba 
ment és legtöbbször csak ürügy volt 
egy-egy nagyobb cécó rendezésére, ahol 
a tarisznyázás során, a füstölt szalonná
tól, a spékelt ürücombig, a komlós ci
pótól, a túróspuliszkáig, — no meg a 
juhsajtig — sorra került minden, ami 
az erdélyi magyar szemének, szájának 
ingere. Az ilyen szabad lakzik során 
természetesen jelentős szerepe vo1t. min
denkor a toroköblögető kulacsnak is, 
mely néha addig járt kézről-kézre, míg 
a felgyülemlett ősszékely erőt, már csak 
a tüzes csürdüngölővel tudták leve
zetni . . .

Az ilyen hatósági vadászatok rende
sen napokig tartottak és virtus tekinte
tében semmiben sem maradtak a régi 
erdélyi magyar urak: a Bánffyak, a 
Bethlenek, a Bornemiszák, vagy a Wes- 
selényiek bravúrjai mögött. A biztos 
lólekjc’enlét, az acélos magyar izom,

Irta: Fodor Pál

nyílt harcok során, nem egyszer diadal
maskodott a rosszul sebzett vadkanon, 
a medvén és a vadászélet sok más ve
szedelmein.

Ilyen mcdveírló volt az ezcrkilenc- 
százas évek elején Szultán János ká- 
szonímpéri székely is, aki puskával, sze- 
kercével, vagy tőrrel egymaga hetven- 
három medvét ölt meg.

Nem kisebb hire volt a kászoni Kot
róknak, köztük a pesti közéletből ismert 
Kotró Márton dr. teslvérbályjának: 
Kotró János kászonúj falusi bírónak, 
aki úgy nézett farkasszemet a medvével, 
mintha csak éjnek idején a tyúkól kö
rül settenkedő cigánnyal akarna leszá
molni . . . Kemény izomzatú ellenálha- 
tatlan erejű, fajánál nemesebbet nem 
ismerő, igazi lófőszéke’y, környezetének 
valóságos Rabonbánja volt. . .  A leg
utóbbi hajtóvadászat hírére már kora 
hajnalban talpon volt ő is. Megvizsgálta 
puskáját, aztán nyakába akasztotta a 
házi elemózsiával megrakott tarisznyá
ját és egyedül indu’t a hegyek közé. 
Mire a hajnal ködfátyolán átrezzent az 
őszi verőke, már ott járt Tusnád felett, 
a Bálványos várat csodáló Cecele fe
nyőkkel és tölgyekkel borított olda'án. 
Hatalmas, szikár termetével nekifeküdt 
a meredek hegynek s úgy lépdelt fölfelé 
komor egymagába, mint az igazság súj
tó keze a bűnöző felé . . ,

A szakálzuzmókkal lesilányiiott öreg 
tölgyes, helyenként skarlátvörösre pei 
zselt sudarú, csúcsáig kopaszult fenyők
kel váltakozott. A keskeny hegyiút men
tén imitt-amott, egy-egy boróka, vagy 
eltörpült lúcfenyő mulatta a kúpos 
hegycsúcs közelségét. A meredek egyik 
tekenőszerü horpadásában egy villám
sújtott szálas fenyő oldalából még folyt 
a gyantás szurok, meg a terpentin. 
Kotró néhány perc múltán, mint egy ti
lalomfa, ott állott megszokott helyén: 
egy kis szakadék szé’én, ahonnan a fel
hajszolt medvének már csak a vadász 
testén keresztül lehetett visszatérése . . .

Közben megkezdődött a hajtás.
— Rajta! Rajta! . . .  — hangzott min

denfelől.
Az erdő áhitatos csöndjébe kürtök 

rivalgása, hajlók pisztolydurrogatúsa és 
a kopók csaholásának mindenen átható 
hangzsivaja vegyült. Csörgött az avar. 
Zúgott a pagony. A fák susogó levelei 
megremegtek. A vérbe1! vadász legbájo- 
sabb melódiái ezek . ..

A Cecele környéke megélénkült. A 
hajtok láncsora egyre közeledett. Imitt- 
amott a felhajszolt rókák és egyéb vadak 
csörtettek elő az erdő sűrűjéből. Puskák 
ropogtak az egész vonalon.

Az erdő mélyén rekedt medvebőgés 
vegyült a zenebonába. Egyik széke1 y 
atyafi valahogy fara alatt, a véknyán
ASe, T e!?tett e6y hatalmas kani mackót. 
A bőszült fenevad törve, szaggatva csör
tetett fölfelé a bérckason. Egyenesen

Kotró puskacsövének rohant. Amikor 
biztos lőtávolba ért, a kopók a véres 
csapán haladva beérték a medvét, mire 
az egy váratlan, gyors mozdu'a'tal ol
dalt fordult, úgy, hogy a szívének szánt 
golyó, a bal lapocka fölé fúródott és 
a nyak tövében ütőerét roncsolta széj
jel.

A kopók egyike a kibugyanó várszag
ra rászökött a medvére, de megjárta, 
mert a másodszor sebzett, dühöngő tal
pas, hatalmas mancsával úgy oldalba 
vágta a nekibuzdult ebet, hogy fél bor
dasora menten beszakadt. Az éktelen 
vonyításra a többi kutyák elódaloglak.

E nem várt támadás után, a medve 
most már a vadászra rohant, aki alig 
húsz lépésnyi közelségből ráduplázott, 
de puskája csütörtököt mondott. . .

Kotró már-már végzetes pillanatok 
előtt állott, mikor gyors elhatározással 
eldobta puskáját és egy hirtelen mozdu
lattal előrántotta tőrét s a következő 
piPanatban a rátörő bőszült medve mar
kolatig beledőlt a hosszú pengébe, mely 
szívét járta át.

Gondolkodásra nem volt már idő. 
Kotró a medvével ölre ment, mintha- 
csak valamelyik vándorcirkusz porond
ján küzdene a kitűzött juta1omért, no 
meg a dicsőségért. Erős nyakszirtjét, a 
medve torka alá nyomta. Azután átnya- 
lábolta a most már három sebből vérző 
vadat s úgy gyűrték egymást, amig mind 
a ketten a közeli hegyszakadékba zu
hantak.

