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TARTALOM:
R Á K O S I J E N Ő : A  m a g y a r  író  
H E R C Z E G  F E R E N C : A  h a ra n g  
K O Z M A  A N D O R : A  b e c s ü le te s  e m b e r  
P IN T É R  J E N Ő : R égi m a g y a r  író n ő k  
L Ö R IN C Z Y  G Y Ö R G Y : A  b áb o ln ai lo v as  
P A U L IN I  B É L A : H e jn y e , k e d v e se m  
N Y Á R Y  A N D O R : A  gu n yh ó  
H A N G A Y  S Á N D O R : M e m e n to  M óri 
V A R G A  B É L A : A  lila k aftán  
S Z E G E D Y  L Á S Z L Ó : B a lta z á r  re fo rm á tu s  

p ü sp ö k  n y ila tk o z a ta  
G Y Ö R G Y  L A J O S :  S é ta  a  s iv a ta g b a n  
D r. M O R V A Y  G Y Ő Z Ő  : L o rd  B y ro n  h á z a s s á g a  
D r. M E Z Ő  F E R E N C Z : A p ró s á g o k  Jó k a ir ó l  
C S E R M E L Y  G Y U L A : É n e k  S z e n t L á s z ló ró l  
D r. Á G N E R  L A J O S : A  in acu jam ai tü k ö r  
R E M S E Y  G Y Ö R G Y : N a g y k ő rö s  A r a n y 

ü n n ep e
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 )  
K O R N A Y  IS T V Á N : A  le tip ro tt  M a g y a ro rs z á g  
Z O L T Á N  V I L M O S : B u d a p e s t  s z é p s é g e i

D A R N A Y  K A J E T Á N : Ő sn y o m o k  
D r. M E Z Ő  IG N Á C Z : L a v o t ta  k e s e rg ő je  
M Ó K  F E R E N C N É : S e b e s ty é n n é  S te tin a  Ilo n a  
B U C H W A L D  A N D O R : N a g y tisz te le tü  u ré k n á l  
S Z E N D R E Y  Z S IG M O N D : A  m a g y a r  n é p  

A tilla  m ond ái
B A T T L A Y  G É Z A : O vid iu s fo rd ítá so k  

E G Y E B E K :

M a g y a r  m ű v é s z e t : Is tó k  J á n o s  m ű te rm é b e n
—  N a g y  sz ín észn ő k  o tth o n á b a n  : D r. S z é k e ly -  
hidiné M a rs c h a lk ó  R ó z sin á l —  In tim itá so k  
B a la to n f ü r e d r ő l : T . K . —  M a g y a r  N a g y 
a s s z o n y o k : G ró f B e th le n  Is tv á n n á  —  A  N e m 
z e t  é r té k e i :  R a k o v s z k y  Iv á n , b e lü g y m in isz te r
—  S zín h ázi É l e t :  A  fia ta lo k . A la k o k  —  
R á d ió  : s z e g e d i V a rg a  J e n ő  —  M a g y a r  iro d a 
lom  —  V ilágiro d alm i sz e m le  —  K ö n y v v á s á r
—  M a g y a r  lán g o k  —  M a g y a r  la n to s  h isto riá s  
é n e k e  —  Ö s m a g y a r ro v á s írá s  —  s tb ., s tb .

V E R S E K :

B o d o r  A la d á r ;  Z o ltá n  V ilm o s ; —  V ályí N a g y  G é z a ;  —  N il ; —  H a n g a y  S á n d o r ; ■ 
V a rg a  B é la ;  —  G y ö rg y  L a jo s ; —  S z e g e d y  L á s z ló ; — - R e m se y  G y ö r g y ; —  S z e g e d y  I s t v á n ; • 
C siz m a z ia  O lg a ; —  F a r k a s  A n d o r ;  —  K iste le k i E d e ;  W a l t e r  M a rg it ; S z a th m á ry  I s tv á n ;  - 

g a  B e rz s e n y i G iz e lla ; —  D r. Sim ofi M ih á ly ; —  V id o r M a r c e l ; —  b a la to n fü re d i V a rg a  J e n ő .

kettős síim  ára: 25,08© korona.
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KULTÚRA
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(A r e f.  t e m p lo m  m el le t t )

JU TÁ N YO S ÁRAK!

Lombfüréss-
anyagok, szerszámok, deszkák raktára

Fischer László
Budapest, IV, Kammcrmayer Károly ucca 3. szám 

Árjegyzék 200J K bélyeg ellenében.

Korcsolyák nagy választékban!

SZÖVIK 
RÓBERT
B udapest, VI, A n ke r-k ö z  2,

E g y e n r u h a  
és pslgári 
szabó

szám.

Művészi kivitelű cég
táblák jutányos áron

Weisz B éla
Budapest, III, Kolcsy tér 2

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

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

FÖLDW1 RY m m
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 ili ,  R Á K Ö C Z I -U T  7

K és z  fé r fi- feh érn em ű  n a g y  v á l a s z t é k b a n .  -  M érték  u tán  h o z o t t  a n y a g b ó l  é s  k é s z ít .  
N y a k ken d ő k  é s  e g y é b  d iv a td o lg o k b ó l n ag y  v á la sz ték . N ői b ő r k a la p o k

K a g y .

s z a b .

M a g y .

s z a b .

fö s z e m l é l t e t ő  o k t a t á s  
t ö k é l e t e s  e s z k ö z e i

E L Ő N Y E I: b á rk i á lta l könnyen kezelhető , 
teljesen tűz mentes, k is  terjed elem ; szab. 
e ljá rá s  a lap ján  egyarán t V E T I! M OZGÓ - 
É S  Á L L Ó K É P E K E T ;  csekély sú lyán ál (kb. 
2 l/t kg .) fo g v a  könnyen szá llithu tó ;  norm ál 
n agyságú  film e k , tetszőleges hosszú  teker
c s e k ;  e lőadás  közben  barm ikor  m egállít
ható  : 160/210 képn agyság . — P rospektu s
s a l  és  á ra ján la tokka l készséggel szolgálun k. 
K özségek , testületek részére kü lön  kedvez
m ényes je ltételeket nyújtunk, a  képellátás  
tökéletes m egszervezése mellett. — Mint 
szórakoztató eszköz kü lön  nagy jövedelm i 

fo rrá s .

C im :
v e t í t ő g é p

É S  F I L M I P A R I  1 1 . T .
Budapest, V, N ádor ucca 28. T e le fon : 121-21

Csak Gerbaud-val 
szemben!

rézkarcod
ajándéknak 30.000 koro
nától felfelé. Művészektől fest
mények 400 ezertől I Részletre is!
Képek keretezését vállalja
AURO RA RT . keretező-m ühelye 
Gizella tér 4. — Herendi porcellánok, műtár
gyak, szőnyegek. — Telefonszám 117—36.

Pj sonka-, szalámi- és 
tinóm hentesárugyár
Dv. H erc eg  E s te rh á z y  P á l a  m ú lt évben  
h e ly ez te  ü z em b e  n a g y s z a b á sú  hu sávu - 
g y á rá t  a  sop ro n m eg y e i K a p u v á r  n a g y k ö z 
ség b en , a h o l fő k é n t  a  h e r c e g  s a já t  g a z 
d a sá g a ib a n  n evelt é s  h iz la lt  á l la to k  k e 

rü ln ek  fe ld o lg o z á s r a

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

ára mégis lényegesen olcsóbb.
L e g a lá b b  ö tk iló s  m e g r e n d e lé s e k  k ö z v e t 
len ü l a  g y á r h o z  is in téz h e tő k , h o l  á r je g y 

z é k k e l  s z ív e s en  s z o lg á lu n k .

Levélcím i Husárugyár Kapuvár, Sopronmegye, 
Sürgönyeim : Husárugyár Kapuvár 

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

Postatakarékpénztári számla 32170
A NEMZET elvasói lapunkra való hivatkozással 

10% kedvezményt kapnak.

Á t m e n e t i ,  B u r b e r y  é s  G u m m i k a b é i t o k ,
U t c a i  é s  S p o r t c i p ő k ,  A c é l t i r u k ,  U t a z á s i  
c i k k e k ,  G i l l e t t e  b o r o t v a  k é s z ü l é k e k  é s  p e n g é i é .  
T e n n i s  é s  m i n d e n  m á s  s p o r t  f e l s z e r e l é s e .

Weszelv
B U D A P E S T ,  IV, V Á CZ 1 U C C A  9. S Z Á M

Budapest, VI. kér.,
Gróf Zichy Jenő
u c c a  II. s z á m . M E R C U R  B É R A U T Ó - Ö Z E M
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Szerk esztik :

HANGAY SÁNDOR Dr. VARGA BÉLA SZEGEDY LÁSZLÓ
A Nemzet m egjelen ik  m inden hó 1. és 15-én.ELŐFIZETÉSI Á R A : Csonka Magyarországon egy évre 600.000, fél évre 300.000 negyed évre 150.000 korona.Amerikában egy évre 12, fél évre 6, negyed évre 3 dollár. SZERKESZTŐ SÉG : Budapest V ili. kér., Eszterháry-utca 4 a KIADÓHIVATAL: VIII , Szentklrályl-utca 23Telefon: József 42-94. ____________

Az idén lelt be hatvanötödik esztendeje annak, hogy 
Dublingben eldördüli egy lovassági pisztoly, melynek át- 
kos golyója kioltotta a legnagyobb magyar életét.

Széchenyi István, a ködbe hanyatlott magyar íárosz 
szelleme hagyta el földi hüvelyéi, hogy Pannónia gyászos 
egére szálljon a honszeretet csillaga gyanánt.

A Lajtán-ínnen föl jaj dúlt a nemzeti genius! Letiprott 
Magyarország nagy bárdjának lantján peregtek az ország 
könnyei, zengő szép szavak hullámain:

Egy szó nyilallott 'hazán keresztül,
Egy röpke szóban annyi fájdalom , , .
. . , Széchenyi meghalt! S e nagy omladékon 
Élünk-e hát mi? búsan kérdezők,

így zokog Arany János, aki már korábban elsíratta 
nagy költő barátját, Petőfit.

A világosi fegyverletétel után a temetők némasága 
ülte meg a Kárpátok medencéjét. Aradról tizenhárom bi
tófa hirdette Bécs diadalát. Pesten a Neugebaudében csör
gött a lánc, félistenek, honvédek kezén. S nem volt az 
örökös tartományoknak börtöne, ahol ne magyar rabok 
szenvedtek volna.

Bach huszárjai tartották féken a szívek ketyegését és 
Prottmann vérebei szimatoltak a rebelís gondolat után.

Ekkor hunyt le örökre Széchenyi mély tüzü nyugtalan 
szeme. Önkezével vetett véget életének, mert nem bírta el
viselni nemzete sorsát.

. . . Hitel, Világ és Stádium, ezekbe a halhatatlan 
munkákban hagyta ránk testamentumát.

Magyarország fölött mégis felvirradt. A königrátzi 
gyászos osztrák csatavesztés hozta meg hajnalunkat és 
Deák, Széchenyi szellemében építette fel újra a magyar 
szabadság épületéi.

Arany, Tompa és Vajda János ébresztgettók a lelke
ket. Költők színes szavai soha nem hullottak olyan hálás 
talajra, mint akkortájt.

Dublingben meghalt Széchenyi teste, de a Lajtán- 
ínnen. feltámadt szelleme. Jókai ekkor írta legmegrázóbb 
müveit, ekkor mutatta be Ankerschmidt lovagban a magyar 
föld magához formáló, győzhetetlen erejét.

A magyar föld győzött, mert megihlette Széchenyi 
szelleme.

— Küldesz-e hozzánk egy új Széchenyit magyarok 
nagy Öregistene, aki fölrázzon bennünket tespedésünkből 
újra?

„Minden ország, valamely magában meghasonlík, el- 
pusztúl és egy város is vagy háznép, amely meghasonlik 
magában, meg nem maradhat".

így íratott meg ez Máté evangyélíumának XV. rész 
25-ik versében, amit is pártos, ezerfelé szakadozó, egy
mást tépő-maró magyar atyámfíai, hallgassatok magatokba- 
szálló isteni félelemmel.

Volt pedig egyszer egy nagyon bölcs király a turáni 
fajból, aki midőn öt fia között felosztotta volna birodal
mát, összehívá az ő fiait és vitézeit és ezenképen szólott 
vala hozzájuk:

■— íme ez a vesszőköteg. Nemdenem hiába akarnátok 
összetörni, bírjatok bár Nimród erejével, tehetetlenül ál
latok vele szemben. De nézzétek, ha megbontom most, a 
széteső egyes vesszőcskéket, még a kis gyermekek is köny- 
nyen tördelik össze.

Szeressétek tehát egymást és legyetek egyek minden
kor, hogy minden külellenség fegyvere csorbát szenvedjen 
a ti egységeteken.

Pártos, ezerfelé húzó, egymást tépő-maró magyar 
atyámfiai, azt hiszem, nem kell sokat hozzátennem az el
mondottakhoz. A magyar Holnap, csak akkor virradhat 
ránk, ha megértjük egymást, ha minden magyar testvérét 
magához ölelve — összefog,

Ma szétbontott vesszőköteg vagyunk. Szertebomlasz
tott bennünket ősi átkunk, a politika.

Eszméljetek hát végre magatokra. Nyíljon föl szeme
tek és lássatok! Lássátok be, hogy a vesszőket összetartó 
kötél vágatott el, ami nélkül egyé nem lehetünk —  soha.

„Mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen — 
írja Tharzusí Pál apostol — kicsoda készül a harcra?"

Bizony, bizony mondom nektek, kürtöseitek szava 
ugyancsak bizonytalan, mivel nem az elhivatottak közül 
valók. Mostani kürtöseitek uszítok és hangszerük a vásári 
trombita.

Ne azokra hallgassatok. Fogjátok be fületeket és 
lelketekben figyeljetek föl. Ott és csakis ott megcsendül 
majd az igaziak, az elhivatottak, az egyé forrasztok Isten
ihlette éneke és akkor tudom, hogy harcra készültök majd.

Mert tudjátok meg: csaló és sarlatán mind az, aki 
azt hirdeti néktek, hogy harc nélkül szerezhetitek vissza 
négyfelé vágott hazátokat.

Nem, — harcok és háborúk fogják dajkálni a magyar 
Holnap megszületését s ha megharsan majd az igazi trom
bita, akkor azután igazán készüljetekl
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A tavaszi levegő tele van édes ha
rangzsongással. Eszembe jut, hogy a 
magyarság életében mesés és dicsősé
ges szerepük jut a harangoknak, a fel
hők érchangú énekeseinek.

Az iskolában úgy tanították, hogy a 
déli harangozást III. Calixtus pápa 
rendelte el a keresztény világban, em
lékeztetőül az 1456-iki nádorfehérvári 
csatára, amelyben Hódító Mohammed, 
Bizánc leigázója, a kereszténység ször
nyű ellensége, véres vereséget szenve
deti Hunyadi magyarjaitól.

A nap huszonnégy órájában nincs 
oly pillanat, mikor valahol az öt világ
rész templomtornyában nem szólnának 
a harangok, zúgó himnuszukkal a ma
gyar vért köszöntve, amely egykor bő
ven omlott Európa védelmében.

Nekem úgy tetszik, itt volna már az 
ideje, hogy a magyarság válaszoljon a 
világ harang-üdvözletére. Tudnám is a 
módját. Kőtornyot emelnék Budavár 
bástyáján, a toronyban fölakasztanám

az ország legnagyobb harangját. A ha
rangot ,,nádorfehérvárinak” keresztel
ném és mindennap, pontosan a triano
ni szerződés aláírásának percében, fél- 
ireveretném, hogy üvöltő ércszavával 
fölríassza az alvókat, mint hajdanában 
szokták, ha tűzvész, árvíz vagy fegyve
res ellenség pusztított az országban.

A nádorfehérvári harang jajgatása vá
lasz lenne Calixtus pápa harangjainak 
ünnepi kórusára. Ne ünnepeljen, ne ör
vendezzen az egyház, mert a Kárpátok 
ívében, az óriási cirkuszban, egy ke
resztény népet kínoznak halálra.

A nádorfehérvári harang jajgatása 
vészjel és riadó lenne, amely minden ci
vilizált nemzetnek szói. Véreztünk és 
szenvedtünk érte'ek! Hol a te hálád, 
Európa, hol a te emberséged?

Jó  volna, ha fölépítcnők a tornyot, 
ha megkondítanók a harangot. Amióta 
világszerte lehűlt a háborús láz, Európa 
mintha restelkedve kezdene reánk fi
gyelni, mint a kijózanodott ember, aki

részeg fővel vért ontott. Lehel, hogy ez 
a mi óránk. Kongassuk a harangot, 
napról-napra sírjuk és dörögjük a világ 
fülébe: a mi népünk összetörik és el
vérzik a trianoni béke lerhe alatt. Pedig 
a mi halálunk az igazság veszte, a civi
lizáció alkonya.

De a harang bús éneke kondid jón 
bele minden magyar ember szívébe is, 
aki a trianoni határokon innen és túl 
lakik. Hirdesse, hogy minden nyomorú
ságnak és megalázásnak, minden mun- 
kátlaniságnak, B-listának és gazdasági 
krízisnek Trianon az oka. Ne irigyel
jük egymástól a rabkenyeret, ne vias
kodjunk a hatalom megmaradt koldus
rongyaiért, hanem ami fájdalom, kese
rűség és harag van a lelkűnkben, azzal 
‘támadjunk Trianon elleri. Ha a nádor
fehérvári harang ércszava napról-napra 
egy egész nemzet szűnni nem akaró 
felháborodását és folyton ismétlődő 
követeléseit fogja hirdetni, akkor meg 
is fogja hallani a világ.

M Ű M  S Á M D O C L
W U S I I
etítii

Igaz gyöngy
Igaz gyöngyöt ritkán találsz 
Háborgó tengeren,
Kagyló takarja s lenn a mély 
Nyugodt ölén terem.

Mindent kockáztat a halász 
Midőn utána száll,
Nem tudja, hogy mi várja lent: 
Igazgyöngy vagy halál!

Mégis lebuktam érte én 
És felhoztam neked 
Legszebb gyöngyét, mit rejt a mély; 
A dalt az éneket,

Nászi dal
Virágok illat-lelke jár . . , .
S mint csókolódzó gerlepár 
Turbékol két ajak.

Bíbor szád, reszkető szirom,
Kábult méhként szívom, szívom 
S a szívem megszakad.
Köröttünk csend!, ldlkünkbe mély 
Viharzó, izzó szenvedély,
Mely új lobot vetett.

Harangjátékán zeng a vágy 
S felbúg a régi nászi ágy 
És örvénylik szemed.

Szemed fátylán át lelked ég, 
Mint ismeretlen messzeség, 
Mely nyílt s mégis titok,

S míg két karom körül tüzel,
A lelked ó miért üz el?
És mond miért sírok?

Igyál!
Rubint tálcán e serleget 
Királynőm im — fogadd! 
Királyhoz illő mód adom, 
Szerelmi hódolat.

Rubint a vágyam, tüz-piros 
S e serleg itt szívem. ——  
öblében csókok ó bora.
Igyál! eléd viszem.

Csordultig lelt. Fenékig hajtsd! 
Nézd, lábain tántorog.
Ringatnak bűbájos csudák 
Szent égi mámorok.

Hiába
Hiába hívja énekem,
Hiába esdekel 
Mint csillag fénye tó vizén 
(Jgy siklik lelked <*1 
S hullámok közt bujkál tova 
Ki tudná merre? hol?
Vagy csak csalóka képzelet 
S nincs is lelked — sehol.

Csak éjszaka ne volna
Csak éjszaka ne volna 

S ne lenne soha vágy,
Rám hüs álom hajolna.
De int a puha ágy 
És jön a barna éjjel,
Lebontja köntösét . , . 
Parázs-szító zenével 
Körülfog a sötét 
És halkan muzsikál . . ,

ölelni-vágyón tárom 
Feléd a két karom 
Én csókos ifjú párolm,
De jaj a pamlagon 
Csak árnyak lába járkál 
S vágyam (meddőn kihal . , .
Te drága szép virágszál 
De bús is így a dal 
Amit az éj zenél.
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Irta: Rákosi Jenő.
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Mikor egy boldogtalan testvérünk a 
toliban méregpohárral fejezte be pálya
futását, mely kecsegtetően indult és 
szürkén végződött, a róla irt búcsúzta
tókban — színié valamennyiben — kese
rű sorok voltak olvashatók a magyar író 
vigasztalan sorsáról. A tanulság minde
nütt ez: ha más nemzetnek szolgált, vol
na tehetségével, ezrek, százezrek, ha 
nem éppen milliók (forint vagy frank) 
jutalmazlak volna s nem kell vala arra 
jutnia, amire jutott mint magyar. Egy 
előkelő tehetségű kollégám éppenséggel 
ki is dolgozta a témát e cím alatt: „Egy 
elzüllött élet". A cikk tartalma ez: a 
magyar társadalom nem tartja fenn író
it, mégis megharagszik reájuk, ha te
hetségüket politikába, újságírásba vagy 
az irodalomnak is jövedelmezőbb for
máiba viszik kamatoztatni, holott más
ban van ,,tehetsége java, ebben tudna 
halhatatlan müveket teremteni, ha meg
lenne hozzá élete kényelme, nyugalma**. 1 
A magyar társadalom követelni látszik 
e szerint a halhatatlan müveket de nem 
adja meg hozzá a kényelmet, vagy csak 
a nyugalmat is.

Van-e e panaszokban igazsága van is, 
meg nincs is. Mert termeltek ugyan ké
nyelemben és nyugalomban is halhatat
lan müvek: de túlnyomó nagy száma a 
halhatatlan müvekne kényelmetlenség
ben, nyughata'lanságban, nyomorban és 
kétségbeesésben termett. Nyugalom, 
kényelem és halhatatlanság; pénz és 
babér közt semmi összefüggést nem Iá
tok. Ilyen szempon'ból a panasz telje
sen jogosulatlan. És nincsenek-e más 
nemzeteknél is elzüllött nagy tehetsé
gek és níncsenek-e nálunk olyanok, akik 
boldogultak? És más nemzeteknél azok- 
e mindig a leghalhatatlanabbak, akiket 
közönségük kegyével és kincseivel el
árasztott és nem lehetne-e nálunk Pe
tőfi, aki halhatatlanságát sanyarú sors
ban szerezte, müvei után ma szerencsés 
anyagi körülmények közt élő emberfi És 
nem hagyott-e Arany János, a halhatat
lan, vagyont az örököseire?

Meg vagyok győződve, hogy nálunk 
minden szakasztott azon mód megy és 
fejlődik, mint bárhol a világon, t. i. a 
viszonyok törvényei szerint. Amit negy
ven millió francia tesz, azt teszi arány
i g  a tiz millió magyar. Egybe kell vélni 
a számot, a helyzetet, a viszonyok at s

ha levonjuk az eredményt, azt hiszem, 
éppenséggel nem utolsó helyen állunk 
mi magyarok Európában. Ebből persze 
nem az következik, hogy érjük is be eny- 
nyivel, hanem az, hogy nem szabad igaz
ságtalanul gáncsolni, méltatlanságokkal 
bántalmazni a nemzetet s követeléseket 
támasztani ellene látszólagosságokkal, 
hanem szabad és kell a helyzetet igazsá
gai és törvényei szerint megítélni s ipar
kodni kell e szerint fejleszteni s előbbre 
vinni. Ebben pedig két főeszköz áll ren
delkezésünkre: kizárólagosabb magyar 
nevelést kell adnunk újabb nemzedé
künknek és komolyabban kell vennünk 
nekünk íróknak a feladatunkat.

A szegény halottal, kiről meg van a 
véleményem, nem akarok már feleselni; 
de ha nem ismertem volna is, tudnám az 
életrajzokból, hogy ö is ült a szerencse 
tenyerén, volt kényelme is, nyugalma is, 
de nem tudott vele mit csinálni. Lélek
tani igazság, hogy semmisem csábítja el 
könnyebben az embert attól a kincsétől, 
amelyhez nyomorúsága idején mint er
kölcse foglalatjához, mint reményei ösz- 
szességéhez, mint élete fenntartójához 
eredeti tehetségének ápolásától, mint a 
kényelem s a nyugalom, melyre hirtelen 
szert teszen. Nézzétek meg a szegény 
ördögöt, akinek nincs annyi módja, hogy 
nyomorult kedvesét, aki osztozik vele
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vei. Én az elenkezőt hiszem, azt, hogy 
egészben a nagyobb irodalmi forgalom 
beiszapolja, sikérebbé teszi az irodalmi 
vizek medreit s még a nagyobb tehel- 
séget is a hajhatatlanság szolgálatától 
elcsábítani képes a napi ízlés, a múlan
dóság szolgálatára. Igaz, hogy a modern 
élellnek nagyobb szüksége van már a 
nagyobb forgalomra, mint a nagyobb 
mélységre, épp úgy, mint ahogy el le
het az iprmüvészet kézi remekei nélkül, 
de nem lehet el többet a gyárak töme
ges termelése nélkül. A nagyobb mély
ség szolgálatára megvan a múltak örök
sége, a nagyobb részt nyugalom és ké
nyelem nélkül termelt remekek.

Nagy forgalomra, mindig nagyobbo
dóra szüksége van tehát az irodalomnak, 
a nemzetnek, ha előre menni akar: de 
nem éppen a magyar író-világnak mely 
kétségtelenül van olyan helyzetben 
hogy emiatt se elzüllenie, se szép iel- 
adatait kudarctól féltenie nem kell.

Én sohasem lát'am statisztikai szá 
mítást arról, hogy egy nemzet intelli
genciájának hány százaléka es*k az 
irodalom pártolóira; de meg vagyok 
győződve, hogy aránylag mi is állunk 
úgy, hogy az európai középszámitás 
alá nem esünk. Hogy ez az írók szük
ségletét vagy éppen vágyait nem min
dig elégíti ki, az természetes, mer; min
den író egy ember és egy egész ember 
szükségleteit és vágyait hordozza ma
gában, akár tíz millió embernek ír. a1 ár 
ötvennek; akár Párisnak, akár Buda
pestnek; akár a francia városoknak, 
akár a magyaroknak. És Magyarorszá
gon van még egy, ami másutt sokkal 
kevésbé van meg. Itt az író ember, ha 
némileg komoly és megbizha'ó, köny- 
nyebben jut áláshoz, mint bárki és bár
hol. A színház, akadémia, a múzeum s 
hasonló nyilvános intézetek, hol sze
rény, hol jobb állásokkal kínálkoznak; 
a zsurnalisztika tűrhető kenyeret ad: 
a magánintézetek, meg pénzvállalatok
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is nem ritkán szívesen fogadják az írót; 
a képviselőházba könnyen küldi a vá
lasztó a toll embereit, kiket a pártok is 
szívesen látnak. Egy komoly író gyor
san jut olyan jövedelemhez Magyar- 
országon, mely száz, sőt kétszázezer 
koronányi tőke kamatainak felel meg 
Mivel szerezte? írói voltával. Néha ér
deme, néha kvalifikációja sincsen egyéb, 
mint hogy jó verseket ír, jó novellákat, 
színdarabokat s a többi. Megélni egy 
szóval meglehe! a magyar írónak. Ha 
nincs más vágya, mint hogy egy csendes, 
tisztességes, becsületes kényelmü ott
honban nyugalmat találjon hallhatatlan 
munkák írására; erre van mód bőven 
Magyarországon.

Aki itt se kényelmet és nyugalmai 
nem talál, se halhatatlan munkát nem 
ír, az ennek maga az oka, oka nem a ma
gyar nemzet. Egyet tanuljon meg min
den magyar író idejekorán; se megélni, 
se meggazdagodni ne múzsája után 
akarjon. Kedvét, örömét, pihenőjét 
gyönyörűségét, édes izgalmát keresse 
a vele való foglalatosságban, ne ke
nyerét, borát és pecsenyéjét. Pattanjon 
fel Pegazusára, ha megszállja egy út
nak a vágya a csillagok közé, de ne fog
ja a nemes szárnyas lovat az ekéje elé, 
sőt még csak az akadémiákba se is!ál
lózza be, mert ott meg a más ekéjét 
kell húznia. így megeshetik, hogy tolla 
bizonyosan gazdasággal árasztja el 
gazdáját; de bizonyos, hogy eképpen 
úrrá teszi őt egy tisztességes és nemes 
érdelemben Magyarország; és egyesek 
így sem fogják a katasztrófát elkerülni, 
melynek tényezői a lényükben vannak. 
Az irodalom pedig így fog legfügget- 
lenebbül, legáldásosabban, legbecseseb
ben fejlődni s a két faktor: irodalom és 
közönség eképpen fogja legüdvösebben 
hatását egymásra gyakorolni. Egyik se 
lesz a másiknak se zsarnoka, se rab
szolgája.
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nélkülözéseiben, feleségül vegye: amint 
örökség vagy a szerencse kereke által 
gazdagságra jut, hü kedvesét szereti 
leghamarább elhagyni s nem magához, 
hanem módjához keres illőbb feleséget. 
Ritka kivétel, aki másképpen cselekszik. 
Az emberi természe ben rejlik az. Irigy- 
lilék a franciákat, amiért íróikat — 
már mint néhányat — elhalmozzák ké
nyelemmel és nyugalommal; de a legelő
kelőbb francia újságok egyike irigyli tő
lünk Bérezik Árpád romlatlan tollát, 
amiért nem robotol egy blazirt publi
kumnak, mint az elhalmozott francia 
írók, akik pedig nálunk is keresettebbek, 
mint Bérezik. A fiatal írónak vannak 
rendszerint ideáljai. Kevés akad olyan, 
aki ideáljait meghódítva, magához 
rántsa a közönséget. A nagyobb rész 
olyan, hogy maga szalad a közönség 
udán kegyét, tetszését keresve. Aki 
ezek közül szerencsés, az tesz szert 
legelőbb nyugalomra és kényelemre 
irodalmi munkássága után. Halhatat
lanságra ritkán. Életet, ha 'megszűnt 
írni, nem müvei, hanem az irodalom- 
történet ad neki halála után. A közön
ség pár!olásának ritkán van tehát keze 
egy-egy halhatatlan munkához. Az 
ember magában hordozza a fejlődése 
törvényeit. Az élet rendes eseményei, 
adományai és csapásai: szegénység, 
gazdagság, boldogság, boldogtalanság, 
öröm és gyász, nyugalom és zaklatott
ság ellenkező eredményeket szülnek 
más-más egyéneknél. Egyet tönkre 
tesz a felkapo^ság, egyből a névtelen
ség csikarja ki a halhatatlan müvet. 
Egyet termékennyé a nyomorúság, né
mává a bőség. Egyéniségünkben rejlik 
a sorsunk. Áz anyagi jólét is relatív 
fogalom. Ami egynek elég, az másnak 
csak étvágygerjesztő. Ami ezt munkára 
serkenti, az mást tétlenségre csábít. 
Szűnjetek meg tehát a közönséget zak
latni a pártfogás hiányának panaszá
val. Úgyis hasztalan, mert a közönség 
nem egy ember, akit megszorítani és 
megzsarolni lehet. Senki nem veszi pa- 
naszlok magára, csak terhére vagytok 
vele olvasóitoknak. Ebben a panaszban 
mindig rejlik valami a gondolatból, me
lyet ide írok; sajnálom, mintha ezt 
mondanátok: sajnálom, hogy magyar
nak születtem. Ha német volnék, angol 
vagy francia, dúsgazdag ember volnék 
toliam után.

Nos, meglehet, az volnál, meglehet, 
nem volnál. Sehol sem szaladgálnak tö
megesen a dúsgazdag írók s mondásod 
legvalószínűbben egy tetszelgős ön
ámítás vagy egy sértő kifakadás nemze
ted iránt. Csak egy bizonyos, hogy ma
gyar író és ezzel elégedetlen vagy. Tő
led függ, hogy vagy az egyikről vagy a 
másikról, elégedetlenséged kettős for
rásáról lemondj: Vagy nem tőled függ? 
Büszke vagy magyarságodra? Akkor 
viseld panasz nélkül köve'lkezményeit. 
Szereted múzsádat? Akkor becsüld 
meg, öleld krajcáros kifakadások nél
kül, ne hányd szemére, hogy elégséges 
hozomány nélkül esküdtél vele össze.

És én nem is hiszem, hogy a közön
ség nagyobb pártfogása s az írók fénye
sebb anyagi helyzete egyenes arányban 
állana irodalom tartalmasab fejlődésé-

Virágrege
Én: ( fe jem  leh a jtv a , a  k e r tb e  l ép e k .)

H u lló  v irágok, — n yíló  v irágok, 
m a egy  bús testvér jö t t  k ö z é te k .
Én, — é ln i gyenge, haln i gyáva, 
v allom  m ost n ek te k : fé le k !  F é le k !
M ert fut az é le t  é s  j a j , h iáb a  fut!
A m erre  tér, a  lom ha, s z ü rke  út 
csupán  a  sem m iség  f e lé  vezet.
H u lló  v irágok, m ost fog ju n k  k eze t ,  
boru lju n k  ö ssze  és sira ssatok .
H ulló, m úlandó k is  virág v ag y ok ;  
a  sorsu n k egy: a  P erc  h a  száll, 
rán k  az  ö r ö k  sem m i vár . .
V irágtestvérek , s ira ssatok !

A leh u llt a lm avirág : (én ek e ln i k e z d )
A  fö ld  felett , a fá k  a latt  
m ag áv al g y ilk o s  sz é l ragad .
J ó  volt a fán . A d rága  ág 
úgy á tö le lt!  S a  s o k  virág  — 
testv érre l lágyan  ö sszeb ú jtu n k ,
A ztán  — lehu lltam . Ám a  lom b  ala tt  
a  lelk em , a le lk em  r e jtv e  ott m arad t , 
vagy tán a  szív egy  —  p ercn y i lü k tetése

L e nem  h a lo k  m eg  m égse, m égse!
S m íg hu llva  — hull a  s o k  virág: 
g y ü m ölcsét értik  szent c so d á k .
A lom b  a la tt  a d rág a  Élet 
ujult e rő v e l  lé tr e  éled , 
s m ig fá k  a la tt, a  fö ld  fe le tt  
rag ad n ak  gy ilkos , gyors s z e lek ,  
d a lo lv a  s z á l ló k  a  m esszeség be .

Waltér Margit.

Bolond Istók
Bolond Istók, te bölcs, derék csavargó, 
Bizony, a világ elfajzott csúnyán.
Nem vár a célnál boldog, kicsi gunyhó, 
Hogy öröm nyíljon víg szavad nyomán

Bolond Istók, — ma más, ma új az élei- 
Robotba jársz és szolga a neved.
Nem üz a sors, de öl a holnap gondja, 
Mig megszerzed a koldus-kenyeret.

Porig alázkodsz Mammon trónusánál, 
Bár lázadsz, érzed: szólni nem szabad! 
De otthon, — otthon könnyes, szent 

dalokban,
Keserves szívvel siratod magad . . .

György Lajos.



Rakovszky Iván
Magyarország belügyminisztere

Gondviselésszerü szerencséje en
nek a nemzetnek, hogy mindig 
a legválságosabb időkben tűnnek 
fel olyan fiai, akik az ország ha
jójának kormányzására leghiva- 
tottabbak. Rakovszky Ivánt is a 
Gondviselés küldötte és állította 
az ország kormányrúdja mellé, 
hogy tehetségével, kiváló képes
ségeivel szolgálja ennek a meg
gyötört nemzetnek, a  csonkára 
csúfított magyar hazának ügyét.

A kormányzás szinte legnehe
zebb ágát: a belügyminiszteri hi
vatást tölti be Rakovszky Iván 
immár harmadik esztendeje, s ér
tékes munkásságával, nagy tudá
sával és tehetség;ével bizonyságot 
tett arról, hogy a belügyminisz
teri székben méltó utóda kiváló 
elődjeinek.

Még egészen fialtál ember, de a 
közügyek terén végzett áldásos 
és eredményekben gazdag műkö
désével már eddig is annyi érde
miét szerzett, hogy nevét a nemzet 
történelme aranybetükkel örökíti 
meg.

Tanulmányai végeztével — ne
mes családi tradícióihoz híven — 
a közpályára lépett s Turóc vár
megye szolgálatában kezdette meg 
fényes pályafutását, A megye 
szolgálatában nem maradhatott so
káig, mert kiváló képességeit ko
rán felismerték s az országgyű
lésbe küldték fel képviselőnek.

Mint képviselő, mindjárt első 
felszólalásával magára vonta a ve
zető politikusok figyelmét s külö
nösen, mint a vármegyei reform
javaslatok előadója 1913-ban olyan 
értékes munkát végzett, és olyan 
sikert aratott, hogy Tisza István 
legszűkebb környezete: a legko
molyabb politikusok fogadták kö
rükbe a kiváló fiatal képviselőt.

A világháborúban mint tuszár- 
hadnagy teljesített harctéri szolgá
latot.

A forradalmak idején sóik üldöz
tetést kellett elszenvednie. A 
kommunista uralom bukása után 
újra ott látjuk Rakovszky Ivánt a

legelsők között, akik az ország 
megcsonkítása ellen vették fel a 
szellemi küzdiciVnet a keresztrefeszí- 
tett magyar igazság védelmében.

A Magyar Nemzeti Szövetség 
vezetőinek sorában mint alelnök 
dolgozott fáradhatatlanul, — ér
tékes külföldi összeköttetéseinek 
felhasználásával igyekezett jobb 
belátásra bírni a külföld számot
tevő köreit s megnyerni azokat a 
magyar nemzetet ért súlyos ’gaz- 
ságtalanságok jóvátételét célzó 
munkára.

A Magyar Nemzeti Szövetség 
vezetőinek sorából szólítja el a 
kormányelnök biz'álma a díszes, de 
súlyos kötelességekkel járó bel
ügyminiszteri méltóságba. A nem. 
zetgyülésben Nyíregyházát képvi
seli kerülete hálás szeretetétől 
övezve.

Mint politikus a nemzet sorsát 
szívén viselő bölcs mérséklet, ki
váló politikai érzék, nagy tudás 
és erős akarat jellemzik, A parla
mentben egyike a legkiválóbb 
szónokoknak, kinek beszédei meg
győző érvekkel helyes irányba te 
relik a pártpolitika viharzó hullá
mait.