Esés közben szerencsére a medve ke
rült alúl. Feje egy kiálló éles sziklá
hoz verődött. így gurultak a szakadék 
mélyén csobogó forrásig, ahol a medve 
a sok vérvesztés után utolsót bődült és 
csakhamar kiszenvedett. A biró félig 
ájultén is, leküzdhetetlen erővel, gör
csösen szorította az élettelen dögöt, 
a ketten az alattuk tátongó hegyszaka
dékba zuhantak.

Mikor a vadászok a hajtőktől meg
tudták, hogy mi történt, a hajtást azon
nal lefújták. Lementek a szakadékba, 
ahol Kotró féltesttel a patak medrében, 
a kiállott izgalmak után kimerültén fe
küdt. Az urak egyike, amikor látta, hogy 
a hatalmas erejű biró, minden látható 
baj nélkül kiállotta a medve ölelését, ke
délyesen így szólott a medvét még min
dig szorongató barátjához:

— Nosza testvér, hát ti igy barát
koztok? . . .

A biró arcán e szavakra fáradt mo
soly cikkázott keresztül. Fölpillantott 
és csak annyit mondott:

— Csütörtököt mondott a puskám, 
hát. megszorongattam a komát. . .

Ebben a nehány szóban benne volt a 
székely lelkiség minden vonatkozása. 
Kotrót hazavitték, ahol a kiállott küz
delmet csakhamar kiheverte, de ez a 
nem mindennapi ölelkezés emléke ki
sérni fogja egy emberéleten keresz
tül.
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Ősnyomok
Irta: D arn ay  K a je tán .

Spengler jóslata
Oswald Spengler elmélete szerint 

a nyugati kultúra utolsó napjait 
éli Tagadja a (művészet és a fi'o- 
zófla további fejlődését, ,,de ha már 
Goethéket nem is termel a nyugati 
kultúra, talán még Caesaroikat vár
hat a világ”.

Néhány év előtt jelent meg 
Spengler „Untergang des Abend- 
landes" című hatalmas munkája és 
nem szabad lekicsinylenünk azt a 
hatást, amit könyvével olvasóira 
gyakorolt. Spengler olyan gondo
latokat ébreszt bennünk, amelyek 

talán nem is annyira újak, mint 
inkább erőteljesek és időszerűek 
Spengler könyvéből a modern lé
lek zűrzavaros világa tükröződik 
elénk s a ma embere kétségbeeset
ten törekszik a magyarázatok felé. 
Hit és hitetlenség, remény cs csüg- 
gedés rajzik ma lelkűnkben és szí
vesen ragadjuk meg azt a kezet, 
ami új ösvényt lmutat a jelen út
vesztő világában.

Spengler a nyugati kultúra ha
nyatlását és bukását jósolja. A 
különböző kultúrák egymásra való 
hatását tagadja, ellenben rámutat 
azokra a jelenségekre, melyeik 
többé-ke vésbbé hasonló módon, 
minden kultúrában megnyilvánul
nak.

Az egyiptomi, a kínai, az indiai, 
az amerikai és az antik kultúra 
már betöltötte hivatását, meghalt.
A ma ösvényei fölött szédülő em
ber önkéntelenül is Rómára gon
dol, a hatalmas, ragyogó antik vi
lágra, ami anyagi kultúrájának 
fénypontján omlott szét, mint egy 
pattanásig feszült szappanbuborék.

Spengler a művészetek pusztu
lását jövendöli. S a modem em
ber Spenglemek ad igazat. Iroda
lom, művészet? — Hiszen a ke
nyér is elég gondot ád, hogy gon
dolhatunk Imagasabb rendű ja 
vakra? A ma színpadán apró 
szellemek mozognak, ügyesen, üz
leti érzékkel kezelik a művészet 
forma-eszközeit, a mának élnek s 
nem számítanak arra, hogy a há
lás utókor szobrot emel Imajd ne
kik. A művészet már régen szóra
kozást ielent s ez a „szórakoztató 
művészei" bizony inkább mester
ség, mint művészet.

Megújul a jelszó: kenyeret és 
cirkuszt! — Legfőbb gondunk a 
kenyér s amire ezenkívül még gon
dolunk, az inkább cirkusz, szórako
zás, vásároskodás, mint igazi mű
vészet.

Tehát csakugyan Caesárokra van 
szüksége a világnak. Caesárokra, 
nkik jobb sorsot, több kenyeret s 
a kenyér mellé egy kis csemegét: 
cirkusz-művészetet adnak az embe
riségnek.

Spengler szava olyan érzékeny 
húrokat érint, annyira a mai lélek I

tépelödéseit idézi, hogy nem cso
da, ha sokan igazat adnak neki. 
Hiszen a látszat tényleg hanyat
lást mutat. De éppen a „látszatok
nál” használhatjuk a kritika fegy
vereit.

A lázas beteg, ki többnyire esz
méletlenül szenvedi át betegsége 
kínos, végtelennek tetsző óráit, 
nem adhat számot a holnap való
ságáról. A beteg szívre a láz moz
gása szerint, ellentétes érzelmi erők 

] hatnak s betegünk hol csügged, hol 
I meg reménykedik. A ma embere 

beteg, nagyon beteg, tehát kritikai 
képessége sem lehet kifogástalan.

Nálunk Prohász'ka Ottokár osto
rozta több ízben a spengleri ha
tást. Prohászka püspök nem a 
pusztulás bekövetkezését tagadja,, 
mert hiszen előre ezt senki sem 
tudhatja. Spengler sem, bármint 
sorakoztatja is föl a „látszatokat” 
elmélete védelmében, Prohászka a 
csüggedést, a haldoklást ígérő pró- 
fétálást kárhoztatja. Lehet, bogy 
haldoklik a nyugati kultúra, de ta
lán csak beteg s akkor csüggcsz- 
tés helyett az életerő fokozására 
van szükség.

Hogy Spengler jóslata helyes-e, 
azt megmutatja majd az idő. E l
mélete fölött vitatkozhatunk, de az 
élet örökértékü törvényei szerint 

j azoknak van igazuk, akik a szen- 
' védő világnak hitet, reményt, ki

tartást prédikálnak. Ma csakugyan 
, a hanyatlás idejét éljük, de talah 

éppen azért. Imert a m a  és a teg 
nap  őrült Caesárai vérbe és nyo- 

. mórba döntötték a világot. A hol
nap, a jövő Caesára talán jobb 
sorsot hoz számunkra s a jobb 
sorsban élő emberiség incgbékült, 
egészséges lelke, szíve majd nem 

! elégszik meg a cirkusz-művésze
tekkel, hanem tiszta, igaz eszmé
nyeiket teremt magának.

Ha nevelni, irányítani akarjuk az 
emberiséget, ha igaz tanításokat 
akarunk hirdetni, akkor az életet 
és ne a halált prédikáljuk! A ha
lál úgyis eljön értünk, de ez már 
befejezés, pecsét az életen.

Utolsó percünkig hinnünk s re
mélnünk kell az életben. Ameddig 
élünk, addig bánjunk okosan a 
reánk bízott talentumokkal, ne
hogy felelősségre vonjon a jövő, 

| mert 'meddők, csüggedők és tékoz
lók voltunk.

G yörgy Lafos.

Az embertől, mint a földteke 
örökös vándorától — bár pihenőt 
tart egy-egy helyen több ezred
éven át, mégis bátran kérdezhet
jük: honnan jöttél és hova mégysz?
A válasz nagyon egyszerű: Napke
letről jövök és megyek nyugatra. 
Mintha csak a Nap vonszolná ma
gával

Talán csak külső alakjai mások 
annak a nagy népvándorlásnak, 
amely ezelőtt 5—6000 évvel kezdi 
Ázsia felől benépesíteni Európát, 
összehasonlítva azzal, a'melyik Co- 
lombus óta szakadatlan tart Ame
rika felé és amelyik az utóbbi 
időkben megdöbbentő arányokban 
bontakozott ki. Nem a Nap csalta 
őket oda magával, hanem a köny- 
nyebb megélhetés! Ahol összegyűl 
a sok arany, a gazdagság, a „fe
lesleg”, ott van talaja a magasabb 
kultúra kifejlődésének és ez szór
ja bőkezűen a kenyeret a néptö- 
megnek különféle keresetág útján. 
Hogyan fogunk néhány század 

múlva kinézni Amerika mellett, ki 
tudná azt megmondani?

Hunyjuk be a látvány elől sze
meinket és tekintsünk inkább visz- 
sza az elhagyott Ázsiára, ahol már 
romokban hevernek átélt magas 
kultúra nyomai: egész városok 
Turkesztán sivatagjának homokjá
ban, Perzsia sóstavainak fenekén, 
ahol Tigris és Eufrát ölelte „para
dicsom” sok olyan kultúrtelepnek 
adott életet, amelyek mintegy óri
ási talpazalu torony törtek az ég 
felé, réteget rétegre építve, 8—9 
emeletre, eltemetve mindig az alat
tuk lévőt, egyben mindegyikkel kö
rülbelül negyed ezredévet,

Európa talaja földtanilag sokkal 
később került nyugvópontra, mint 
a nagytömegű Ázsia, így ez utóbbi 
az ember fejlődésére jóval koráb
ban vállt alkalmassá és éretté.

Ázsiának nagytcrjedelmü fensík- 
jai, melyek kb. 4000 méternyi ma
gasak, a Föld kialakulásának leg
első igazi magvai; addig Európának 
mintegy háromnegyed részét képe
ző síkterülete alig éri el átlag a 

200 métert tenger felett.
Könnyen elképzelhető, hogy Euró

pának vékony földrétege sokáig li
begett bizonytalanul a Földnek 

| belső izzó tömkelegén. Olyan lehe- 
1 tett, mint a forrókása, pöffögött 

mindenütt. A kifelé szorított vul- 
i kanikus erőknek biztosító szelepei, 
i a tűzhányók szüntelen működnek, 

vastagítják a földréteget forró lá
vával. A levegő telítve lesz gőzzel 
és füsttel, ezek megnövesztik te
temesen a légréteg magasságát. A 

i légnyomás tehát fokozódik, így a 
víz sokkal magasabb hőfoknál forr, 
hogy pára lehessen belőle, a csa- 

| padékok forró lávatalajra hulla- '

nak, a gőz és füstgomolyag elsöté
títi állandóan a Napot. Nem a 
Nap, hanem a Föld belső tüze az 
uralkodó. Minden forró: a föld, a 
levegő, a vizelt; iga 'i tüzvilág; óri
ás pálmaerdők és sárkányok világa.

Ebben a légkörben él itt az első 
európai ember, akiről megkövült 
koponyacsontok beszélnek: a ,,ne- 
ander ember” (a paleolith és neo- 
lith rétegből) mellette hever a tű
zön pattogatott kőkalapács, tehát 
igazi ember, művelődési hajlammal.

A tüzvilág látványa csak nekünk 
borzasztó, de aki abban születik és 
tenyész, annak csak üdvösség le
het.

De eljő ennek a végzete is: a 
tűzhányók ellustulnak, lassacskán 
eldugul a „központi fűtés” hátra
hagyva egy kormos levegőt, mely 
sokáig elzárja a Nap melegét a 
föld ezen mélyenfékvő részétől, 
így utat nyit az eljegesedésnek, a 
jégkorszaknak. A hideg kipusztít
ja a tüzvilág őslényét; volt-e 
Dante ezen poklából szórványosan 
menekvés az az átmenet ütemétől 
függött. A vulkanikus koromlera
kódás, a szénbányászoknak ezen 
legújabb feltevése, ahol növényi 
struktúra nem észlelhető, megtisz
títja a ködös zavaros levegőt, 
enyhül a légnyomás és kisüt a 
Nap, mely elolvasztja a lehűtött 
földkéregről a jeget és megnyílik 
egy új világ, a mi világunk, a Nap 
uralma!