Rakovszky Iván a belügyminisz
teri bársonyszék díszes magas
ságában sem veszi rossz néven tő 
lünk, ha ideírjuk, hogy ő maga is 
forgatta a hírlapírói tollat, még. 
pedig olyan hivatással és kiváló 
rátermettséggel, hogy cikkei min
dig feltűnést keltettek és elisme
rést arattak.

Nagy és súlyos feladatok, sok, 
sok megpróbáltatás vár még erre 
a sokat szenvedett nemzetre, mig 
ezeréves múltjához méltó életét a 
történelem örök logikája és meg
másíthatatlan igazsága visszahozza 
a megcsonkított, várrel áztatott 
magyar földre. Hitünket acélozza, 
reménységünket megerősíti az a 
tudat, hogy a magyar nemzet ha
jója szebb jövendőnk virágos part
jai felé közeleg, mert olyan fér
fiak állanak a kormányrúd mellett 
mint Rakovszky Iván!
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Bethlen Istvánné grófnő
hitet, bizalmat, értéket és megbe
csülést aidhatott.

Büszkék vagyunk rá, hogy c ro
vatban most a magyar nagyasszo
nyok egyik díszét, büszkeségét: a 
fejedelmi megjelenésű gróf Bethlen 
Istvánnál mutathatjuk be,

E bemutatás egyébiránt inkább 
csak formai, inkább csak képle
tes lehet, mert hiszen Bethlen Ist- 
vánnét, a művészi hajlamú költői 
lelkületű „nemes grófnőt" Magyar- 
országon mindenki ismeri, min
denki szereti és büszkén vallja a 
magyar nemzet egyik legigazibb 
nagyasszonyának, aki százféle ha
zafias és társadalmi tevékenység
nek éltetője, megmozgató lelke és 
egyben soha el nem fáradó véd
nöke,

A társadalomnak minden nemes 
sugara, a küzdelmes magyar jelen
nek minden balzsamos mosolya: 
egyedül az ilyen nagy magyar asz 
szonyok leikéből származik és mi 
boldogok vagyunk, hogy c nagy
asszonyoknak e rovat hasábjain 
lelkesedésünk soha nem hunyó 
lángjából magasra csaipkodó oltár- 
tüzeket gyújthatunk.
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Sebestyénné Síelina Ilona
Irta: Mók Ferencné.

A magyar tanári kar büszkesége ez lete, őszinte ragaszkodása. Mély tu- — last bút nőt least — orgánumának 
a geniális asszony, a m. áll. nöipariskola dása, a legalaposabb szakismerete, szé- csodálatosan) behízelgő lágysága bizal- 
igazgatója, aki most ünnepelte pedagó- les látóköre, óriási olvasottsága, le- mát, hódoló tiszteletet vált ki a vele 
giai működéseinek 50 éves jubileumát szűrt ítélete és legelsősorban forró ha- beszélő leikéből. Előkelő szerénysége 
s akit a kormány rendkívüli érdemeiért zafisága a nagyok között is a legelő- kitér minden ünnepeltetés előtt, őt el
és kiváló munkásságáért a főigazgatói kelőbb helyek egyikére leszik őt a mü- sősorban intézetének sorsa érdekli, an- 
cimmel kitüntete t. Ennél az elismerés- veit magyar társadalomban. ! nak szenteli élete legtöbb idejét, gaz-
nél azonban még nagyobb, sok ezer nö- Hófehér hajától övezett nemes honi- dag lelkének kiapadhatatlan kin- 
vendékének mélységes szereteíe és loka, meleg szemének lélekbe néző cseit és jóságos szívének mély sze- 
hosszú pályafutása ala l a vele mü- tekintete, finom, türelmes mosolya, retetét. Pedig egy magyar nagyasszony, 
ködő tanárok, tanárnők hódoló tiszte- megjelenésének puritán noblesse-e és | aki ötven esztendő óta dolgozik a ma

Aki bejárta Európát, bejárta 
Amerikát, bejárta az egész világot 
és a magyar nagyasszonyok mását 
kereste: be kellett látnia, hogy a 
magyar nagyasszonynak nincsen 
hasonmása, nincsen vele egy vere
tű, egy értékű asszonytársa.

Végig tanulmányozhatjuk az 
egész világtörténelmet: és nem fo
gunk találni Rozgonyi CeciUéket, 
Zrínyi Ilonákat, egri nőiket, Damja
nich Jánosnékat: és a magyar 
nagyasszonyoknak még ezer és 
ezer ilyen hasonmását.

Mert a magyar nagyasszony 
egyedül a magyar föld szülöttje 
Egyedül a magyar róna, a magyar 
hegykoszorú, a magyar lelkek és a 
magyar virágoskertek asszon yi for
maöltése.

Ami nemes felbuzdulást, vitézi 
fellángolást, költői megértést', 
irodalmi kultuszt, művészi fel
karolást: a magyar történelem 
több száz év óta fölmutathat, az 
mind a magyar nagyasszonyok 
leikéiből sugárzott elő.

Mert a magyar nagyasszonyok 
lelke mindenkor kimeríthelelltin 
forrása volit a szépnek, jónak, ne
mesnek, emelkedettnek és általá
ban mind annak, ami a nemzetnek
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tíyar nőnevelés érdekében, a legelőke
lőbb posicióba kerülve érdemei révén, 
méltán tarthat igényt az érdeklődésre 
és megbecsültetésre.

Intézetének ő a legelső munkása. 70 
esztendeje dacára bámulatos frisseség
gel végzi ezer kötelességét. Goethéről 
írja Eskermann 1825-ben ,,. . . nyolcvan 
esztendős lesz, de semmi tekintetben 
sem mondható befejezettnek. Még min
dig előre néz, mindig tovább halad és 
olyan ember benyomását teszi, aki örö
kös, törhetetlen belső ifjúsággal áldott”. 
Ilyen törhetetlen ifjúsággal van meg
áldva ez a mi Nagyasszonyunk is. Már 
'A8-kor reggel dolgozik hivatali szobái
ban és munkakészsége, munkaszere
tete utolérhetetlen. Nemcsak kifelé tud
ja emelni és megőrizni intézetének te
kintélyét', de az iskola intern életének 
is ő a lelke.

STETINÁNÉ SEBESTYÉN ILONA
És ez a nagyszabású asszony nem

csak directora intézetének és tanára, — 
de van ideje az irodalommal is foglal
kozni. Közel 40 éves írói múltra nézhet 
vissza. Mint az Erzsébet Nőiskola ta
nára, 30 éven át szerkeszti (1880— 
1915-ig) a ,,Nemzeti Nőnevelés’'-!, mely 
az iskola tanári karának kiadásában 
jelenik meg. Tíz évig, hűséges élettársa, 
a férje, társszerkesztője, később egye
dül vezeti a lapot. Szakkönyvei közül a 
,.Neveléstan", ,,Háztartástan" Nemzet- 
gazdaságtan több mint 14 kiadást ér
tek el. Ezenkívül számos olvasókönyvet 
írt polgári isko|l£k számára, melyek 
szintén sok kiadást értek el.

A háború alatt a Nőipariskola min
den képességével odatörekedett, hogy 
itt is a humanizmus szolgálatába álljon. 
Könyvet, lehetne arról írni, hogy Se
bestyénné Stetina Ilona mily kiváló 
munkásságot fejtett ki e téren, hiszen 
forró hazaszeretete itt is irányítója 
volt cselekvéseinek. Míg a háború or
kánja még a magyar tanügyet sem kí
mélte meg és a bolzevizmus sötét szár
nya megfojtással fenyegette a magyar 
kultúrintézményeket, ez a kiváló nagy
asszony intézetét rendkívüli energiával, 
forró hivatásszeretettel és rendületlen 
bizalommal iskolájának kultúrhivalása 
iránt, ezer akadályon szerencsésen át
segítette. S most, a ,,szanálás" és min
den egyebek dacára, az állami nőipar
iskola virúl, halad, fejlődik és jóhire 
már a külföldre is eljutott és ez is kul- 
tűrmissziónk létjogosultsága mellett bi

zonyít. Büszke rácáfolása ezer ellensé
günk aknamunkájára és rágalmára . . .

Stetina Ilona tíz év óta áll az inté
zet élén, ahová őt miniszteri elismerés 
szólította az Erzsébet nőiskolából, mely
nek 34 éven át tanára volt. Uj palotába 
költözött, mely a Rákóczi tér legszebb 
épülete. Ez a ma díszes épületben mű
ködő intézet igen szerény kezdettel in
dult 50 év előtt. Kicsi anyagi eszközök
kel, de a legjobb szellemi felkészült
seggel. A fősúly akkor az elméleti ta
nításon volt és nem a gyakorlati ki
képzésen. Tanárai között vannak a régi 
nagyok közül: Berecz Antal, De Ge- 
rando Antónia, György Aladárné stb.

Trefort minisztersége alatt, Ziczen 
Janka inspirációjára ez az intézet ipar
tanítónőket képező intézetet is létesí
tett, melyet különösen Gönczy nagyon 
pártolt. Fejlődése folyamán már oda
törekedett az intézet, hogy európai ki
állításokon is részt vegyen és hírét 
vigye a magyar ízlésnek, a magyar szor
galomnak. A milánói, turini, párisi, 
brüsszeli kiállításon sok érmet, kitünte
tést nyert gyönyörű csipkéivel, hímzé
seivel (alább egy kép egy remekbe hím
zett magyar zászlóról, mely kiállítási j  
elismerést nyer!1.) Mióta Gelléri Mór a 
nőipariskola irattárát megszervezte és

Sebestyénné Stetina Ilona 
vezetése alatt álló Állami Nőipar

iskola.

rendszeresítette ez, még egy nagyobb 
lépést jelentett a haladás útján.

A közjólékonyság terén is előkelő 
posíciót tölt be a nagyasszony. Meleg 
emberszeretete, fáradságot nem ismer
ve, aktív részt kér minden emberbaráti 
mozgalomban. A „Maria Dorothea" 
Egyesületnek 40 év óta alelnöke. Ez 
az intézet adta az iniciativát az „Or
szágos Nőképző Egyesületnek", mely 
évek során számtalan jótékonysági in
tézetnek forrása lett. Április 21-én tar
totta Sebestyénné a „Nőegyesülelek 
szociális munkájáról" a Tudományegye
tem egy termében nagyszabású előadá
sát, mely a magyar jótékonyság 100 
esztendős történetét fejtette ki. A nagy
hatású előadást válogatott közönség 
hallgatta végig s utána lelkesen ünne
pelte a Nagyasszonyt, aki nagy ember- 
szeretetének egy újabb tanú jelét adta 
az elmondottakban.

Tíz év óta van letéve az állami nő- 
ipariskolának sorsa a nagyasszony ke
zébe. S hogy jobb, hivatottabb kezekbe 
nem kerülhetett, bizonysága az az íin- 
nepeltetés, mely őt 50 éves tanári ju
bileuma alkalmából érte. A kormány 
képviselete, a keresk. minisztérium, az 
összes tanintézetek kiküldöttei, a 
„Mansz", a „Nőképző Egylet"; a Ma
gyar ifjúsági Vöröskereszt stb., szülő
városának polgármestere, ezerre menő 
tanítványainak sokasága, a nagypubli- 
kum, a sajtó képviselői, mind, mind ün
nepelték ezt a mi büszkeségünket, sze
retett nagyasszonyunkat,

A magyarok Istene őrizze még sokáig 
társadalmunk, kultúránk javára ezt a 
csodás tudású, munkájában klasszikus 
lelkiismeretű, fáradhatatlan Nagyasz-

Részlet a Sebestyénné Stetina 
Ilona vezetése alatt álló női ipar

iskola rajzterméből.

szonyt, aki a nemzeti érzést forró haza- 
szeretettel generációk lelkében ébren 
tartotta és lánggá fejlesztette. Magyar
sága előtt mélyen meghajlunk.

Keresd az Istent
Keresdd az Istent és ha megtaláltad 
Magad s mindnyájunk egy atyját imádod, 
Te tőled nyert a lelkem újabb szárnyat, 
Hogy hozzá küldhetem e hő imát,
A semmi nincs sehol, az Isiten minden, 
ő  itt az élet és a messze cél,
Bennünk teremtett kezdetet az Isten,
S mi benne itt örök, ő benne él.

Mi éjszakánk hozzá hajnallik átal,
S tavaszt varázsol, újabb kezdetet,
S hosszú pihenéssel, a halállal 
Kezdődik hozzá minden átmenet,
Óh, mert szünetje nincs az alkotásban 
A folyton lét s végetlen messze tér 
Ki nélkül nem vagyunk soha 'hazátlan, 
Mindig velünk, s ő benne összeér.

Hitem a gondolat leikébe bájod,
A lelkem örökifjú Adonis,
Prométheusz, szikrát hozék a lángból,
Én megtaláltam őt s imádom is, 
Ámyéktalan forog sugárzatában 
Viruló föld s a' csillaglombos ég,
Kerestem őt, s hitemben rátaláltam,
S a mindemséggel egybe olvadék.

Nincs pártos rész az én összhangzatomban, 
Mindegy külön a porszem, s mindenek,
A hozzá nem hasonlatos valótlan,
Igazt a szeretetben érezek,
A végszavam Istenhez megtért ,,óh jajjl" 
Mennyei üdvbe olvad át a kín,
Visszhangja itt marad, remélő sóhaj 
A sírig szenvedőknek ajkain.

Kisteleki Ede.
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MAGYARBIRODALOM
relmes fia halála után, A regény 
szerkezetei egységes, meseszövése 
művészi, szórakoztató s figyelmün
ket állandóan leköti. Nemes, erköl
csös tendenciája, s tiszta wiagyar 
nyelvei külön dicséretre méltó- Iga
zi fehér könyv, leányszobák aszta
lára ünnepi díszül alkalmas- Két 
gyermeki, harmatot, rajongó, szűzi 
lélek násszal végződő, forró sze
relmének és igaz boldogságának 
zengő, gyönyörű himnusza e könyv 
s mai irodalmunknak értékes nye
reségei. A mü a „Légrády-nyoanda 
és könyvkiadó rt. kiadása,

A p o lg á r i p erren d tartá s  n ov ellá 
ja .  A  nemzetgyűlés most alkotta 
meg a polgári prés eljárás és az 
igazságügyi szervezet módosításá
ról szóló törvényt, mely sok tekin
tetben lényeges változtatásokat 
eszközölt eddigi peres eljárásunk
ban és a végrehajtási eljárásban, 
A sok újítás a háború utáni álla
pot és a létszámapasztás érdeké
ben történt, A törvényhozásnál 
mintául vették a külföldi háború 
utáni jogot és azt időközi tapasz
talatokkal kiegészítve törvénybe ik
tatták. A tételes törvény könnyen 
érthető és mindent összefoglaló 
magyarázattal jelent meg, kitünő
en koimmentálva a bírói gyakorla
tot és az eddig fennállott jogsza
bályokat, A nélkülözhetetlen és 
igen értékes jogi munkát Dr, Szö- 
gyéni Gyula budapesti ügyvéd irta. 
A kitünően sikerült tartalmas és 
fölötte értékes jogászi munkát 
használhatják jogászi körökben és 
a nagyközönség körében is. Ara 
25.000 korona, kapható minden 
könyvkereskedésben.

KÖNYVVÁSÁR.
A m ateu r k ia d v á n y o k :

H an gay S án d or: Csaba útján csil
lag porzik . . .

333 számozott példányban, merí
tett papíron, Pammer Imre festő
művész illusztrátióval május hó kö
zepe táján jelenik Imeg. Előjegyzési 
ára május 10-éig 100.000 kor.

— Regős énekek Erdélyországból. 
Ára 50.000 kor.

B éta  k iad v án y ok :
F ö ld i  M ihály : Sándor és Sándor 

regény. Ára 16.000 kor.
H ed en stjern a  A lfré d :  Jönsson úr 

emlékei. Ára 14.000 kor.
K ó b o r  T am ás: Szidi, regény. Ára

20.000 kor.
R évész  B é la :  Orkán. Ára 14.000 

kor.
Dr. S z em ere  Sam u: Spengler Fi

lozófiája. Ára 12.000 kor.
Dr. P fe ife r  Zsigm ond: Hipnózis 

és Szuggesztió. Ára 14.000 kor.
B rin v iller  M arqu is : A köztársa

ság Pompadourja. Ára 12.000 kor.
Iván  K o r n é l :  A bélyeggyüjtés. 

Ára 14.000 kor.

P an th eon  k iad v án y a i: 
C sokon a i V itéz M ih á ly : Dorottya. 
(Remekírók Pantheonja.) Ára
32.000 kor.

L a  R o ch e fo u ca u ld : Gondolatok. 
(Remekírók Pantheonja.) Ára
28.000 kor.

R év a i T es tv ér ek  k iad v án y a :

P au l W ieg ler: A világirodalom 
története I.—-II. kötet. Ára 210,000 

kor;

N il: Testaimentom. Nil, a végte
len finom hangulatok mesteri meg- 
érzékítője, új verses könyvvel lé
pett a közönség elé. Kötetét, Dapssy 
Géza hősi halált halt honvéd had
nagy emlékének szentelte, aki a 
világháborúban tizenkilenc éves ko
rában elesett.

A versek alaptónusa így hát ter
mészetesen elegikus. sok bennük a 
kedves, anyás reministentia s a 
könnyes, mosolygó bánat ezer 
szivárványszínben tündököl elő rí
mei mögül.

Nil-t ma már nem kell bemutatni, 
akik irodalommal foglalkoznak, is
merik és szeretik. A női lélek leg
szebb húrjait rezegtette meg min
denkor és művészi ihletével mind
nyájunk figyeLmét mindig felkel
tette.

Ez a kötete nem jelent emelke
dést költői pályáján, de hanyatlást 
sem. Megtartotta azt az előkelő 
nívót, amit komoly tehetségével 
méltán kivívott magának s talán ez 
a legnagyobb dicséret, amit a ma 
köl'tőnőiről elmondhatunk.

Nil kötetének egyik legszebb ver
sét szépirodalmi részünkben be
mutatjuk.

C so k o n a i V itéz M ihály : Dorottya, 
vagyis a dámák diadala a farsan
gon. A Pantheon, mely a legneme
sebb irodalom kultuszát tűzte zász
lójára, egy igen kedves és értékes 
könyvsorozatot nyitott: a R e m e k 
író k  P an theon ját, melynek kereté
ben Csokonai halhatatlan vígepo- 
sának is helyet szentelt.

Ezek a kis kabinete-alakú köny
vek igen ízléses kiállításban kerül
tek piacra és minden könyvtárnak 
díszére szolgálnak.

Vitéz Dorottyája, mely a víg- 
epost majdnem egyedül képviseli 
irodalmunkban, valóban megérde
melte, hogy e sorozatban felvétessék 
s így újra emlékezetébe idéztessék 
az irodalmiakban oly könnyen fe
ledő magyar közönségnek.

Valóban, a régi magyar költők 
közül, talán Csokonaihoz volt leg- 
háládatlanabb korunk. Pedig jól 
jegyezzük meg, hogy a Balassi Bá- 
lint-tal meginduló lyra, benne ta
lált igazi kivirágzásra, hogy aztán 
Petőfiben teljes nyári pampájával 
borítsa el a költészet rózsás kert
jét.

L eg én y  E lem ér : Álom és halál. 
Regény. Az előszót Rákosi Jenő ír
ta ehhez a  könyvhöz, ami már ma
ga igen jó ajánló levél.

Ha azonban elolvassuk e regényt, 
mindenek előtt azt tapasztaljuk, 
hogy egyáltalán nem regénnyel ál
lunk szemben, hanem egy végtele
nül érdekes hosszabb elbeszéléssel, 
mely figyelmünket magának köve
teli és érdeklődésünket mind a 
236 oldalon leköti.

Legény neve irodalmunkban tel
jesen új név. Annyit azonban már 
most is megállapíthatunk róla, hogy 
mesekészsége elsőrendű és határo
zottan komoly tehetség.

Ha majd megtanulja, hogy kevés 
szóval sokkal többet lehet mondani, 
mint oldalakká nyújtott hosszú 
betütömegekkel, szóval ha majd 
contemplálni tudja mondanivalóját 
és féket rak fiatalos hevére, mely 
rna még sokszor túlzásokba viszi, — 
akkor a lehiggadt, önkritikával 
dolgozó Legényről még sokat fo
gunk hallani.

R évész B é la :  Orkán, Révész Bé
lának a legjellemzőbb elbeszélései 
vannak egybegyűjtve e cím alatt. 
Alig van a magyar irodalomban 
még egy író, aki ily mélységes sze
retettel, lélckbelátással és az írás- 
művészet oly csillogásával rajzolná 
meg novellát, mint ő.

Novelláinak mindegyike egy-egy 
sürített kis regény. Érző és vérző 
embereket mintáz, akik fölött a 
mostoha élet szágul végig s akiket 
a szerelem úgy érint, mint valami 
kegyetlen orkán.

F ö ld i M ihály: Sándor és Sándor. 
E regény hőse a legmerészebb játé
kot játsza: — az életet. író, mű
vész, aki túl a negyvenedik éven 
összeomlani látja életét, vergődésé
ben felveti a kérdést, hogy ő, aki 
műveiben életet adott álmainak és 
szuverén úr volt emberek, sorsok 
felett, nem lehetne-e úr a saját 
élete és halála fölött s nem élhet
né-e álmait át?

Pontot tesz eddigi élete után s 
egy mesterien megjátszott öngyil
kosság fináléjával újra kezdi küz
delmeit. Izgalmasan festi meg a 
regény e két életnek kifelé diadal
mas, befelé egyre tragikusabb har
cait; mi végül teljes összeomlásra 
vezet. Olvasmánynak igen érdekes 
könyv Földi regénye, művészeti ér
téke pedig elsőrendű.

K ó b o r  T am ás: Szidi Kóbor éles 
szemmel látja meg a végokokat s 
igazi emberismerettel állapítja Imeg 
azok konzekventiáit. Egy kis varró
leány pókhálófinoman szőtt regénye 
ez a könyv s benne az egyszerű kis 
életet egy előkelő író sziporkázó 
szellemessége és életfilozófiája k í
séri végig.

Mulattató, kedves és végtelenül 
üdítő olvasmány.

A BESZÉLŐ EREKLYE. Cser
mely Gyulának, az ismert írónak, 
lapunk közkedvelt munkatársának, 
a ,,Toprini nász" és más nagysi
kerű, népszerű könyvek szerzőjé
nek ilyon cimlmel — új regénye je 
lent meg, melyben egy ősrégi ma
gyar ne.nes családból származó 
leánynak és egy magyar földre 
került — s a szép Szolyvai leány 
kedvéért keresztény hitre tért tö
rök orvosnak bájos, megható sze
relmi történetét beszéli el mind
végig érdekes, lebilincselő módon, 
kellemes, csevegő modorban; re
gényírói kvalitásainak teljes csil
logtatásával. Az egész történet ogy 
pár, rejtelmes, török írásos, ezüst 
saru körül szövődik, amelyeket a 
török orvosnak, Szemerénok egyik 
őse ajándékozott a Szolyvai csa
lidnak — tragikus véget ért, sze

Én Istenem, 
öreg gazdám . . .

Én Isten em , ö r eg  gazdám  
L eszám oln a  k is  z selléred .

S zű k  m a r o k k a l  m érted  bérem  
És lá s d , m ég se  zú g olód tam , 
M eg köszön tem , am it adtál, 
T elh ete tlen  so se  voltam .

Az aran y ló  t isz ta  búzát  
M ásn ak m érted  vékaszám ra , 
N ek em  c s a k  a  k o n k o ly  hu llott  
K o p o tt  kő idu stariszn yám ba.

Dús telev én y t a d tá l  m ásn ak , 
K o p á r  ugar ju tott n ekem . 
N ótaszóv a l szán togattam , 
Im ád ság g al v etegettem .

M eg is  é rett  aratásra  
A z én árva, k is  v e tésem :
É szak  fe lő l  orkán  tám adt  
S elpu sztu lt a  jég v erésben .

C sikorg ó  té l-é js z a k á k o n  
F a r k a s o k k a l  v e r ek ed tem ,
V érem  csű r got t a  szűz hóra, 
D ögm adár surrant telettem .

K iv er tek  a  ku n y h óm ból is 
G yilkossz ív ü  m a r ta ló c o k ,
F ag y ban , sárban , — bús hazátlan  
K ó sz a  ku ty am ód  k ó d org ó k  . .

Én Isten em , ö reg  g azd ám ,

Én m ár m in den n el b eérem ,
H a á to k  is, h a  c s a p á s  is: 
S zám olju n k  le  . .  . A d d  k i  bérem . 

É s a d d  k i  a c seléd kön y v em .
K i T ég ed  elhagy , e lk á rh o z ,
Tudom , m indegy... B eszeg őd tem  
K isb ér e sn ek  a  H alá lh oz  . . .

V arga B éla ,

SZATHMÁRY ISTVÁN, 
a Petőfi Társaság tagja, a kiváló 
költő, kinek lángoló hazafias ver
seit az egész országban szavalják; 

a „Nemzet" főmumkatársa.
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Paul Wiegler: A világirodalom 

története. I. II. kötet: Hatalmas 
két kötet fekszik előttem. Mind
kettő körülbelül 300—300 sűrűn 
tcdinyomott nagy quart oldalakból 
áll, majdnem száz gyönyörű kép
inél! ék let teli, mik fényes kréta- 
papiron mutatják be az őskortól 
napjainkig, részben az irodalom 
vezető elméit, részben pedig a 
nevezetesebb világa lkot ás ok. egy
korú kiadásait.

Ez a munka már külső megje
lenésében is imponáló! ízléses, 
szép, komoly, méltó a kiadójához 
és büszkesége a magyar nyomda
iparnak.

Kiadója: a Révai Testvérek Iro
dalmi Intézet, aki irodalmi éle
tünkben nemcsak úttörő, hanem 
egy még ma sem befejezett kor
szak heorikus reprezentánsa.

Wiegler munkája széles iei vilá
gon ismeretes és közkedveltség
nek örvend. Ritka szorgalommal 
és szeretettel hordta össze tár
gyát s a rengeteg adathalmazt 
nagy tudással rendezte áttekint
hető csoportokra. Előadása élve
zetes, folyékony, mindig érthető s 
így nemcsak szórakozat, hanem 
tanít is.

— Az irodalom őskorától, a pri
mitív formától kezdve egész nap
jainkig vezeti föl a világirodalom 
történetét, Egyptom, Babylon, 
Asziria, majd az indus, zsidó, gö
rög, latin, perzsa és arab szellemi 
életen át a keresztény egyház
irodalmat ismerteti, hogy aztán a 
lovagkor és renaisance művészetét 
tárja fel a szomjas lelkeknek. In
nen már néhány század mindössze 
az uj és legújabb kor irodalma, 
különféle szellemi áramlataival, 
melyeket különös szeretettel és 
mélyrehatóan tárgyal.

Kiemelkedő érdekessége, a ma
gyar kiadásnak, hogy Wiegler igen 
értékes művét a hazai viszonyok
hoz alakítja s nem betüszerinti 
fordítását, hanem nagyludású át
dolgozását adja,

A legszembetűnőbb eltérés Wieg
ler és a magyar átdolgozás között 
az, hogy míg az eredeti elmeséli 
az egyes tárgyalt művek tartalmát 
és részletes életrajzokat ád, addig 
a kiváló átdolgozó: Benedek Mar
cell megrövidíti a tartalmakat és 
életrajzokat és inkább az értéke
lésre helyezi a fősúlyt.

Különösen előnyösen hat ez 
Shakespeare, Cervantes, Moliére,

Hugó, Dickens és Anatole Francé 
tárgyalásánál.

Wiegler munkája a magyar ki
adásban nemcsak értékesebbé vá
lik ily módon, de bővül is,

A magyar irodalomtörténeti rész 
Király György tudását dicséri, míg 
a német, Turóczi-Trostler Józsefét. 
Mindkét tudósunk teljes önálló 
müvét olvasztotta itt Wiegler 
könyvébe, ami által az nagyobb 
látkörüvé, szélesebben megalapo
zottá vált,

A m agyar könyv termelést Ré
vaiéit emelték legelsőbben európai 
színvonalra, sőt sokban Nyugat 
fölé lendítették. Emlékezzünk csak 
vissza a Klasszikus könyvtárra, a 
Világ könyvtára, a Révai Nagy 
lexiconra, valamint Jókai, báró 
Eötvös, Abonyi, Mikszáth, Ambrus, 
Rákosi Vikor stb, magyar klasszi
kusok teljes kiadásaira, melyeknél 
különb sorozatok sem az angol, 
sem a francia, német vagy olasz 
irodalmakban sincsenek.

Régi hagyományuknak tettek te 
hát eleget a magyar Wiegierrel, 
amit irodalmunk serpenyőjében 
komoly értékével a legnagyobb 
fajsúlyú müvek közé sorolhatunk. 

La R o ch e fo u ca u ld : Gondolatok,

A Remekírók Pantheonjában jelent 
meg ez a könyv is. Vele az iroda
lomnak olyan kincse kerül az ol
vasók kezébe, mely a keletkezése 
óta eltelt évszádok folyamán nem 
avult el, hanem a benne összezsú
folt ezernyi igazság erejét ma is 
változatlan fénnyel és üdeséggel su- 
gároztatja.

Az önámítás minden tudat alatti 
ravaszkodása, amellyel tetteink in
dító okait még önmagunk előtt is el 
szoktuk leplezni, kísérteties vilá
gossággal mered itt elénk.

A nagy francia író könyve, a ki
fejezés formáiban plasztikus, tömör 
és sokféleségében is egységes.

Maximáinak igazsága és formájá
nak tökéletessége az örökké modern 
és aktuális művek közé sorolja.

Benedek Marcell derék munkát 
végzett fordításukkal.

H ed en stjern a  A lfr é d :  Jönsson űr 
emlékei. Kedvesebb, bajosabb dol
got ritkán találunk ennél a finom 
emberismerettel megírt műnél. Csu
pa élet-fidozófia, derű, könnyes mo
solygás, melynek szivárványszínein 
át egy igazi író ezerskálájú lelke 
ragyog felénk.

A fordítást igen értékesen Szalai 
Emil végezte.

Az ősmagyar rovásírás nyomán
Irta: H an gay S án d or

i g
A B á ró  O rbán B a lá z s  által 1864 

március havában fölfedezett 1668- 
ból származó E n la k a - i felirat szin
tén, emellett tanúskodik. S eb esty én  
szerinti megfejtése: „Egy az Isten  
Deut teron om iu m ) VI. G eorgy iu s  
Musnai D ejá k  en ( la k á n .)"  —  Igen 
nagy érdemeket szerzett a székely 
írás körül K ájon i János XVII, szá
zadbeli ferencrendi szerzetes, aki 
a már ismert T e leg d i-féle abc se
gítségével egy még ősibb betűso
runkat rekonstruálta.

A legnagyobb szolgálatot azonban 
mégis g ró f M arsig li Ferdinánd 
olasz hadmérnök végezte, akinek 
nemcsak a legrégibb és legterjedel
mesebb rovásírásos emlékünket kö
szönhetjük, hanem közvetett úton 
a rovásírás megfejtésének nagy 
részét is. B elicz a y  Jónás: M arsigli 

é le te  é s  m unkái (Budapest 1881) 
címül művéből megtudjuk, hogy 
Marsigli, mint olasz hadmérnök 
1690 táján Erdélyben működött s 
ez ,,alkalommal a szittya néptörzs
től lakott Székelyföldön tanulmá
nyozta és megfigyelte a nép nyel
vét s kutatásai közben oly fát vagy 
táblát talált, amely ezen föld első 
keresztényeinek a változó napokra 
eső ünnepeinek naptárát tartal- 
mazta , A Marsigli által ilyen fa 

tábláról készített másolat 
B ologn ai n aptár  néven szerepel, A

olognai naptár és a konstantiná
polyi lelet alapján igazoltatlak vég
érvényesen a középkori krónikások 
és a többi írók, akik a székely ro

vásírás ősisége mellett foglaltak 
állást. E rovásírásos naptárt Se
bestyén Árpádkorúnak tartja. — Ha 
pedig ismerjük még Marsigli: D a- 
nubiae  című világhírű művét, ak
kor arról is meggyőződhetünk, hogy 
annak szerzője gyakorlott szemű ré
gész és kora legkiválóbb írásszak
értői közé tartozott.

Láttuk tehát az eddigiekből 
mindazon emlékeket, melyeket a 
tudomány valódiaknak ismert föl s 
megismerkedtünk egyben az iroda
lom idevágó felfogásával. Ezek 
után már csak azt kell kutatnunk: 
milyeni értéket képvisel a rovás
írás az ősmagyar történelem szem
pontjából s hová vezet el bennün
ket?

Ha a Középtengen keleti része 
mellett kifejlett írásrendszert ta
nulmányozzuk, három válfaját kü
lönböztethetjük meg: 1. az egyipto
mi képírást, 2, a babiloni ékírást 
és 3, a kánaáni vagy phöniciai 
írást. Ez utóbbinak, mely a görög 
és latin műveltség legfőbb eszköze 
lett később, legrégibb emlékét M esa  
moábi király emlékkövén találjuk 
föl, mely a Kr. e. IX. századból 
való,

A görögöknek e phöniciai köl
csönzését elsőnek H erod o t  vette 
észre, T acitus  pedig már megálla
pítja azt is, hogy Kadmos szigete 
közvetítette számukra. Homer I liá -  
sán ak  VI, 169. sorában szintén 
megtaláljuk az ősírás nyomait. Az 
Iliás szerint összehajtható fatáb- 
lákra karcolták az ó-kori görögök 
betűiket. Ha összehasonlítjuk ezen

állítással a B ib liá t , valóban iga
zoltnak látjuk Hornért, mert az ál
tala jelzett állapot, az ó-testamen- 
tumbeli héber művelődésnek felel 
meg, hol vasvesszővel karcoltak és 
metszettek kőlapokra vagy óntáb
lákra. J ó b  könyvének XIX. Rész 
24. verse mondja: ,.Vaspennával és 
ónnal kősziklán örök emlékezetre 
kimetszetének". J e r e m iá s  XVII, 
Rész 1. versében pedig így áll: ,,A 
Júdának vétke felíratott vaspenná
val az adamáskőre, felíratott az ő 
szíveknek táblájára és a ti oltárai
toknak szarvaira”.

Görögök közvetítették tovább ezt 
az írásrendszert Itália népeihez, 
kik közül aztán a latinok utóbb arra 
a tökélyre fejlesztették, mely az 
egész művelt világot elfogadására 
kényszerítette.

A germán rúnák forrásai szintén 
a phöniciai ősíráshoz vezetnek, Ta
citus G erm an ia - jának 10, fejezete 
világosan megállapítja, hogy a ger
mánok fára rótták betűiket. A VI. 
század alkonyán pedig, mint azt 
V enantius F ortu n atu s  hagyta ránk, 
levél gyanánt használt deszkákra 
és fadarabokra rótták rúnáikat. 
Ezek a rúnák törtek utat maguk
nak később Britanniáig és föl Skan
dináviába,

Körülbelül egyidőben vehették át 
a phöniciai rovásírást zsidó köl
csönzés segítségével az arabok. Be
lőle alakult ki náluk a K orán  első 
kéziratból ismert k iifi  írás, Kúfa 
város neve után hogy még később 
a n esk h i  arab írássá változzon át. 
Benne találta meg az izlam-vallás

leghatalmasabb fáklya-hordozóját, 
mely beragyogta az összes török, 
perzsa és arab területeket, Észak- 
Afrikát, a malájok s Oroszország 
délkeleti földjét,

Perzsiában az arameus és árja 
keveredés a p eh lev i  nyelvet és írást 
eredményezi. de ugyanakkor az 
a ram eu s  írás is elterjed s belőle 
támad az ó-baktriai zen d  nyelv. 
Perzsiából jut az arameus írás In
diába, ahol az ős szan szkrit  írást 
b ram i és devan g iri írássá osztja 
ketté. Az utóbbi lesz azután zászló
vivője az indiai kultúra körébe tar
tozó minden keleti nép írásrendsze
rének.

Sebestyén Gyula szerint az ara
meus írás különböző változatait 
nemcsak a perzsa, hanem a velük 
együtt élő turk népek is átvették 
és a sémi szomszédokkal együtt 
egész Közép-Ázsiára kitérj esztették. 
Ezeknél aztán a kinai írás hatása 
alatt a felülről lenek haladó négy 
függőlegesen írt u ra la ltá ji  írásrend
szer jön létre: az ujgur, m on gol, 
k a lm ü k  és m andzsu.

Hogy azonban, e szerintem, té
ves magyarázatra rámutathassak, 
mindenekelőtt az ujgurokkal kell 
tisztába jönnünk. Az ujgurok a 
hiungnu  népnek voltak egyik tagja, 
mely nép a hunok fajához tarto
zott, ő  ellenük emelték a kínaiak 
a nagy falat. írásuk kifejlődése 
kezdetén Észak-Mongolországban 
laktak. Tartoztak pedig a hún 
vagy turk, ó-török családhoz s így 
velünk magyarokkal rokonságban 
állanak. (Folyt, köv )
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Nagy színésznők 
otthonában

Dr. S z ék ely h id y n é  M arsch a lkó  
R ózsin ál.

A meleg kényelemmel berende
zett ebédlőben vártam a művész- 
párra. Az Operában, a főpróbán 
voltak, legújabb szerepükre ké
szültek.

Körülnéztem, Nobilis egyszerű
ség, csiszolt ízlés mindenütt. Az 
összbenyomás az otthoni miliőről a 
legkedvesebb. Ez egy „home", ahol 
jól érzi magát az elmber. Hack tó
nusú perzsák, antik bútorok, sok 
szép, modem festmény a sötét ta- 
pétájú falon. Egy könyvszekrény 
színig telve könyvekkel, egy vitrin 
ízléses, értékes porcelánokkal, ré
gi üvegekkel, attól balra egy Wag
ner kép. A művésznő festménye 
ovál keretben, egy pamlag fölött 
Székelyhidy pompás arcképe, A 
szoííd, régi úribútorok között szeré
nyen megvonulva egy — varrógép. 
A szalon nyitott szárnyajtaján, 
mélyszínü keleti szőnyegen a zon
gora. Az erdélyi hadkiállításról egy 
szép oszlop, rajta egy bronz ma
gyar motivulmu szobrocska, sok 
kép , . .