GYÖRGY LAJOS,
a fiatal költők legszimpatikusabb 
tagja, kinek sok szép verseben 
gyönyörködhettek olvasóink is. A 

„Nemzet belmunkatársa.



„Egy íizenkélezer éves földi 
életperiódus Jár le az 1035-ös 

uf esztendővel V *
— A svájci adventisták 1925 évre 
prófétáiják az emberiség újabb megvál
tását. — Dániel próféta: ,,Boldog lesz , 
ki meglátja a mára következő 2625-ik 
esztendőt’1. — Az új próféták közül 
Lorber 1923-ra, O-Nao pedig 1922-re 
jósolja a Vég kezdetét. — A scytha Za- 
rathustra Zend-Avesztája a Vég 114 
éves folyamatáról és a Világ életének a 

megváltással való megtisztulásáról. 
(Saját tudósítónktól.J Érdekes, hogy 

a mai kor emberei sejtelmeik mélyén a 
legkomolyabb érzésekkel viselik a világ 
végének gondolatát, bár bizonyos, hogy 
az emberiség túlnyomó többsége soha 
sem hallotta se a svájci, adventisták új 
megváltást hirdető kinyilatkoztatásait, 
se nem tudja Dániel zsidó próféta 
2625-ös évjövendölését, nem is szólva
O-Nao japán koldusasszony „méltósá- 
gos ecsetvonásai"-ról, a horber írások
ról, vagy pláne Krisztus elölt 1000-ben 
írt Zarathustra Zend-Avesztá járói, 
amik pedig egy-két éves eltéréssel egy
öntetűen a most közénk fordult 1925-ös 
új esztendőre teszik a Vég Kezdetét. 
Végül mintha az is a sors útmutatásá
ból történt volna, Indiában ősrégi cse
repeket ástak ki a földből és a nemzet
közi tudós régészet bizonyító részlet?- 
ket olvasott le azokról a 12 ezer eszten
dővel ezelőtt elsülyedt kemurja életé
ből, bizonyítékot a próféciák mellé a 
Fö’d 12 ezer éves életperiódusáról.

A mi nehezen várt és szilveszterkor 
vidáman köszöntött újévünk tehát sú
lyos éve lesz a világnak és mi vagyunk 
— Dániel szerint — azok a boldogok. 
akik még látjuk egy aljas háború, sötét 
forradalmak, nagy nemzeti és egyéni 
szenvedés nyomorúságában a bekövet
kezett mát, a 2625-ik jóslatévet. .. 
amelyben az adventisták a Megváltót 
várják . . . amelyben Zarathustra a 114 
esztendős boldog Vég embert, növ'nyt, 
feltámasztó és megtisztító kezdetét jö
vendöli. Emberek, szálljunk magunkba! 
Olyanná lett valóban a Föld képe és az 
emberek lelke-élete. mint amire be kell 
következni valamilyen tisztító megvál
tásnak!

Az európai civilizáció előtt legismer- I 
tebb és az itteni civilizáció alapját tevő 
okmányokkal: a zsidó próféciákkal és 
írásmagyarázat.okkal kezdem a minde
nek felett való esemény illusztrálását.

.Dániel próféta Krisztus előtt 586 
körül írott könyvének XII-ik rész 11- 
13. verse szól a nagy Végről, a követ
kezőként: „És az időtől kezdve, hogy 
elvétetik a zsidó néptől az áldozati le
hetőség és bekövetkezik a pusztító utá
latosság, 1290 év számíttatik előre, 
hozzáadva még 1330 évet. Boldog lesz, 
ki meglátja a 2625-ik esztendőt." Ennek 
levezetése és megfejtése: A zsidók ba
biloni fogságba vetésükkor elvesztették 
az áldozás lehetőségét, mert kirabolták 
templomukat és elvitték áldozati szent 
edényeiket. Ez idővel „tétetett fel a 
pusztító utálatosság" azzal, hogy telki

tisztaság nélkül k?llett élniök. Ez pedig 
586-ban volt Krisztus előtt. Máig eltelt 
Krisztus születésétől 1925 év, a fogság
tól számítva pedig 2508 év. A zsidók 
folyó évszámítása a teremtéstől 5686 
év. A számítás kiindulópontja tehát (a 
babiloni fogság ideje) a teremtéstől szá
mítva 3175 év. Hozzáadjuk most a pró
fétáit két évszám összegét a kiindu'ási 
számításhoz (2625+3175), 5800 évet ka
punk. A Dániel-jóslat és a Megváltót 
váró advesztisták 1925-re hirdetett 
,,B?teljesedés"-ük közt 114 év a diffe
rencia, amit a „Legrégibb és Legtisz
tább Kinyilatkoztatás". Zarathustra 
scytha máguspap által Kr. e. 1000-ben 
írt Zend-Avesztája magyaráz meg 
plasztikusan. Ezt a magyarázatot Zajti 
Ferenc történész, a híres magyai I 
Aveszta-kutató adta szószerint a kö
vetkezőkben:

— Az Avesz Iában a Diakar: VII, 
11. 4. szerint a megváltó, Sosios, nap
jainkban megjelenik és 57 év alatt vég
rehajtja a nagy feltámadást. Ez olyként | 
megy majd végbe az írái tanúságaként, 
hogy Sosios a feltámadás idejétől 57 év j 
alatt megsemmisít a földön minden el- I 
Imségeskedést. betegséget, halált, el
nyomatást, emberi uralmat a többi em
berek felett, ami után megszűnik a ! 
hússal való táplálkozás, állatok, embe
rek egvaránf növénygyümölcsöt esznek 
majd 17 esztendeig, utána 30 évig a fo
lyékony táplálkozásra térnek át. mialatt 
annyira elszellemiesednek. hogy a kö- j 
vetkező 10 esztendő alatt már nem is j 
táplálkoznál* mint ahogy fordított soi- 
rendben ez a folyamat a teremtés első 
emberpárjánál, az Aveszta Mesia cs 
Mesianajánál volt.

— Ekkor meg.elenik a íöldön Sosios 
az övéivel, me.it ahogy az a 12 ezer 
éves mesiási országiás periódusain?k 
végén mindig megtörténik, feltámasztja 
a halottakat. Óriási gyülekezet csopor
tosul körülötte, ahol mindenki felismeri 
majd elhalt hozzátartozóit, nagyszüleit, 
testvéreit, anyját, apját és amikor el
kezdődik a cselekedetek megmérés?, az 
emberek cselekedeteik szerint válasz* 
tatnak két táborra szét. ,,A tiszták sírni 
fognak a gonoszok felett és a gonoszok 
önmaguk felett” —mondja az Aveszta. 
~7 "A föld pedig olyan lesz az ítélet 
pillanatában, mint egy nagy beteg, vagy 
min/ a juh, amely halálos félelem től esik 
össze a farkas előtt”. Sosios a rossza
kat aztán három napra az izzó pokolba 
löki, ahol ,,a szenvedők kínja nagyobb 
lesz, mint 9000 esztendő minden földi 
kínszenvedése együttvéve”.

(Folytatjuk.)

Megfejtem nektek a titkot, amidőn 
szótok így :

„Mint ő s fo rrásá ra  az  é le t  v iz én ek :
Ú gy g on d o lj reám !  —
És m intha m isztiku s tem p lom b a  lép n é l : 
S aru idat hag y d  a  kü szöbön ,
Ha hozzám  kö ze líten i akarsz ."  —

„M ert én v a g y o k  m in d en n ek  e r ed ő je  
És bennem  hu llám zik , á ra d  és a p a d  
A m in den ség  terem tő  c s o d á j a —

,,M ert a  fö ld  sz iv éb ő l nőtt virág v ag y ok;
H a Ö az Ö sterm észet h an g jára  fe l fig y e l;  cn is 
H a r e sz k e t , m ert terem ten i a k a r :
Én is  r e s z k e t e k —

„És nem  szű n ik  b en n em  egy  p e rc r e  sem  
A  h ata lm as  é rzés  erős  varázsa,
H ogy m in d en ek n ek  e r e d ő je  vagyok,
S m i ra jtam  k ív ü l é l :
C sak  terem tő  erőm  k ieg ész íté sé r e  ren del

tetett."  -

,.És nem  szű n ik  ben n em  eg y  p e rc r e  sem  
A  hata lm as é rz é s  e rő s  varázsa,
H ogy m in d en ek n ek  ö r ö k  vágya vagyok. 
V ágya, e r e je ,  c s o d á ja , é le te .  —
M ert m inden, am it lá tn o d  ad a to tt  
S  érezn i vélsz
M indez én á lta lam  és  bennem  é l:

M ert é le le t-a d n i-tu d ó  Ő sanya vagyok.
K i vo ltam  m indig, v ag y ok, sarjad zom ,
S lesz ek , m edd ig  c s a k  v a lam i é l.” —

C sizm azia  Olga

Halotti imám
Kisteleki kántor

Hogyha lettem volna,
Halotti imámat

Tenném fohászokba:

Álom, álom, hajnalálom,
Zsongó méhe, lepkeszárnyon  
Pihenj meg a szempillámon.

Én falumban kedves élet,
Hozzd vissza a régi képet,
Mikoron még minden szép lett.

Erdő, erdő, kerek  erdő,
Füttyös rigó engem keltő,
Tarka madár egyre zengő.

A harangok belekongtak.
Olyan szépen harangoztak,
A kkor voltam én bolcfog csak

Mint egy örök Májuségen 
Szálló felhőt el-elnéztem,
Én is velők mendegéltem . .

Falu szélén a mezőre,
Az akácos kis erdőbe,
Onnan ki a temetőbe.

Álom, álom, hajnalálom,
Ringass átal a határon,
Agyam nyisdd meg, egyre várom.

Kisteleki Ede.
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Károk és b iztosítások
A legutóbbi napokban — az ap

róbb tüzesetek mellett — két ha- 
hatalxnas tűzeset fordult elő Buda
pesten és ez ismételten idősze
rűvé tette a biztosító közönség kö
rében a biztosítás iránti érdeklő
dést.

Általában észlelhető, hogy a 
káresetek száma a vidéken is lé
nyegesen növekszik az előző é\*i 
káresetekkel szemben. A Dunán
túlon például igen sok községi kár 
is volt az elmúlt napokban. Hogy 
különösen a vidéki tüzesetek a 
stabil koronával vannak-e össz
hangzásban. az természetszerűleg 
nem állapi'hato meg, de tény az, 
hogy a káresetek növekednek, és 
mivel alig vannak telies értékű 
biztosítások, a feleknek a biztosí
tás révén sem térülhet meg min
den kár és igy nemzeti vagyonunk 
tovább pusztul.

De emlékezetbe kell juttatnunk 
azt is. hogy a múlt évben történt 
katasztrofális jégverések egyes 
vidéket teljesen tönkretettek, úgy 
hogy itt még a vetőmag is alig té
rült vissza; azon előrelátó fe\ek. 
akik gazdasági költségeik össze
állításánál figyelembe vették a 
biztosítási költségeket is, mégis 
megúszták a rettenetes csapást és 
termés-eredményük a kapott kár
térítés folytán, — legalább meg
közelítette a közepes termést. A 
folyó évben — amidőn még egy 
ilyen katasztrofális jégverés telje
sen tönkreteheti, úgyszólván or
szágunkat, — még fokozottabb 
mértékben válik szükségessé a 
jégbiztosítással történő megbarát- 
kozás. Igaz, hogy a termelési mun
kálatok a jégbiztositási díjak hoz
záadásával növekednek, de ha 
ezeked a jégbiztositási díjakat el
osztjuk a megművelt területek 
számával, akkor egy-egy holdra 
lényegtelen költségtöbblet jut és 
ezt a lényegtelen költségtöbbletet 
el kell bimi a gazdaságoknak, 
mert enélkül hiábavaló lehet min
den erőlködésünk, amelyet talpra- 
állásunk érdekében kiíejtünk.

Teljesen azonosan kell elbírálni 
a tűzbiztosítással kapcsolatos ki
adásokat is. Adók ezek, amelyeket 
viselni kell, mert előrelátó gazda 
nem teheti ki magát annak, hogy 
egész évi munkásságát egy vélet
len tüzeset tegye tönkre.