Édes gyermekkacagásra figyel
tem fel. A három Székelyhidy gyer
mek meleg fészke az ebédlő mel
letti tágas szoba. A kicsi embervi
rágok: Dénes, Rózsika és Mária, a 
ház napfénye, a szülők szemefénye, 
A nagyobbik leányka szeméből az 
apa sugaras nézése nevet felém, 
graciózus, bájos gyetVnek,

Csengetés az előszobában. Szé- 
kelyhidy-diák fáradtan, éhesen jön
nek haza a próbáról. De Marschal
kó Rózsi bájos közvetlenséggel 
mégis szívesen áll rendelkezésemre 
és cseveg, fclelget kérdéseimre,

— Már akkor, mikor az eszter
gomi apácáknál nevelődtem, ellen
állhatatlan vágyat éreztem a zene
iránt, Művészetem iránti hajlamo
mat erősen muzsikális családotntól 
örökölitem. Anyai nagybátyám, 
Amerikában lő, neves énekművész 
volt, aki sajnis, korán elhalt. Mikor 
orgánumomra a családom figyelmes 
lett, áldott lelkű nagynénélm Dieth 
Emília vette kezébe zenei kiképez- 
tetésemet és bár hegedüművészi pá
lyára készültem, szívós akarással 
hét esztendeig taníttatott, csiszolta 
hangomat és ő volt a legszigorúbb 
kritikusom, aki mindig ébren tar
totta ambíciómat.

Marschalkó Rózsi kissé megpi
hen, Meleg kék szeime mosolyogva 
néz körül, egy albumot keres s 
benne első szerepléséről a képet, 
tizenhat tavaszának bűbájos szép
ségű arcképét, mikor a Royalban

fellépett és Hubay composiciókat 
énekelt.

— Nagyon korán kezdtem sze- 
repl semet. Mikor 7 évi szigorú ta
nulás után egyöntetű volt a véle
mény hangom értékéről, az Operá
hoz való bejuthatásom volt művész 
álmotm. Mészáros igazgató egyen
gette utam s bejutottam az akkor is 
igen nobilis gárdával bíró Operába. 
Boldog voltam. Szárnyára vett a 
hir, a siker, sokat rándultam le vi
dékre, egyre-másra a jótékonyság 
érdekében is, fel kellett lépnem, 
sűrűn kaptam meghívást főúri ott
honok házi estélyeire.

Székedyhidiné Miarscha'lkó Róza

És a doktor úrral mikor ös- 
merkedett meg Művésznő, erről az 
igazi művész-szerelemről sok ked
veset hallottam . . .  A szép, szőke 
asszony ajkára bájos mosoly sza
lad, felragyog gyönyörű szeime a 
mint leányos bájjal mondja:

— A „Faust" főpróbáján talál
koztunk először az urammal és ta
lán egy nívón álló művészetünk és 
ennek az operának az együttes sze
replése, a sok együttlet, ellenállha
tatlanul egymáshoz vonzott bennün
ket. Szerelmem boldoggá tett és ér
zem, müv szelem akkor még jobban 
nemesedett, mélyült. Boldog asz- 
szony lettem. Egy nobilis, jó ember 
mindene. Közös lett a múzsánk, 
egymáson erősödött az ambíciónk, 
otthonunkba derű, (megelégedés köl
tözött. Jöttek nehéz idők is. Sze
gény atyám halála .

Marschalkó Rózsi szeme elborul. 
Szava elakad.

Magam előtt látom, —  hiszen jó 
barátom volt — a művésznő édes
apjának, Marschalkó Bélának ró
zsás arcát, fehér haját, gyermekien 
tiszta kék szemét, sugaras tekinte
tét, jóságos mosolyát, rugalmas 
alakját. Ismertem őt, nemcsak mint 
jóbarátunkat, de meleg, nagy szí
vének erős szeretetét családja Iránt, 
Fiainak jó pajtása, hű barátja, atyai

tanácsadója, örömeik, bánataik 
megosztója, — leányának, élete 
büszkeségeink, hűséges társa, mű
vészetében lelkes inspizator. Bájos 
optimizmusával mindig megoltal
mazta a csüggedéstől, elkedvetlcne- 
déstől, hiszen a művészpálya rögök
kel van teli. Derűs, napfényes ke
délyével bearanyozta leánya életét, 
erős apai szeretetével tnindig mel
lette volt. A „legjobb ember" ne
vét érdemelné meg, aki szereteté- 
nek kincseivel hozzátartozóit el
árasztotta s puritán egyszerűségé
ben nem is akart tudni arról, hogy 
ő ennek a gyönyörű családnak lel
ke, mindene.

A művésznő édes anyja, egy fi
nom szépségű, a rococo időre emlé
keztető halktónusú úri dáma, szinte 
cizellált finom modorban beszélt 
jóságos uráról, a „legjobb barátjá
ról'* s aztán felragyogó szemekkel 
mesélt fiairól, drága kis unokái
ról . .  # hősi halott fiáról . . . 
Meg tudtam érteni Marschalkó Ró
zsi derűs kedélyét, művészeteinek 
folytonos nemesedését, Jó , medeg 
volt s „gyermekszoba" finom kör
nyezetben, művészies hajlamú csa
ládi körben telt el fiatalsága s 
asszonykora telve teli igaz, mély 
boldogsággal egy olyan előkelő 
karakterű és mély kedélyű férfi 
mellett, mint Dr. Székelyhidy Fe
renc. Ez az istenáldotta művész 
nemcsak igazi magyar úr tetőtől 
talpig, nemcsak egy nagyon képzett 
művész, nagytudású eVnber, — de 
egy igazi jó, hű kollega, aki nemes 
szívébe zárta az egész Operát, an
nak minden egyes tagját; nobilitá- 
sában mindenkin segítene, becsüle
tes, igazságszerető leikével mindig 
az elnyomottak oldalán áll és kész 
értük síkra is szállni. És hű barát. 
Szerettei, barátai részére kedves 
úri otthona mindig nyitva áll.

A művésznő ismét kezébe vette 
a társalgás fonalát.

— Miért nem járok sűrűbben a 
külföldre. Isteneim! Akinek három 
kicsi gyermeke van, az ezer szállal 
van otthonához kötve. Pályám első 
éveiben, mikor egyik külföldi meg
hívás a másikat érte, ki is mentem 
rövid időne. Berlin és Bécsben szép 
sikereim voltak, önálló dalestéket 
rendeztem s ennek az volt az 
eredménye, hogy Bayrenthbe tneg- 
hívást kaptam a Faust berlini nagy 
sikere után. De hazajöttem. Kicsi 
fészkem várt reám, S  most a három 
fiókám miatt nem hlehetnék ki.

Legkedvesebb szerepem „Mig
non", azután Faustban, Margit, a 
Vajda tornyában „Iva" szerepe. 
Legszívesebben játszom ezenkívül 
a Rózsalovagban, Farsangi lakoda
lomban, Mirandolinában, Parsifal- 
ban stb, stb. Múlt saisonban az

urammal vendégszerepeltünk Oros. 
házán, Eger, Byöngyös stb. magyar 
helyeken, hogy a fővárosi kultúrá
ból oda is vigyünk valamit, hiszen 
tudja tninő igazi magyar ember az 
uram és boldog, ha művészetének 
kincseivel megajándékozhatja hí
veit . ,

SZÉKELYHIDINÉ MARSCHALKÓ 
RÓZSIKA gyermekei körében.

A szobaleány befejezte az asztal
terítést, az ebéd várt a művész
párra. Elbúcsúztam. S még egyszer 
körülöleltem szememmel ennek a 
finom, úri, ízig-vérig Lnagyar mű
vészpárnak intim, bájos otthonát,

M. F.

A jegenye
Nem kókkad a földre 
A jegenye ága,
Csak az árnya fekszik 
Szennyes út porába- 
Sogy a varjak jöttét 
Büszke sorban érje,
Siratni valója 
Hogy ne legyen télre- 
Eget-kémlő vágyát,
Hogy kedvére töltse:
Feltette magában,

—Sosem lesz gyümölcse!
Nem enged magára 
Rakni nehezéket,
Legfeljebb hintázó 
Madár-lakta fészket. 
Kamratöltögető 
Szerepet nem vállal;
Ne jöjjenek alá 
ínséges kosárral!
Kandi szelnek ősszel 
Ne mustrálják egyre,
Mit kaphatnak róla 
Fürge bicska-hegyre.
Földi bár a sorsa,
Ha parittya-kőtől 
Nem perel a földdel, 
Legszebb ága tört el- 
S míg egy-egy betévedt 
Felhő-bárányt fésül, 
Csillagszemek ágyát 
Vállravenni készül • . . 
Hosszú ám, de szép ám 
Fel az út az égig! - . . 
Megrakott, dús törpék 
Szánakozva nézik . . .

F a r k a s  A n dor■



1925 május 1. 2 3 5

nagy conceptiók embere ő, aki gyengéd 
lenni nem tud. Mégis az anyagnak cso
dálatos lendületet ád. Müvei szemlélé
sekor nem érezzük a súly hatását, bár
mily robusztus alkotása előtt álljunk.

Ma magyar szobrásznak lenni a leg
nagyobb áldozat. A bronz, a márvány 
drága, lerongyolt nincstelenségükből 
nem telik rájuk. Az épílkezések szüne
telnek s így még az olcsó kő-munka sem 
adódik.

Miből tengetik hát az életüket?

Istók János műtermében Istók a bronz, a márvány és agyag 
költője. Alkotásainak él, bennük éli ki 
magát, rajtuk keresztül sugározza ránk 
egész gazdag lelki világát.

Minden gondolata, minden képzelete 
az anyagból indul ki s hihetetlen erő
vel ragadja meg a szemlélőt. Ős szé
kely-erő, robusztus akarás lendíti min
tázófáját. Mint a Hargitta bérce, olyan 
egységes, zárt, izomtól duzzadok szob
rai.

A lágy finomságot, a könnyedséget, 
gráciát hiába keresnők nála. A széles,

Talán kevesen tudják, hogy a bu
dai Várbazárban van Budapest Mont- 
martreja. Ezekkel a dohos, naptalan és 1 
nedves odúkkal ajándékozta meg az ál
lam azokat a művészeket, akiknek tehet
sége már kétségtelen és hírük túlemel
kedett a Kárpátok peremén.

Nagyobbára szobrászok műtermei van- j 
nak itt, akiket még a boldog békében 
sem becézett nagyon a sors, annál ke- 
vésbbé napjainkban.

Nem kezdő, fiatal, most nekiinduló 
tehetségekből áll ez a tábor, hanem be
érkezett', komoly súlyú nevek viselőiből, 
akik ma a magyar szobrászat mesterei
nek tekinthetők.

Ezek között az elsők között is, az első 
helyet foglalja el Istók János, ez az izzó 
szemű lelkes nyugtalan művész, akinek 
erős, nagyvonalú bronzszobrai, valamint 
energikus márványai ma már a müvé- 
szettörténelemé.

Nyakas, megtörhetetetlen székely Is
tók, aki művészetét, mint valami régi 
pogány pap, isteni tiszteletben tartja, 
hisz benne és áldoz neki.

ISTÓK: Mindnyájunknak el kell menni!
A zalaegerszegi Csányi-szobor mellékalakjai,

ISTÓK JÁNOS
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A hősök emlékét örökítik meg és sír
köveket mintáznak.

Minden város, minden falu meg 
óhajtja örökíteni a világháborúban el
esett hősi halottainak emlékét. Ez az 
örökké sajgó gyász tartja fönn egy
előre a magyar szobrászokat, a másik 
pedig — a temető művészete.

De éhezve, koplalva, reménytelenül 
is, mégis alkot a művész.

Istóknak van egypár olyan brilliáns 
szobra, — ha még egyelőre agyagban 
is, — amik méltán megérdemelnék tehe-

ISTÓK: Dávid.

scacaűal

j ISTÓK: Hősök emléke Kúnszentmiklóson ISTÓK: Női portré

tősebb véreink pártfogását, hogy a ]övő 
számára átmentsék azokat.

Az egyik a háború utáni idők symbo- 
luma. Gondolata annyira költői, új és 
eredeti, hogy e téren kimagaslóan egye
dül áll. Egy roppant nagy kereszt alatt 
roskadozó tömeg vonul el előttünk.

Az óriási magyar kereszt, melynek 
hurcolásában valamennyien megfeszü
lünk.

A másik a szerelemnek márványba 
álmodása. Egy férfi ölel át egy a föld
ről elszállni készülő női aktot, hogy a 
haláltól visszaragadja.

Végül a harmadik: Petőfi ihleti meg 
a magyar katonákat, akik a szent Kár
pátok védelmére rohannak. Ez utóbbit 
különösen alkalmasnak tartanám Gyón 
község hősi emlékének, aki Gyóni Gézá
ban költőkatonát adott nemzetének.

Istók legragyogóbb alkotásait olva
sóinknak bemutatjuk. (hs.)

Rozsnyói levél
Irta: Nil.

B arcarozsn y óro l kü ldtem  B rassó  
fe lleg v á rá b a , A  C setak u já b a  a  

m agyar t isz tekn ek , 1919. k a rá 
csonyán .

Az ég n ek  d erm ed t kön n y e hu lla ránk.
B ú s rab tran szp orttal hogy elin dú lán k .
A  szivem  fá jó  kínban e lsz o rú ll:
T izen négy h étig  börtönöm  oa la  
C setácu jn ak  jó  ö les  fala .
B örtön  volt bátor, n ekem : otthonom . 
M egosztotta  so k  v érem , rokonom .
S zép  ifjú  sz iv ek  n y íltak  ott fe lém  
S én hü anyáson gon d ju k  viselém . 
S ely em p u h án  kötöztem  s e b ek e t ,
Szivem  sugárzoztt r á jo k  m eleget.
D údoltam  n ek ik  c sön d es  d a lo k a t,
M ondtam  m esét is, szom orút, s o k a t ,
A lm ot h in tettem  köztü k  n éha  szél,
H a fá jt  a  csú f való , vagy a  beszéd .
B orú s arcu kon  hányszor vontam  át  
A szent rem én ység  fáty o lfon a lá t ,
K igyú jtva so k -so k  lé le k a b la k o t  •.
Mig ben n em  gyász és k é tk e d é s  lakott.
A tá v o z ó k k a l szivem  ú trakelt  
És sírván, Tedeu m ot én ek elt .
M osolya szállt az é r k e z ő k  e lé ,
M ély érző, v érző szán alm át f e d é ,
M ind d rága  volt n ek em  és  m ind: enyém . 
C sillag szem ek  rabságom  é jje lén .
V erdeső vágyam  táp lá lta  rem ény  
G y ú jtn ak  m ég  ő k  tü zet a  C en k  fe ién !  
M aradtam  volna végfogytig  velü k,

M egizesitni sótlan  k en y erü k,
L ágy  b árson y ú jja l m eggyógyítani,
M ikor m eg sa jd ú l b en n ök  — valam i . , .
D e buta, bősz, barom i h atalom  
T ovább  taszított ú tált útam on.
M ost e ls z a k ad v a  tö lö k  ég a seb ,
V álás k ín já tó l kín om  é leseb b .
Ös R ozsnyó vára tornyai a ló l  
S ötétlő  fen y v es  hozzám  zúgva szól:
H a b ek ösz ö n t  a  sz iv ek  ünnepe,
M ajd  mi leszü n k  tiédn n k  k ö v e t e _ 
K arácson y fa  tölünk m egyen  — od a ,
(E la d ja  j ó l  a  ka p zs i szász k o fa  . . .)
Nem s e jt i  s en k i t itk os  k in cseit,
D e ösztön ösen  ő k  m ajd  m egeszik .
És aggatn ak  rá ta r k a  d ísz ek e t,
Száz ap ró  gyertyát, cu korsz iv eket .
S a szen t estén , mig száz k is  láng kigyúl, 
Ü zen eted  a  sz iv ökb e  sim ul:
— B etleh em b en  eg y  J é z u s  szü letett : 
V ilágm egváltó  em berszeretet.
C setácu ján  a d o lg o k  ren d je  m ás  — 
S zülessen  o tt  m a s o k -s o k  M essiás!
N e a v ilágot vá ltsák  ú jra  m e g . .  .
C sa k  a  véren  v ett  m agyar rög eket .
A négy folyam  fu tását, é letét,
A hárm as b érc  h ókoron ás  f e j é t  . . . 
S zeres s en ek  m indent, am i m agyar.
L egyen  e  név varázs, m ely  b e ta k a r  
Szégyent, h ibát, v é tk e t  é s  so rscsapást,
De b e  ne föd jö n  so h a  — áru lást!

R ozsn yói fen y v es , köszön öm  n eked ,
H ogy k ita lá lta d  ü zen etem et.
K ü ld d  h á t s ie tv e  leg sz eb b ik  fen y őd ,

D érharm at osan  k a p já k  k é z b e  ők .
A d érharm at a  c sók ja im  nyom a  
K önn yet k ev er ten  úgy fag y o tt  o d a , 
G yan tás fen y őg a ly  le lk em  illa tá t  
L e h e lt je  s z é j je l  a  s zob ákon  át.
V igyen n e k ik  egy  csöppn yi öröm et, 
L eg y en  eg y  p e r c r e  csak ,, ü n n epkövet, 
M ind é r ts é k  m eg  a  szivem  jósszav át: 
Ti v á lt já to k  m eg  eg y k or  a  hazát!
. . .  C setacu jában  sótlan  a ken yér,
De lesz  ö k ö l  m ég  a  m agyar ten yér!  
I fjú  sz iv ekben  m u zsiká l a  vér:
M ind M essiás lesz , a k i  h azatér  . . .

Az albatrosz
— C h ar les  B a u d e la ir e , —

M ily tré fa  az, ha a  m atró zo k  e lfo g já k  a  
H atalm as a lbatroszt, e  b ü szke  m adarat,
M ely m indig g on dtalan  s hű séges  útitárs  
M inden h a jón ak , m ely  a  sósv izen  ha lad !
A lig, hogy láb a  ér  f e d é lz e t  p ad ló já ra ,
A lég  k irá ly a  m ár b u k d á c so l  s fe lboru l, 
S zán alm asan  le ló g  k é l  hószin , b ü szke  szárnya, 
Mint fára d t ev ező , m ely  k é z b ő l  m a jd  kihu ll.
A lég  utasa, n ézd , m ost ön m agán ak  roncsa,
O ly szép  m ég az im ént, m ost v ilág  csú fja  lett: 
A z eg y ik  fü stöt fú c söv éb e , hogy bosszantsa, 
B iceg v e tán cot já r  a  m ás ik  és  nevet!
A k ö ltő  is  o lyan , m int a  fe lh ő k  k irá ly a,
V iharral sz em b eszá ll  és  szárn yal m agasan,
D e am int v isszatér  ú jb ó l a  fö ld  sarába ,
S a já t  szárn yaiban  m eg b o tlik  untalan.

Franciából fordította: Zoltán Vilm os,
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A magyar nép 
Atilla-mondái
Irta: S z en d rey  Z sigm ond.

A debreceni és nagyenyedi nép 
ősi hagydmányai szerint Atilla 
Nagyenyoden, a Tói-utca egy ma is 
álló kőházában született s a zele- 
n;éri puszta helyén elpusztult fa
luban, Etellakán nevelkedett.

A székelység mondái szerint azon
ban már mint király, Havasalföld
jéről jött Erdélybe.

„Miikor a Nagytaitár-havas alá ért 
seregével, emberei-állatai úgy eltik
kadtak, hogy pihenés-itatás nélkül 
már egy tapodtat sem tudtak tenni. 
Azért elhatározták, hogy egy kissé 
megpihennek. S  míg az emberek le- 
szerszámoztak, a vezérek forrás 
után néztek. Atilla meg előbb a vi
dékben györnyörködött s azután 
pedig leheveredett a szép zöld pá
zsitra. Alig tette l'e a fejét, mán is 
clszendcrcdett s csak akkor tért 
magához, mikor vezérei visszaérkez
tek s jelentették, hogy hiába járták 
fel az egész környéket, sehol sem 
akadtak még egy kártya-vízre sem. 
Most eszébe jutott Atillának, hogy 
almíg szunyókált, álmában megje
lent neki egy nagyszakálú öregem
ber s azt mondta, hogy ahol kard
ját a földbe szúrja, onnan nagy ál
dás jön a népre. Leold ta hát a 
kardját s maga elé szúrta a földbe. 
Hát, uramfia, olyan vastagon szö- 
kött fel a lyukból a hideg forrásvíz, 
mint a karom. Volt öröm, mert ezt 
a csodát mindenki a honfoglalás 
szerencsés előjelének tekintette és 
hát az is volt. Az öregek úgy be
szélik, hogy ebből a lyukból ered a 
Kisbodza."

Székelyudvarhely határában, a 
bükkerdei Szarkakő szírt alatt épí
tett várában tartotta első székhe
lyét. Vadászkastélya a Hegycsdomb 
tetején épült; innen indult el a 
Vargyas táján gyülekező dákok 
szétverésére: ezek véréből fakadt a 
később eltömött Csudástó maradvá
nya: a rákosi borviz,

,.E várban halt meg felesége 
Rika; nem tudták eldönteni, hova 
temessék, azért elhatározták, hogy 
a várhegy-oldal legnagyobb sziklá
ját lehengerítik, s ahol ez megálla
podik, oda ássák a sírt. Úgy is tet
tek s azért hívják az erdőséget és 
patakot ma is Rikának, a sziklát 
Pedig Rika-'kövének".

Más vidéki hagyományok szerint

azonban a peslmegyei Rékas hatá
rában, vagy a baranyámegyei Vár- 
kony Réka-palakában temették el-

Csoda-gazdag királya volt ez 
időtájt az erdélyi hegyeknek Dá- 
rius.

„Cudar, bolond nép volt ez a 
Dáriusé: olyan templomot építettek, 
hogy mind a négy fala, padlója 
meg teteje csupa arany volt. Napot 
gyémántból, holdat ezüstből, csilla
gokat pedig apró karbunkulusokból 
faragtak s raktak az arany-mester- 
gerenda köré. Az oltár helyére 
arany-ekét állítottak, s ebbe meg 
egy arany-szarvast fogtak. Na, mi
kor Atilla már a határon pihent, 
Dárius megálmodta, hogy véged 
neked királyság! Azért szekerekre 
rakatta minden kincsét, még a 
templom aranyait, ezüstjeit is, egy 
mély kútba temette, erre meg ráve
zette az Ingpatak vizét, ő  pedig 
egész népével elmenekült. Na, hát 
ezért áskálnak annyit a szentábra- 
hámiak a patak mentén; keresik a 
Dárius kincsét, meg az aranyekét, 
aranyszarvast. Csakhogy nem lehet 
ám hozzájuk jutni, mert a helyet 
egy idegen szellem őrzi: mikor már 
jó útra akadnának, hirtelen 'más 
irányt ad a csákánynak."

De keresik ezt a  kincset Erdély
ben másutt is: Kolozsvár határában 
a Szent János-kút környékén, Hi- 
degszamoson (1716 óta), a kolozsi 
Tündérvárban (hétévenkint megnyí
lik), a tordai hasadékban, a siklódi 
Disznókő oldalában (a nap legelső 
sugara jelölte helyen) a tordaara- 
nyosi Bodzafordulóban (Szeni- 
györgykor kigyúl), a sebesvári Ci
gányhavason (oroszlánok őrzik), a 
homorodalmási barlangban (tündé
rek védik).

A kilenc görög és római császár 
roppant adót fizetett évente Atillá
nak; ezt a mázsás aranyat meg ezüs 
töt a köröndi Firtoshegycn épített 
várában őriztette. Kapujának rom
jait Kuzs<ma határában mutogatják.

Erdélvből előbb a Tisza vidékére, 
azután Debrecen mellé, Etellakára 
tette át székhelyét. Innen indult ki 
az egész ország, sőt a világ meg
hódítására azután, hogy az isten
kardia kezébe került

„Egyszer u. i. Atillának egyik 
pásztora észrevette, hogy legszebb 
tinójának lába erősen vérzik. K í
váncsi lett. hogy mi sértette meg 
az állat lábát, azért 'elindult a vér- 
nyomokon. Ahol az utolsó csepp 
vér véget ért, a fűben matatni kez
dett s addig tapogatott, míg az ő 
kezét is megszúrta valami hegyes 
szerszám. Piszkálni kezdte a botjá
val s addig kaparászta, <míg egy 
kardot áskált ki a földből. Nosza, 
mindjárt Atillához szaladt vele. ■ 
Atilla örömmel fogadta a kardot és 
gazdagon megniándékozfa a nász- 
tort Most a véletlenül talált kard, |

hiába volt a földben, olyan fényes 
volt, úgy ragyogott, hogy az csak 
csoda! Azért mindjárt azt gondolta, 
hogy ezt a magyarok istene küldte. 
Most azután már biztosra vette, 
hogy hamarosan el fogja foglalni az 
egész világot.*'

A gyálai hagyomány szerint vele 
temették el, régibb monda-feljegy- 
zcsek szerint azonban Csaba Imagá- 
val vitte az őshazába. így került a 
magyar királyok birtokába, kik kö
zül Salamon anyja 1071-ben Ottó 
bajor királynak ajándékozta, IV. 
Henrik pedig kegyencének, merse- 
burgi Lipótnak, s ez lováról leesve 
ebbe ia kardba dőlt; ma a bécsi mú
zeumban mutogatják. Pajzsát és 
tollasbotját a Drugethek murányi, 
majd a Rákócziak munkácsi várá
ban őrizték.

Testvérének, Budának vára Szé
kelyudvarhely 'mellett volt.

„Ma már csak Budvárnak mondja 
mindenki, de régen Buda várának 
nevezték, ő  építtette s ott is halt 
meg a várban, hogy az Atilla ke
zébe ne kerüljenek. Magának pe
dig hármas koporsót csináltatott: 
egy aranyat, egy ezüstöt és egy va
sat. Azután hü embereinek meg
hagyta, hogyha meghalt, testét az 
aranykoporsóba tegyék, ezt az 
ezüstbe s ezt a vasba és titokban 
temessék el, hogy senki se tudja, 
merre fekszik. Hát azért van a sán
cok közt annyi lyuk meg gödör,

mert még mindig keresik a Buda 
kincsét,"

Más vidéki néphagyományok sze
rint azonban az óbudai várra tett 
felírás miatt (kívül ezüsttel: Buda, 
belül arannyal: Atilla) a király ül
dözőbe veszi s Szolnoknál „szónak" 
kérve leszúrja.

„Egyszer rokonának, a pördeföldi 
palóc hercegnek látogatására indul, 
mind az 52 feleségével s ezektől 
való gyermekeivel együtt. Amint 
kisebéd után a herceg kertjében 
szunyókálnak, rájuk rontott s kö
rülfogta őket a rácok csapata. 
Atilla és a herceg azonnal lóra kap
tak s addig szorították az ellensé
get, míg mind szétszaladt; csak egy 
háromölnyi rác vitéz hadakozott 
még s támadt éppen a királyra. 
Olyan erővel dobta rá kópjáját, 
hogyha a király egy hatalmas tölgy 
mellé nelm ugrik, hát nyelestől ke. 
resztülmegyen rajta. Atilla ezeresz
tendei élettel áldotta meg az élet
mentőfát, melyet Atilla-fájának hív 
ma is mindenki."

Ugyanezen útjában sátra számára 
Szijártóháza határában egy dombot 
emeltek- Sírját sokhelyütt muto
gatják: Dombegyháza határában, a 
jászberényi Zagyva egyik örvényé
ben, a battai Százhalom Atilla-vára 
nevű dombjában, Attala falu hatá
rában, a Budavár oldalában arany
koporsóban rengeteg kinccsel 
együtt.
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C sizm azía Olga v e rse i:
Dal

M it a k a r to k  tőlem  halván y  lil io 
m ok?

— E gym áshoz h a jo lv a  m iért sú gtok  
ö ssz e?

M ert h arm atkén t p ereg  r á to k  s z e 
m em  k ö n n y e , 

A zt h isz itek  ta lán , va lam it tit
k o lo k ?

Ti vag y tok  k ertem n ek  leg szebb  
é k e s s é g e ,

L eg jobban  sz er e t le k , leg tö b b et  b e 
c é z le k ,

S h a  t itkon  tu dn átok, e l  nem  fe c s e g 
n étek ,

— N em  b esz é ln ék  ró la  e lő t te t e k
m ég se!

R ózsa fán kon  a s o k  ég ő p iro s  rózsa  
E gym áshoz h a jo lv a  nem  sugdosna  

ö ssze ,
H a harm atkén t hu llna rá ju k  s z e 

m em  kön n y e,
— A z o k n a k  m eséln ék , hogyha

titkom  voln a!

Virágzás
,,O lyan  a  k e r t , m integy  m en yasszon y!"  

— H allo ttam  én ez t  v a la h o l? — 
V agy c s a k  a  szivem  ver, d a lo l  

E g y  m ost fa k a d ó  n ászd alt? !

,,O lyan  a  k ert , m in tegy  m en yasszon y!"  
Ó v irág ok  h u lló  sz irm a:
S zivem  m ár  z okog v a -s irv a  

B ú son g ó  n ó tá ra  gyújt.

„O lyan a  k e r t , m in tegy  m en yasszon y!"  
O m ám oritó  i l la to k :
M ár h a lá ltv á ró n  d ú d o lo k  

E gy  sz iv e tö lő  g y ászd a lt!
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Széchényi
A ,,röpke szó" ma újra átnyilallik,
És benne százszor több a fájdalom - -  
Vezeklők, sirók jajdulása hallik;
Egy nép zokog a fájó gyásznapon . . . 
Emlékezik . . . Egy pisztoly dörrenése 
Borzong keresztül döbbent sziveken,
S a porló mártír szellemét idézve 
Vezérét hívja, várja szüntelen.

Vezér siess! . . . Mint üstökös uszálya 
Ragyogj! — Haragvó, égi üzenet 
Óh hadd tekintsünk izzó lángcsóvádra. 
Az éjszakában gyújts szövétneket!
J ö j j  lángelméddel és lángostoroddal — 
Nem volt reád ily szükség még soha, — 
Jóka t jutalmazz . . .  végezz a gazokkal 
Tündöklő eszmék, szent apostola!

Vezér siess! . . .  A szemvakitó múltnak 
Szűz glóriája többé nem vakít —
A „karcsú hid“-nak láncai lazulnak.
És ösztövérek fürge lovaid . . .
Az Aldunának zord kötorlaszánál 
Vad martalócok állnak gúnyosan —

Az árulóknak vígan áll a vásár, 
Kalózhajókat visz a négy folyam . .

Műhelyben, gyárban megdermedt az élet 
A gép nem búg, a vaskohó hideg — 
Társaskörből a jókedv messzeszéledt, 
Mosolya, élce nincsen senkinek . .  . 
„Tudás házá“-nak elhagyott zúgába 
Már gyérülnek a régi bajnokok*
A toll, ecset és véső népe árva, 
Sovány kenyéren teng-leng nyomorog

Csak a piac, az ucca hangos, népes,
A fórumon nincs béke, nyugalom;
A törtető, a törpe-had — fekélyes 
Hangja rikolt — és dőzsöl szabadon 
A cenkeké, a hitványoké a pálma, — 
Könyökharc dúl, mert célhoz ez vezet, 
Polgárerények csillogó világa 
Letűnt örökre — a cél: csak a zseb . .

Vezér siess! . . .  A pusztulás honába 
Bűvölj mosolyt, fényt — tégy csodát 

velünk —

Mutass ösvényt a szörnyű éjszakába, 
Je lö lj  irányt s mi vakon követünk!.. 
Munkáld a bomlott lelkek  békességéi, 
Teremts virágzó, pezsgő életet, —
Az uccasarkok cégéres beszédét 
HalkUsa el, némitsa el a: tett . . .

Futó gyönyörben, kincsben dúskálóknal: 
Dörögj igét, mutass példát megint:
A földi hivság gyorsan sírba sorvad,
S az eszme él, az eszme égi kincs . . 
Parancsosztó, varázsos érckaroddal 
Légy úr tajtékzó hullámok felett, — 
Acélozd meg igéző jóslatoddal 
A sírja szélén álló Nemzetei! . ..
A „röpke szó“ ma újra átnyilallik,
És benne százszor több a fájdalom  
Vezeklők, sírók jajdulása hallik;
Egy nép zokog a fájó gyásznapon . . . 
Emlékezik . . . Egy pisztoly dörrenése 
Riasztja, vérzi vergődő szívét,
És könnyes szemmel távolokba nézve 
Kutatja, várja új Széchényijét. .  .

Vályi Nagy Géza.

S z ó fia
Eldörrent a gyilkos bomba — 
Szófiai, nagytemplomba 
Ártatlanok vére hullt —
Vörös kezek, gálád kezek, — 
Láthatatlan kísértetek 
Árnya — végtelenbe nyúlt. . .

Kifakadt a pokla-pokla, — 
Darabokra, cafatokra,
Zúzódtak embertagok, —
Hús, homályos Isten háza 
Borzalomnak lett tanyája,
S benne sátán kacagott.,  .

Újra vér és újra jajszó!
Kelet felől zord, viharzó 
Fel legek komorlanak, — 
Szívettépő fájdalomnak 

Hangjai fel-felzokognak,
S vádolnak a jajszavak:

— Sorsintéző hatalmasok 
Figyeljetek, riadjatok, 
Borzadjatok!

Nincs nyugalom;

Versailles, Sévrese és Trianon 
Mindhiába!
Európa: izzó láva . . .
A föld méhe izgalomtól 
Remeg s mélyén tüzár tombol; 
Él, lappang a forradalom! ..

— Népek sorsát zöld asztalnál 
Elintézni nem tudhatják —
Nem, nem lehet, ne higyjétek — 
Ellene szól a ,.Természet"
,,História", ,,Jog", Igazság!

Irányt szabni, gátat vetni 
A folyamok folyásának — 
Odébbtolni hegyláncokat,

Kijelölni határokat 
Meddő, hiú akarás csak! . . .

Ellene szól a hulló vér, 
Millióknak mártirsága —
A mély gyászban tűnő évek 
A megbomlott világrészek 
Olthatatlan bosszúvágya . , .

Sorsintéző hatalmasok 
Ébredjetek, riadjatok, 
Vigyázzatok és féljétek 

Á lesújtó Istenkezet, 
Elközelgő ítéletet! . . .

Nézzetek az omló vérre,
Sok esztelen szörnyűségre — 
Nézzétek meg, óh nézzétek 
A pusztuló életeket, 
összeroncsolt tetemeket:

íme ez a ti békétek! . . .
Gejza



Nagykőrös Aranyünnepe
Irta: Remsey György.

Azokban a nehéz történelmi időkben, 
melyekben a magyar nemzetet a mai
hoz hasonló tragédiás csapások érték,
— e nemzetet mindég a benne lakozó 
örökéletü, hatalmas szellemi erők tar
tották meg az egyetemes emberi jövő 
számára. E kicsiny, de csodálatos, hé- 
roszi történelmű nép, lelkében óriási 
erőtartalékokat tartogat, mplyek, mint 
Istentől néki juttatott talizmánok meg
őrzik az életét, elpusz'ítással fenyegető 
sorszivalarokban s midőn a magyarság 
életét minden ellenséges hatalmak, 
mint özönlő tengeráradat veszik körül, 
e kicsiny, de hős lelkű nemzet győze
delmes menedékét mindég megtalálja 
szellemiségének bevehetetlen fellegvá
raiban. E szellemiség fenséges, magasz
tos, makulátlan erkölcsiségü magassá
gai azok a mentsvárak, melyekbe a ma
gyar lélek éppen sorsának mélységei
ben fölemelkedik, — hová ellene ár
mánnyal és sötét indulatokkal küzdő 
ellenei soha nem követhetik s hol Isten 
örökhatalmú védőszárnyai védik életét, 
s tartják meg az örökkévalóság szá
mára.

Most is ezen a ponton állunk. A nem
zet élete tragédiás mélységekbe került,
— egy új mohácsot élt át. De a ma

gyar lelkiség e sorstragédia mélységei
ben kibontja hatalmas szárnyait, — a 
nemzet szellemiségének tudatára ébred, 
s c nagy szellemi ébredés a nemzet éle

tében egy új, minden eddiginél ragyo
góbb korszaknak hajnalhasadását je
lenti.

Ezek a gondolatok lepték el szíve
met, midőn Isten jóvollából szeren
csém volt Nagykőrös város Arany- 
ünnnepén résztvehetní. íme, — mon
dottam magamban, — a nemzet ébredé
se. Petőfi, Madách, Jókai, — nevek, 
melyek múlhatlan fénnyel írvák az em
beriség lelki történelmének könyvébe* 
s melyekhez valóságos aranyló fénnyel 
társul a minden lelki mélységekben és 
magasságokban elragadó erejű Arany
nak neve.

Nagykőrös, ez az őserejü magyar al
földi város, mely hivatva volna az egész 
magyar Alföld kultúrájának gócpont
jává lenni, reá jött arra, hogy mit jelen
tett számára az, hogy Arany Jánost 10 
évig láthatta dolgozni tálát között. És 
e ráeszmélésnek egy valóban fölemelő, 
s a magyar élniakarást diadalmasan 
hirdető gyönyörű márciusi ünnepséggel 
adta lanujelét.

Az ünnepség, melynek országos jel
legét az ország egész kultúrája kiváló
ságainak résztvevő jelenléte adta meg, 
halalmas volt méreteiben, de még hatal
masabb volt erkölcsi jelentőségében. 
Hogy ez ünnepen, melyen a Petőfi- 
társaság, a debreceni egyetem, a kor
mány, a Képzőművészeti Tanács, a 
Magyar Nemzeti Szövetség, s minden 
kultúrintézmény képviseltet'e magát, — 
az egész Nagykőrös ünnepi ruhába öl
tözötten fogadta sorfalakban a díszszer- 
számos kocsikon bevonuló kiválóságokat-

— az már a magyar ,,virtusához tar
tozik; — de hogy a kétl napig tartó ün
nepségen, az egész Nagykőrös ünnepi 
lélekbe öltözötten tett imaszerü hitval
lást és szent fogadalmat a magyar szel
lemiség jövendőjéért, — ez már jelen
tőségében hatalmasan vetíti ki a ma
gyar léleknek az egész nemzet életét 
átható ébredését a szellemi síkokon.