A mezőgazdaságokkal kapcso
latos biztosítások annyi előnyt je 
lentenek a biztosító felekre, az 
czirányú biztosítások annyira fel
ölelik a gazdákat érintő összes 
szükségleteket, hogy itt — úgy
szólván minimális biztosítási költ
ségekért — teljes fedezetet tud
nak a birtokosok találni és sem
mi szükség sincs arra, hogy bizto
sításuknak részleges feladása foly
tán magukat károk esetében kel
lemetlen meglepetéseknek tegyék 
ki.

A Magyarországon működő és 
megalapozott magyar biztosító tár-

Segédszerkesztök:
NYARY ANDOR,

v á l y i  n a g y  Gé z a ,
GYÖRGY LAJOS.

saságok mindenkor is igyekeztek

amelyek mellett úgy a nagybirto
kos. mint a kisgazda teresen meg
találta számításai. A magyar bizto
sító társaságok éppen a magyar 
\ i szó n yo k r a beálii lőtt gazda sági 
biztosítások tekintetében a leg- 
méltányosafcb feltételeket igye
keztek mindig megállapítani. An
nak dacára, miszerint az egesz 
vonalon, a békebeli viszonyokkal 
szemben, kisebb-nagyóbb áremeJ-
kedések mulattaóznak. a biztosi iái
terén lényegébe n ma sokkal cse.
kélyebb a fizeti ndő dijösszeg, min;
az a bélteidőberi volt. Pedig a ma-
gyar biztosító társaságoknak is lé 
nyegesen emelkedtek költségeik, 
országunk is sajnos egy harmad ára 
csökkent, a magyar társasagok díj
bevétele is lényegesen kevesebb 
a békebeli viszonyokhoz számítva, 
mert úgyszólván csak a megnyir
bált Magyarországon dolgozhatnak 
és mégis úgyszólván egyedül a biz
tosítások után fizetendő dijakat 
igyekeznek a felek tovább leszorí
tani. sokszor előnybe részesítve

biztosítást, háttérbe szorítja a fel
tét.énül tőkeerős magyar társasa
gokat, de sokszor szem elől té'esz- 
r  a biztosítás indító okát is a kár 
esetere szükséges feltétlen meg
nyugvást. A magyar biztosító tár
sasagok ma kénytelenek az árral 
úszni és még a nagy komoly ma
gyar társaságok is fel kell. hogy 
adják azon konservativ álláspont

okat hogy a di- elégtelenségével 
arányban nem álló koeKazalot nem 
x alléiba inak. mert kénytelenek 
meggyőződésük ellenére is rosz- 
szafcó di al biztosításokat vállalni, 
nogy h szükséges költségeiket elő
teremtsek mert ki kell tartaniok 
aimel.ett, hogy m eg nagy á ld o z a to k  
e llen éb en  fém  a d h a t la k  f e l  a M a
g yarországon  az ő k e t  m eg ille tő  po- 
s itiót, m er ; úgy az á llam n ak , mint 
a tá rsad a lom n ak  é r d ek e , hogy a 
m eg a lap ozo tt  reg: m agyar b iz tosító  
tá rsa sa g ok  g á z e a s e g ; é letű n kben  
tov ábbra  is fen n á lljan ok .

A magyar biztosító közönségen 
múlik, bogy régi magyar intézmé
nyeink, — amelyek csak fennállá
sukban régiek, de teb esen átala
kulva és a modern viszonyoknak 
megfelelően dolgoznak, — tovább 
fejlődjenek es életképesek legye- 
nex a magyar közönség akaratá
tól függ. hogy a magyar biztosító 
intézmények képesek legyenek a 
nemzeti vagyon megmentése tekin
tetében magukra vállalt misszió
inknak eleget tenni: a magyar kö
zönség ha csak megközelítőleg fog 
c tekintetben is oly álláspontot el
foglalni. mint amilyen álláspontot 
a többi nemzetek lakosságai, a saját 
országukban működő idegen nem
zetiségű alapításokkal szemben el
foglalnak, akkor a magyar közgaz
dasági élet ezen igen fontos fakto
ránál a biztosítási intézménynél is 
elérhető lesz az, hogy anélkül, hogy 
az egyeseknek a biztosítással kap
csolatosan csak egy fillérrel is többe 
kerülne biztosítási költségei, erős 
és hata lm as, m inden v eszé lly e l  
szem ben  d aco ln i tudó magya r  b iz 
tosító  in tézm én y eket  fogu n k tudni 
fen ntartan i. Ezt v á r ju k  a  m agyar  
b iz to s ító  közön ség tő l.

A Pesti Magvar Kereskedelmi 
Bank igazgatósága közli, hogy 
Wcisz Fülöp elnöklete alatt ülést 
tartott, amelyben megállapította, 
hogy az 1924. üzletév az 1923 
évi nyereséghozottal együtt 
17.170.981,481.67 K tiszta nyere
séggel zárult. Egyben elhatározta 
az igazgatóság, hogy az összehí
vandó 82. é\rí rendes közgyűlés
nek indítványozni fogja, hogy az 
1924. üzletévre az előző évi 8000 
K osztalékkal szemben részvé
nyenként 30.000 korona osztalék 
fizettessék. A 82. évi rendes köz
gyűlés időpontját az igazgatóság 
később fogja megállapítani.

Felelős szerkesztők és kiadók : 
SZEGEDY LÁSZLÓ. 
VARGA BÉLA dr.

Kiadóhivatali igazgatók; 
CSOBANCZY LÁSZLÓ és 

MÜLLER ALFRÉD.

ELSŐ MAGYAR ALTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG
Alakult 1857-ben. Budapest. IV. Vigadó-tér 1. A legrégibb és lógna- 
gyobb magyar biztosító intézet. Minden ágazatban legelőnyöseb

ben biztosít. Fiókjai vannak az ország egész területén.
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NEMZET POSTÁJA
Szerkesztő ur kérem!
B ocsássa  meg, hja talán h áborga

tom. Itt kü ldöm  a  legszebb verse
m et, — kérem , m éltóztassék  azt nb. 
lap jában  leközö ln i.