A magyar Alföld szívében új végvár 
épült az ,,Arany János“ társaságban, 
melyben a magyar szellemiség gyüjtheti 
szellemharcosait, kovácsolhatja tündök
lő fegyvereit s védheti magát az ellene 
indított ádáz ostromokban, hogy Nagy
kőrös a magyar lelkiségnek új templo
mot épített.

Hisszük és reméljük, hogy ez a tem
plom nem a múlt dicsőségén áradozó 
szavaknak, hanem a jövőt hatalmasan 
formáló élő kultúrcselekedeteknck 
temploma lesz, s hogy belőle olyan vi
lágosságok sugárzanak az elsötétült 
magyar éleire, mint a maga idejében 
egy Bessenyei vagy Kazinczy neve és 
szelleme köré alakult szellemi empo- 
riumból.

Az a tetterő, az a lelkesség legalább, 
mely az egész mozgalmat vezető fér
fiúból Dezső Kázmér polármesterből 
sugárzik, biztosítékául látszik annak, 
hogy valóban úgy leszen. Nagykőrös 
cselekedetével a magyar hajnal pirka- 
dásába új fénycsóvát vetett s mi a foly
ton erősbbülő fény láttán, bízón s re
mélőn várjuk a magyar éjszakát elűző, 
diadalmasan fölkelő nap kápráztató 
ragyogását.

Napot ültettem . . .
Napot ültettem (keblem belsejébe 
l ángot sugárzó féktlen napot 
Égesse fel ttizével minden pocikéinál 
 ̂ szórjon be lánggal minden sárrögöt 

Melyet valahol emberláb tápod.

Harsogva szálljana'k, —  mint égi harsonák 
Harsogása a tüzes sugarak 
\ végtelenbe végtelen szivemből,
 ̂ n végtelenben örök stáliókhoz 

I mbcrlelkekhez áradozzanak.

És a nagylángos lángolásnak 
Ne lássa senki soha végit,
Lelkek, űrök, nagy, szent státiök 
Tüzemben gyulva lángolásra 
"Füzeknek lángja csapjon föl az cgíg.

Napot ültettem keblem belsejébe 
Lángot sugárzó féktlen napot 
Örök nyárt adót minden embereknek,
Égjen az űrben csillagok fölött 
S szórjon be lánggal minden sárrögöt,
Amit valahol emberláb tapos,

Remsey György

Hess d en ev ér!
Álomparipám hajrá sebesen!
Rövid az éj, vár szép kegyesem.
Haja arany, a karja fehér.
— Hess denevér, csúnya csúf denevér!

Álotmparípám hajrá sebesen!
Vidd a szivem hozzá — sebesen 
S mond neki: hoztam a s/ívedér
— Hess denevér, csúnya csúf dcnevérl

H an gay S án d or .
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Varsó felé
A lengyel konstilució ünnepére.

Felejthetetlen, szép idők emléke 
Kötötte hozzánk — s ezredéven át 
Lengyel s magyar — dicsőségben, öröm

ben,
Mártiriumban egymásra talált. . .

Népáradat puszlító vésze ellen 
Paizsul adta mindkettőt, — a Sors,
S hatalmas karjuk duzzadó vasökle 
Egy félvilágnak védbástyája volt. . .

A turáni bírnám
, Emlékezlek-e a birnámi Erdőre?

Birnánii Erdőben tölgyekre, fenyőikre? 
Emlélkeztek-e a híres legendára?
Birnánii Erdőben zúgó élő fákra?

.,  Ha Bírnám Erdeje egyszer majd megindul: 
Vérpiros hajnal lesz sötét bakacsinbul . .

: A birnámi rege . . .  a birnámi monda:
Újra betör majd a nyugati vadonba . . .
De Bírnám Erdejét most Turánnak írják: 
Minden karcsú fáját luránhösnek hívják!

A birnámi Erdő . . .  a birnámi rege . . .
Amikor megindult élöfák serege:
Uj magyar mondában új valóra válhat;

; A birnámi Erdő újra harcba szállhat , , .
Birnámi fák lombján új napsugár játszik: 

i Vén rege új földön föléledni látszik.
De Bírnám Erdeje most Turánba éled: 
Megdobban a szíved, ha egyszer megnézed! . , .
Ügyieket: még hirt sem hallottál fe lő le --------

j — Világverő sereg lesz mégis belőle!

Most jöttem Erdélyből: Golgotás Aradról.
Véres gyalázat szól ott is a magyarról. 
Tizenhármunk sírján bojtorjánt vetették:

; Vergődő lelkűnkön kacagtak, nevettek . . .

Most jöttem Erdélyből: Marosvásárhelyről, 
Székelyek néztek rám véres vesztőhelyről.

; Összefolyott vérük a Maros vizével:
Ja j! Erdélyországban haldoklik a székely!

j Most jöttem Erdélyből: Csaba országából.
Uj sorsot olvastam hét néma tavából, 

i Hét tavunkba székely — több könyet ne ejtsél. 
! Újra — villáméivá föltárnád még Erdély!

S z eg ed y  Istv án ■

Uj szövetség
A Kárpátokban most olvad a hó,
S a régi csontok kifehérlenek,
Csontok, szürke rongyok közi, tört puskák

közt,

Ha egyik sírt, hát véle sírt a másik, — 
Ha vigadott, hát véle vigadott,
A .szent Turul" a ,,fehér sas" madárral 
Repült — míg el nem érte a napot. . .

Mint feslő hajnal pirkadó sugára 
Mint felkelő nap pompás bihora 
Tündöklik, csillan — múlt ködén ke

resztül —
A testvériség áldásos kora , , .

S hogy a ,.fehér sas" szárnyát megté
pázták,

És rabtartókéz szennye rátapadt, —
A „szent Turul" megilletődve nézte 
A szárnyszegett, bús, büszke madarat.

„Lengyel anya", Fogoly lengyel siráma 
Magyar szívből jölt — szájról-szájra

járt,
S magyar nép kérte vissza — térdre- 

hullva
Oltár előtt — a lengyelek honát, . .

És most és most Lengyelhon újra ép,
nagy,

Egét búfelhő, árny nem üli meg,
S a testvérnép hazája rab, kifosztott, 
Vak gyűlölettől ostromlott sziget. . .

Ám a szigetnek sok-sok bús lakója 
Hisz és remél, — bár napja elvakult 
Mert nem lehet, óh nem lehe' feledve 
Dicsőség, gyász, baráti kéz s a múlt.

És mniden emlék, minden szívredőböl 
.Tajongva szálló, könnyes izenet 
Poniatovszki népe téged hív, kér: 
Tekintsetek ránk és segítsetek! . . .

Gejza.

A  turáni Bírnám felébred, felérez:
„Nyugaton a magyar Erdő pusztul, vérez . . .“ 
A birnámi lombok fenyegetve zúgnak: 
Üzenetét hozzák kopjás Bendeguznak:
Rontásos álomban aludtatok máig:
Talpra hun-utódok most már mind egyszálig! 
Titkos riadó zúg a túrán pusztákon: 
Reszketnek a lombok a birnélmi fáken 
Reszketnek a lombok hősi izgalomtul,
Reszkess zsarnok Nyugat, ha Bírnám megindul!

Elzsibbadtunk ezer esztendős fektünkiben,
Uj Csaba legenda dalol a lelkűnkben . , .
A birnámi Erdő álmodik Csabárul: 
Leolvassuk álmát a legszebbik fárul:
. . . Mire a fák zöldje váltana új lombot' 
Szülni fog az Erdő új magyar Botondot! 
Jöttére érckapuk zárja megcsikordul:
Az új magyar Bolond Nyugat ellen fordul , . 
Fejét a turáni Bírnám koszorúzza:
Nyugat érckapuját vasökle bezúzza!

Szegedy László.

Most jöttem Erdélyből
Most jöttem Erdélyből: Csaba országából.
Uj sorsot olvastam hét néma tavából.
Hét néma tavába az van beleírva:
Eltemették Erdélyt a sóskönnyes sírba . ,

Most jöttem Erdélyből: Hargita tövéből.
Oláh börtön épül régi szent kövéből.
Lánc csörög a kézen, bilincs van a leiken: 
Kíntul, fájdalomtól vonaglolt a lelkem . .  ,

Most jöttem Erdélyből; Kincses Kolozsvárról. 
Igazságos Mátyást lelökték lováról.
Táltos lova szobrát ízzé-porrá törték.
Vad havasi mócok, bocskorosdi törpék.

Csontig fehérré tisztult emberek.
Be forrók és piroslók voltak mind, mind!
S jött téli hó, tavaszi áradat,
Nyári harmat, s lemosta forró vérük,
S az édes hantot, mely rájuk tapadt.

S jöttéik távoli könnyek, búcsúcsókok,
És sok kicsi ávragyermek-imádság,
S lemosták róluk, ami még volt földi,
Harc gyülölségét, élet sajnállását.
Fehérek lettek, mint a temetők 
Márványai, távoli, hosszú sorba,
A Kárpát; csupa nagy, nagy sírhalom,
S ők fehér tejútként rá végigszórva.

Nyugton nyugosznak, mint a csillagok. 
Máshol még áll a harc, győznék, vagy buknak; 
ők a maguk harcát már megharcolták,
S tisztán vitték meg kardjukat uruknak.
És Isten őket kegyelemben vette,
Az éhségt, fagyot s a vért lemérte,
S rátette árváik nyomorát s könnyéi,
'És ilyen Szövetséget testált érte:

(így szólt Isten:) Elfogadom váltságul 
A múlt bűnéért a magyar honvédet,
Eltöröm sújtó vesszőm gyermeküknek, 
Emelkedjék fel a lesújtott élet,
Akiarom, hogy a Kárpát vérválasztó 
Legyen a népek közt, évezredeken,
Ami magyar, az rajta innen gyűljön,
És túlra follyék, ami idegen.

Vérző magyar, kiterjesztem fölédbe 
Védő karomat, míg e csontok érnek,
A Kárpátig megváltott és megáldott 
Hazád lesz itt, — túl rajta nem kísérlek.
A Duklától Rotundáig fehérlő 
Csaba-útján Én őrködöm veled,
S a megbiinhődött múltért és jövőért 
Az új esztendőt elhozom neked.

Bodor Aladár.
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A becsületes ember
Irta: Kozma Andor.

Csutor Erzsébetfalván lakott, de Új
pesten dolgozott. Mindig estefelé ment 
hazulról munkába. Az Erzisébetfalváról 
induló villamosok személyzete jól is
merte, mint mindennapi utast, de úgy 
vélte, hogy Csutornak valahol a fe
rencvárosi kültelken van éjjeli fogla
latossága. Mert Csutor már az összekö
tő vasúti híd előtt adj istent szokott 
mondani s nyomban rá mindig leszállt a 
villamosról. Aztán, de ezt már csak ő 
maga tudta, napról-napra más-más 
úton, rövid ideig gyalog haladt s csak 
utóbb szállt megint villamosra, de soha
sem ugyanarra, amelyikre az előző na
pon. így, olykor a barna közútival, más
kor a sárga városival folyta, ta az utat. 
Néha Óbudáig váltott jegyet s onnan a 
hídon, vagy a propellerrel jutott át 
Újpestre. Máskor megint a Bur-vasutra 
szállt1 át a Külső Váci úton. De akár
hányszor kivillamosozott az Erzsébet 
királyné úti végállomásig s aztán, gya
log szelvén át a Széchenyi-telepet, Rá
kospalota felől kanyarodott vissza Új
pestre. Viszonö reggelenként szintén ily 
változatos útakon tért vissza erzsébet- 
falvi otthonába asszonyához, Paczár 
Zsuzsihoz, akivel vadházasságban élt.

Újpesten senki sem tud a Csutor ne
vét, de azért híre volt ott éjjeli mun
káinak Káposztásmegyerig. Miért Csu
tor éjente otli lappangott, vagy cirkált 
Újpest északnak nyúló külső telepein 
és uccáin, ahol több a kerítés, mint a 
ház s állandóan veszélyeztette a közbiz- 
tosságo'i. Alig múlt. el éj, hogy valakit 
ki ne fosztott, valahova be ne tört, va
lahonnan valamit el ne lopott volna. 
Ellentállókat megkéselt, hirtelen megle
petteket leütött. S valahány vérbefagy
va talált szerencsétlen áldoza'a kival
lotta a rendőrségen vagy az ispotályban 
a keserves kalandot, ami érte, mind úgy 
vázolta megtámadójának atekját és 
meglepő támadási módszeré!, hogy ab
ból rendesen egy bizonyos megátalko
dott tettesre lehetett következteti.

Szóval Csutor a közfelfogás szerint 
ÚJpes: északi külső részének réme volt. 
baját felfogása szerint ugyanezen rész
nek királya. A rendőrség folyton lese- 
lett rá, mint sokszoros ismeretlen tet

tesre, de a rendőri főerő nagyon el lé
vén foglalva az újpesti belsőbb része
ken, alig egy-ké. őrszem jutott a külső 
gazember nyomozására. Egy-két szál 
rendőrön pedig Csutor mindenkor kifo
gott. Legtöbbször idejében megugrott 
előlük. Egyszer s másszor már-már a 
kezükbe került ugyan, de ez utolsó per
cekben mégis ki tudta magát vágni. 
Igenis vágni, mer: kés volt a kezében 
s azt félelmesen használta, ha kellett, 
a rendőrök ellen is.

Egy éjjel, még pedig szombat éjjel, 
mikor külső Újpesten sok részeg mun
kástól lehet elszedni a heti bért, Csutor 
lesben állt egy kerítés mellett Káposz- 
tásmegyer felé. A vízvezetéki müvek fe
lől biztosan számított néhány jó fogás
ra. Messziről a sötétben már sejtett is 
holmi közelgő magános alakot, akire 
kiugorhat, s akili leteperhet és kifoszt
hat. De még mielőtt az alak elért volna 
az ő leshelyéíg, Csutor kétségbeesett 
segítségkiáltásokat hallott.

— Mi ez? — villant át elméjén a 
riadt kérdés. — Hát nem én vagyok 
ebben a birodalomban az egyetlen ki
rály? Ki az a szemtelen bitang, aki itt 
rajtám kívül dolgozni mer?

Iszonyú felháborodással ugrott ki 
rejtekéből s futott a segítségesdő hang 
felé.

Későn érkezett annak forrásához. A 
sötét mezei úton már o't feküdt ver- 
'gődve egy főbekólintott részeg mun
kás. Csutor legott az első percben meg
győződött, hogy a munkás zsebében 
már sem heti bár nincs, sem zseb
óra. A kifosztó Csutor szemei előtt ug
rott el a cserjésbe.

Csutor egy felesleges pillanatig sem 
szamaritánuskodott a sebesült mellett, 
hanem a fenségjogában megsértet1! ki
rály iszonyú haragjával a kifosztó ül
dözésére eredt.

— Megállj kutya! . . . Megállj!
De az nem állt meg. Csutor egy teme

tőig szaladt utána, ot!' elvesztette sze
me elől.

Visszatért tehát a mezei útra, s mi
után meggyőződött róla, hogy a leülött 
munkás még mindig ott hever, még pe
dig most már csöndes aléltságban, hoz
zá sompolygott.

Leült melléje, gondosan az ölébe vette 
sebesülll fejét, kendőjével gyöngéden

megtörülgette azt az ütés helyén s ki
tapintotta, hogy nem esett nagy baj, 
csak megszédült az atyafi. Elővette sa
ját zsebéből pálinkás butykosát, mely
ben mindig igen jó törkölyt hordott ma
gánál s abból hamarosan új életet ön
tött az áldozatba.

— Nono atyámfia, — szólította meg 
az éledezőt — hát mi történt kenddel? 
Leütötte s kifosztotta valami zsivány?

— Úgy van, úgy! — nyögte a kérde
zett.

— És ki volt az a gazember?
— A fene jobban tudja.
— Nem valami munkáspajtás.
— Az nem.
— Hát milyenforma volt? Csak lát

ta valamelyest, míg küzködö't vele?
— Erős szál ember volt. Erősebb, 

mint maga, tisztelt úr.
— Ohó, — szisszent meg Csutorban 

a hiúság. — talán csak testesebb? Mert 
hiszen azért futott előttem, mint a nyúl. 
Úgy kergettem s ő úgy féli tőlem, hogy 
a pokolba bujt előtem.

— Ha oda bujt, akkor süssék meg 
az ördögök! — morgott a munkásle- 
gény feltápászkodva. — Ja j, de cudarul 
főbe ütött! S mindenemet elvitte a 
kutya. Bizonyosan ugyanaz a vadállat 
volt, akiről már annyi ilyen dolgot be
szélnek ezen a tájékon. De én sohasem 
adtam rá semmit. Nem hiitem volna, 
hogy egyszer én is így megjárom vele.

— Aligha volt az a bizonyos, — 
mondá Csutor — ha az ütötte volna le 
kendet, holnap reggelig is eltartott 
volna, míg kend így talpra áll. Úgy lát
szik, kend már egészen ki is józano- 
dott.

— Nem is voltam én olyan nagyon ré
szeg, csak egy kicsit kapatos. Köszönöm 
a tisztelt úr szívességét.

— Nincs mit. Kend most már olyan 
jól áll a lábán, hogy el is mehet haza 
Isten hírével!

— Dejszen, ha Istent ismer, kisérjen 
el a tisztelt úr legalább a város végéig. 
Mert hátha megint rámugrik az a 
kutya?

— Azt már nem. Mért tenné? Hiszen 
az íudja legjobban, hogy már nincs 
kendnek egyebe a rajtavalónál. Nekem 
még egyebütt is dolgom van. Éjjeli 
munka! . . . Istennek ajánlom . . .

Csutor e búcsúszó után sietve indult
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Kápasztásmegyer felé, míg a legény 
félénken, lassan, fejét fogva arra ván- 
szorgott, amerre Újpes! lámpái csillog
tak.

Csutornak ez éjjel nem volt szeren
cséje. Igaz, hogy türelme sem volt 
egy-egy jobb helyen sokáig lesben átta- 
ni. Hajtotta a felháborodás, hogy ezen 
a tájon más is mer dolgozni, nemcsak 6. 
Szeretett volna beleakadni ebbe a 
másba. Hej, csak bukkannék fel előtle 
véletlenül ez a bitang! Kivált ha úgy 
esnék, hogy ő észrevétlenül a háta mö
gé kerülhetne, — ja j, de leszúrná!

Hiába, ez a vágya Csutornak nem 
teljesült. Reggel, szégyenszemre, csak 
egy künfeledt kakas volt az összes 
zsákmánya, amit hazavihetett Erzsé- 
betfalvára Paczár Zsuzsinak. Az, ami
kor ő odalökte elébe a kitekert nyakú 
lollas kétlábut (mert lopott baromfinak 
menten ki kell tekerni a nyakát, hogy 
ne neszezzen a tarisznyában), oda is 
szólt neki gúnyosan és csodálkozva:

— Ez az egész? Hát öregségedre 
megint csak csirkefogó lész, te nyomo
rult Csutor?

Csutor ugyan emiatt elverte Zsuzsit, 
hanem azért, míg otthon hevert nap
hosszat, magának is aggodalmai támad
tak, hogy csakugyan mi lesz belőle, ha 
birodalmát elhódítja tőle az a másik, 
akiről azt. hallotta, hogy erősebb, mint 
ő maga?

A lopott kakasból azonban Zsuzsi 
olyan jó levest főzött, hogy azt meg- 
evén, Csutor este megint megerősödött 
lélekkel utazott Újpestre dolgozni.

Tisztában volt vele, hogy első dolga 
lenne azt a bitangot, a másikat, felfe
deznie s eltennie az útból, aki ugyanott 
ütötte fel a fejét, ahol eleddig ő volt az 
egyetlen éjjeli rém. Hanem hogy mikor 
sikerül ez, azt csak a jó Isten tudja.

Ez alkalommal a Bur-vasuton volt az 
utazás sora s azon hallotta a kalauztól, 
hogy Káposzlásmegyer felé már tűrhe
tetlen lett egy bizonyos zsiványnak a 
garázdálkodása. Az a múlt éjjel nem is 
egy embert ütött le és fosztott ki, mint 
Csutor gondolta, hanem hármat. Ezen
kívül feltört néhány kamrái! s egy istál
lóból még egy lovat is elkötött. No de 
legalább most már a rendőrök is na
gyobb erővel fogják utána vetni magu
kat — vélte a kalauz.

— Bár fognák el, vernék agyon s 
akasztanák fel, — dühöngött Csutor.

Leszállván a végállomáson, olyan ha
ditervvel indult munkára, amilyent a 
mai körülmények átgondolása diktált 
neki.

Vasárnap este van. Az emberek nagy 
része kiránduláson van. Tehát minél 
küljebb, annál nagyobb a sokaság: 
minél beljebb a város felé, annál több 
ház áll üresen. Kifelé sok ugyan a ré
szeg ember, viszont azonban minden 
kiállás hamarosan egész tömegeket 
hozhat a dolgozó nyakára. No meg a 
rendőrök is sűrűbben cirkálnak ma a 
kültelkek külső végein, mint rendesen. 
Ma tehát legokosabb a kültelek város 
felé eső, őrizetlen hagyott házaiban cs 
udvarain működni.

Csutor így is tett1. Lépten-nyomon

bekiáltott a beljebb eső tanyákra egy- 
egy szerencsés jóestét. Ahol senki sem 
felelt, oda besurrant — és sehonnan 
sem téri! ki üres kézzel.

Mire vaksötét lett, már meg volt ter
helve, mint a méh. Teli zsebekkel, ne
héz tarisznyával, áldva a zavartalan jó 
aratási, bandukolt lassan-lassan mind
inkább kifelé. Rákospalotára töreke
dett, hogy onnan, a mezőn átvágva, a 
Zuglóban érjen el valamely villamost s 
azon jókor induljon vissza Erzsébetfal- 
vára. Mert a népes, mozgalmas vasár
napi éjszaka nem alkalmas arra, hogy 
találkozzék és végezzen azzal a másik 
gazemberrel, aki betöri1 az ő királyi te
rületére és dézsmálja az ő kenyerét. 
Majd lesz éjjel holnap is, holnapután 
is! . ..

Csutor ma még a sövények mögé 
húzódott vasárnapéji szerelmespárokat 
is békében hagyta. A zsaruknak (így ne
vezte a rendőrökéi), akikkel véletlenül 
találkozott, ‘esés jóestét kívánt s békes- 
ségesen haladt tovább, mikor . . .

Mikor egy elhagyatottabb helyen, 
villámgyorsan egy alak szökkent eléje. 
Irtózatos ütést érzett a fején, szúrást a 
tomporában s nagy 'segítség-ordílássál 
a földre roskadt. Érezte, hogy valamely 
gyakorlott kéz pillanat alatt kiforgatja 
minden zsebét, lekapja tarisznyáját — 
és vége.

Már csak arra eszmélt megint, hogy 
összecsődült szánakozó emberek, akik 
köré valahonnan két rendőr is kevere
dett, gyöngéden felemelik s szállítják 
vissza Újpest felé.

Újpesten a rendőrkapitányságon tet
ték le. Ott úri tisztviselők kezdték őt 
még inkább feléleszteni, hogy aztán 
meleg részvétnyilatkozatokat és meg- 
támadtatására vonatkozó kérdéseket in
tézzenek hozzá.

— Ezt a szegény becsületes embert is 
az a gazember tette csúffá, aki már rég 
rettegésben tartja ezt a vidéket — mon
dotta a többieknek egy főbb rendőrhi
vatalnok. — És hogy érzi magát, sze
gény barátom? — folytatta ugyanaz, ő 
föl éje hajolva.

— Mint ahogy más kirablott szokta 
— válaszolt Csutor. — Csak legalább 
elcsípnék azt a gazembert!

— Ne féljen, becsületes ember, azt 
a zsiványt ma éjjel előkerítjük a pokol
ból is. Már az csak még sem járja, hogy 
tisztességes szegény emberek ki se me
hessenek ezen a vidéken anélkül, hogy 
az a bitang meg ne támadja s ki ne 
fossza őket. És ez már vagy egy éve így 
megy. Ami sok, az sok! Most végre, 
ha törik, ha szakad, meg kell találnunk 
a környék rémét. Húsz rendőrlegényem 
fonja ma a hálót a fürge halacskának.

— Megvan! Megvan, a bitang! — 
hangzott kívülről. S néhány rendőr tusz
kolt be e kiáltással egy jól összekötö
zött s ret enetesen pofonvert alakot.

— Megismeri benne támadóját? — 
kérdé a főrendőrtisztviselő Csutortól, 
aki már felült a priccsen s az összekötö
zött másikat nézegette.

— Hogy megismerném-e? Persze, 
hogy megismerném száz közül is. Ez 
volt, ez a kutya, aki engem meggyilkolt,

tönkretett. Tessék őt rögtön felakasz
tatni.

És Csutbr, megfeledkezve fejének 
beütöttségéről, felugrott, hogy rárohan
jon az összekötözve előtte álló nagy. 
sötét haramiára, akit két rendőr tar
tott.

A rendőrök szelíd jóakarattal hárí
tották el Csulór rohamát s megint a fő
tisztviselő szólt:

— Csak nem szennyezi be a becsü
letes kezét ilyen utálatos gazember 
megverésével! Noha lélektanilag egészen 
érthető, hogy egy becsületes ember fel 
van háborodva az ilyen konok gaz bű
nöző ellen, aki már ebben a határban 
olyan sok rossz fát tett a tűzre.

Szóval, a vége az lett, hogy a rend
őrség az összekötözötte'í berugdosta, be
pofozta, belökdöste a kóterbe, eleve ro
vására írván minden fosztogatói erő
szakosságot, ami ezen a vidéken ember- 
emlékezet óta történt s aminek nagyobb 
részét Csutor követte el. Csutort vi
szont, mint szerencsétlen áldozatot s 
mint kiválóan becsületes megszenve
dett férfiút nyájasan hazabocsátot'ták. 
Csak a nevét íriák fel, meg a lakásál, 
saját bemondása szerint. Csutornak 
persze volt esze, hogy Makócz Mihály 
lóápolónak mondta magát. Újpest, Me
ző ucca 121. szám alól. Jobb, ha becsü
letes embernek nincs dolga a rendőr
séggel.

A főrendőrtisztviselő a megsértett 
jogrend nevében még melegen kezet is 
szorított Csutorral. Merthogy lélektani
lag világos volt előtle, milyen erkölcsi 
elégtétel és kárpótlás ez Makócz Mi
hály lóápolónak, Újpest, Mező ucca 121. 
szám alól.

— Maga részvétre méltó becsületes 
ember, Makócz. Ha majd otthon, Új
pest, Mező ucca 121. szám alatt, telje
sen kiheverte a mai nagv ijedtséget és 
főbeütést, jelentkezzék, kérem, nálunk 
tanúnak ez ellen a förtelmes vadáltat 
ellen. Különben majd idézést is fog 
tőlünk kapni. Mi is a leljes neve és 
pontos lakáscíme? Hja igen, az már 
megvan! No jó . . . Majd aztán, ameny- 
nyiben előkerülnek, visszakapja azon 
értékeit és tárgyait is, amelyeket ez a 
bitang öntől elrabolt, de úgy látszik, 
üldöztetése közben elhajigált, vagy el
rejtett.

— Elrabolta az egész életemet!
— Nono, barátom, ez túlzás. Hiszen 

maga már egészen szilárdul áll és jár. 
Lélektanilag azonban értem hangulatát. 
De csak bálorság, barátom és mérsék
let! Isten áldja meg, Makócz! Ügy-e, 
ez a neve? No jó! Isten áldja meg, ma
ga becsületes ember!

Csutor rendőrileg megállapított be
csülettel, üres zsebekkel s fején egy jó 
nagy véres daganattal kisurrant s in
dult az éjben haza Erzsébetfalvára 
gyalog. Azért gyalog, mert az a gaz 
másik még csak villamosjegyre valót 
sem felejtett az ő zsebében.

Reggelre hazaért s gondterhesen, e 
szavakkal nyílott be Paczár Zsuzsihoz:

— Kineveztek Újpesten becsületes 
embernek. No, a Ponciusát, hogy fogok 
én már most megélni?
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Nem a mai kor hajadon-költőnőiröl és 
asszonypoétáiról lesz szó. A modern 
írónők jelentőségét majd megméri a jö
vő nemzedék valamelyik irodalomtörté
netírója. Bizonyos, hogy nehéz dolga 
lesz. Ma már annyira megszaporodott a 
nő-írók száma, hogy igazán kegyetlen 
áldozat várakozik arra az elszánt eszté
tikusra, aki keresztülássa magát a ten
gernyi asszony-íráson.

Száz év előlit másként festett „női 
irodalmunk". A francia felvilágosodás 
eszméi Magyarországon is gyökeret ver
tek s a kultúrát mohón szomjazó ma
gyar írók mozgalma rokonszenvet kel
tett a női körökben. Nagyon kicsi volt ez 
a rokonszenv, de mégis megvolt. A fér
fiak erős hangú lantpengetése mellett 
fel-felhangzott egy-egy gyenge „hölgyi 
hangicsálás". Néhány magyar lány meg 
magyar asszony keresgélni kezdte a 
nemzeti Helikon felé vezető útat. Ma 
már neveiket is alig emlegetik.

Molnár Borbála, Fábián Juliánná, 
Vályi Klára, Ujfalvi Krisztina és Dukai 
Takács Judit: ez az öt poétria különö
sen jellegzetes alakja a száz év előtti 
magyar irodalomnak.

Molnár Borbála  egy malombérlő 
leánya volt. Korán férjhez ment de ura 
oldalán boldogtalan házaséletet élt. Öz
vegységre jutva, elfogadta Mikes Anna 
grófné meghívását, elment Erdélyor- 
szágba s huszonkét éven keresztül élt 
pártfogója házában, mint társalkodónő 
író-barátaival szívesen levelezett. Ezek 
között különösen Csizi István, a Tokaj
ban lakó nyugalmazott őrnagy volt lel
kes tisztelője: továbbá Édes Gergely re
formátus lelkész, az asszony-költők buz
dító ja. Édes Gergely verse® önéletírásá
ban olvassuk a következő sorokat:

Molnár Borbálát Ujhelyben sokszor öleltem, 
Szántóról lévén látogatója neki.

Fábián Juliánná Komáromban élde
gélt. Egy derék csizmadiának volt a fe
lesége: takarékos, jó gazdasszony és 
buzgó verselő. Molnár Borbála példáján 
felbúzdulva levelezni kezdett gróf Gva- 
dányi József lovas generálissal. Az ud
varias öreg úr nagyon megbecsülte a de
rék asszony ismeretségét. Verses levele
zésüket épen úgy kinyomatta, mint 
Csizi István őrnagy Molnár Borbálával 
váltott költői leveleit.

Hogy költőink miként kötöttek egy
mással ismeretséget s verses levelezésük 
miféle hangnemben folyt; hogy a férfiak 
mi módon udvariaskodták a hölgypoé- 
takkal s ezek milyen szíves hangon vála
szoltak: erre jó példa az a levélváltás, 
mely Vályi Klára  és Édes Gergely kö- 
j5? 11 J797. szűz havában indult meg. Csak 
hírből ismerték egymás", de Fábián Ju- 
íanna, aki mindkettővel baráti biszony- 
an állott, szívesen közvetítette az új 

szövetséget. A Bécsben tarlózkodó Vá- 
J a ^ f ra csókokat küldött Édes Ger
gelynek, mire a fellelkesült református

Irta: Pintér Jenő.
lelkész így kezdett első verses levelébe 
Komáromban:

Asszonyom! bámulom takaros elmédet; 
Milyen kerekdeden ejted a beszédet! 
Mintha Múzsa írta volna a levelet 
A szívem egyszerre űj tűzzel tőle lett. 
Leveled sorai, mint a villám olyak, 
Melyekre nem lehet, hogy ne válaszoljak.

És bár téged még én soha sem láttalak 
Méltó, hogy csókodra visszacsókoljalak. 
Vajha! minél elébb tudnám módját lelni,
S repülhetnék téged látni és ölelni.
De nekem Becs felé nincsen vonzódásom, 
Annyira nem terjed ki most utazásom. 
Annáik határvonala Révkomárom vetett,
S cl van érve a cél', mely tőlem tűzetett.

Néhány nap múlva megérkezett Bécs- 
j  bői Vályi Klára válasza:

i  Én megvallom, hív Barátom, bár soha nem 
láttalak;

j Hogy csak híred után is már mindemkor kíván
talak.

Molnár Borbála versei közt láttam leveleid 
Többok közt azokból is már ismerem érzéseid. 
Hát még hogy válaszoddal is megtisztelni ki- 

vánál,
És velem mint barátoddal oly nyájas szívvel 

bánál;
Ez már több nekem mindennél, mert a mit 

óhajtottam,
Csak egy levélkén által is íme hozzájutottam. 
Megengedj hál ha megvallom, hogy én téged 

szeretlek,
És hogy megnyert leveledért újra csókkol 

illetlek.
Mert már nem Juliskánk által, hanem magalm 

csókollak;
Úgy a mint karjaim között átölelve gondollak 
A legelső levelemmel félénk valék megvallom,
De hogy szeretsz a tiedből felvidulva olvasom, 
Vajha oly szerencsés napom viradna nem 

sokára,
Melyben jeleit adhatná, mint szeret Vályi Klára

Érdekes egyéniség Ujfalvi Krisztina. 
Ennek az erdélyi nemesleánynak éleé- 
ről az utókor egész kis regényt szőtt. A 
romantikus lelkű hölgy sajátságos visel
kedésével magára vonta kortársai fi
gyelmét, Sokat beszéltek boldogtalan 
szerelméről. Egy erdélyi mágnás volt 
szíve bálványa, de a csélcsap úrfi hama
rosan cserbenhagyta. Krisztina bosszú
ból férjhez ment, még pedig legrútabb 
ud/varlójához, egy marosmenti jómódú 
nemesemberhez. A gyűlölt férfi olda
lán furcsa családi életet élt. Urát több 
ízben elhagyta, mulatságokra járt, fér
fiakkal barátkozott. Legjobban Kolozs
várott szeretett tartózkodni, ahol több 
szórakozása akadt, mint jámbor ura fa
lusi jószágain. A szenvedélyes nőt sze
relmi csalódása telte költővé. Vesztett 
boldogságát kesergő versekben siratta. 
Néhány verse, korához mérve, ügyes 
kis alkotás. Valamikor széltére dalolták 
ezt a költeményét:

Ez az élet úgy se sok, 
Használják az okosok: 
Fergeteges néha bár, 
Vesztegetni mégis kár . .  .

Egy másik verse:

Mi a szív? Ezt kifejezni 
Több mint ember kellene. 
Olykor az is bizonyos, hogy 
Szív nélkül sok nem lenne.

Mert e részünk az a darab,
Amely ad, de vészén is.
Soha nem mondhatni: csak volt! 
Hanem hogy: van s leszen is!

Ujfalvi Krisztinának kevés verse ju
tott el korunkig. Emlegeti bennük a 
nyájas holdat, boldog magánosságot, 
szép estéket, bús végzetet, komor órá
kat, síri nyugodalmat, szép kikeletet, 
kedves tájakat, igaz barátságot, anyai 
fájdalmat. Tagadhatatlan, hogy van ér
zés költeményeiben, de ez még kevés 
ahhoz, hogy valaki, poéta lehessen. Ér
zelmeit és gondolatait nem tudja meg
felelő könnyedséggel kifejezni. Ahhoz, 
hogy csak némileg is lelkűnkbe tudjon 
markolni, túlságosan sokat elmélkedik. 
Gondolatait, kifejezéseit, képeit egyre 
ismétli.

Száztíz éve annak, hogy Kazinczy he- 
^enc és barátai Magyarország első köl
tőnőjévé avatták Dukai Takács Juditot, 
a „barnafürtü ístennét." Judit egy vas
megyei gazdag földbirtokos gyermeke 
volt: előkelő, müveit nemes kisasszony. 
Korán elhúnyt édes anyja helyett ő ve
zette a dukai Takács-házat. Ügyelt a 
belső cselédségre, fogadta a vendégeket, 
sütött-főzött, kézimunkázott, kertész
kedett, szőtt-font, zongorázott, énekelt, 
olvasgatott és verselt. Köleményei kéz- 

I ről-kézre jártak. A bálokon és szürete
ken ünnepelték.

íróink mihamar tudomást vettek köl
tői próbálkozásairól. Mikor Döbrentei 
Gábor 1814-ben irodalmi körútra in
dult, Dukára is betért Judit édes atyjá
hoz. Az ismeretlen író-vendéget nagy 
örömmel fogadták; Döbrentei meg, nem 
győzött eleget gyönyörködni a kedves 
megjelenésű tizenkilenc éves hajadon- 
ban. „Halhatatlanná leendő leány ez", 
írta Kazinczynak, „ha úgy, amint kell, 
kultiválódik. Hazai kötelességemnek 
nézem segíteni s messziről is fogom 
tenni. Most Klopstockot, Salist, Louisél, 
Ossiant akarom neki megküldeni". Ka
zinczy nagyon megörült az új poétá
nak s szép levelet intézett Dukára. „Ne 
rettegje a kisasszony", írta többek közt, 
„azt a vádat, hogy amely lány verset ír, 
nem lehet jó feleség, jó anya, jó asszo
nya a háznak. így ítél a közönséges 
ember mindég". Juditot boldoggá tette 
a nagynevű író biztatása s egyre na
gyobb kedvvel írta verseit.

Úgyszólván valamennyi lirai költe
ménye: dal, óda, elégia. Megénekelte a 
magyar haza dicsőségét, a dunántúli tá-
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jak szépségeit, hűséges klavirját, ked
ves virágait, enyhe magányát, kínzó be- 
tegségét. Buzdította Magyarország ne
mes ifjúságát a franciák elleni harcra. 
Dicsőítő sorokat intézet' Ferenc király
hoz, Ferdinánd főherceghez, gróf Feste
tics Györgyhöz, báró Wesselényi Mik
lóshoz és egyéb előkelőségekhez.

Szerelmes verseiben nem lobog fel a 
szenvedély tüze. Hófehér, gyöngéd, lá
nyos alkotások. Ilyen az Édes Érzés:

Édes érzés a szeretet,
Mely nyilával sebesítetl;
Nyilaidtól, látod, vérzem,
Nyilaid sebeit érzem.

Tégedet ki ne szeretne,
Nálad nélkül ki lehetne;
Nálad nélkül nem is élhet,
Melletted a holt is élhet.

Domborodott melled hódit,
Nincs oly szív, kit meg nem bódít.
Az alatt egy érzékeny szív,
Csak az boldog, kihez az hív,

2 5 0  CZSsSS

Ennek oka csak te lettél,
Hogy engem raboddá tettél.
Szép fejeddel már meggyötrél, 
Szerelmed rabjává tettél.

Huszonhárom éves korában férjhez 
ment egy derék vasmegyei földbirtokos
hoz. Jó  feleség lett és jó anya, de a 
lanthoz már ritkán nyúlt. így is egész 
kötetre való verse maradt.

Mint költő, eleinte teljesen a népköl- 
lészet hatása alatt állott. Ösztönszeríi- 
leg llgy iparkodott írni, bár sokkal fino
mabb formában, mint ahogy a magyar 
köznép verselt. Legkedvesebb költemé
nyei fejlődésének ebből a korszakából 
maradtak fenn. Később sokat olvasott. 
Tudákos barátai, kik nagy költőnőt 
akartak belőle nevelni, tömték könyvek
kel, ellátták fölösleges tanácsokkal, vé
gül valóságos zavarba ejtették. Ányos 
Pál és Kis János hatása mellett külö
nösen Berzsenyi Dániel befolyása kez
dett mutatkozni költészetén. Még az 
óklasszikai formákkal is megpróbálko
zott, de azután csak visszatért a ma-

I gyáros rímelésre. Lírájának ereje naiv 
! hangjában gyökerezik. Ahol elhagyja az 
egyszerű, családias érzelmek körét s 
ahol reflexiókkal iparkodik mélységet 
adni költeményeinek, ott egyszeriben 
megcsökken hatása.

Mesterkéletlen verselése, természetes 
hangja, kedves búsongása, gyermeteg 
vallomásai, vallásos kedélyből fakadó 
sóhajai egyéniségét és költészetét külö
nösen vonzóvá teszik. Az olvasót egy
szerre megcsapja a régi magyar nemes
házak levegője. Leánykacagás és sár-, 
kantyúpengés hallik. Feltűnnek a torná- 
cos udvarházak. A háztetőkön fehér 
galambok, az ablakokban muskátli-cse
repek. Belül zongorahang és lágy női 
ének:

Hah! Lankadok és hervadok, 
Nem tudom, mi talál: 
Síromhoz már közel vagyok, 
Le szakaszt a halál!

Déryné estéje
T örzs J e n ö é k n e k

S o rsán ak  kú sza  se ly em g om b o ly a g já t  
G y ön g éd  tele  niil m ark o ltá k  a  p á r k á k  . . . 
T en yérn y i a b la k á b a n  b a lz sam in ák ,
B ú s a s z le r ek  á l l t a k  v irágos v á r tá t .
C sorbu lt c s er ép b en  csen ev ész  v irágok  
A b la k h id já n  és  sán ta s ifon éron  —
P ed ig , óh térd ig  g á z o lh a to tt  voln a  
V a lam ikor  rózsában  é s  babéron ,
Ám  m essze  m ú ltak  tő le  s le p p e k ,  s á la k  
É s m essze  m ind a  m o llru h á k , b a tisz to k  . . . 
K iz ö ld  ült, ó c sk a  tern ókön tösén  c sak  
F e h é r  fisü je  lep lez  rég i titkot.
A  k o ld u s  vén ség  bús eg y en ru h áját  
Könnyű, k a c é r  m oso ly  gyan án t der íti  
S  a  k in je le t  c sá b o s  csa log án y torkán  
Irga lm asan , k im éiv é  b e t e r í t i . . .
De tü kre  hü m arad i m ég : v issz a b ó ko l  
V ig aszta ló  v idám an, s z en d e  szépen ,
P ajzán , k e c s e s  n eg éd d e l n éh an ap ján  
És k á p rá z a tos  k irá ly assz o n y k ép p en .
É s m eg m arad t a  bű vös korm án y p á lca ,
M ely  a sszon y kézb en  d isz  a v ag y  g y a láza t: 
T erem th e t  v é le  tartós  tű zh ely et, d e  
F ü stté  v arázso lt  nem  eg y  ősi h ázat  . . .
S virágon, tükrön, fak a n á lon  túl m ég  
M aradt egy  á ld ás , dú s v ig asz ta lá sa :
A z iró to lla  . . . R e s z k ete g  so rokb an
R ég i m agán ak  v isszaá lm od ása
C s a k  rótta , rótta, reg g eltő l n a p e s t ig . • .
Az é le t  ú jra  e lzú g ott fölötte',
D e a  jöv ő  m ár t itkot  tárt sz em én ek  
S a  m últ b ic eg v e  b a n d u k o lt  m ögötte. 
G itárp en g etö  sá p a d t  u jja c s k á i  
A  to ll fe le tt  m ár g ö rcsb e  m erev ü h ek  
S  feh é r r e  súrolt vén p a d ló  deszká in  
K ísértő  á rn y ak  so rb a  te lep ü ltek .
A  fé r j  a  k ö ltő  ( ,  , , a k k o r  k is  jurátus ■. :)  
L eg e lső , szűz sz er e lm e  . . , m a jd  a v á lá s  . 
K o lo zsv á r  . . . K a ssa  : . ; „R ozin a“ és  „M arcsa"  
T o lv a j C elesztin  . . .  T h eo d o r , a  m ágnás . - 
A z ó k u lá já t  gon dosan  lev e tte  
F in om  fü lén  a  sá jtlit  v isszato lta ,
S ó h a jto tt  egy  rö v id k é t  és  k in ézett

A lk o n y b ib o rb ó l égő  ég i b o ltra .
F ió k b a  ra k ta  ren d jén  a  p ap iros t,
A  tin tát, ka lam u st . . . A vú lt d a m a sz tta l  
M ég m eg té r íte tt  láb a s  ib r ik éh e z  
S leü lt  k áv ézn i k is  n yögő p a n a ssz a l . . .

Níl.

Margaréták a napsüiésben
M ai g a ré ta  k irá ly n ő :

S zirm unk tiszta , m int a  hó.
Élni é d e s !  Élni jó !
N ap ba  nézni tiszta  sz em m el  
é s  fü rödn i m inden  reg g el  
h u lló  harm at c sep p jib en .
S zép  az  é le t , ó , d e  szép !
T án cos , fü rge, len ge nép  
p illan g ó leg én y re  lesv e  
tá r ja  szirm át m inden este, 
m íg az é le t  e lp ihen .

M arg aréták  k a ra :
És h a  e lp ih en t az é let, 
le lk ű n k b ő l  száz sz ik ra  é le d , 
szer terö p p en , sz erte lobban  
és  jö v ő r e  sz ebben , job b a n ,  
k is  s z ik rá b ó l  ébred ü n k .
M agra m agvat sz erteh in tü n k : 
s író  lán y ka , h idd  e l, intünk, 
nincs h a lá l, n incs elm úlás, 
c s a k  b o ld o g  m eg ú jh od ás .

B og án cs  a  k e r ít és  töv ében :
S záz  a  karm om , száz a  lán dzsám , 
szám kiv etten , búsan, árván  
hú zódom  a  k e r t  m egett.
S záz karm om m al védve, óv a  
n e v e le k  eg y  sz ebb  v a ló ra  
S o k  ez er  m ag -g y erm eket.
B á r  a  váltam  szörn yű  terh ek  
n y om ják , — bízom . Tán a  g y erm ek  
b o ld o g a b b  lesz , úgy leh et .

P ip a cs leg én y : f a  p ip acs leá n y h o z )
T ü zesen , p irosán  é lem  a  m át.
L án g ol a  le lk em  a  sz irm okon  át.

S z iv ed  a  szivem , — arcom on  a rco d , — 
c s ó k k a l  a s z ád a t ha  id eta r tod ,  
a jk a d o n  a jk a m  lán g ol, am ig  
c s ó k b ó l  az  É let m eg sz ü le tik ,

A lm av irág :
M iénk a  term és t itk a ; szen t ígéret. 

M arg aréták :
M ién k  a  n ap fén y , á lom  és az É let 
s a  d iad a lm a s  ú jjászü letés .

B og án cs :
E nyém  
a  rem én y ,

P ip a cs o k :
M ién k a  m a, a  c só k , a  létöröm !

Én: ( f e le m e lt  f e j j e l  in du lok  a  k e r tb ő l)  
V irá g tes tv érek : köszön öm !

W altér  Margit.

Ki vagyok én ?
Ki vagyok én? A lét hullámverése, 
Nőalakban sűrített szívmosoly:
Ki vagyok én? Küzdelmek égi bére . .. 
De saját lelkem  lassan haldokol ■ ■ ■

Ki vagyok én? Aranyló égi forma, 
Akiben Isten formál életet:
Ki vagyok én? Vágyad sugaras orma...
— De nem élhetem saját éltemet ■ ■ ■

Ki vagyok én? Vágyak sugaras orma... 
Müvészmosoly . . . ígéret, szentremény. 
Ki vagyok én? Szent titkokat rejt lényem 
De életem  bús könnyes költemény.
Ki vagyok én? A költő tűnő álma: 
Aranysugár a zengő lantokon:
Ki vagyok én? Az élet szivárványa.
— De hol a szív, mely vélem is rokon?

Ki vagyok én? Zokogó égi hárfa 
Kit balsors csókolt egykor homlokon: 
És boldogságom, megváltásom várva: 
Egy kis bölcsőnél zengem szent dalom 

Berzsenyi Gizella
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A bábolnai lovas
Irta: L őrin czy G yörgy.

Óvatosan lopakodtak és húzódtak 
befelé a védtelen határokon; az el
ájult nemzet meg se moccant. Nem 
is moccanhatott, mert már a mel
lén térdelt Európa minden zsivá- 
nya s a vörös torz torkon ragadta.
A dicső légionáriusok mégis féltek. 
Ha a csicsói kisbéres egyet pattan- 
tott az ostorával, Pozsonyig retirál- 
tak ijedtükbe. Mitől féltek? Hát 
ugyan mitől fél a rabló, a tolvaj?
A rossz lelkiismeret a nádat is 
pandúrnak látja és Csallóköz, « 
boldog, a szelíd Aranykert tele 
van náddal.

Csak volt. Mert egyszerre több 
lett rajta a cseh, mint a nád. Min
den faluban,, minden tíz lépésnyire 
őrs-állomásokat szerveztek. Főképp 
a Duna mentén. Az öreg víztől leg
jobban féltek. A Duna tapasztalt 
és ravasz, végignézte a történelmet 
és nem hisz a cseh vitézségben. A 
bán hamarosan (meghíztak a jó  ma
gyar koszton és éjszakánként száj- 
tátva hallgatták a habok haragos 
mormolását. Néha röhögtek rajta. 
Mit morog? Mit susog? Mit titko
lózik az öreg Duna? Persze, nem 
értették. A hullámokon a meggyö- j  
tört és megcsalt és kifosztott ma
gyarság elfojtott vagy keserves pa
nasza zokogva ringott feléjük. Hogy 
értették volna! A bűn sohase érti i 
meg a becsületet.

Odakünn, a gútai kapu sáncain 
is naphosszat és éj hosszat sétált az 
őr és bámulta vagy kémlelte a ró
nát, a folyót, a fuldokló ősmagyar 
várost és főképpen a túlsó partot, 
a névtelen szigetet és a monostori í 
dombokat. A nádasok halk suso- i 
gásától összerezzent, de a nádasok , 
kinevették. Vadludak kósza csa
patja húzott át a Dunáé fölött, han- ; 
gos lármával. Az őr rájuk lőtt: mit 
csufolódtok ti is?

Ködös őszi reggelen, mikor 
Szmordák Vendel, az őrmester, föl- j 
váltás végett a gútai sáncokra ve- j 
zette a cseh bakáját, az őr egy bo
korban feküdt, ájultan. Alig tudtak | 
lelket verni beléje. Faggatták, mi 
baja, mi történt. Az elmber csak 
bambán bámult Szmordák őrmes
terre. Félénken köröskörül pislo
gott. Hebegett. Levegőért kapko
dott. Nagy, húsos tenyerével átmu
togatott a túlsó partra.

— A lovast A lovas!
Az őrmester is odanézett. De 

semmit se látott. Monostor domb
jai hallgatagon álltak a Duna túlsó 
Partján. Fölötte ártatlan bárány
felhők úsztak,

Mánap reggel az őrváltás még 
furcsábban esett Imeg. Az őr, név- 
szerint Zsebrák Nepomuk, aki a 
gútai sáncokra vigyázott, úgy el
bújt, hogy alig tudtak rája akadni. 
Mikor a fűzfa bokrok közül elővon

szolták, úgy- reszketett, mint a 
nyárfalevél. Sápadt volt, mint a ha
lott. És ő is csak a túlsó partra 
mutatott.

—  A lovas! A lovas!
A harmadik, a negyedik regge

len újra meg újra megismétlődött 
a különös eset és végre is Szmor
dák Vendel őrmester az ezredor- 
vosnak bizalmas jelentést tett róla 
Az orvos a rapporton megvizsgálta 
a kérdéses őröket, a fejét csóválta 
és megnyugtatta Szmordák Ven- 

! delt. Alkalmasint múló szimptóma. 
A vitéz légionáriusok között raga
dós epilepszia kapott lábra. Tán a 
vadvizek mocsaras kigőzölgése csi
nálja a bajt. Adjanak nekik egy 
kis pálinkát, ha lehet privigyei bo
rovicskát.

Ez, persze, semmi akadályba sem 
ütközött, de nem is használt sem
mit se. A vitéz őröket tovább is 
csak kórházi ágyon hordták haza

reggelenként a gútai kaputól, mi
nélfogva az orvos az esetről jelen
tést tett a kapitánynak. Csináljon 
valamit, ő tovább nem viseli a fe
lelősséget. A kapitány kemény le
gény volt, a trianoni nagy rablás 
előtt kötéltáncos a Krewa-cirkusz- 
ban, tehát az idegei kötélből van
nak. Nem akart nagy kázust csi
nálni a dologból, rendbehozta ő azt 
n-aga is. Két szélespofájú csehet 
vett maga mellé és maga állott 
föl éjszakára a gútai sáncokon. A 
két legény föl s alá sétálgatott a 
sáncon, a kapitány meg lefeküdt a 
bokor tövébe, beburkolózott a kö
pönyegébe, mert a gyöp már deres 
volt és — bámulta a csillagos é j
szakát. Reggelre is úgy találták 
meg, de Szmordák őrmester alig 
ismert rá. Megőszült egy éjszaka 
alatt. A két légionárius okosabb 
volt, kereket oldott, valahol a ta- 
nyi korcsmában akadtak rájok. A

kapitánytól kérdezősködtek, mi tör
tént hát megint. De annak keze, 
lába, feje úgy rángatózott, mintha 
viliálmos drótot húztak volna végig 
benne, egyszóval: idegsokkot ka
pott. Reszkető kezével összevissza 
hadonászott és átmutatott a mo
nostori dombokra.

— A lovas! A lovas!
Mindenféle injekciókkal aztán

annyira vitték, hogy kapkodott sza
vakkal, nagynehezen mégis meg
tudta magát értetni.

— Ott, a gútai kapu körül kísér
tetek járnak éjszakánként, A ná
dasok sejtelmesen susognak. A 
Duna morog és harsog. A hold vi
gyorog. A csillagok szikrázva hul
lanak. A csönd fenyegetőzik és 
zúg. És odaát, a monostori dombo
kon, az égi vihar toinbolásában 
megjelenik ö: a titokzatos lovas. Az 
éjszaka kóbor királya, a rettenetes 
árnyékomba. A felhők közül toppan 
elő. Csillagok ragyognak a lova 
homlokán és zaboláján. Körülötte, 
utána, mögötte röpülő óriások, sár
kányon lovagolva. Kardok és bu
zogányok csattognak és csapkodják 
a Luna házát . . .

Az orvos dühös lett. A cseh had
sereg nyilván megbolondult. A kö
röskörül homályló sáncok és sötét 
kazamaták, a komor várfalak szö
vetségre léptek a Duna és a róna
sík éjszakai tüneményeivel s az 
ilyen veszedelmes hallucinációk úgy 
terjednek és ragadnak, mint a fe
kete himlő. Besúgta a titokzatos 
ügyet a francia katonai megbízott
nak, mentse meg a cseh hadsereget. 
A francia anvergnei volt, tehát hitt 
a kísértetekben. Sietett a hírrel a 
térparancsnokhoz, Patocsnyik ge
nerálishoz, Estére tiszti értekezle
tet hívtak össze. Elhatározták, hogv 
a dologról odaát szereznek bővebb 
és részletes tájékoztatást. Ami any- 
nyit teszen, hogy három cseh kém 
átsurrant Csonkaországba kifür
készni, mi történik hát a monostori 
dombokon éjszakánként.

Az első kém mindjárt másnap 
visszatért. Röhögött és ezt, mint 
nemzeti nyelvet, könnyedén meg 
is értették. Jelentette, hogy semmi 
sincs. A komarnói őrség képzelő
dik. Bizonyosan telebeszélték a bo- 
rozgató légionáriusok fejét a sunyi 
kis csöndes magyar korcsmákban, 
a Kúria meg a Rozália tartomá
nyaiban.

Patocsnyik generális kételkedve 
csóválgatta nagy, hájas fejét. Nem 
olyan merész és tüzes a cseh légio
náriusok fantáziája, hogy friitho- 
logiai képeket lásson az éjszaka 
homályában. Ábrándozni sem az 
Ertskönigekről szokott, inkább a 
konyhai fazekakról.

A második kém jelentése márIstók János: Hősök emléke
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aggodalmasabb volt. Elmondta, 
hogy a monostori vincellérek hetek 
óta nőm alszanak. Éjszakánként 
nagy csengés-bongás, tárogató és 
műkből. Paripák horkantását és 
nyerítését hallják a zizegő vonyi- 
kék között. A nagy zenebonában ki 
se merik dugni a fejüket. Szeren
cse, hogy a szüret talár megvolt, 
különben felőlük akár mindenestül 
széjjelhordhatnák a monostori 
szőllöket.

Patocsnyik generális homlokán az 
aggodalom sáncai jelentek meg. 
Hát mégis csak van valami! Az 
anvergne-i francia egyenesen mi
sére sietett; oda nem jönnek utána 
a monostori kísértetek.

A harmadik kélm csak egy hét 
múlva tért meg. Nagyon gyanús 
ember volt, titkolózó és kevés be
szédű, azelőtt jegyzői írnok Tren- 
csénben. Különben Kantok Jaromis- 
nak hívták. A fecsegő csehek min
dig azt kérdezték: miért hallgat? 
Nem is igen voltak benne bizo
nyosak, hogy kinek kémkedik tu
lajdonképpen? A tótoknak-e, a 
magyaroknak-e, vagy nekik? Egye^ 
nest Patocsnyik generálisnál je 
lentkezett, aki aztán négyszemközt 
faggatta ki.

- Nos, Jarolmis? Hát mi újság? 
Jaromis közömbösen felelt.
— Semmi, tábornok úr. Meghalt 

az arab.
A tábornok nevetett.
— Arab? Tréfál?

Nem én. Ibrahim Favtallah a 
Haded halt meg. A bábolnai arabs 
kapitány.

Olyan buta képet vágott hozzá! 
Patocsnyik tábornok rámélázott. 
Hát már ez is megbolondult?

— Mi az ördögöt locsog itt ma
ga? — ripakodott a fiúra. — Hát 
(mi köze az arabs kapitánynak a 
gútai sáncok nyavalyásaihoz? És 
hát' ki az az arab tulajdonképpen? 
Maga félrebeszél, Jaromis.

De Jaromis nem esett zavarba. 
—• Favtallah kapitány csakugyan 

arabs, még pedig valóságos beduin- 
sarjadék. Ott nőtt föl az arabs ho
mokpusztákon. Valaha, mikor a ma
gyar kormány az arabs telivéreket 
vásárolgatta, a szájhagyomány sze
rint maga a nagy Andrássy hozta 
magával, az arabs csikókkal együtt. 

Patocsnyik generális kételkedett.
— Á! Nelm valószínű! Mi a fenét 

csinált volna a magyar kormány 
a beduin-kölyökkel? Neki csikó 
kellett.

— Tudom, De másképp sohase 
jutott volna arabs csikókhoz. A be
duin ugyanis ravasz, álnok, furfan
gos. Busás áron nappal eladja a 
csikót, de éjszaka egyetlen fütty
szón ingyen visszalopja. Ott őgye- 
leg az európai urak sátrai körül, 
az eladott csikók karámja körül. 
És mikor végképp leszáll az éj ho
málya, csak egyet füttyent. S arra 
a füttyre a csikó kipattan a ka
rámból, úgy otthagyja az új gaz
dát, mint a villám a felhőt. Nincs 
az a kötőfék, nincs az a pányva, 
nincs az a magyar huszár, atmelyik 
visszatartsa.

—  Nos, és Favtallah?
— Hát arravaló volt Favtallah. 

ö  ismerte azt a fütty-nyelvet. Tőle

ugyan vissza nem fütyültek egyet
lenegy arabs csikót se! ő  hordta 
esztendőről-esztendőre a szélvész
lábú arabs csikókat Magyarország
nak. A magyar kormány aztán há
lából kineveltette. A beduin kö- 
lyökből daliás huszártisztet csinált. 
Most, mikor meghalt, már tábornok 
volt.

Patocsnyik generális eltűnődött. 
Milyen szerencsés némely ember! 
Apám köményen nézett Jaromisra.

— Még mindig nem tudom, mi 
történik hát a gútai kapunál?

— A gútai kapunál semmi. De 
szemközt, a Duna túlsó partján, a 
monostori dombokon . . .

—  No, hát ott.
Jaromir úgy tett, imintha mást 

gondolt volna.
— Meghalt az arabs kapitány. 

Patocsnyik generális türelmetlenül 
legyintett.

— - Ejh, ezt már hallottam. El
vitte az ördög.

Jaromir oldalvást pislogott.
— No, az ördög aligha. Nem 

arab volt már az, hanem magyar 
huszár. Az meg az ördögnek se 
kell. Vagy jobban mondva, az is 
fél tőle. Mikor az oláhok itt jár
tak, Favlallaht elhagyták a kedves 
paripái. Hogy el ne rckvirálják 
őket, szanaszét bocsátotta a kör
nyékbeli csenevész erdökoe, sza
badjára. De a rideg erdő téli életét 
a nelmes arab fajcsikó nem bírta 
el. A legszebb paripák lelpusztul
ták. És Fadlallah utánok pusztult 
mihamar. Halálos ágyán azonban az 
utolsó szava ez volt: visszajövünk!

Kantek Jaromir mindezt, a be
duin megható tragédiáját a legki
sebb fölindulás nélkül, hidegen 
mondta el. Nem érzelgett és nem 
szavalt. Az utolsó szónál Patocs
nyik generális mégis fölugrott.

— Visszajövünk! Ezt mondta? A 
halottak nem jönnek vissza, Jaro- 
<nir!

Jaromir vállat vont,
— Én nem tudom, visszajön

nek-e, vagy nem, De most, éjsza
kánként a monostori szőllőhegyen 
megjelenik egy óriás lovasnak az 
árnyéka, s az tökéletes eleven má
sa a Favlallah kapeitány robusztus 
alakjának. Egyszer felhőkön száll 
alá, máskor a szél és a por fölka
vart szárnyán. Maga is torzzonborz 
óriás, a paripája is, Egyszer nagy, 
nehéz Nonius, máskor aranyszőrü 
Gidrán, A lovas kezében csata
bárd villog, Mogpaskolja vele a 
lomhán hölmpölygő Lunát, hogy a 
folyó jajgat, harsog és tajtékzik dü
hébe vagy fájdalmába, S  a pallos 
átsuhog a folyón és fenyegetően 
szikrázik szét a sáncok és a gútai 
kapu körül. Ezért töri a nehéz nya
valya a légionáriusokat,

A tábornok kimeredt szemmel bá
mult a kémre,

— Hát . . .  ez mégis különös 
dolog, Jaromir, Az a beduin . . . 
Az a bábolnai lovas , . .

Jaromir bátorságot kapott,
— Hacsak egymaga volna, tá

bornok úr! De volt (mögötte, körü
lötte ezer meg ezer lovas robog 
föl a dombra, az ördögök fekete 
dandára. Az orkán, a fölleg, a por 
táncol, csattog, zúg, üvölt. A pari

pák nyerítenek, ágaskodnak és ro
hamra ugranak a híd felé. Pokoli 
fölvonulás az!

Patocsnyik generális maga is be
leizzadt. Mit szólnak ehez Prágá
ban? Nem is sejtette. De érezte, 
amit feleletül gondolt. Hogy ha a 
bábolnai lovasnak már az éjszakai 
rongyos s éhes cseh bakák azonnal 
’iódobogás riasztja fel őket az á l
árnyékától is a nehéz nyavalya tö

ri a vitéz hódítókat, hát mit fognak 
csinálni, ha majd az igazi bábol
nai lovas lóra pattan? Mikor szilaj, 
bosszúálló gyűlölettel fölrobog ő, 
a hatalmas, a nagy, a félelmes Tú
rán, Csaba lovasezredes a hadak 
útján, az egész letiport és megalá
zott lázadó Kelet! Ha majd az 
arabs kapitány, a bábolnai hal
dokló sötét lovas csakugyan be
váltja utolsó szavát: visszatérünk!...

Küzdelem 
s l lekinlély körül
Báró Apor Péter, a ,,Meta- 

morphoris Transylvaniae" jeles 
szerzője, a ,,hazája felfordult álla
pot ján szánakodó igaz hazafi és 
gyökeres székely1* keserű szavak
kal ostorozza (munkájában a ,,Náj 
módi", a német szellem és szokás 
térhódítását Erdélyben, Az ország 
egyre szegényedik, de fiai annál 
nagyobb titulusra vágynak. Rudolf 
császár idejében a titulus már úgy 
elszaporodott, hogy amikor Székely 
Mózes hadaival együtt megsemmi
sült a Barczán, csak egy szántó
földön tizen n ég y  g ró f é s  n ag y sá
gos úr holtteste hevert.

Gróf vala hajdan Zápolyai J á 
nos, — írja Apor Péter, — de 
negyven kővára vala a magyar ko
rona alatt; grófok valának a 
Báthoriak, de hadban egész táboro
kat állítának fel, gróf vala Rédei 
Ferenc, aki a máralmarosi domi- 
numot birta, — egyik szolgájának 
száz ház jobbágyot ajándékozott — 
de most olyan grófok is vannak 
Erdélyben, hogyha száz ház jobbá
gyot elajándékozna, alig maradna 
ötven magának, Egy-két hintót alig 
tudnak tartani és két-három ron
gyos szolgával kocognak •.,

Hej, néhai jó  Apor Péter, most 
látnád a szegény Magyarországot! 
Szegények, rongyosak, koldusok 
vagyunk, de nagyságos, méltóságos 
és kegyelmes uraink vannak bőven, 
A nagyságos cím tulajdonképen (mar 
nem is cím. A méltóságosnál kez
dődik az ember . ,

Válságos időkben mindig így volt 
ez. Uralkodó hatalmak, pártok, 
áramlatok támadnak és tűnnek el 
nyomtalanul, A hatalolm birtokosai 
igazi hatalom hiányában az emberi 
hiúságra építnek. Ilyenkor azután 
nagy a kínálat a címekben. Az or
szág pedig egyre szegényedik, mert 
a ,,rang és mód", cím és tekintély 
nem mindig jelent egyet.

Manapság a tekintélyről és a te
kintély-tiszteletről elég sokait hal
lunk prédikálni, Két világnézet har
col egymással. Az egyik tábor a 
jövőért harcol s a múlt formáin 
óhajtja fölépíteni a lerombolt vi
lágot, Ez az úgynevezett kon stru k 
tív tö r ek v és . A másik tábor is a 
jövőért harcol, de más elképzelésű 
jövőért. Előbb rombolni akar és 
csak azután építeni. Ezt a tábort 
stílusa, harcmodora, programinja 
szerint különféle jelzőkkel illetik. 
Mind a két tábor tekintélyre törek

szik, de a valóságban egymás tekin
télyét támadják, rombolják.

Elmélet szerint ilyenformán ha
tározhatjuk meg a helyzetet. Csak
hogy az elmélet és a gyakorlat sem 
fedi mindenkor egymást.

Lobjunk egy követ a tisztavizli 
tóba és figyeljük meg a jelensége
ket, A tó vize zavaros, piszkos lesz. 
egy pillanat alatt. A leülepedés
hez azonban idő kell. Lassan, szin
te észrevétlenül száll fenékre a 
szenny, míg végre ismét kristály- 
tisztán csillog a tó vize.

Azok, akik a mai magyar életet 
okos szelmmel, világos látással fi
gyelik, erőt és reményt meríthet
nek a természet példájából.

A magyar élet is tisztulás után 
sóvárog. Az elégedetlenek ezer he
lyen keresik a bajt és csak ritkán 
bukkanak az igazságra, a törvény
szerűségre, Akik a bajok gyökerét 
a tekintély lejáratásában, a címek 
gyarapodásában vélik megtalálni, 
azoknak magasabb szempontból ép- 
úgy nincs igazuk, mint akik kor
tesfogással, a szebb jövő ígérgeté
sével a még Imeglevő tekintélyt is 
leakarják rombolni.

Az igazi tek in té ly  nyugalom ból, 
h a ta lo m b ó l, e r ő b ő l  s a r ja d , Olyan  
m int egy  ha ta lm as tölgy, gy ökere it  
a  k o r  term ő, nyugodt ta la já b a  m e
ly  esiti, ko ron á ján , lom bja in  pedig  
az é le t fa k a s z tó  nap  sugara csillog.

Andersen mondja, hogy minden 
század küzdelme költészetben kris
tályosodik ki. Költészetben, vagyis 
formában, tisztaságban, A forma 
egységét a hatalom, a tekintély, « 
forma tisztaságát az alkotórészek 
szépsége adja meg és biztosítja.

Hosszadalmas a világválság, ke
serves és sokszor reménytelennek 
látszik a (magyar élet válsága Mi 
szenvedjünk, mi vergődjük át ezt 
a szomorú jelent, ne bántsuk hát 
a gyöngéket, a kishitüeket, akik 
nem látják be mindenkor, hogy az 
utánunk k ö v e tk e z ő k é r t  nekünk kell 
szenvednünk. Hiszen ezt nem is 
könnyű belátni, gyarló emberek 
vagyunk s a mai nemzedéknek is 
joga van az élethez.

Mennél kevesebb zavaró hatás 
éri a  felzavart tó vizét, annál ha
marább következik el a tisztulás 
ideje.

Testvér, a szebb jövőt sürgeted? 
Lolgozz, remélj és fogd meg a 

kővel dobálózók kezét . . .
i C y. L.
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Atyának, Fiúnak, Szentlélek nevében, 
ámen.

Reszketek és a halálra gondolok. 
Őszi köd csókolta vizesre az ablakomat. 
Lenn a Vérmezőn fehér pára kavarog. 
Mintha valami könnyes, égfölddel ösz- 
szeölelkező tenger volna ott.

És a lakásom egyszerre inogni kezd. 
Mint valami nagy irdatlan gálya íélre- 
billen, aztán porzó tarajt csapva, neki
lendül a gomolygó ködnek.

— Hahó!
Ringva úszik a ház.
— Hahó!
Őszi köd, tenger és hajó ma minden.
A várhegy, mint valami nagy sziget, 

álmodik. Októberi alkony csókolgatja. 
Ezüst ökörnyálakat sző az este selymé
be. Fehér felhők, fehér lobogók lenge
nek az égen.

Lélekharang csendül. Valahol gyere
ket temetnek.

Valahol félénk, bizakodó gyereksze
met csukott’ le a halál. Valahol levelek 
hullanak, virágszirmok peregnek, bim
bók fonnyadnak.

Fut, szalad a ház-hajó.
Porzik, kavarog a köd.
Ja j, minden kitágul! Rettenetesen 

kezdenek nőni az emberek, házak, min
denek. Csak én törpülök, csak én me
gyek vissza.

Fut, szalad a ház-hajó.
Hahó, ez itt a plébánia. És benne 

ott van az öreg papbácsi, a Terka néni, 
meg én, a kis elemista.

Siess, fiam, harangozni már, — 
mondja a papbácsi.

— Gyere csak ide, hadd adom rád a j 
kabátodat, — kiáltja utánam Terka \
néni.

Aztán felöltöztet, jó bebatyulál, ne
hogy megfázzak az októberi hideg es'é- 
ben.

Künn már ott ácsorog Károly. Sápadt 
vörös fiú, a harmadosztályos tanító bá
csi fia. Senkit sem szeret, csak engem. 
Lehet, hogy azért is, mert mindenki 
csúfolja, de lehet, hogy azért is, mert az 
eri (aP,am nagy úr. Az ő apja csak ta- 
nító. Én kosztban vagyok a plébános úr- 
í1,, nagyon jó és szent ember. Isko- j 
lába nagyon ritkán kell csak mennem. j 
Ha hideg van, egyáltalában nem. Olyan- | 
kor a Terka nénivel maradok otthon s 
? konyhában segítek neki. Ezt szeretem 
legjobban.

He azonkívül igen szeretek harangoz
ni, meg temetéseknél ministrálni. Misén 
jmnistrálni nem tudok, mert nagyon I 

osszú és sokat kell térdepelni.
He a papbácsi igen szent ember és en- ! 

gém sohasem büntet meg. Ha az iskolá

ban hittan alatt golyóval jálszik valaki,
| mindig elveszi tőle és nekem adja ott

hon. Azért én a papbácsit szeretem leg- 
! jobban, mert édesapám is azt mondta, 
hogy ő jó és szent. Hát azért.

— Nálad van a sekrestye kulcsa? — 
kérdi Károly halkan, mivelhogy ő min
dig halkan szokott beszélni, mivel re
kedt volt.

— A Szameknál vannak. Siessünk. — 
Ennyit mondtam én, de elég volt hogy 
Károly remegjen.

Remegett, mert félt.
Szarnék a sekrestyés fia volt, aki már 

tizenötéves is leheteti, mégis csak az 
első elemibe járt. Mindig megbukott és 

! a papája, aki szinte jó és szent volt,
; mivel hogy sekrestyés volt, ilyenkor 
| mindig megverte és káromkodott.

Szarnék, már mint az ifjú Szarnék, az 
első elemista is káromkodott és meg
verte az egész első elemit, akiket csak 
kezeügyébe talált.

Hát ezért félt a Károly. Meg azért is 
félt a Károly, mert az ő papája egyszer 
megverte a Szamekot és tudta, hogy a 
Szarnék boszut áll.

—< Siessünk, — mondtam, — mert le
késünk a hétórai harangozásról.

— Sok golyót kaptál a plébános úr
tól? — kérdezte útközben.

— A tied is nálam van.
— Az a szép, fehér üveggolyó?
Sokáig nem szóltunk. De láttam, hogy

Károly a szemét törüli.
— Hiába sírsz, úgy sem adom, a plé

bános úr nekem adta.
Szamekékig nem is szóltunk többet.
— Hé, Szarnék, a sekrestyekulcsokért 

I jöttünk, — kiáltottam át az udvaron.
Szarnék, az ifjú, az első elemista épp 

gombozott. Édes jó atyja, a sekrestyés, 
aki szent életet élt, Szameknét pofozta.

— Nini a Terka néni kabátgombja, — 
mondta Károly. De alig mondta ki, az 
ifjú Szarnék már is szájon ütötte.

— Talán te is harangozni akarsz, te 
nyavalyás?

így beszélt a sekrestyés fiú, de a szent 
életű férfi mit sem törődött vele. Ő csak 
tovább pofozta Szameknét s hagyta, 
hogy első elemista fia Károlyt hirigeíje,

— Ne üsd Károlyt, mert feljelente
lek a tisztelendő úrnak. Hozd a kulcso
kat, hogy harangozni mehessünk.

— Mi közöd, ha ütöm ezt a vörös 
kutyát, — felelte Szarnék, de azért 
mégis elment a kulcsokért.

ö is jött harangozni. A szegény, vö
rös tanító-fiú reszketett. Szarnék meg 
csörgette a kulcsokat.

Már látszott a templom.

Mindhárman megborzongtunk. Mert 
nagyon szerettünk, de nagyon féltünk 
este a toronyba menni.

A szűk sötét torony, a poros geren
dák, az örökké nyöszörgő csigalépcsők, 
meg a fekete lelógó harangkötelek min
dig megremegtették szívünket.

A toronyban nagyon sötét van és min
den mozog. Minden sír, nyög, sóhajto
zik.

Az ajtó előtt megálltunk. Szarnék, Ká
rolyra nézett. Szemei nagyon' sötétek és 
undorítók voltak. Én tudtam, hogy Sza
rnék valami komiszságot akar.

— Te nem jössz fel! — ordította a 
sekrestyés-fiú. — Vörös kutya, vörös ló. 
Te is csak olyan gazember vagy, mint az 
apád.

Károly arca egészen megfakult.
— Menj haza Károly, — mondtam én 

is, mert most már félni kezdtem.
De Károly nem hallgatott rám. Térdre 

vetette magát az első elemista Szarnék 
előtt.

— Neked adom az összes üveg
golyóimat, csak engedj fel. — így kö- 
nyörgött a sápadt tanítófiú.

Szarnék piszkos pofája vigyorgott. 
Felrúgta, aztán leköpte. De mégis a go
lyók megvesztegették.

— Na jó van, add ide a golyókat.
Károly boldogan nyújtotta át neki.
— Tudom, hogy utoljára jössz, te vö

rös kutya, — sziszegte Szarnék.
Nehezen csikordult a nagy ajtó. Lég

vonat csapta meg arcunkat. Kezünk 
ökölbe szorult. Minden fogunk vacogott.

— Menj előre, te béka! — lökte hátba 
a vörös Károlyt Szarnék, az első ele
mista.