S zerkesztő  úr k érem , a  verseiből 
m eggyőződtem  arról, hogy Ön m e
legszívű em ber, hallgasson m eg hát 
és kö zö lje  le  a költem ényem et.

T izen nyolc éves d iák  vágyóig én 
szerkesz tő  úr kérem , és halálosan  
szerelm es egy gyönyörűséges szőke  
k is  leányba.

A leg szebb  leán y ka  a földön  . . . 
És ezt a nagy szerelm em et vallot
tam m eg n ek i a m ellék e lt  versben.

S zerkesz tő  úr kérem , az Önök 
szép  lap ja  leg ked v eseb b  olvasm ánya  
az én d rága  id eálom n ak. Nagyon 
bo ld og  voln ék, ha szerelm i vallo-  
m ásom a o > o'vushat' ám.

S zerkesztő  úr k érem , Ön m egértő  
lé le k ,  tegye meg, — k ö zö lje  le  a 
versem et, ö rö k k é  hálás lesz ek  ér 
te  . .

A szerkesztő  olvasni k ezd te  a 
verset.Együgyű k is  vers volt biz az, 
— k is  sóh a jtások , am iket álm atlan  
é jszaká ján  n yögdécselt sán tikáló  
r ím ekbe  egy szerelm es d iák  szív,

A  szerkesztő  szivarjából k ék , füst
cserm ely  szivárgott, s ahogy szét
foly t a lám paern yő lila  selym én, a 
h alv án y kék  k a r ik á k b ó l egy szőke  
leán y fe j kacag ott elő.

És ahogy olvasta  a d iák o s  betű k
k e l  reszketv e  irt sorokat, m egszépül 
a  vers s egyszer c sak  úgy érzi, hogy  
a  le lk e  röpüln i k ez d  az elm últ évek  
bárány f e ll egein. Egy, kettő , h á
rom  . . . A  d ebrecen i nagy kollégium  
d iákszobájában  egy tizennyolc éves 
d iá k  sz erelm es verset ir, egy sz ők e 
hajú  kisleán yhoz És lev elet  c í
m ez a p es ti szerkesztőh öz :

S zerkesztő  úr kérem  . . .
F orró  kön n ycsepp  pottyan a  szer

k esz tő  páp aszem ére  . . , H ej, hová  
is  tűnt az a  tizenhárom  szép  esz
ten dő  . . .  A fiatalság  . . #

A tele fon  csen g ője  é lese t  sikolt. 
A nyom da türelm etlen . Lapzárta  
van.

S ietve elo lvassa  a  verset újra.
G yenge vers, rossz vers. Se gon

dolat, s e  form a, se rím ek. O stobaság.
A szerkesz tő  m egtörülte a sze

m ét és ö sszetép te  a  verset . . .

Cs. B. Budapest. írásai érdeke
sek és értékesek is, más lapok 
szívesen közölnék, mi azonban 
olyan magas irodalmi színvonalat 
állítottunk fel, amelyet az ön írá
sai még nem érnek el. „Fel a 
sziveket4' c. tanulmánya átdolgoz
va és megrövidítve közölhető. 
Szívesen vermők, ha személyesen 
felkeresne.

Dr. V. Sz, D, Baja. Kár, Hogy a/. 
Ön sokoldalú készségével nem 
fordít elég gondot a stílusbeli tö
kéletességre és a gondolatok 
mélységére. Egyrészét alkalmilag 
felhasználjuk és reméljük, még 
tökéletesebbeket is kapunk Ön
től,

H, L. R. Liget. Verseiben erő és 
eredetiség lüktet, de az Ég szerel
méért: miért akar mindenki Adis- 
ta vagy chez hasonló lenni? — 
Igazán szép csak az, ami egysze
rű és magától értetődő, mint a 
pacsirta éneke, mint a madár re
pülése, mint Arany János egysze
rű és örökszép versei. Változ
tasson a kifejezési formákon, 
akkor bizonyára sok szépet fog 
alkotni.

H. B. Budapest. Versein lát- 
sziik, hogy tehetséges, de a formál 
még tökéletesítenie kell.

Vándor krónikás, (A csonka 
vitéz.) A tárgyat jól megválasz
totta, de a feldolgozás még nem 
üti meg a „Nemzet" mértékéi. 
Mindamellett vigasztalódjon: sen- 
kisem kezdte a tökéletességen és 
idővel jókat is alkothat.

L. S. Budapest, 1. Ne lepődjön 
meg, ha a kamatokat nem kapja 
meg percnyi pontossággal, mert 
ezt a mai gazdasági helyzet meg
rendülése hozza magával. Fő, 
hogy pénzét biztos helyen tudja. 
— 2. A velencei úttal várjanak 
még egy kicsit; majdha pontosab
ban érkeznek a kamatok , . .

Sch. S. Budapest. Ha őnagy- 
sága szombatonként újságot olyas 
és almát hámoz: ez azt jelenti, 
hogy őnagysága kezd közömbös 
lenni és kezdi megunni önt

Március 15-iki ünnepély Rákos- 
szentmihályon. Március 15-én a 
rákosszentmihályi társadalmi egye
sületek szépen sikerült ünne
pélyt rendeztek, mely alkalommal 
értékes műsor keretében áldoz
tak a márciusi idők s Jókai hal
hatatlan emlékének. A „Nemzet" 
szerkesztőségének tagjai is részt- 
vettek az ünnepélyen s a hálás 
közönség sűrű tapssal fogadta 
szereplésüket, Krenedits Sándor 
főjegyző, a Nagykaszinó elnöke 
nyitotta meg lelkes szavakkal az 
ünnepélyt, majd Szegedy Zsozsó- 
ka szavalta el nagy hatással. 
György Lajos prológusát. Nyáry

Andor egy gyönyörű elbeszélést 
olvasott fel nagy hatással, Vályi 
Nagy Géza pedig legszebb versei
vel gyönyörködtette a hallgatósá
got. Weinzierl Gitta művészi z 
gorakisérclével, Weinzierl Aurél 
adott elő néhány darabot hege- 