Szegény Károly remegő lábbal botor
kált fölfelé. Minden fordulónál fehérebb 
lett. Sírt, remegett, nyögött az egész to
rony.

Hirtelen bevillant a hold. Az egyik 
ablak bevágódott.

— Kísértetek járnak, — mond a 
Szarnék.

Rémülten vetettünk keresztet ma
gunkra.

— Lélek szokott itt járni éjjelente. 
Fehér lepedője van. Le-felmászkál a 
lépcsőkön és nyög, meg sír egész é j
szaka.

Minden fordulónál fehérebben villant 
be a hold és Károly arca minden for
dulónál jobban és jobban megkékült.

Mire felértünk a harangokhoz, úgy 
nézett ki, mint egy halott.

Itt már nem féltünk annyira. A szé
les, nagy ablakokon ezüst fény ömlött 
be s a harangok fehéren ragyogtak,
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mintha valami fehér tűz égetné mindeni- 
ket.

Alattuk apró pici házfoltokat lát
tunk. Fodros-bodros októberi ködben 
úszott valamennyi.

Belekapaszkodtunk a kötelekbe. Las
san lendült a hatalmas harang. Érc
nyelve zúgva kondíiott falán. Minden 
hang elenyészett itt, csak a harang zú
gott.

És a torony visszhangzott, búgott, re
csegett. A házak, mintha mind imád
koznának, figyelve emelték fel sápadt 
arcukat. Az egész mindenség harang
kongásba olvadt.

Aztán mind halkabban, mind lassab
ban szólt a harang, végül elenyészett 
egészen.

Csak a fülünk csengett, még, meg a 
szívünket markolgatta valami félelem.

Dördülve vágódott le valamelyik 
csapóajtó. A torony egész alapjában 
megremegett s a kötelek félelmes táncba 
kezdtek.

— A kísértei! — üvöltötte Szarnék 
és lerohant a lépcsőn. Mint valami kilőtt 
parittyakő, zuhantam utána. Három, 
négy fokot ugrottunk. A zaj egyre erő
södött. Mindem megmozdult a torony
ban.

— A kísértet, a kísértet, — ordtíotta 
Szarnék,

Lihegve értünk le. Lehelletünk ron
gyokba foszladozott. Vastagon, bodro
san párállott a levegőbe, mintha tajté
kot köpködtünk volna.

A sekrestyésfíú arca égett és szemei 
forogtak.

— A vörös fönt maradt!
Röhögve, torz pofával, szakgatottan 

mondta. Azzal ráfordította a kulcsot, 
kihúzta a zárból és csúfolva szaladt el.

Még soká lehetett hallani, amint 
kiabálta: a vörös ma meghal, a vörös 
ma meghal!

Lábam és nyelvem elnehezedett. 
Ólom súlyosodott rájuk. Valahogy ne
hezen hazakerültem, de beszélni nem 
tudtam.

Terka néni ágyba fektetett. Csurgott a 
víz rólam és rettenetes látások gyötör
tek.

Megmerevedtem, mintha halott len
nék.

A toronyi' láttam* magam előtt, amint 
a holdfényben lassan-lassan megüvege
sedik.

Fala fehéren égett és bele lehetett 
látni egészen.

Kéken és holtraváltan feküdt ott Ká
roly. Valami láthatatlan rettenetes rém 
keze fojtogatta. Sápadt arca tüzelt, sze
me kifordult üregéből.

— Visszaadom a golyódat, csak ne 
halj meg, — nyögtem ziháló mellel.

De a torony messze volt és hangomat 
nem lehetett hallani.

— Istenem, könyörülj rajtam!
Imádkozni kezdtem.
— Látod, édes jó Jézusom, én mindig 

megtanultam a hittant, jól is viseltem 
magamat, amikor lehetett, könyörülj 
hát rajtam és mentsd meg a szegény 
vörös Károlyt, mert megöli a kísértet. 
Pörsölyödbe dobom az összes golyóimat 
azokat is, amiket ezután kapok, csak!

mentsd meg ez egyszer a szegény Ká
rolyt. Visszaadom, édes Jézusom, a pap
bácsi összes reverendagombjait és so
hasem járok a spaizba és soha nem nya
lom ki többet a Terka néni táljait, csak 
ne engedd, hogy szegény Károlynak 
baja legyen.

— Édes, jó anyám, szűz Mária, te 
hozzád is fohászkodom. A skapulárémat 
többet sohasem fogom bicskával elcse
rélni és ígérem, hogy visszalopom a 
Józsitól, amint lehet, csak vedd ótal- 
madba azt a szegény tanítógyereket.

— Mert igaz, hogy az ő apja csak 
egyszerű tanító, míg az én apám nagy

1 úr, de a Szarnék egy piszkos gazember, 
aki már tizenötéves és mégis első ele- 
mista, pedig az apja a te sekrestyésed, 
aki szent ember és mindig kénytelen ká
romkodni az ifjú Szarnék, az ő fia miatt, 
tehát add ó szüzek anyja, hogy ne an
nak a bitangnak, hanem a te szűzi fiad
nak, nekem, vagyis az apám fiának aka
ratja teljesedjen, ámen.

Az üvegtorony hirtelen megvilágoso
dott. Aranyos fény ragyogta be. Fehér, 
napsütéses ruhában jött egy csodaszép 
férfi, meg egy nő. Az arcuk is, meg a 
ruhájuk is olyan volt, mint a fehér li
liom. Az édesanyám arca szokott ilyen 
lenni, mikor odahaza megölelt.

És a kis vörös Károly arca is moso
lyog. Nem reszket és nem sír már. A 
szép szent asszony lehajol és felemeli. 
Ölébe veszi és elviszi. A szép szent férfi 
is követi őket.

Hová repültök, kósza szellők, 
Bíborban úszó rózsafelhök,
Hová visz útatok?
Ha szép szülőhazámba mentek 
S a Tátra ormán megpihentek, 
Ott így daloljatok:

,,Köszönt a délibábos róna,
Hü társaként szirtmelled óvta 
Tíz hosszú századig:
S akármily dús kalászt arasson,
A pár javesztett, bús rabasszony, 
Nyugton nem alhatik.

Nem átkosabb a pillanatnál, 
Amelyben tőle elszakadtál,
Nióbe sorsa sem,
Hisz bánatunk is kőbe dermedt, 
Mint ég felé törő szerelmed  
Gúlái odafenn.

Örök hárfád: a fenyves erdő 
Hiába zúgja vad, kesergő 
Fájdalm ad hangjait,
Mi némán, mozdulatlan állunk, 
Habár szivünkbe tetszhalálunk 
Száz új sebet hasit.

Dunánk felé sietve jönnek 
Folyóid, mint gigászi könnyek,
S hiába omlanak:
A szfinksz pillája meg se rezzen, 
A semmiségbe néz meredten 
A csonka, torz alak.

A papbácsi szobájában láttam, meg a 
templomban csak ilyen szép embereket 
szoborban.

A kis vörös Károly is egészen megszé
pült, Sohase láttam még, hogy egy 
egyszerű tanítógyerek ilyen szép legyen.

A szentek pedig elszálltak vele és a 
torony egyre sötétült, meg homályoso- 
dott.

Rengett, ringott, aztán összeomlott.
Másnapra én ministráltam a vörös 

Károly temetésén. Szépen, mosolyogva 
feküdt a ravatalon. Nagyon irigyeltem 
és szerettem volna tőle sokat kérdezni, 
hogy hova mentek tegnap a szent férfi
val és nővel, meg mi lett a kísértettel? 
De Károly csak mosolygott és nem fe
lelt.

Mikor nem volt senki a szobában, oda 
mentem hozzá. Gyertyák ragyogták be.

— Nesze, Károly, visszaadom a go
lyóidat.

De hiába volt minden. Nem kellett 
neki. Odatettem hát a lábához, aztán ki
mentem a tömjénézőt lóbálni . . .

— Hahó!
A múlt szigetje ez! Előre! Előre!
Ringva repül a ház-hajó és integet 

a múlt.
— Hahó! Hahó!
őszi köd, tenger és hajó ma minden. 

Fehér felhők, fehér lobogók lengenek az 
égen. Lélekharang csendül. Valahol 
gyereket temetnek.

Memento móri!

Pedig te láttál szebb időket:
A hü Késmárk felett,
S láttad robogni lángra gyúlva 
A branyiszkói sziklacsúcsra 
Az új honvédeket.

Havas tetőid fényes orma 
Tekintsen hát e büszke korra,
S ne bántsa csüggedés,
Ne sírj: a róna és a bércek  
Hadúr-kötötté szent frigyének 
Egy ezredév kevés.

Hadd jöjjön  inkább zúgva-zengve 
Villámaid zord fergetegje 
A rónaságon át:
Bírnám fölött már száll a holló 
Jelen tve a gazul bitorló 
M acbethnek alkonyát.

S akkor talán — a szfinx is ébred 
És törve láncot, zúzva békét 
Ujjongva ront feléd:
S az Isten is könnyezve méri, 
Mikor keblére zárja égi,
Örök szerelmesét!

Felhők dala
Irta: Szathmáry István
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Anyám, a fösvény
Alacsony, hosszú, sárga pusztai ház fölött három fe

hér kémény. Ott, a hármas kéményü házban laknak hár
man: mindenkinek van egy kéménye.

Szépen gomolyog a pusztai füst s mindenkire jut egy 
kémény. Nekem nincsen kéményem. Van, de mégsem az 
enyém: három emeleten szalad át, három emelet társ 
hozzá. Nem az én kéményem. Oh, ha nekem egyszer, nagy
sokára, akármikor, külön, magamnak lenne kéményem!

A sárga ház udvarán malacok szaladoznak. A sárga 
ház kamrájában', — miként bőregerek öreg várak tornyai
ban — lógnak a malacok. Füstön már lógtak, most itt lóg
nak. Nem túlságosan változatos pálya a maiad pálya.

Válogatott társaságban lógnak a füstölt malacok. Disz
nók is lógnak, de ezek részletekben. Bizonyára azért, mert 
másképp nem bírná meg őket a léc. Kolbász préshurka, 
szalonna alakjában lógnak a lécen.

Hanem a tyúkok már — hála Istennek — jól tojnak: 
a tojások ott állanak, szépen sorjában, mint a katonák. 
Nem, nem úgy — nyolcas sorokban . . .

Méz van elég.
Körte, alma, még el nem fogyott.
Igen, az eleven malacok egyelőre az udvaron szala

doznak s dehogy is gondolnak arra, hogy tes'véreik, vagy 
unokatestvéreik a kamrában lógnak. Léha teremtés az ilyen 
malac: nem gondol a jövőre. S félnek a tyúkok a malacok
tól, pedig többen vannak á tyúkok, százan is. S szebb a 
páva, mint a pulyka — rut, rut, rut. De a pulykamell csak
ugyan ízletes.

Vacsorára igen gyakran csak sülikrumplit eszeget 
anyám: fösvény az anyám? Még saját magától is sajnálja 
a falatot!

Na, januárban, hogy odahaza voltam, adott egy füs
tölt lapockát, meg két szál kolbászt, meg jó darab sza
lonnát, meg két tucat tojást, meg egy sült kappant, meg 
egy préshurkát, meg négy kiló mézet, meg ami szőllő volt, 
azt is ideadta.

De mindez még megjárná.
Hanem már azt a kis hitvány zsineget is sajnálja.
Hisz amikor csomagolta a sültcsirkét, meg a préshur- 

kat, meg a többi ilyesfélét, ugyancsak meghagyta:
Fösvény az anyám?
— Hanem a zsineget visszavárom.
Pedig hitvány volt, nem is egyfajtájú, valami három- 

léle zsinegből volt összekötözve, valami öt csomó rajta, 
rersze, hogy megfeledkezik az ember az ilyen zsinegről.

Na, februárban, hogy odahaza jártam, ej, nem is jár- 
am, még csak éppen leszállottam a kocsiról — mindjárt 
azt kérdezte anyám:

~~ Hazahoztad a zsineget?
Nagyon haragudott, hogy nem vittem haza a zsineget, 

azt a kis hitvány zsineget.
Nem mondom, hogy nem csomagolt be ismét egy la

pockát, egy sült kappant, négy. . .  De az is igaz, hogy 
amikor felszálltam a kocsira, utánam kiáltott:

— A zsineget el ne hányd! Most már két zsinegemet 
elvítled.

Júliusban, hogy odahaza jártam, Anyám félrehivolt a 
,,vizitszobába“ és azt mondta:

— Hallod-e, Bélus, most már komolyan mondom, 
hozdd vissza a zsinegeimet. Most1 viszed el az idén a har
madikat. A tavalyiakat már nem is számítom.

S tegnap reggel levelet kaptam anyámtól: „. . . félek, 
hogy majd megint megfeledkezel a zsinegeimről. Ha ha
zajössz, most már okvetlenül hozdd magaddal valameny- 
nyit. A többieknél is van valami tizenhat zsinegem. Én ezt 
nem győzöm".

Általában, nem azt mondom, hogy nem ad, hogy nem 
küldöz ide-oda — öcsémnek, húgomnak, másik öcsém
nek, másik húgomnak, komának, sógornak, régi ismerős
nek — egyet és mást, de saját magától sajnálja a sonkát 
is, szőlőt is s máslól a zsineget.

Ilyen fösvény az én anyám!

Kedves jó Anyám! Én most már többé aligha is me
rek hazamenni: a novemberi zsineget igazán nem találom 
sehol.

Emlékszel-e?
Ó, emlékszel-e még reám, kicsiny, hullámosfürtü an

gyal? — kit egyszer kora nyáron ismertem meg, bizonyos 
túladunai pusztán.

Május volt, langyos éjszaka s a hold nem húzta fü
lére a felhőt. Ott mosolygott teljes kerekségében az égen 
és ezüstöt szórt Angyalkára.

A tornácra nyíló ajtó nyitva volt: mindkettő, — az 
üveges is — bár éjfél már elmúlt. Az ablakok is nyitva 
voltak: muzsika ficánkolt a szobában, tört ki a kertbe, 
kergette a csendet. Olykor idősebb férfi jelent meg az ab
lakban. Pohár volt a kezében, borral szinültig töltve. Be
lekiabált a semmibe a férfi, nevemet kiabálta s: „gyere 
már, igyál!"

Nem kellett már a bor. Mámorom teljes volt: ragyo
gott az égen a hold, gyöngyvirág illatozott a kertben, simo
gattam. Angyalka haját — itatott a szerelmes májusi éj.

Angyalka kegyes volt hozzám; engedte, hogy szeres
sem. Leánynép — úgy általában — kegyetlen hozzám; 
nem engedi, hogy szeressem. Tudom, nagy oka van rá; va- 
salatlan a nadrágom, — holott a női lélek szereti az éles 
vasalást — és az ábrázatom is rosszul vasalt. Ah, An
gyalka észre sem vette: a fejem, ahelyett, hogy csinos, ke- 
rekded lenne, olyan, mint a háromszög; s az orrom: be 
soká dolgozhatott rajta a Gondviselés, mielőtt reám 
akasztotta; s a járásom? — szóval a gorilla, az elefánt, a 
medve elegáns úriemberek hozzám képest: igazuk van, 
hölgyeim! (Tréfás fickó a sors!) S Angyalka mégis en
gedte, hogy simogassam.

Illatozott a gyöngyvirág, a távolból vidám dal hang
zott, ezüsttel szórt tele bennünket a hold s Angyalka en
gedte, hogy öleljem. Ah, ah, végre valaki, aki megbocsátja
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a vasalatlanságomat, annak fejében, hogy szeretem. (Igaz, 
olyan forró szerelemmel, amilyennel csinos emberek nem 
is szerethetnek.)

Ah, végre . . .
Simogattam — engedle.
Csókoltam — engedte.
Mérhetetlen hálám jeleként megcsókoltam ruhájának 

szegélyét is.
Megtaláltam hát őt, ki nem pislog oldalvást szebb 

férfiakra?
Megtaláltam.
Érdemes volt élni!
Sőt azt is engedte, hogy ezt a verset írjam a karjára:

Házunk mögött van egy búzatábla,
Közepébe nőtt egy magas nyárfa.
Rászállott egy sárga csóka,
Gyere babám, taníts meg a csókra.

S utóbb a lábacskáira kedves dalomat, szép lila tinta
ceruzával, hogy maradandóbb legyen:

Betyár gyerek talpig vasba,
Most viszik az utcasorba.
Ma fogták el az alvégen,
Könnyűszerrel, észrevétlen ,.  .

Alant — a kert alatt — halkan csobogott a patak. 
Fönt) — a kert fölött — a házban hevesebben csobogott a 
bor, ahogy bátyám töltögette a poharakat. Mondom, május 
volt, holdvilágos és bor . . .

ő  ott állott a kertben és engedte, hogy elsírjam neki 
panaszaimat, sőt engedte, hogy átöleljem. Nem ügyelt ru
hámra s nem kérdezte, gazdag vagyok-e s ha nem vagyok, 
mikor leszek? — nem sokallotta az orromat s nem keve
sellette a hajamat. Engedte, hogy megcsókoljam göndör- 
fürtü fejecskéjét. Óh, szépséges Angyalom! Boldog voltam 
nagyon azon a májusi hajnalon ..  .

Két szép költeményt írtam — mondom — az Angyal

karjára, lábára tintaceruzával, hogy soha meg ne feled
kezzék emez éjszakáról az Angyal.

Engedte? Persze, hogy engedte! — Szép, vöröses, 
sárga agyagszobor volt amaz Angyalka. Azért engedte,
iurie . . .

Vájjon fentemlített égetett agyagszobor - -  kit egyszer 
koranyáron ismertem meg — szép, boros májusi éjszaka 
volt1 — hölgy, ki nem kergetett el, ott áll-e még a kertben? 
S ha igen, verseimet nem mosta-e le róla az eső?

Nos, folyó hó tizennyolcadikén levelet kaptam ama 
pusztáról. Arról értesít bátyám, a levélíró, hogy nevezett 
Ámorkának megrepedt a feje és széjjel esett az a bizo- 
zonyos gyönyörű fej.

Úgy van, úgy van, volt egyszer valaki, aki engedte, 
hogy szeressem. Megrepedt a feje. Megrepedt. . . De 
hogyan, miért? Talán utóbb, egyszer eszébe ötlött, hogy 
előbb, vagy utóbb, biztosan meg fogom írni ez éjszaka 
történetét. S megrepedt) a feje . . .  Örömében, szégyeneié
ben?

A levélíró ugyan azt írja, hogy az őszi esőzés idején 
valami kevés vizecske férkőzhetett Angyalka fejébe. A 
víz aztán a tél beálltával megfagyott s széjjelvetette An
gyalka fejét. De én ezt nem hiszem.

Bizonyos azonban, hogy amikor az első tavaszi nap
sugár levillant a földre, Angyalka feje darabokban hullott 
alá a sarjadzó fűre. Az elősiető kertész csak a beállott ha
lált konstatálhatta. (Akinek van zsebkendője, sírjon ve
lem.)

A szíve nem repedhetett meg. Szíve nem volti neki 
sem. Annak ellenére, hogy agy^ghajadon volt, mielőtt meg
halt . .  . Legjobb kedvesem . . .

A lélek árnyai
Irta: Móré Lajos,

Pergett az orsó, pergelt a nyelv! 
Folytak vég nélkül guzsalyról a fonál, 
az emberek fejéből a mese színes, káp
rázatos képei, a fantázia csodás teremt
ményei. Öreg, törődött emberek, asszo
nyok tartották szóval a népes fonó 
munkás tagjait. Előkerültek régi, por
ladó ősök megrázó tragédiái, nevettető 
komédiái. Mert a Sors nagy író és nagy 
színrendező! Sokat tudnak erről beszél
ni a fakó arcok kuszáit, mélybe vágott 
barázdái s a megtört szemek, honnan 
évszázadok ösztönös tapasztalata lob
ban ki néha, mikor a beszéd a minden 
idők relytélye, a halál és túlvilági élet, 
szellemek, kísértetek, sírok világa felé 
fordul!

Ez is, amaz is tud valami érdekest, 
valami furcsát. Hol vígat, hol szomorút. 
Visszajáró lelkekről, nyugtalan halot
takról! S nagy feltűnést keltett, mikor 
egy fiatal menyecske, — talán pajkos 
hencegésből — nagy hetykén kijelen
tette, hogy ő bizony nem fél a kísérte
tektől! Nincsenek is azok, csak a vin 
asszonyok fejibe!

Lett ebből parázs vitatkizás! Az öre
gek váltig bizonygattak, míg a fiata
labb generáció buzgón erősítgette az el
lenkezőt. Végre is, — mi történhet 
ilyenkor? — megállapodjak, hogy ezt

be kell bizonyítani! Összeült a tanács 
és elhatározták, hogy a Mari éjfélkor 
ki megy a temetőbe, a nagyapja sírjá
hoz! Igen ám, de mivel bizonyítsa be, 
hogy ott volt? Ez már baj! Megvan! 
Elvisz egy villát, oszt a keresztbe szúr
ja! Bökte ki nemzetes Gaál Petör uram! 
A menyecske erősködött, hogy így — 
hogy úgy! Csak azért is megmutatja! 
Persze, hittek is neki, meg nem is!

Metsző, hideg téli éjszaka volt! A 
,,hatrangyos“ vityilói között süvöltve 
szaladgált a szél! A hold sápadt képe 
nyugtalanul bújkált a rohanó felhők 
mögött. Elő-elő villanó fényénél csak 
vakítóbb a hó, csak csillogóbbak a bo
londos hókristályok, hogy annál inkább 
megzavarják a nyugtalan lélek ablakait, 
a szemet. A fantázia, mely a fénynél, 
világosságnál, a nyugodt környezetben 
az ész törvényei, az akarat szerint al
kot; nyugtalan, iijesztő környezetben, 
kétes világításban eldob magától min
dent s az ösztönök felszabadult hatalma 
korlátlanul alakítja a vonalakat és tes
teket. A pupilla kitágul, a vér őrülten 
(ódul szívből a fejbe s vissont. Nem úr 
többé az ész, csak a szem és fül él És 
Mari a megrettent fehércseléd 
bontott hajjal tör elő egy sikátorból, 
hogy a temető felé vegye útját! Nyug
talan, rezzenő léptekkel siet, meg-meg 
áll! Görcsösen szorítja kezében a villát

s a hideg vas jótékonyan hat idegeire!

A hóval, zúzmarával bevont fák, ke
resztek közölt jajgatva kavar a szél! 
Hordja a havat! Hol egyik, hol másik 
sírról kéll egy-egy fehér lepel, melyek 
a Mari fejében már élnek, mozognak; 
sőt talán cselekednek is? Talán intik, 
hogy vissza-vissza! De ő csak megy! 
Dobogó szívére szorítja kezét s a beál
lott egy-egy kis szünet alatt, míg nem 
dúdolt a szél, nem bolyonglak a köd 
alakok, megnyugodva ment tovább, to
vább! Képzelődés az egész! Mese! S 
szilárd kézzel szúrta be a villát a meg
dőlt keresztbe!

Mintha a Pokol összes ördögei ele
venedtek volna meg, az erős szélroham 
alatt hajoltak meg a fák, örvényleltek 
a hótölcsérek. A süvöltő szélben ijjedl 
zörgéssel csópódtak össze a fák gallyai! 
Mari gyorsan megfordult, összerántja a 
nagykendőt, menne — de nem lehet! A 
megsértett halott csontkarja megfogta s 
a fiatal asszony borzalmas sikoltással 
rogyott össze a síron!

Nevetgélve oszlott szét ezalatt a fo
nó! ,,Lám csak, hogy mégis! Csak haza 
ment inkább a húgomasszony!"

Midőn reggel a keresésére indullak, 
megtalálták halva a síron. A ruhája oda 
volt szúrva a villával a kereszthez!
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Battlay Géza Ovidius-forditása
A modern ember nem tudja megérle- 

ni, miért lelkesedtek a müveit olvasók 
évszázadokon keresztül a görög és latin 
költők remekeiért. A legtöbb emberre 
nézve rejtély, hogy mi szépség lehet 
Ovidius és Vergilius latin szövegeiben. 
E meg nem értés oka az, hogy még 
azok is, akik a latin szöveget jól megér
tik csak nehezen tudnak behatolni az 
idegen szöveg költői szépségeibe, csodá
latos finomságaiba. Az ó-klasszikai re
mekművek alakilag is hü verses forditá- 
sainak viszont az a hátrányuk, hogy a 
latin-görög verselés az olvasók nagy ré
szére nem teszi a vers hatását. A ma-

Midőn még nem voll tenger és told 
És nem borult fölénk az ég,
Egy voll a mmdenség alakja:
A hit Chaosnak hívja rég.
Nyers volt nagyon és rendezetlen 
S a mozdulatlan nagy tömegben 
Össze nem illő anyagok 
Magvai szertehulltak ott.
Nem gyújtott benne még világot 
Titán keze, se Phoebe itt 
A kéklő, tiszta levegőben 
Nem újítgatta szarvait.
Lebegve nem volt látható 
Az űrben úszó földgolyó.

Nem font át még lágy öleléssel 
Amphitrite földrészeket.
Ahol a föld vollt, ott a tenger 
S a levegő is óit rekedt.
Nem tud még senki földön állni, 
Vizekben úszva hallá válni,
És nem fénylelt a levegő,
A körülöttünk lebegő.
Alakot még nem öltött semmi, 
Együtt van hőség és hideg,
Vizes szárazzal lép vitára 
Heves csatákat vívni meg.
A gyönge iildi az erőt,
A könnyű az ellenkezőt.

Isten, vagy tán egy jobb világrend, 
A cívódást megszünteti;
Égtől a földet elválasztja,
Vizet a földitől elveszi;
A légnél, amely sűrűbb volt, a 
Habkönnyű aethert feljebb vonta; 
Serényen így munkálkodott, 
Elrendezvén az anyagot,
A tűz, amelynek súlya nem volt, 
Fenni tündökölt az ég ívén,
A földet terhe Lejebfe húzta,
Az aetherben lakott a fény,
A víz a szélekre került 
S a szárazföld elkülönült.

És akikor, bárki volt ez Isten, 
Kiosztotta az anyagot.
Amit elosztott újra szelte 
Képezvén így sok darabot,
A földet vette most munkába 
És gömbalakra megformálta. 
Közepétől minden helyet

Ismerteti: Pintér Jenő.
ílyar fül elsősorban a rímel keresi a 
versben s nehezen barátkozik meg a 
rímtelen versformákkal.

Battlay Géza mesteri Ovidius-fordi- 
tása megadja a latinul nem tudónak is a 
kulcsot ahhoz, hogy miért tartották Ovi
dius! néhány más költölárSával együtt 
halhatatlan költőnek és páratlan terem- 
tőerejü művésznek. Az Átváltozások ! 
15 könyvében, ebben a terjedelemre 
nézve a legnagyobb eposzokkal veteke
dő műben, a görög regék csodálatos vál
takozással bontakoznak ki az olvasó ! 
előtt. Egész görög mitológia ez, párat
lanul színes költői feldolgozásban. Ha

1. A világ teremtése
Egyen lően elhelyezett.
Aztán a tengernek parancsolt:
Legyen rajt úrrá a vihar,
S a körülölelt szárazföldet 
Nyaldossa hüs hullámiva'.
Előbukkantak a tavak,
Források szöktek fák alatt.

Hajlott partokkal ékesített 
Dacos, kanyargó folyamot,
Melynek vizét a föld is issza,
S a tenger is fölszívja olt.
Zúgó habok ha odaérnek,
Kívájt medrükbe olt se férnek:
Sandán a szárazát lesik 
S a tengerpartot verdesik.
Majd a szelíd síkságon formált 
Puha, lágy pástú zöld mezőt.
Bércek között mély völgyet ásott,
Erdőt teremtett zöldelőt,
S parancsa szólt: Sziklák! Kövek!
Hegyekké emelkedjetek!

S miként az égnek boltozatját 
Öt övre osztja szent keze,
Közülök kettő balra hajlott;
Kettőnek jobbra volt helye:
S az ötödik ott forrt középen: —
A földgolyó is, im eképen
— így rendeli az Alkotó — 
ö t földi övre osztható,
A középsőt a nagy melegtől 
Embernek lakni nem lehel;
Más kettői elborít örök hó,
Hol nap nem olvaszt jéghegyei:
Kettő meg — völgyön és hegyen 
Szelíd és mérsékelt legyen,

A levegő, mely beborítja 
A különböző öveket
— Miként a viz a földnél könnyebb - - 
A tűznél súlyra nehezebb,
S mivel a földnél így könnyebbek,
A köd s a felhő ott lebegnek 
Az ég alatt, a föld fölött 
Hol villám sújt és menny dörög,
A fürge szellők fújdogálnak,
De hogy bajt mégse hozzanak 
Az Alkotó ezt úgy rendelte,
Ne mind egy tájról fújjanak.
Ez erre, az meg arra száll.
Testvérerőt öl a viszály.

számba vesszük, hogy az ókori nagy 
költők közül éppen Ovidius a legelha
nyagoltabb s míg Homeros és Horatíus- 
nak számos fordítása forog közkézen, 
addig élvezhető magyar Ovidiusunk 
nincs: e fordítás jelentősége nyilván
való. A hexameterekbe formált latin 
szöveg oly könnyedén jelenik meg e 
magyar fordításban, mintha verses re
gényt olvasnánk. Érezni lehet belőle, 
milyen hatással lehelett a régi római 
olvasóra az eredeti mii, mikor Krisztus 
születése táján az Átváltozások kézirata 
megindult hódító útjára.

*

Eurus Nabathacában ült meg 
S a perzsák földjén, keleten,
Zephyrus fúdogálta Vespert 
A nap hol este lemegyen.
Észak mezőin s Scythiában 
Vad Borcas dühöng magában,
Míg délen Auster von ködöt 
S esőt támaszt a föld fölött.
Alig, hogy elkészült ezekkel 
Az aethernek csinált helyet,
Mely súlytalan volt; tiszta, fényes, 
Mint szűzi hó a bérc felett,
, , ,Az anyag egyet forr, buzog, 
Kígyóinak már a csillagok,

S hogy ne legyen tájék, ahol még 
Nincs élet: — íme az egek 
Honába fénylő testek laknak 
S a halhatatlan istenek,
A fickándó halak falikústul 
A vizeket bérlik lakásul.
Földön csörtetnek a vadak,
Levegőben a madarak,
Atn még hiányzott egy eszes lény 
Ki nemesebb a többinél:
Ki úrrá lenne a világon,
S kitől a töobi jót remél,
És lön az Ember: isteni 
A mag, amely érlelte ki.

Vagy bölcs fia nagy Japetusnaik 
Földből vett hozzá anyagot 
— Mely íúost válván csak el az égtől 
Magába rejt még szent magot —
És abból, vízzel elkeverve 
Isten képére lön teremtve.
Ki tudja azt? De egy való 
Mely el sem is tagadható:
Amíg más állat földre hajlik 
S tekintetét lesütve néz:
Az ember néz a csillagokba 
S nézése bátor és merész! 
így nyert a föld új alakot,
Uj embert, új ábrázatol,

2. Az emberiség korszakai.

Aranykor! Nem volt napjaidban 
Szigorú biró , , , Szabadon 
Szent volt a jog és az adott szó 
És nem volt zsarnok hatalom.
Nem függlek künn az ércbe vésett
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Szigorú törvényhirdetések.
Nem volt fenyíték, büntetés,
Ezer ártatlan szenvedés.
Hegyek közül nem szállt tutaj le 
Szilaj folyón a tengerig.
Idegen ország képét látni 
Még ez időtájt nem merik.
Nem voltak házak, tornyosok, 
Fallal körülzárt városok.

Nem voltak hosszú harsonák még 
S hajlított kürt se harsogott. 
Kardot még nem formáltak ércből 
Se daliáknak sisakot.
Nem voltak katonák, se harcok 
Békét tükröztek még az arcok. 
Nem volt adó a házakon 
Se földeken, se állaton.
Nem vont a föld képére ráncot 
Az éles, csillogó eke,
A boronával nem bajlódott 
A földnek jámbor gyermeke. 
Termelt a föld önként magot 
Kalászt hányt, termést hullatott.

Árnyas hegyoldal szamócáját 
Szedegették az emberek.
Zamatos vackorét kínálta 
A forrás mellett a berek.
Somot és epret áhítoztak,
Zeus szent fáján lakmároztak. 
Örök tavasz volt a világ,
Mag nélkül kelt ki a virág; 
Ringtak a síkon dús kalászok 
Lágy Zephyrek fuvalmain.
Édes tej csordogált a forrás 
Beszédes, csacska habjain.
És mézet ettek, itt-amott —.
A tölgy is mézet csurgatott.

Midőn a trónvesztett Saturnus 
A Tairtarosba vettetett,
És Juppiter lett az úr: — a földön 
Az ezüstkor elérkezett.
Aranyat bár örömest néznél,
Jobb az ezüst a rölszin réznél,
A télapó tovább havaz 
S kurtább lesz immár a tavasz. 
Most különült el a négy évszak, 
Tavasz, a Nyár, az Ősz, a Tél;

Egymást kergetve váltogatják 
Fagy a meleggel összeér,
E négyen kívül nincsen út.
Az év ez úton egyre fut,

A levegő átfül meleggel,
A hűvös árnyék jó barát,
A víz a szél lehelletétöl 
Jéggé dermed a télen át.
Épülnek össze-vissza vázak,
Melegtől, fagytól óvó házak.
Az ember barlangot keres 
S ligetet, ágat összenyes 
Hogy kunyhót építsen magának.
És Ceres áldott magvait 
Először kezdi betakarni 
Dombos barázda, munka, hit.
Az ökrök a mezőkön át 
Nyögve hordozzák az igát,

A harmadik korszak a rézé,
A természete vad, szilaj.
Nem bűnös még, de már nyomában 
A fegyver csörren, kél sóhaj, 
Utolszor jött be a vaskorszak.
Rossz érből keltek f 'ldi rosszak. 
Szemérem, hűség és igaz 
Helyébe lopva lép a gaz,
A nyereségvágy, kétszínűség, — 
Gonosz csalás, ügyes-bajos,
A vásznait a csalfa szélben 
Dagadni látja a hajós,
S a tölgy, mély nőtt a bércfokon, 
Most ring a lágy hullámokon,

A földet melyet közösségben 
Bírtak hajdan az emberek,
A mérnökök mesgyékre osztják 
A tulajdont jelölve meg.
Már nemcsak enni vágy az ember 
De arra is, mit a föld nem mer 
Földszínre vetni s vastagon 
A Styx sötét árnyába von.- 
A föld gyomrából kincset áslak 
Mely minden rossznak kútfeje, 
lm itt volt már a vészthozó vas S a kincsek csábos ereje.
Reánk szakadt a háború,
A vas, a kincs, a baj, ború.

Ádázul villogtattak kardot 
Véres jobbjukban férfiak. 
Zsákmányolás lett most a munka, 
Gazdák gazdákra rontanak.
Nő tör apósa életére;
Nem nézi, véle egy a vére 
Rokon gyilkolja a  rokont,
A férj a nő vesztére ront.
A mostoha mérges italt szűr,
Hogy eleméssze gyermekit.
Fiú nem győz a kincsre várni, 
Apjának kémli éveit,
A kegyelet kialudó ti 
S szűz Astraea eltávozott,

S hogy ne legyen nyugton az ég sem 
A gonoszságtól, híre jár,
Hogy óriások ostromolják 
A mennyet. Ing a büszke vár 
És már-már elomolni készül 
Tengernyi sziklák tömegétül,
Miket az óriás karok 
Egymás fölé halmoztak ott.
Ám ekkor a tüzes villámot 
Az Isten vette hirtelen,
Majd elhajító. Az Olympust 
Áttörte az nem egy helyen.
És elsodorva árva rom 
Az Ossa és a Pelion,

S midőn szétszórva ott hevertek 
Az óriások testei:
Mondják, a föld is forrni indult 
S elkezdett vént ereszteni,
Uj nemzedék e vérből támadt. 
Szívükben égő harci vágyak 
Alakra, arcra emberek , , ,
Az idő egyre csak pereg.
És nemzedékről-nemzedékre 
E faj is istentagadó.
A keble vad és kéjsóvárgó 
ölelkezésre áhító,
A kéj az üdvnél többet ér.
Lám nem válik vízzé a vér.

Lavotta kesergője
A Sopron-utcán bandukolt a vá

ros felé . • . Kopott a ruhája, poros 
a csizmája s lábujjai kíváncsian 
kandikáltak ki az új város öreg 
utcáira. Csokonai Vitéz küldte, sza
lasztotta: ,,'menj pajtás Kanizsára! 
Szeretik ott a vidám muzsikát, 
szép lányok kacsintgatnak majd 
rád s jó badacsonyi borban Is 
dúskálkodhatsz-"

Csokonait szerette, vele vándo
rolta át a fél országot. Vendéglátó 
falusi kúriák, rozzant, öreg csap
székek s jókedvű diáktanyák sűrű 
vendégei voltak ketten- Reménnyel 
telten, az ihlet tüzétől lángolva ba
rangoltak s várták sorsuk jobbra 
fordulását. Mihályra rá is sütött a 
szerencse napja: Csurgón tanítja a 
poétikát a tanoda-beli ifjaknak. De 
hát ő mit csináljon ott? Nem élhet 
Csokonai nyakán: a poétikai tan
szék stipendiuma neki magának is

kevés volt- Szót fogadott hát barát
jának s útnak eredt-

Zsebe üres, hónalja alatt fekete- 
fájú hegedűje s a lelkében csodála
tos melódiák zsonganak- Kanizsai 
Hát itt volna. Levelet is hozott ma
gával: „Imenjen csak Sebestény bí
róékhoz, úgy megbecsülik ott, hogy 
mindig marcipánt szik." -  Fiatal 
lányka jött vele szembe-

— Hé, szép hugám, hol laknak 
Sebestény biróék?

— Forduljon kelmed emitten 
jobbra, ihol a házuk a Papkert 
mögött.

Az ambituson galambősz, szál
egyenes úr fogadta-

— Lavotta a nevein.
— A muzsikus? Hallottam már 

öcsém-uramról. Hírét ide is elhozta 
a szellő, meg az a pernahajder Mi
hály deák is sokat emlegette kel
médét. Hát csak kerüljön beljebb.

A nagyasszony is öremmel fogad
ta, Erzsiké Imeg piruló arccal kér- 
zett tőle Csokonai után-

— Biz' annak felvitte Isten a 
dolgát. Csupán poeticát tanít. Úri 
ellátása van, kevés a dolga, sok a 
fizetése. De majd' elfelejtem, emitl 
küldi ezt a paksamétát Erzsikének. 
Valami versezetek vannak benne-

Erzsi túláradó örömmel kapja a 
kezébe s már szalad is vele szobá
jába. Lavotta meg a szíves invitá
lásra nekilát az evésnek. Nagyokat 
kocint Sebestyén urammal s közben 
megered az ajkán a szó. Messziről 
jött ember, sokat látott, sokat hal
lott; a bíró úr nem únja a ikiérdést, 
Lavotta meg nem fárad bele a vá
laszadásba- Erzsiké is előkerül s 
bár szemérmesen, ő is kérdezős
ködni kezd. Lavotta csak nézi, bá
mulja, még a pipájáról is Imegfe- 
ledkezik. Elhalkul, egyre lassabban 
pergeti a szavakat- Erzsiké meg 
felélénkül, s áradt folyóként ömlik 
ajkáról a kérdés.

A nagy csavargó, a léha muzsi
kus elkomolyodik. Ha neki ilyen 
felesége lenne! De nem menne töb

bet országúi porát taposni! Nem 
garabonciáskodná többé végig a vi
lágot- Ilyen asszony mellett egy 
életen át elkuksolna szobájában. De 
ezek a barna szemek soselm fognak 
szerelemmel őrá csillogni. Szájá
nak bibor ívét nem fogja csókjai
val elárasztani.

Leáldozik a nap. Kopognak. 
Cséry úr jön, a város fiatal fizi
kusa- Megcsókolja Erzsiké kezét s 
ez pirulva mutatja be őket egymás
nak: Lavotta úr, az országos hírű 
zeneszerző — Cséry úr, a vőlegé
nyeim.

A muzsikus lehajtja fejét. Késő 
van, fáradt- Megmutatják szobáját. 
Kihajol az ablakon, álla alá szo
rítja hegedűjét s a hangok kiröp
pennek az éjbe, sírnak-zokognak. 
a „Papkert" fái sem susognak, hall
gatnak, a  bánatos nótával együtt 
szomorkodnak . . .

S az elcsendesült város házai fe
lett zokogva szól a — ,,Lavota ke
sergője" , . Dr. M ező Ignác-
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2. M/SS M IL B A N K E N E K .
(K ivon at-)

Nagyon vidám embernek nézem 
magam s állításom igazolására a 
legtöbb ismerősömre hivatkozha- 
tom (pl. Lady M- re). Senkisem 
kacag többet és bár az on ba
rátnője Johanna Bailie valahol azt 
mondja, hogy „a nevetés a nvornor 
gyermeke", nem hiszek neki (ha 
csak nem valami hisztériáimban) 
sőt azt hiszem, néha a szülője- 
Semmisem szerezhet nekem na
gyobb megtiszteltetést mint e lady 
ismeretsége, akinek nincs nalam 
lelkesültebb bámuló)a. Otway es 
Goutherne után ő egyetlen dráma
írónk; még Homeot sem veszem ki. 
összes elfogult előítéletemmel ne
mével szemben, s hogy helyesebben 
szólva a sok tekintetben fonák szo
kásokkal és elvekkel szemben, mi
ket ön bizonyos körökben elfogad, 
hiszetn, hogy a legrosszabb nő, aki 
valaha csak élt, nagyon tűrhető 
hírnevű férfinak vált volna be- A 
nők mind jobbak, mint mi és hi
báik, már amilyenek, bennünk le
lik okukat. Nyomatékos ítélete ,,a 
körökről, melyekben találkoztunk , 
nagyon mulattat, kivált ha eszem
be jutnak azok, akik e társaságot 
alkották. Mindent összefoglalva, 
bármilyen rossz is, mégis meg van 
a maga gyönyörűsége- Az élet leg
főbb célja az érzés — érezni azt, 
hogy élünk, még ha fájdalomban 
élünk is. A „kínzó üresség" bajt 
minket játékra, küzdelemre, uta
zásra, féktelenségre, a mindenféle 
foglalkozásra, miket mohó vágy- 

gyal üzünk s miknek legfőbb vonzó
ereje abban az ideges izgalomban 
áll, mely elválaszthatatlan azoknak 
megvalósításától.

Én gyámoltalan képmutató va
gyok. Mint barátom türelemmel vi
seltetik hibáim iránt. Semmi elfo
gultság sincs abban, amit önnek 
mondok —  először azért, mert 
megjegyzéseiből némi hasznot re
mélek húzni — másodszor, mert 
meggyőződésem az, hogy seímmi 
látszólagos ellenmondásom sem 
képes önt soha rászedni-

Nagyon részletesen és helyesen 
írt a rendszeresen gyakorolt jóté
konyság tárgyáról; Popé két sora 
megmagyarázza az enyémet (ha 
ugyan van bennem) és a fél embe
riségét;

„Ialán a jólét (megnyugtatja lelkét; 
Talán csak a keletről fujdogáló 

szél"
Tehát ön is „dalnok" — és tel

jesen fölhagyott ezzel a foglalko
zással? Barátja, Pratt, egyik kriti

kusa? vagy pusztán csak jóaka
rója? Ön nagyon is jó volt a sze
gény Blacketthez, amit azzal hálált 
meg, hogy fülig szerelmes lett ön
be, bizonyára elég vakmerőén — 
épen úgy, minit Mestastiasio Mária 
Terézia császárnőbe.

Ha lesz egy pillanatnyi ideje, 
nagyon boldoggá tenne, ha hallhat
nék valamit önről, de azért ne za
vartassa magát általam jobb szóra
kozásában. Isten önnel

Byron.

1813. szept- 26.

3. M1SS M IL BA N K EN EK .

Kedves barátom!
Mert bizonyára megengedi, hogy 

így szólítsam önt. — Visszatérve a 
városból, ahol egy csapat kedves 
embert hagytam el, vigasztalást 
találtam az ön levelében, annyival 
is inkább, mivel kételkedni kezd
tem abban, hogy fogok-e még kap
ni egy másikat- Rám vonatkozó 
kérdéseket tesz föl, ezért el kell 
néznie azt az önzést, melyet fele
leteim elfognak árulni. Nagyon ör- 
vendek, hogy isimer minden „jö 
tettet", mit véletlenül valaha ösz- 
szekontárkodtam, egyszerűen, mert 
ez azt bizonyítja, hogy nem rosz- 
szat hallott rólam folytonosan be
szélni. Ha ez áll, akkor elég juta
lom az reám nézve, hogy jó véle
ményében egy rövidke lépést tet
tem előre. — „Nyugtalan elveimet" 
neln szereti — nagy fájdalmat sze
rezne ezzel; de hát nem bírók tes- 
pedni. —  Ha vitorláznom kell, ám 
legyen viharos az óceán, amint 
kedve tartja — csak semmi unal
mas cirkálás valami tavon, ame
lyen sohasem veszítjük el sze
lnünk elől az őt környékező egy
hangú partokat.

„Vidám", de nem ,,megelége
dett" — csakugyan. Azt mondja, 
hogy sohasem próbálom magam 
igazolni, önnek igaza van Néha 
napján nem tudom, imáskor meg 
nem akarom magam semmiféle 
magyarázgatással sem (menteni. 
Ilyen körülmények között nem ér
demes élni. Az egyetlen kísérlet, 
hogy magamat igazoljam, költői ál
láspontomra vonatkozott és mi 
volt az eredménye? Nem a magam 
igazolása, hanem mindenkinek a 
megtámadása- Igazán pompás, egy 
jelenet volna, ha magamat mente
getni kezdenélm, ha például maga
mat valami békés természetű falusi 
nemes embernek mutatnám be 
(föltéve, hogy ez lehetséges), meny
nyivel több fájdalmat, mint örölmet 
okoznék ezzel sok embernek? Azt 
hiszi, vádlóink jobban szeretnek 
minket, ha megcáfoljuk őket?

Olyan nevetést fedezett fel ben
nem, mely „hamis a szív mélyéig", 

ám legyen, de azért tűrhetően ; 
őszinte voltaim önnel szemben s , 
attól tartok, hogy néha kellemel- | 
len is. A büszkeség vádjával szem- ! 
ben azt hiszem, hogy bűnösnek kell 
elismernem magam, mert mint 
gyermeket és nagyon fiatal clubért 
is ezzel vádoltak folytonosan ta
nulótársaim és tanítóim. Mióta idő
sebb lettem, erről kevesebbet hal
lottam, — bizonyára azért, mert 
most nincsenek tanulótársaim és ta
nítóim. Egyébiránt már természe
teimben volt a védekezés, mert már 

i  akkor kezem mint Izmáéi keze fel- 
emelkedett mindenki ell-an, mint 
ahogy Imindenkié ellenem. S most 
rátérek kérdezősködésének ama 
tárgyára, amely elől, mint észre 
kellett vennie, mind eddig kitér
tem, a kínos kérdésre, a ,,vallás
ra." Életem első felében Scotiában 
kálvinisták között nőttem fel s 
ezért nem szeretem ezt a felekeze- 
tet. Azóta meglátogattam a legvak- 
buzgóbb és hiszékenyebb országo
kat, Spanyol-, Görög- és Törökor
szágot. Mint látványosság a katho- 
lúcizmus büvölöbb, mint a görög 
vagy török vallás; de csak ez utób
binak hívei teljesítik prótéfájuk 
parancsait hitök utolsó betűjéig. 
Az én felfogásom teljesen határo
zatlant Ezt őszintén bevallom, 
mórt amikor 1810, Patrusban már 
lemondtak rólam, hárem papot 
utasítottam vissza lelki vigaszával 
és azzal fenyegetőztem, hogy mu
zulmánnak állok be, ha nem hagy
nak békében. Nagyon szenvedtem 
akkor és a halálra, mint megvál
tóra néztelm minden bánkódás nél
kül a múltra és kevés spekuláció
val a jövőre. Valóban testileg olyan 
érzéketlenül feküdtem, hogy, bár 
csak egy épen olyan beteg, fiatal 
francia ember, két barbar arnauta 
és egy földsüket, kétségbeesett gö
rög kuruzsló volt mellettem, még
sem akartam elhivatni angol szol
gáimat, aki csak két napra távo
zott s kinek ápolása ilyenkor föl
ért volna valamennyi többinek a 
jelenlétével. Magam sem tudom, 
miért? Hacsak nem azért, mert 
olyan közömbösség szállt meg, m! 
ismeretlen előttem, mikor egészsé
ges vagyok. Kétségen kívül hiszek 
istenben és boldog volnék, ha még 
többről volnék meggyőződve- Ha a 
jelenben nem hiszek semmiféle 
emberi vallás hagyományában és ki
nyilatkoztatásában, azt hiszem, ez 
nem a teremtő iránt való tisztelet 
hiánya, hanelm az emberek iránt. 
És amikor látom, hogy valaki röp- 
iratot ír, annak bebizonyítására, 
hogy Pitt úr halottaiból támadt

fel (amint ez egy héttel előbb meg
történt) és maga is teljesen meg 
van győződve állításának igaz vol
táról, akkor legyen szabad nekem 
kételkedni a többi, épen így bebi
zonyított csodában Hanem azért a 
kereszténység erkölcstana tökélete
sen szép, az erény fönsége — és 
mégis fölleljük nélmelyik nagyon 
finom tanítását a görögök régibb 
axiómái között — pl.: „tedd má
soknak azt, amit szeretnél, hogy 
mások tegyenek veled", a sérelmek 
megbocsátásáról és még többről, 
amikre már nem emlékszem. Jó  
éjt! Hosszú levelet írtam; remélem, 
épen olyan hosszasan fog vála
szolni, de biztos vagyok abban, 
hogy mulattatóbb lesz. Nagyon 
pompásan ír, ezt bizonyára nem 
szívesen hallja, azért hát erről 
nem írok többet- Örökké hűséges 
tisztelője

Byron.

P. S. Ezt a felivel még te le 
firkálom utóirattal. Még Astonból 
rövid levélkét küldtem, mert egy 
kissé idegssé tett utolsó levelem 
fogadtatása. Jövő héten ismét olt 
leszek pusztán csak azért, hogy el
meneküljek a Doncaster futtatások 
elöl, mert nagyon rosszul válók be 
a vidéki ünnepélyek közé, de ismét 
találkozom a többiekkel, ha már 
mindenen túl lesznek. Két napi 
utazás után írtam ezt a levelet teg
nap é jjel kevés nyugalom és semmi 
étkezés után (mert utazás közben 
az evés rögtön lázt okoz, ne cso
dálkozzék azon, ha silány egy mfl. 
Ha megtisztel válaszával, címezze 
Londonba, Kérem adja át változ- 
hatatlan tiszteletem kifejezését 
Sir Ralphnak és Lady Milbankenek 
és még egyszer fogadja azt ön is- 
Jó  reggelt.

P-------- *>(*• "-I. ~"9P- IZZ: _J2>

DARNAY KAJETAN, 
a kiváló ős-történetíró, a Nemzet 

munkatársa
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Hogyan mulatnak az úri dámák 
és gavallérok.

Kedvesen tarka, nagyrészt (ismeretlen 
adatokat mesélt el a balatoni fürdőélet
ről egy báróné, aki az előkelő társaság
nak ünnepelt szépsége vol! s ötletessé
géről is nevezetessé vált. Az aktuali
tást az adta meg, hogy újra sok szó esik 
a magyar fürdők elhanyagolásáról.

— Divat ez is, — mondta a báróné — 
elég szomorú, hogy kezd szinte mániává 
lenni. De mondhatom, sok benne a fer
dítő célzat. Én a világnak csaknem 
minden elegáns fürdőjén jár'iam, de 
nem adom egyikért se a Balatont. 
Sehol a világon nincs együtt meg a víz
nek és vidéknek ennyiféle kitűnő tulaj 
donsága. Amikor a Keleti-tenger bor
zongatóan hideg, itt bársonymeleg a tó. 
Amelleít van olyan része — kivált a 
siófoki oldalon — ahol vetekszik az 
edző hullámzás bármelyik tengerével. 
A hévvízi iszapfürdő, de különösen a 
balatonfüredi szénsavas forrás, amely
nél különbet sehol a szívbeteg nem ta
lál, igazán nem értékelt magyar kincs. 
És csak legenda az, hogv az e1őkelő 
fürdővendég kénytelen a Balatont el
kerülni.

Aki ezt mondot'a: báró Dániel Er- 
nőné, volt kereskedelmi miniszter neje. 
Az esztendőnek jórészét balatonfüredi 
villájában tölti már gyermekkora óta és 
a 74 éves matróna épp úgy kiúszik a 
Balatonba, mint valaha a mull század 
hetvenes éveiben. Szemének ragyogása 
is a régi, míg előszedi a sok hajdani 
emléket:

— Balatonfüred az én lánvkorom- 
ban állt legnagyobb fényében. Divat és 
pompa teljessége virágzott még a nyolc
vanas évek elején. Az ország előkelői 
mind csak idegyültek. Igazi gavallér
világ volt.

— Kik szerepeltek leginkább?
— Pázmándy Bélával illik Ián kez

deni, mert táncfenomén és igazi szép 
férfi volt, a magyar gavallér prototí
pusa. Gyönyörűen járta, még pedig a 
csárdást, hisz akkor csak ez kellett. Na 
és aztán Esterházyék és a Zichyek. Czi- 
ráky  Antal és Béla, Kegleuich Gyula, 
majd István. FöHiint már a karcsú Ro- 
honczy Gida is. A Döryek saját tánc- 
termes villájukban rendeztek igen nagy 
bálokat. A régi „Gyönyördc" alatt, a 
mai Grand Hotel-nél két óriási terem
ben folyt a bál naponta. Soha nem 
akad" külömb Pesten se. Akkor nem 
járt a javaközönség így külföldre, a ke
reskedő- és polgári-osztályból sem . . . 
Csak jellemzésül mondom, hogy Anna- 
napján 29 gavallér jött, aki egyedül az 
én táncosom volt, Zala-, Somogy-,

Veszprémmegyékböl, de távolabbról is, 
sokan a maguk négyes-fogatán . . . Ha 
Pázmándy táncolt, a többi pár lassan- 
kint félreállt a cigány ól és úgy nézte. 
A mamák odahívták leányaikat. Néme
lyik tánc két-három óra hosszat tartott 
egyfolytában. Akkor mindig együtt szó
rakoztak a nők és férfiak s nem volt 
olyanféle ádáz kártyázás, mint most. 
Már a pesti Redout-ban így búcsúztak: 
..Viszontlátásra Füreden". Szabályos 
kúra akkor még nem volt s az öreg dr 
Mangold bácsinak is kevés dolga akad1; 
csak később lett Füredből komoly 
gyógyfürdő, amelyet sokan Nauhe’m 
fölé helyeztek. A jó tihanyi papok akkor 
még vajmi keveset törődtek forrásaik
kal, a savanyúvizet sokan csak ,,bor 
mellé" itták s amikor megboldogult fér
jem szóvá te'te, hogy miért, nem csinál
nak új szénsavas kabinokat, a papdirek- 
lor szelíd mosollyal felelte: ,,Minek? 
Hisz az a kettő sincs mindig tele!" 
Aligha képzelte, hogy 1925-ben 60—70 
szénsavas fürdőkabin is rendszerint 
megtelik s a Balatonban egyszerre több
ezren lubickolnak.

A kegye’mes asszony érdekes részle- 
teke'i mondott el a yacht-életről is.

— Ez későbbi nagy divatkorszak 
volt. Minden igazán előkelő gavallér 
építtetett magának yacht-ot. Színes, 
nemzetközi élet is kezdet!' a Balatonon 
kibontakozni. Mikor aztán Stefánia trón
örökösné lejött, az ő kedvéért újabb 
mágnáscsoport sereglett Füredre, K á
rolyi László, Nádasdy Ferenc, lnkey  
báró, Andrássyék és a Zichyek. Szebb- 
nél-szebb yach’ok siklottak a tavon. 
Amellett sokszor egész hajókat kibérel- 

I lek, táncmulatság céljából. De az ilyes- 
: mi soha dhajkodássá nem fajult. Yacht- 
j és tennis-versenyek váltakoztak. Ester- 
! házy Mihály volt a commodora, mikor 
Stefánia lejött. Roppantul vigyázni kel- 

I lett az etikettre s az egész dolog kényes 
i természetű volt; hisz az özvegy trónórö- 
; kösnét kellett vigasztalni, illő módon 
| szórakozhatni. Annyi bizonyos, hogy 
! Stefánia jól érezte magát. A "egkülómb 
‘ gavallérok vették körül. Esterházy Mi- 
hálynét bízták meg velem együtt a íöl- 

I ügyelettel s minden irányban vállalnunk 
kellet a felelősséget. Hajnal felé bizony 
odaszóltunk: „Allesse s'il vous piait" s 
engedelmeskednie kelleti, akár tetszett, 
akár nem . . . Stefánia nagyon megsze
rette a Balatont. Később viszont évek’g 
nyolc-tíz napra meghitt az urammal 
együtt. Kitűnő magyar asszony lett be
lőle. Semmiféle irányban nem volt 
igaza a leányának, aki vagy két évig 
nem látta, amikor Stefánia Lónyay 
grófhoz, — ,,csak grófhoz" — ment 
nőül.

Dánielné családja építtette & leghí
resebb balatonfüredi villát, a régi kis 
templomtól — szemközt állva, — jobb- 
raeső Fészek-nyaralót. A jótékonysá
gáról nevezetes özvegy Sziics Lajosné 
építtette a nagy oszlopos házat s Dá
nielné édesanyja: Cséry Lajosné, meg 
Tóth Lőrincné örökölték. Még akkor 
remek volt. a kilátás, le a Balatonig 
semmi sem volt előtte. A ház később 
váll! országoshírüvé, amikor Neugebauer 
Vilmos, a Gyermekvédő Liga igazgató
jának családja, mely Dánieléktöl meg
vásárolta és vagy tíz évig lakott benr.c 
eladta Blaha Lujzának. A művésznő 
csaknem húsz esztendeig itt töltőt!e a 
nyarat, „legboldogabb napjait". A há
ború alatt aztán ő is továbbadta Deák 
Ferenc sógorának, az immár 86 éves 
Tarányi Ferenc wagybirtokosnak. Ma
ga Dániel báró lent a vízparton lakott 
ezentúl — nincs is több villa ott — és 
az előkelő társaságnak sok kellemes 
emléke fűződik ehhez a szép úrilakhoz. 
A múlt nyáron még Józse f főherceg is 
járt oda, aki tudvalévőén csudaszcp 
hatvanszobás kas'élyt építtet a közeli 
Tihanyban.

Ha a fenséges példát követi az arisz
tokrácia, akkor Balatonfüred és a Ba- 
tonpart nagyrésze megint egészen „di
vatba jön", aminek jelei már többhelyt 
mutatkoznak is. Báró Dánielné és ba
rátnői persze az idén is hívek marad
nak a Balatonhoz, ahol már gróf Fekete 
János, a százötven éves költő szerint: 

. . .  délután a sok tánc, theatrum, menyecske 
Mulatták az ifjat, vént egy pikétecske. • • 
Madarak zengését muzsika követi 
Melynek majd éjfélig soha sincs szüneti

r. K.
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Dal a mélységek felé
Dalolj, ha fáj e csonka, csúf jelen.
De éneked a mélység panasza,
Igaz sebek jajszava legyen!
Amikor lelked, mint a húr feszül 
S valami szent vágy ostromol belül, 
Hogy elsikoltsd bajunk;
Térdelj, testvér, a nagybeteg elé, 
Figyelj az élet ritmusa felé  
S ha megtaláltad a verő eret,
Csak akkor érzed, mint lüktet odabenn 
A vércsatorna s hogy túl a negyvenen 
Pirosít, perzsel, kápráztat a láz . . .
És ha e nagy harc felveri szived; 
Legyen éneked
Vérpiros, mint a vérző szív sebe, 
Legyen robogó ritmussal tele 
S mi elvonul a megtört szemeken; 
Sírjon benne a múlt, jövő, jelen,
Fojtsa fájdalom, melegítse vér,
De legyen, legyen harc — az életért!

György Lajos.
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Irta* Varga Béla.
Temetői szomorúfüzek alól, bárány

felhők tejszínü tájain át végtelen ív
ben lendül a messzeségbe a Végzet út
ja a Nirvána felé. A Mindenség apró 
s z e n t  jánosbogárkái suhannak raj la  
végtelen rajokban — lelkek, kilobbant 
szikrái a földben maradt porhüvely
nek, hogy a szent tornácban számot ad
janak földi dolgaikról az örök Erőnek, 
akit a szent Brahma Nagy Parancsoló- 
nak nevez.

Ködpalota fehérlik a Nirvána partján, 
aranyszögekkel — milliárd ragyogó 
csillaggal — kivert, kúpolája a menny- 
bol'ozat, falai fehér fellegek, amikre 
türkizből csiszolt csillár — a hajnalcsil
lag — hinti búzavirágszínü fényét. A 
ködpalota alján hömpölyög a Nirvána 
tompa morajlással, nyaldossa a felhő- 
lépcsőket, hová a túlsó partról keskeny 
szivárványhíd vezet. A hídon egyenkint 
suhannak át a lelkek a palota trónter
mébe. Acélszínü felhőtrónusán komo
ran, merev arccal ül a Nagy Paran
csoló.

— Mi voltál odalent?
A szava zúg, mint a menydörgés mo

rajlása.
A sápadt lélek halkan mesélni kezd:
— Testőr voltam a királynő udvará

ban. Nagyon szép volt a földi é le t . . . 
Ragyogó fehér kaftánt hordtam és csil
logó tőrt az oldalamon. A palota kert
jében virágoztak a cseresznyefák, a 
szökőkút márványmedencéjén ezüsteső 
porzott a holdsütésben. Ott. állt a ki
rálynő . . . Egyedül. A fák között ka
nyargó ösvényt figyelte, mint az őzike, 
a vadászt. Tarka tulipánokkal átszőtt 
csipkeruháján mint márványból fara
gott szobor ragyogó't át a teste a hold 
sápadt fényében. Véremben valami édes 
bódulás hintázott. . .

— A szerelem — mordult gúnyosan 
a Nagy Parancsoló — és arcán fanyar 
mosoly lopózott keresztül. — Igen, a 
szerelem. Ismerlek már benneteket. 
Mind azzal jösztök. Micsoda pokolvirág 
lehet az odalent, hogy megmérgez min
dent . . .

Igen . . . szerelem. Fűszeres illatokat 
lehelt az éjszaka . . . Közelébe lopakod
tam. Észrevett. Nem haragudo't. Fiatal 
voltam és erős, mint egy gangesparti 
mezőn izmosodott bika. Mosolygott rám 
és nem bánta, amikor átöleltem. A csók
ja perzselt és a cseresznyefák árnyé
kában szerelmet párázott a pázsit. Ezért 
a percért érdemes volt élni odalenn . . . 
Mikor azt súgta, hogy csak engem sze- 
ret, úgy csiligelt a hangja, mint május 
éjszakákon a harangvirág. Hívott, hogy

másik este is menjek: későbben, — 
amikor lefelé hajlik a Páva-csillag uszá
lya. Még az első csillag se gyúlt ki, 
amikor már megbújtam a kertben. Les
tem a Páva csillagot, de az uszálya se- 
hogyse akart lefelé hajlani. Apró csil
lagszemeit gúnyosan hunyorgaba — 
mintha engemet akarna kikacagni. Nem 
birtam tovább . . . Előlopakodfam a sűrű 
fák között. A szökőkút párkányán ült a 
királynő — de nem egyedül. Lila kaf
tánt viselt a másik: megismertem Hiimil 
a kapitányt. Láttam, amikor megcsó
kolta. És eltűntek a ciklámenszegélyes 
ösvényen a sürü fák között. Egyszer 
csak éreztem, hogy markomban a tőr... 
Utánuk akartam rohanni, de gyökeret 
vert a lábam. Most már tudom: a csa
lódás volt. És nem is haragudtam már. 
Odalent mindenkinek szabad szeretni. 
A föld tengelye a szerelem. A tőr mar
komban volt, — nem dugtam vissza. A 
mellembe döftem . . . Kezdjük élőiről . . ,

Elég! — szólt1 a Nagy Parancsoló. — 
Megérdemelnéd, hogy szamár képében 
vagy elefánt formájában menj vissza a 
földre, de azok sokáig élnek, hosszú 
volna a vezeklésed. Kutya leszel. Tanuld 
meg odalent, hogy hűségesen vigyázz 
arra, amit egyszer megszereztél, még ha 
szerelem is az.

* *
A palotakertben, a szökőkútnál holtan 

leltek a szolgák egy fehérkaftános ud
vari katonát. Senki sem tudta, ki döfte 
szívébe a tőrt. Nagy pompával temel
tette el a királynő az udvari temetőbe, 
az agáve-sor végén. Sírkövet is farag- 
ta'btt neki hófehér márványból. Az 
agávék hófehér szirmokkal havazták 
tele a sírt. Egyszer, egy késő alkonyai
kor a temetőben sétált a királynő. Izzó 
piros tubarózsabokrétát tartott a kezé
ben, — odatette a sírhalomra. A hant 
mögül két zöldtüzü szem meredt rá. 
Feketeszőrű kis kutya volt. Hálás nyö
szörgéssel sompolygott a királynő lábá
hoz és könyörgőn, félénken nézett rá. 
A királynő megsajnálta s magával vit
te a palotába. Engedelmes kis kutya 
volt, csillogó emberszemekkel. Kedven
ce lelt a királynőnek és ágyastermében, 
az ottomán párnáin csinált fekvőhelyet 
számára. Szelíd volt mindenkihez, csak 
egyszer szükölt keservesen, amikor egy 
tavaszi hajnalon a lilakaftános kapitány 
surrant az ágyasterembe. Mintha iri
gyelte volna a csókok csilingelősét, az 
ölelést, szomorú szeme mintha opálszín 
könnyekbe borult volna. A szükölése 
embersírás volt.

Reggelre holtan lelték a királynőt az 
udvarhölgyeí. A torka volt átharaova. 
És a kiskutya eltűnt! nyomtalanul.

4
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Temetői szomorúfüzek alól, bárány
felhők tejszínü tájain át végtelen ívben 
lendül a Végzet útja a Nirvána felé. 
A Mindenség apró szentjánosbogárkái: 
lelkek suhannak rajta végfelen rajok
ban, át a szivárványhídon, be a trónte
rembe, hol a hajnalcsillag — mint tür
kizből csiszolt csillár — hinti búzavi
rágszín fényét a sápadt lelkekre s a 
Nagy Parancsolóra.

— Mi voltál odalent? — kérdi a 
Nagy Parancsoló és zúg a hangja, mint a 
mennydörgés morajlása.

— Királynő voltam és asszony. Sze
rettem.

— Hm . . . Megint csak az az átko
zott szerelem, — dörmögte a Nagy Pa
rancsoló. — Szerelem a föld mérget: il
latozó pokolvírága.

— Igen . . . Szerettem . . . Nem lett 
volna szabad, csak azt az egyet, akit 
nekem rendelt a szent Bráhma, — 
isteni ágyékból származó uramat . . . 
Öreg volt, utálatos és a szakálla örökké 
dehányszagú. Amikor meghalt, trónt 
hagyott reám és meredek falak közé 
zárt rabságot. A népemen tudtam ural
kodni, de önmagámon nem. Olyan hfdeg 
volt az aranyos trónus és olyan melegek 
a májusi éjszakák . . .  A testem vágyban 
égett és hideg vánkost öleltem. Oda
kint szerelmesen bólongattak a virág- 
baborult cseresznyefák, mámoros illat 
zuhogott be az ablakon és én kirolian- 
tam a csillagos éjszakába. Asszonysikol
tással hívtam az é le le t. .  . Harmatos 
pázsiton hemperegtem, szerettem, csó
koltam és édes ájulásba hódítottak ke- 
ményizmú férfikarok. Szép volt fehér 
kaftánban és a lílakaf'ános is olyan gyö
nyörű volt. . . Leszálltam a trónról,hogy 
magamhoz ölelhessem az életet. Bün
tess meg érte, Nagy Parancsoló . . .

— Megérdemelnéd, hogy macska for
májában menj vissza a földre, mert nem 
ismerted a hűséget, de a macska nem él 
sokáig — rövid volna a vezeklésed. Azt 
sem akarom, hogy lúl sokáig szenvedj, 
mert az asszonyszívben a szerelem és a 
hűtlenség ikertestvérek s az asszonylélek 
sohasem tud erős lenni. Légy hál kutya 
és tanuld meg odalent, hogy még egy 
koncért is hűséggel tartozol annak, aki 
házába befogad.

* *

A nemzet mélységes gyásza kisérle 
sírjába a királynőt. Fehér márványszob-
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rát hétország legelső szobrásza faragta. Éjfél után egy sirhant mögül elősom- 
Szenvedő arcán a lemondás mosolya j polyog egy kis fekete kutya, a másik 
hervad: márványbavésett örök szomo-| sír mögül meg egy kis fehér kutya, ösz- 
ság, kezében mirtuszból és tövisből font j szedugják nedves orrukat s boldogan, 
koszorúval, mely még Bráhma szerint; mint régi ismerősök kergetöznek a dér- 
is az ártatlanságot és a lemondó hűséget j tői csillogó avaron. És együtt csaholnak 
jelképezi. ' a holdra, mely ezüst pókhálót ereget a

* | márvány sírkövekre.
* * | *

A királyi palota kertjében az agáve-
sor végén ólálkodik az ősz. Bronzszínü Kaftánban, vagy divatos párisi öltö- 
faleveleket kerget a szél, borzas nagy zetben, tropikus tájak buja illatába n, 
fejüket szomorúan bólogatják la kri- sélaterek hullámzó nyüzsgésében, vagy 
zanténumok. j abszint-gőz mámorában, — mindenütt

megfogamzik ez a pokolvirág, ha má
jusban zsendül az élet, a vér és isteni 
parancsolat tövisein át is gyökeret ver 
a földön loholok ereiben. Gőgös király
nők biborpalástjának ráncaiban kcrge- 
lőzik sut'og a selyemszoknyák suhogá
sában, ott settenked k kis cselédlányok 
imakönyvében és hajtja, forgatja, ker
geti a Mindenség apró szenljánosbogár- 
káit keresztíil-kasul a Nagy Parancsoló 
sivár ösvényein 'temetői szomorúfüzek 
alá, bárányfelhők tejszíníi tájain ót, 
soha véget nem érő rajokban a Nirvána 
felé . ..

Ahol az Aranyember 
Íródott

Ismeretlen adatok Balatoníüredröl.
Jókai egyik kiadatlan levelében, ame

lyet 18 másikkal együtt, családi szíves
ségből kaptam meg átolvasásra, 1869- 
ben azt írja Tisza Kálmánnak, hogy a 
tüdőbaja kiújult és az orvosok paran
csára hosszabb időt kell töltenie por
mentes, enyhe, subalpinus gyógyhelyen. 
Deák Ferenc, — aki Vörösmarty Mi
hállyal, majd árvónmaradt családjával, 
mint jólelkü gyám, már az ötvenes évek 
elején járt Balatonfüreden, — azt aján
lotta Jókainak, hogy ott szerezzen ál
landó lakást. Erős munka és bizony 
adósság árán sikerült fölépíteni 1870- 
ben a Jókai-nyaralót. Nagyon szép, tá
gas szobák, elől-hátul szokatlanul nagy 
kőfalas verandák és egészen rövid idő 
múlva, ritka szép virágok is jellemezték 
a villát. A Rotunda-templom mögött, a 
mai Templom uccának a túlsó sarkán 
készült el az új Jókai-otthon, s az 
akkori pap, a krónikakedvelő Jalsovics 
Aladár ezt jegyezte föl róla:

— Erős, szép épület, kinyúló s zár
ható kényelmes előcsarnokokkal, 6 szo
bával és konyhával. A nyaraló főbejá
rata előtt, honnét szép kilátás nyílik a 
Balatonra, a somogyi pariokra és a ti
hanyi hegyekre, csinos virágos kert van, 
A kertben levő kútat szomorú-füzek 
környékezik. Kiválóan meglepők a 
szebbnél-szebb rózsák, különösen a tea
rózsák. Ezeket, valamint a gyümölcsfá
kat is, jeles regényírónk maga gon
dozza.

De nemcsak maga gondozta, hanem 
maga ültette is. Sok olyan rózsafát és 
másfajta virágot, amelynek hírét sem 
hallották azelőtt Füreden, úgy, hogy 
nemritkán csudájára jártak a legfino
mabb színekben tobzódó virágágyaknak. 
Fügefá'1 is ültetett és néhány egzotikus 
bokorral is tett kísérletet.

Ebben a házban írta Jókai legnagyobh 
regényeit. A jobboldali nagy szobában 
ott áll még a karcsúlábú régi szép író
asztal és rajta a régi tinta'artó, meg a 
toll, amellyel — kísérőm szerint — az 
,,Aranyember" íródott. Az asztal előtt 
könnyű nádfonatos ülésü szék, az ab
laknál pedig az öblös, alacsony karos
szék, amelyben többnyire kerlészeti, 
természetrajzi és útikönyveket, legszí

vesebben a ,,Tour le monde"-ot olva
sott.

Szemközt a széles nyoszolya, amely
ben a költő Laborfalvy Rózával együtt 
aludt. Mellette az éjjeliszekrényen 
csonka gyertya s azontúl finomfaragású 
állvány, rajta régi petróleum-lámpa, 
aztán sok könyv; legfölül ,,A kőszívű 
ember fiai", amelynek köteteit Jókay 
Etelka kapta. Melleltük régi családi 
arcképek, elsárgult fotográfiák olyan 
magyar és külföldi tájakról, amelyeket 
Jókai bejárt és úgylátszik, különösen 
megszeretett.

Van itt egy idegen, humoros kőnyp- 
mat is; a mulató Bizayt ábrázolja, amint 
a balatonfüredi kocabandával húzatja. 
Jókai a régi Üstökösben sokat írt a 
,.nemzet bárójáról", erről a kedves, nép
szerű svihákról, aki állandó vidámságot 
teremtett a füredi urak közt.

A falon két százéves tájkép s alat
tuk két antik szekrény, kecses és finom 
interziás asztal, körötte pedig selyem
mel áthúzott karosszékek. A szomszéd 
ebédlőben is csupa Jókai-bútor áll, 
közte almárium egy igen szép, ala- 
bástromból faragott, fehér petróleum- 
lámpa. A villanyt csak később vezet
ték be ide.

Amikor Jókai speciális bajba került, 
idegen kézre jutott a füredi nyaraló is; 
de rokonsága, az Ihász-család meg'ehe- 
tősen nagy áldozat árán visszavásárolta 
a berendezéssel együtt és most fehér 
email-'áblácskák mutatják a nyoszolyán 
éppúgy, mint a veranda masszív székein 
és asztalain, hogy azok ,,Jókai balaton
füredi bútoraiból" valók.

A kedves sárga szekrények között a 
falon ott van az egykorú Jókai-kép is, 
abból a boldog korszakból, amelyet Jó 
kai Füreden töltött, legnagyobb és leg
izgalmasabb szerelmi regénye idején, 
(Ennek a története mindmáig nem ke
rült a nyilvánosság elé.)

Kívül a ház már rég nem olyan, ami
lyennek az 1875-ben készült fametszet 
mutatja. Amikor ugyanis Feszty Árpád 
nőül vette Jókai Rózát, a villa 'tetejére 
— így beszélték — a művész kedvéért a 
homlokzati masszív rész fölé szép, tágas 
ateliert építettek.

A ház élőt!1 zöld dísznövények közt 
sárgaszínü Flóra-szobor áll, faragott kő
oszlopon. A ma is jól ápolt, árnyas kerti 
utacskán a zöld kúton túl, maga-ülletle 
fa alatt, magáfaragla pádon üldögélt 
esténként Jókai a mellékuccai fronton.

A hátsó oldalon széles lépcső vezeleíl 
a gyümölcsös fák közt a ,,kisvillába". 
Ha azt akarta, hogy senki ne zavarja, 
akkor Jókai idevonult. I 't festette a leg
kedvesebb akvarelljeit, itt farigcsálta 
piciny elefántcsont-aktjait és egyik re
gényét is ebben a tuszkulanumban írta, 
amikor lent lataroztak. Idejárt hozzá 
Ottilia, aki később Meránban húnyt el.