; dün. Mesteri játákáért hatalma
san megtapsolták. Hóra Vali, 

' énekmtívésznő magyar dalokat 
énekelt. Nemes előadóművészeié, 
csengő, szép hangja nagy tetszést 
keltett, Szegedy László, a „Nem
zet" felelős szerkesztője Jókaihoz 
írt magasszárnyalású ódáját ol

vasta fel nagy hatást keltve. Az 
ünnepi beszédet György Uajos 
tartotta. Marcell Tibor ügyesen, 
lelkesen szavalt. Végül Szegedy 
Zsozsóka szavalt édesapja költe
ményeiből. A közönség hatalmas 
tapsokkal ünnepelte a csodálatos 
kis művésznőt. — Az ünnepély 
után dr. Keresztes István orvos 
lelkes szavakkal közsöntötte fel 
a „Nemzet" művészgárdáját, A 
rendezés körül az Arany János 
kör ifjúsága serénykedett, Vázso- 
nyi Ádám és Szlavkovszky Sán
dor vezetésével.

NZVASAR (TŐZSDE)
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Közgazdasági
csevegés

Vala pedig azidőben egy fűsze
res, ki Samunak neveztetett kö

zönségesen. A lipótvárosi bankne
gyed egyik utcájában nyitott vala
mikor boltot és éveken át mérte 
igazságosan a lisztet, cukrot, atae- 
rikai mogyorót, savanyúcukrot s a 
többi földi jókat.

Történt pedig, hogy új napok 
kocogtat’tak az idő kapuján, Keve- 
sebb fogyott a drága lisztből s a 
savanyúcukor sem volt már olyan 
kelendő, mint amikor egy krajcár
ért hat szemet vehettek a gyerme
kek, Most mindenki valami másra 
gyűjtögette a pénzét. Nagyot vál
tozott az idő. Az újságot héberül 
olvasták az emberek. Hátulról 

visszafelé. Ugyanis a legutolsó ol
dal hirdeti a tőzsde nagy esemé
nyeit. Ez a rovat lett most a leg
aktuálisabb.

Fűszeres barátunk, is vásárolt 
néhány kötés Kévét, Magyar-Ame- 
rikai Bankot és Újpesti Betont, Ki
tűnő papirosoknak ígérkeztek. Sőt 
még merészebb tervekkel is foglal
kozott. A bolthelyiség forgalmas he. 
lyen volt s egyre nagyobb összeget 
ígértek érte.

Barátunk végre is eladta bolt
ját, pénzéi papírokba fektette. A 
fűszeres boltot pedig tőzsdeíizletté 
alakították át. Az üzlet kitünően 
ment.

Történt azonban, hogy sötét fel
hők gyülekeztek a láthatáron. Vi

har készült. Dörgött, villámlott az 
ég s esni kezdett. A papírok estek, 
A rohanó ár elsodorta a tőzsdebol
tot is.

Most új hírek keltek szárnyra, 
tnegnyítják a határokat, eltörlik a 
vámokat, fölszabadítják a behoza- 
tot s a kivitelt. A szerencsét kí
náló pillanatot nem szabad elsza
lasztani. Hipp-hopp néhány hét 

múlva egy speditőr költözött a 
tőzsdebolt helyére.

Most egy kicsit meglassult az 
ddők járása. Koronánk stabilizáló
dott és stabilizálódtak az árfolya- 

, mok is. Megkezdődött a szanálás. 
A szanálás pedig koránt sem jelent 
holmi „arauhuci szép napokat"

Ennélfogva a szállitóüzlet is egyre 
rosszabbul ment.

Egy szép napon csoda történt 
Ó, ne tessék gondolni, nem a béke 
szép ideje tért vissza, csak az 
történt, hogy ismét füszeikereske- 
dés nyílt a kalandos múltú helyi
ségben, Ne gondoljuk azt sem, 
hogy a régi Samu bácsi foglalta 
vissza kedves fészkét! Őt, sze

gényt szintén elsodorta az ár, ki
tűnő papirosaival együtt.

Más jelek is az idők változását 
mutatták. Az emberek lassan elfe
lejtettek héberül olvasni s az első 
oldal irányában vették ismét ke
zükbe a lapokat. Újra aktuális lett 
a politika s a rablógyilkosság. Az 
utolsó oldalt végül már meg sem 
nézték . , .

Az apró halakat elsodorta az 
ár s a vihar a „nagyokat" sem kí

mélte (meg. Közülük is sokan — 
szárazra kerültek.

A „nagyhalak" pedig szintén 
szanálni kezdték önmagukat.

A szanálás alapelve a takaré
kosság. Tehát takarékoskodjunk! 
Pénzintézeteink a tisztviselők el
bocsátásával kezdték meg a sza
nálást. Ez sikerült is. Tehát a ki
adást csökkentették. Azonban be
vételekről is kellene gondoskodni.

Ha valaki tönkrement, eljátszotta 
a pénzét vagy más szerencsétlen
ség húzta ki alóla a gyékényt; mi 
segíthetne más, mint egy pompás, 
gazdag, előkelő — házasság!

Tehát gyerünk, azokkal a há
zasságokkal! A bankvilágban ezt 
fúziónak nevezik.

S a fuzionálás folyik is rendü
letlenül, A részvényesek (még a 
köteles „tartásdijat" sem kapják 
meg. ők, szegények várhatják a 
jobb időket . . .  A „házasságok" 

többnyire titokban, diszkréten tör
ténnek és nem az égben köttetnek! 
Az illetékesek kiállítják az anya
könyvi kivonatot, a tisztviselők 
megkapják a nekik járó illetéket 
s a „szerelmesek" berendezkednek.

Ó, ne tessék gondolni, nem sze
rényen, nem takarékosan történik 
ez! Kisebb lett a „cselédség", sová
nyabb lett a kosztja, de a nagysá- 
gáék . . . No kérem, csak nem 
mondhatnak le talán az autóról 
is! , . ,

G y őrffy  Lajos.
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