A háznak ma ,,Kís-Jókai“ a neve és 
1916-ban Rótt Antal vásárolta meg. A 
fehérszakállú öreg úr kegyelettel ápolja 
a Jókai-kultúszt, az udvaron fölállít
hatta Jókai mehszobrát, amely a buda
pesti Stróbl-szobor mintája után ké
szült és miután a nagy-villához vezető 
lépcsőt fölszedték, még annak a köveit 
is megőrizte. Bent a villában legnagyobb 
a becse annak a néhány bútordarabnak, 
amelyet' a hagyomány szerint maga Jó 
kai használt. Szekrény, aranyos tükör, 
fotell, pár szék és egy virágtartó is van 
még itt.

A Jókai-villa más lett azóta, hogy 
1870-ben felépült. Fesztyné, akit a fü
redi adatok ellenőrzésére fölkértem, azt 
mondotta, hogy azt a műtermet bizony 
nem az ura kedvéért építették a villa
tetőre. Nem is festett ott soha, hanem 
mint leány ő maga fönt a kisvíllában 
dolgozgatott. Az ateliert. Mihelíní, olasz 
származású veszprémi gazdag ember 
csináltat!a, aki nyugalomba vonulása 
után dilettáns festő lett. Míhelinítöl 
aztán Jókai-Ihász Lajos főispán vásá
rolta vissza a nyaralót.

Jókai Mór keveset járt a villán kívül. 
Egy időben zártkörű asztaltársasaga 
volt a mai Grand Hotel kávéházban. 
Csemegi Károly, a nagynevű jogtudós, 
Kétly Károly báró az orvostanár, 

Eötvös Károly és a kövér dr. Engel für
dőorvos társaságában ült egy-egy dél
után.

De leglöbbet Vaszary Kolossal sétált 
és református létére intim barátságban 
volt a néhai hercegprímással. Rendsze
rint a primási kertben sétálgattak és dr. 
Huray István fürdőorvos — aki szintén 
Laborfalvi-leányt vett feleségül, csat
lakozott hozzájuk.

Laborfalvi Róza halála után — 1886 
őszén — Jókai majdnem egy évtizedre 
elmarad Balatoníüredröl. De aztán újra 
állandó vendég lett, mert a fürdőzés 
sehol annyira jót nem tett számára.

T. K.
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A gunyhó
Irta: Nyáry Andor.

Az ember mindenáron el akart válni 
a feleségétől, az asszony azonban hal
lani sem akart erről.

Már közel két esztendeje vesződtek 
így, de hiába volt minden, a lörvény nem 
választotta el őket, mert nem talált erre 
okot.

Egyik napon azonban hirtelen meg
fordult a kocka.

A menyecske azzal a hírrel lepte meg 
az urá", hogy jól van na, beleegyezik, 
váljanak el, de minél hamarább.

Az ember elgondolkozott:
— Hogy váljunk el?
Igen gyanúsnak találta, miért akar 

az asszony olyan hirtelen és olyan ha
marosan elválni. Itt — gondolta — ku
tya jár a kertben.

Hogy az asszonyt bosszantsa, egy
kedvűen kijelentette:

— Ráérünk.
Most meg az asszony akart minden

áron válni, az ember azonban hallani 
sem akart róla.

Dömötör gazda a háza előtt üldögélt 
a pádon, pipázott'.

A szomszéd meglátta, átment hozzá.
Beszélgettek.
Kezdték az időjáráson, aztán a ter

mésen s mikor már a ház és a gazdaság 
körül megtárgyaltak minden szükséges 
dolgot, a szomszéd rátért az asszonyra:

— Nem válik?
Dömötör megszívta a pipáját:
— De akar.
— Akkor nincs baj.
— Nincs.
— Elválasztja a törvény.
— Eb — sercentett az öreg. — Csak

hogy én nem akarok.
A szomszéd furcsállotta a dolgot, rá

nézett:
— Nem akar? . .  . Aztán miért?

Mert az asszony akar.
Aztán elmond'a, hogy mit gondol az 

asszony pálfordulásáról. Bizonyosan 
van valakije, s el is venné, ha elválna 
tőle.

A szomszéd bólintott:
ZT Én is úgy vélem.
Dömötör tűzbe jött:
— Csakhogy én nem válók el.
— Ne is!

— Visszaadom neki a kölcsönt.
— Úgy is köll!
Elhallgatlak, pipáztak. A két száron 

keresztül két oszlopban szállt a füst.
Nagysokára a szomszéd megszólalt:
— Hallja-e kee!
— No!
— Mondok egyel'.
— No!
— Én aszondom, Katinak van vala- 

kije.
— A feleségemnek?
— Annak.
Dömötör a szomszédra nézett:
— Hiszen én is aszondom.
— Azért akar válni.
— Hát persze!
Megint elhallgattak.
Jó  idő múlva megint a szomszéd 

kezdte:
— Ez nem jól van így.
— Hogyan?
— Hát hogy mind a ketten válni 

akarnak, aztán még se vá’nak el.
Dömötör úgy üli a pádon, mintha szo

borrá dermedt volna:
— Én nem akarok.
— Azt tudom. De ha Katinak nem 

volna valakije, akkor akarna kee.
Dömötör bólintott.
— Akkor akarnék.
A szomszéd kiverte a pipáját s mikor 

lassú poni’ossággal elkészült vele, kissé 
hátrább tolta magát a pádon, aztán el
mondta, hogy ő a jó szomszédság ked
véért tudna az állapotukon segíteni úgy 
is, hogy Dömötör is elválhatna, aztán az 
asszony se lenne azé, akit szeret.

Erre már Dömötör is kiváncsi volt:
— Hogyan? — kérdezte pislogva.
— Hát úgy, — magyarázta a szom

széd, — a szőllőmben van egy gunyhó. 
Tudja kee.

— Tudom.
— Egyik délután kimegyek a szőllő- 

be, a keeé szomszédos az enyimmel.
— Hát azután?
— Valamiféle ürüggyel küldje ki 

kee a Katit.
— A szőllőbe?
— Oda.
— Hát aztán?
— A sógorát, meg a komáját küld

je be előre a kukoricásba.
Dömötör úgy figyelt, még a szeme 

pillája se mozdult.
— Aztán?
— Aztán én majd módját ejtem, 

hogy Katit behívjam a gunyhóba.

— Minek?
— Hát hogy benn legyen.
— A gunyhóban?
— Ott.
— Mér?
— Azér, hogy a sógora, meg a ko

mája meglássa, hogy velem volt a 
gunyhóban.

— Éhen!
A szomszéd szaporán beszélt:
— A tanuzásra a törvény clválaszt- 

j ja, annak meg nem köll, aki el akarná 
j venni. Az egész falu tudja, hogy ve- 
í lem volt a gunyhóban.

Dömötörnek ietszelt az ajánlat, a 
szomszéd jó szomszéd volt, aztán nőt
len is. A dolognak ez a része nem oko
zott neki gondot.

Hát abba maradtak, amit a szomszéd 
ajánlott.

Esőre hajlott az idő.
A menyecske a szőlőt kötözte.
A kukorica szára megrebbent.
A sógor, meg a koma megérkeztek. 

Nagy óvatosan lehuzódtak a sűrűség
ben és lesték a gunyhó!. Várták, hogy 
mi lesz.

A szomszéd pipaszó mellett balla
gott a dülőúton.

A sógor felneszeit:
— Gyün.
Hogy jobban lássanak, négykézkib- 

ra álltak és úgy leskelődtek.
Mikor a szomszéd odaért a menyecs

kéhez, szívesen köszönt:
— Aggyon Is len!
— Kendnek is!
— Jó  munkát!
— Az megvan. Több is van belőle, 

mint köllene.
A szomszéd az égre nézett:
— Esső lesz!
— Az ám, — szólt a menyecske, — 

pedig szeretném még elvégezni ezt a 
pásztát.

A szomszéd is dolgozott, a menyecs
ke is.

Az eső megeredl.
A szomszéd a fejébe húzta a kala

pot:
— Esik.
A menyecske magára terítette a felső 

szoknyát, hogy a külseje ne ázzon:
— Hazaver, mielőtt a pásztát beve- 

gezném.
— Talán eláll.
— Lehet1.
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A kukoricás szélén gyér füst kari- 
kázott.

Dömötör szomszéd is megérkezett, ő 
is kiváncsi volt az eseményekre.

Az eső ahelyett, hogy elállt volna, 
mindig jobban rájött.

A menyecske sóhajtott:
— Nem áll el.
A szomszéd biztatta:
— Talán.
A menyecske addig sietett, a szom

széd addig bízta'ta, amíg az eső szakad
ni kezdett.

A menyecske felsikoltott:
— Szent Isten!
A szomszéd a gunyhóra mutatott:
— Gyerünk a gunyhóba!
Azzal futóra s pár pillanat múlva vé

dett helyen voltak.
S bár az eső a hdsó oldalról jött, a 

huncfut szomszéd azzal a nesszel, hogy 
bever az eső, behúzta az ajtót.

A sógor megvakarta a füle tövét:
— A zannya!
Mert az öreg mindent akart látni.
A komának melege let!:
— Ez mégse járja világos nappal!
Hivatásuk tudatára csak akkor éb

redtek, amikor Dömötör gazda sötét 
alakja megjelent a pipa mögött és iá- 
jok szólt:

— Láttátok?
— Láttuk!
— Akkor gyerünk!
S három bús magyar a szakadó eső

ben furcsa gondoktól gyötörve haza
kocogott a síkos úton.

Az asszony sírt, esküdözöüt az ár
tatlanságára, a sógor és a koma azon
ban, mint kérlelhetetlen végzet tanús
kodott.

Az asszony hazament. Dömötör, a 
szomszéd, a sógor, a koma a nagy bol
dogságra akkorát ittak, hogy harmad
napra keveredtek haza.

Elmúlt pár nap.
Dömötör a tehenet etet'.e.
Megállt, felfigyelt.
A szomszéd udvara felöl furcsa han

gokat hallott.
Mintha Kati nevetgérezett volna.
Odalábujj hegyez a kerítéshez s a ha

sa dákon átkukucsgál.
Visszahökkent.

A felesége a szomszéd ölében üldö
gélt és ugyancsak cirógaba és csücsör- 
gött neki.

Erre az istentelenségre Dömötör gaz
da már igazán megmérgesedett, elfeled
kezett a vállásról, mindenről, álvetette 
magát a kerítésen és ökölbeszorított 
kézzel megállt a szomszéd előtt:

— Hogy mered a feleségemet, te gaz
ember!

A szomszéd felállt:
— A feleséged? . .  . Csak volt. Most 

már semmi köze hozzá. Elvált tőle.
Dömötör összezavarodott:
— Jó, jó, — makogott. — De miért 

ölelgeted?
— Azért, mert szeretjük egymást.
— Szeretitek? — akadt fenn Dömö

tör. — Mióta?
— Legalább esztendeje.
Dömötör nagyot nézett:
— Esztendeje? — tűnődött. — Iiát 

aztíáni miért nem mondtad előbb, hogy 
szereted Katit?

— Azért, — felelt őszintén a legény, 
mert ha megmondtam volna, nem vált 
volna el tőle. Én meg feleségül akarom 
venni.

Séta a tavaszban
Estefelé sétára indultam.
Szeszélyes alakú habosfelhők szállin

góztak Rákos mezeje fölött. A tavaszi 
szántás friss illatot lehelt, üde zöldben 
pompázott a velés, a Rákos-patak fris
sen, vidáman csobogott a Duna felé.

A Grassalkovich-féle, hajdani vadász- 
kastély előtt nyurga, megkopasztott fa 
mered égfelé. Hegyén gólyafészek. Az 
öreg gólyamama féllábon kémleli a 
messziséget.

Ismerősökkel találkozom.
— Hazafelé?
— Hazafelé.
— Hál’ Istennek, megjött, a szépidö!
Ismerősöm utottan, fáradtan legvint

kezével. Búcsúzunk.
Törődött, fáradt hivatalnokember.
Agyongyötri a gond, a munka. Hogy 

is érdekelné a tavasz?
— Tüzelőt szedeget, nénike?
Rámnéz.
— Holnap nincs mivel főznöm.
— Ideje, hogy megenyhült az idő . . .
— Hát bizony, elég hosszú volt a tél.
— Itt a tavasz . . .
— Itt.
A nénike nem szól többet. Egy fa- 

tuskó felé tipeg. Kötényébe emeli és 
boldogan mosolyog. A fat.uskón holnap 
ebédet főz . . .

A patak mentén ifjú pár sé'álgat.
Boldogok.
A leány a fiú vállához hajol. Egy

máshoz ér az arcuk. Másfelé fordulok. 
Bizony, nem illik figyelni őket. . .

Magambamélyedten sétálok tovább. 
Ezer tarka rím muzsikál bennem. Va
lamennyit eldalolták már a tavaszró’. 
Csak más szavakkal.

Milyen különös is a tavasz! Rímekre

Irla: György Lajos.
csalogatja az!‘, aki szemléli és hidegen 
hagyja azokat, kik benne szenvednek, 
verítékeznek.

Fáradt, kopott ruhájú ismerősöm 
kézlegyintéssel üdvözli a tavaszt, lalán 
nem érdekli, talán keseríti a megujju- 
lás kora. Talán régi elhervadt tava
szokra gondol . . . Az öreg nénike fa
hulladékot szedeget. Őt sem érdekli a 
zsendülés, a rügyfakadás. ő már nem 
zöldágat, tavaszüdvözletet keres, neki 
tüzelő kell, — fatuskó, elszáradt élei. 
És az ifjú pár? . . . ők sem a tavasznak 
örülnek. Csak egymásnak . . .

Bolondos poéták, de sokmindent is 
magyaráztok bele a tavaszba! Mennyi 
mindent fecsegtek össze a rétről, vad
virágról, patakról s miegymásról!

Édes tavasz! — Szép és gyönyörű 
vagy, de mindezeknél többet látok ben
ned. Erőt.

Igen, erőt, ami fölszinre zöldelteti a 
csirát, ami életre fakasztja a rügyet, 
ami elhozza a levegő tisztító szelét. 
Igen, erőt látok a tavaszban és ez az 
erő nagy, szent gondolatok szárnyán 
lendíti magasba a lelket.

Milyen hatalmas érzés: romantika, 
érzelgés nélkül tekinteni a tavaszba. Mi
lyen nemes gondolat: örökerőnek, tör
vénynek tekinteni a tavaszt!

Lejár az élet, csak a korai tavaszok 
keserű utóíze marad a szívünkben, el
sorvad a láng, szétfoszlik a mámor és 
csak a romantika marad meg belőle.

Bölcsesség, dicsőség úgy tekinteni a 
tavaszt, mint az erő szent szimbólumát! 
íme, az én életem lepereg, az én ta
vaszom télbe dermed, én elmúlok, de 
tavaszok egyre következnek. Tavaszok 
jönnek, tavaszok mennek és az én fehér

fejem körül kizsendül a május; bolon
dos, kedves virágzással karol át a ta
vasz; a gyermek, az ifjúság.

Milyen magasztos gondolat: küzdeni, 
de megnem törni, szenvedni, de nem 
csöggedni, elmúlni és nem irigykedni, 
szeretni és — örökké szeretni! Szeret
ni ifjan, férfimódon s öreg fejjel is az 
életet, a tavaszt1, a jövendőt! . . .

Sötétedik.
Hazafelé indulok. Mint virágszirmot 

a szellő: lelkemet magasba hajtja az 
erő, a tavaszi világ gondolatéríelö ere
je. Fergeteges, szent, nagy lendületfel 
emel a hétköznapok fölé.

És most fogadkozom: nm, sohasem 
legyintek a tavaszra! Nem, sohasem 
keresem az elszáradt gályát! Nem, so
hasem kesergem a régelcsattant csókol!

A tavasz áldott erejét érzem . . .

A hold ragyog Kitört bércein
Irta: Li-Tai-Po. (Ku. 699—762,)

A Tien-san fölött ezüstösen ragyog 
A hold korongja bús fe lhők  között.
A tengertől is ah de m essze vagyok, 
Honnan végtelen úton búgó szél szökött,
S bömbölve rohan Jii-m on vár felé. 
Ching — hajt védeni a  hordák ellenébe', 
Egy harcos indul a mongol nyíl elébe, 
Annyian elmentek, ‘s vissza vaj' ki jött?  
Nem tudja senki: a harctér véröntözött. 
Az égre tekint a hős végvári csapat,
S búsan gondol a hazai fö ldre ,
Sóhaj, panasz a szívben, a szájon lakat.
Ó éjszaka hozd m eg: szabadulásukat!! 

Kínaiból fordította: Dr. Agner L ajos .
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Nagyíiszíeleíü úrélmal
Husvét ünnepe közeledett. Kint 

kertben vidáman nevetgéltek a korai 
virágok; a madarak jókedvűen lakmá- 
roztak a hernyókból és vigyázatlan bo
garakból. A nagytiszteletü asszony az 
udvaron boldogan mosolygott egy tarka 
piros lepkére, hisz aki ilyet lát elsőnek 
az esztendőben, azt mondják, egészsé
ges lesz. De aztán elkergeti a gondola
tát: „hess te csúnya babona" s ugyan
csak siet a konyhába, sok most ott a 
dolog ilyentájba.

A fiatal papkisasszony ott ül a rend
beszedett kicsinosított virágos kertben 
az illatos almafa alatt s ölében olvasat- 
lanul pihen a könyv, hisz ott áll előtte 
a fiatal tiszteletes úr, az édes apja káp
lánja Hollós, s bizony huncut szemé
ben is akad olvasni való, rejtvény, út
vesztő, vagy a jó Isten tudja micsoda.

A nagytiszteletü úr fogoly. Ott gör
nyed az esperesi iroda tölgyfából fara
gott asztalánál, előtte inta, toll, biblia 
s egy hosszú írás, a húsvéti prédikáció 
impuruma. A nap beragyog, sugarai ott 
táncolnak a papíron, ott ragyognak a 
bodor pipafüstben, mit a nagytiszteletü 
űr gondolataiba mélyedve sűrűn ereszt- 
get az alacsony mestergerenda felé. — 
Hej nem kis dolog ám egy ilyen szép 
húsvéti prédikáció. Különösen az olyan 
papnak, aki még nem mondott el egy 
beszédet sohasem kétszer, akinek szív 
és ész diktálja a mondandókat, na meg 
akinek a beszédét messze tanyákról is 
bejönnek meghallgatni a hívei.

Gondolatai közben kitekint, a szép vi
rágos kertbe s tekintete ott pihen Hol
lós káplán úron, akinek bizonyára köny- 
nyebb és jobb a dolga, míg a fiatal pap- 
kisasszony fodros ruháján, hamvas ar
cán és gesztenyebarna fürtéin legelteti a 
tekintetét.

— Hej, hej, csak jó is fiatalnak len
ni, gondolja a nagytiszteletű úr s meny
nyivel boldogabb a fiatal káplán, mint a 
magamfajta esperes!

Pedig még a nagytiszteletü úrnak 
sincs oka a panaszra, hisz ha itt-ott dí
szeleg is már egy-egy ősz fürt sűrű fe
kete hajában s ha egy kis ráncocskát vé
sett is az idő szép magas homlokára, 
azért hála Istennek nagyobb baj még 
nem igen van. A reuma csak, vendég a 
háznál, az apetitust is rendbehozza egy 
kis karlsbadi kúra s a nemzetes asz- 
szony: a parókia idősebb Juliskája még 
mindig szép az asszonynép között. Ilyen 
és hasonló világi gondolatok rajzanak a 
nagytiszteletü űr fejében, — mintha bi
zony ez a napsugaras, madárdalos ta
vaszi fény egy kicsit őt is megzavarta 
volna! De egyszerre megszólal a háta 
mögött a kakukos óra: Kakuk, kakuk, 
kakuk, kakuk, — s aztán becsapódik a 
kakukmadár kicsi házikóján az ajtó s is
mét csendes lesz minden, csak az óra 
ketyeg,-kattog tovább. — S a nagytisz
teletü úr csodálkozva fordul hátra s te
kintete a jó öreg órán nyugszik:

Lám, lám, milyen élesen, szinte 
mérgesen kiált a jó öreg madár, pedig

Irta: Buchwald Andor.
már ide s tova huszonöt éve méri az 
időt s neki nincs pihenője, megállása 
soha! Mily kitartós a kötelességteljesí
tésben! S mily harsányan kiáltja az 
órákat, mintha csak mondaná: „Embe
rek siessetek, az órák repülnek, a napok 
múlnak!"

S a nagytiszteletü úr lehajol az ab- 
banmaradt írása fölé, a napsugár hiába 
táncol a feje fölött, a tiszteletes úr nyu
godtan teheti a szépet tovább, az espe
res úr ír, sorai gyorsan szaporodnak, a 
kakukos óra diktál:

„Testvéreim! Vigyázzatok! Ha ködös 
őszi időben, fekete éjszakában jártok, 
ha utatok mocsáros lápon, erdementi tit
kos dülőútakon vezet, vigyázzatok! S ha 
lelketekre a bánat, a kétségbeesés köde 
nehezedik, ha szíveteket a sötét éjsza
ka, az erdő titkos zúgása lázasan dobog
tatja: csendüljetek a viharban, nyugod
tan álljatok az éjszakában: Vigyázza
tok! De vigyázzatok a napsütésben, a 
tavaszi enyhe virágbontó napsugárban 
is, vigyázzatok a forró nyár perzselő 
majd ellankasztó nap füzében is, hogy 
lelketeket sem az egyik alattomos be- 
tegségei, sem a másik megtörő s vihart 
hozó ereje meg ne ejtse, le ne tipor
hassa!

Se ne fagyjatok, se meg ne égjelek! 
Vigyázzatok! „Kakuk, kakuk",

S a napsugár mindig jobban távozik, 
a dalos madarak halgatabbakká válnak, 
csendes nyugalom terül a tájra, csak a 
nagytiszteletü úr ül nyugodtan asztalá
nál s szántja tollával a fehér papirost. 
Csak öreg, kitartó barátja kiállja to
vább időről-időre, „Kakuk, kakuk" . . .

Épen csak a vacsorát hogy elköltöt
ték, már is menekül vissza az esperes 
úr csendes, meghitt irodájába. Hiába, 
ez az ő legkedvesebb tanyája, itt bon
togatja képzelete szárnyait, itt csiszolja 
gondolatait. S itt néha-néha mintha 
szólna hozzá egy felsőbb hang. melyet 
annyiszor keres, — mely nincs a fala
kon, nincs a könyvek poros foliansain... 
csak bent az öreg test őrök ifjú lelké
ben . . .

— Jöjjön, jöjjön kedves öcsémuram, 
hívja maga után a fiatal tiszteletest, 
hagyjuk az asszonyokat, főkép ha rossz
kedvűk van, ha zsörtölődnek — Betér
nek, leülnek, jószagú, igazi muskotály
ra gyújtanak, közben csendesen felel- 
getnek egymás szavaira:

— Abban igaza van a feleségemnek, 
hogy mostanában a kis Juliska minde
nét elveszti, jegvzi meg hamiskásan az 
esperes úr; — öcsém-uram is oka en
nek.

— Értem a célzást nagytiszteletü 
uram, de tréfa ide, tréfa oda, itt való
sággal zsivánv jár a ház körül, mert 
nemcsak a kis nefelejcs gyűrű veszett 
el, — eltűnt már sok apróság, csak nem 
mertünk szólni a nagytiszteletü úrnak.

— Ejha, ez aztán szép dolog; hát 
sokra vittem, hogy már a saját portá
mon is zsiványok tanyáznak. Aztán ki 
lehet az a gézengúz?

— Hát azt jó volna tudni, de a z  a baj 
épen, hogy senki sem tudja; én az iga
zat megvallva a mindenes fiúra gyanak
szom, — ma is, mikor a kis barit és a 
borjút behajtotta az istállóba, mi pedig 
a hűvös este közeledtére az ambitusról 
bekerültünk és a kis Juliska cimbal- 
mozni kezdet, véletlen láttam, hogy a 
fiú rögtön ott termett, ahol délután be
szélgettünk s alka*nasint megtalálta a 
gyűrűt s eltette

— Ejnye a nemjöjat, hát ilyen fiú ez 
az Andris, — hisz még alig bujt ki a 
földből; a csizmából ki sem látszana, 
na csak én egyszer megcsípjem.

Hanem hát hallgassa csak meg az 
orációmat, aztán jól figyeljen . . ,

*
* #

. . .  Hát bizony szép volt az az oráció, 
tetszett is nemcsak a fiatal tiszteletes- 
nek, de az egész ünnepi gyülekezetnek. 
Pedig voltak elegen, tele volt a temp
lom, talán senki sem maradt otthon.

S a kemény nyakak meghúzódtak, a 
fejek mind a szószékre szegződtek, mi
kor a nagytiszteletü úr kemény, de 
mégis barátságos hangján feléjük 
zúgta:

„Atyámfiái vigyázzatok! Ha le.lke- 
tekre köd ül, ha fejetekre sötétség ne
hezedik. ha szívetek s lelketek a fekete 
éjszakában iránytalanul tévelyeg, el ne 
essetek, vigyázzatok! Napsütésben ha a 
szerencse rátok nevet, a nap nyári he
vében ha indulatok tüze hajt bennete
ket, a szenvedély korbácsolja lelkete
ket, vigyázzatok! — Ne csüggedjetek, s 
el sem bízzátok magatokat. Gyászotok
ban — s ki ne gyászolna ma e szegény 
hazában, — a ragyogó múlt adjon erőt, 
a biztató napsugaras jövő lelkesedést. 
Lássátok, megszólalt mögöttetek megint 
a pacsirta, erdő mélyéről kiált a kakuk: 
nem igaz az, hogy ami elmúlt vissza 
nem jő! Visszajön az, csak akarjátok, 
csak vigyázzatok, s az Isten segíteni 
fog!"

A nagytiszteletü asszony bocsánatké- 
rően emelte tekintetét a szószék felé, s 
lassan, észrevétlen sietett ki a templom
ból . . . Kívülről a jó Ripp hangos uga
tása zavaróan hallatszott be a temp
lomba.

— Ugyan mi baja van a csúnya jó
szágnak?!

Ripp a parókia máskor szelíd farkas
kutyája csúnyán elbánt a kis Andris 
mindenes fiúval. Nem mondhatná senki, 
hogy ünneplő ruha volt rajta, de azért 
igen megtépázta a viselteset is; aligha 
a lábába is nem kapott egyet-kettőt.
Na de igy jár, aki ilyen nagy napon is 
templomkerülő.

— Hát téged mi lelt András?
— Ja j kézit csókolom — nagytiszle- 

letü asszony, ne tessék bántani, nyögött 
a kis Andris legény. . .  de tovább se- 
hogysem tudta folytatni a szól.

Na de nem is volt már más beszédre 
szükség, annál beszédesebb volt a far
kaskutya. Farkcsóválva szaladt az espe-
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resi iroda felé, aminek nyitva volt a ket
tős ajtaja, bizonyságul, hogy ott várat
lan vendég járhatott. A papné a kutya 
uán sietett, s a jó esperes irodáját 
ugyancsak felkavarva találta. Valaki 
járt ott, motoszkált, keresett valamit.

Valamit? magát az öreg kakukos 
órát, aminek csak hült helye ásítozott a 
faion.

A nagytiszteletü asszony bánatosan 
nézett körül, s félve gondolt jó urára, 
kinek az ünnepét igy elrontotta, tönkre
tette az a sehonnai András . . . Mert ő 
volt, most már bizonyos, — ki lett vol
na más?

De hol van, merre jár az a gazem
ber, — hova tette az órát? Hült helye 
van már annak, ki tudja, hova szökött 
az istentelen zsivány.

Szelíd, de kötelessége teljesítésének 
tudatából boldog tekintettel siet a nagy
tiszteletü úr a templomból hazafele. — 
Ugyancsak sokan várják a hívek. Ugyan 
mi történt, hogy így körülveszik a há
zát?

— Zsivány, gazember. — Hogy ilyen 
is van a világon?

Ejnye de furcsa mindez, ezen a szép j 
szent napon! Odabent aztán megtud 
mindent. — Szomorú szívvel nézi a jó 
öreg kakukóra heyét, majd megsiratja

az öreg barátot, az idő mérőjét, mun
kára serkentőjét.

— Ugy-e megmondtam nagytiszteletü 
úr, hogy Andris a szarka! — mondja 
hamis mosollyal Hollós káplán úr.

— Mondta, mondta, — zsörtölődik az 
esperes, — aztán miért hagyta — ha 
tudta mindezt uramöcsém. — Aztán hol 
az a gazember, — mit csináljak most 
már vele!

Ki tudja milyen bánatosan ültek 
volna le az ebédhez, s hogy milyen fá
jó húsvétja lett volna a nagytiszteletü 
úrékhoz, ha váratlanul vendégek nem 
toppannak a parókiára!

Cifra, keménykalapos urak, magya
rosan pödrött bajuszú öreg presbiterek, 
virágosán díszített magyarruhás lányok 
köszöntik a nagytiszteletü urat, mivel 
hogy kiszámították, ma van éppen 
huszonöt éve, hogy felvette a palástot. 
Eljöttek hát megköszönni a mai szép 
beszédet, a régi sok szép szavalmányt 
és mindazt a jót, amit tett értük, gaz
dagért, szegényért, úrért, parasztért.

— Szó sincs róla, meghatva hallgatja 
a nagytiszteletü úr a szép megemléke
zést, illetődve veszi át a sok szép virá
got, csak az az Andris, az a kakukos 
óra nem tud kiverődni a fejéből.

Na de azért már csak ott marasztják 
egy kis áldomásra a vendégeket. . .

Mikor aztán távoznának, megszólal 
Kiss Mózes a legügyesebb presbiter is, 
hogy hát — ha nem illetlenség, térné
nek be az esperesi irodába is, mivel 
volna még ott is valami elintézni való.

— Na hát gyerünk uraim!
S íme, mikor belépnek, épen egy óra 

van s a nagytiszteletü úr meglepődve 
tekint a jó kakuk óra helyére . . . Mint
ha csendes muzsika, elmúlt idők zejiéje 
zúgna feléje. Az öreg kakuk óra helyett 
antik, de díszes falióra van a falon s 
zengő hangon üti az időt s utána régi, 
elmúlt idők dalát muzsikálja!

— Ne haragudjék a nagytiszteletü ör, 
de bizony mi kicseréltük az öreg kakuk 
órát olyanra, mint amilyenről réges- 
régen mesélt nekünk, amilyet fiatalabb- 
korában szeretett volna.

Andris gyerekkel kellett a huncutsá
got végrehajtani, azért hát hadd térjen 
vissza az is a borjú mellé, a Ripp eléggé 
belemarkolt a bokájába!

— Megérdemelte fiaim, mert a 
lányom kis nefelejtcses gyűrűje még 
sem került meg!

— Itt van édes apám — lép ki a pün
kösdi rózsa színében Hollós, biz azt én 
loptam el, hogy a mai napon egy kari
kagyűrűt adjak érte.

— Ha ugyan megengedik?!
Hát persze, hogy megengedték!

Apróságok Jókairól
Irta: Dr. M ező Ferenc,

I.
Avult-fakult foliánsokat forga

tok: a Bach korszak első éveiből 
való újságok. Az önkényuralom 
rémségeit rögzíti elém a sárga pa
pír fekete betű-tengere. A beso- 
rozás elöl megszökött honvédeknek 
személyes leírása”, Haditörvény
széki ítélet", ,.Haditörvényszék ál
tal halálraítélés" , . . vigasztalan 
egyformaságban követik egymást. 
Mennyi jaj. mennyi gyász, mily sok 
könny minden sor mögött! Itt-ott, 
az egymást szüntelen kergető si
vár képek közt átszürődik egy-egy 
fénysugár: a magyar kultúra. Ol
vassuk, hogy „Hollósi Kornélia, a 
kedves magyar csalogány, Baden- 
ben a legnagyobb tetszéssel éne
kelt". hogy netn feledhetik „Eg- 
ressy Gábor remek játékát". Ke
vésszámú írónk, ha halkan hallatja 
is hangját, ébren tartja a nemzeti 
öntudatot; gondolataik eljutnak 
oda, ahová szánták, az elgyötört 
honfitársak leikébe és vigaszt nyúj
tanak a szenvedőknek, erőt köl
csönöznek a lankadóknak.

Erre a szomorú időre esnek J ó 
kai első komolyabb sikerei. A sza
badságharc leveretése után egy- 
ideig az a veszedelem fenyegeti, 
hogy mint forradalmárt, őt is be
sorozzák az osztrák ármádiába. 
Kénytelen hónapokon át a főváros
ban és környékén bujkálni, ez idő 
alatt nevét sem meri használni s 
írásai egy darabig ,,Sajó" álnév 
alatt jelennek meg.

Nem lehet érdektelen, hogyan 
vélekedtek kortársai ezidötájt nap
világot látott munkáiról. Hadd ál
lítsunk össze egy kis mozaikképet 
az e gykorú kritikákból.

..Elhagyta a sajtót .Forradalmi 
és csataképek 1848—9-ből, írta

Sajó". Sajó tagadhatatlanul egyike 
legjobb novellaíróinknak. Minden 
műve lángoló fantáziával van írva, 
a legmegragadóbb képeket találjuk 
föl bennük, gyönyörű költői nyel
ven elmondva. Itt kiadott müvei 
közül legszebb a Bródy család s 
az Ércleány — (mely az Emlék
lapok Il-ik  füzetében közölve is 
volt.) Mindkettőnek tárgyat az er
délyi véres polgárhad adott. Az 
első a stureczi átvonulás, a másik 
a szolnoki csata. A ..vörös sipkás", 
„Komárom" ,.egy bál”, kisebb, de 
hasonlag gyönyörű beszélyek. A 
humor terén hasonló sikerrel mű
ködik. A szélkakas jeles korszerű 
genrekép". (Magyar Hírlap 1850. 
júl. 25.)

*
,,Jókai Mórt, a tehetségdús s 

egyik legnépszerűbb novellistánkat 
örömmel üdvözöljük a komoly 
dráma terén . . .  E tér nálunk kü
lönben is elég parlagon hever . . 
Két vígjátéka, a ,,Két gyám" és 
az ..Elbujdosott" (azonos az iroda
lomtörténeteinkben „A földön 
futó" néven ismertetett drámával), 
mely néhány évi időköz alatt ke
rült színre, a napi érdekű népszín
művek sorába tartozik és sem iro
dalmi, sem színpadi értékénél fog
va tartósabb hírt és benyomást 
nőni hagyott maga után". .Magyar 
Hirlap 1851. nov. 19.)

,.A nemzeti színházban adatott 
nov. 29-én Dalma, dráma 4 felvon. 
Jókaitól. A címszerepet ezúttal is 
Jókainé adta. Zajos tapsok és ki
hívások mint az első adatáskor". 
(Budapesti Viszhang 1852. XXIV, 
szám.)

„Jókai Mórtól legteiimékenyebb 
és egyik legkedveltebb írónktól e 
napokban ismét 2 kötet novella ke- 
került ki a sajtó alól .,Hangok vi
har után”, cím alatt. Ajánlatra 
nincs szükség, rég bírja ő már a köz
szeretetét és tiszteletet; csak any 
nyit mondunk, hogy ki birni akarja 
az érdekteljes olvasmányt, siessen 
vele. mert mi vagyunk a mondók: 
hogy nem sokáig lesz kénytelen a írná 
sodik kiadásra várni már pedig ily 
kedves olvasmány élvezetétől csak 
pár hóra is megfosztva lenni nem 
mindennapi fájdalom egy müveit s 
az irodalom által érdekelt lélekre 
nézve. Tartalma az érdekgazdag ol
vasmánynak következő: Az első 
kötetben: ..Warchoniták és a má
sodik kötetben: ..Fortunatus Imre" 
és a „Kalóz király". Ára (belbecsé
hez mérve szerfelett csekély) 2 fr. 
p." Budapesti Viszhang 1852, XV. 
szám.)

t
E korszakban nagy lett a kelen

dősége a kaland árioinoknak • Előbb 
Mtíller Gyula akkoriban jónevű 
könyvkereskedő adott ki néhány 
éven át egy ú. n. ,,Nagy Naptár"-t, 
1853-ra Jókai is megpróbálkozott 
„Országos nagy naptár" foilytono- 
A közönség — úgy látszik — szí
vesen fogadta, legalább is így ol
vassuk Szilágyi Virgil lapjában: 
,.A Jókai Mór által szerkesztett 
,,Országos nagy naptár" folytono
san a legnagyobb részvétneík és 
kelendőségnek örvend; mire mind 
tömött érdekes tartalma, mind ki
állítása csínjánál fogva egyaránt 
érdemes is”. (Budapesti Viszhang" 
1852. XXII. sz.)

Jókai a francia romantikusok ha
tása alatt írt első drámáival mérsé
kelt sikert ért el. A hulla férje cí
mű drámája is — 1801. nov. 15-én 
volt a bemutatója, — két előadás 
után lekerült a műsorról. A Hölgy
futár szerint ugyan a közönség 
szimpatikusán fogadta a darabot s 
a fiatal szerzőt többször kitapsolta, 
de a többi lapban található kritiká
ból, meg a Nemzeti Színház följegy
zéseiből megállapítható,, hogy a da
rab megbukott. Nyomtatásban soha
sem jelent meg, éppen ezért közre
adjuk a róla szóló bírálatok közül 
a legterjedelmesebbet, amely egy
szersmind meséjét is részletesen is
merteti. E  bírálatot Bulyovszky 
Gyula írta, — maga is kísérletet 
tett a drámaírás terén, — és a Ma
gyar Hírlapban látott napvilágot, 
amely lapnak ez időtájt Jókai is 
munkatársa volt!

A hulla  férje
Eredeti dráma 3 felv. 7 szakasszal.

Irta: J ó k a i  Mór,
Először adadott november 15-én.

Mi elvontan a műtől, már magá
ban a tekintélyesebb irodalmi erők 
próbálkozásában is nyereséget lá
tunk drámairodalmunk fejlesztésére 
nézve. S ezt annál nagyobb haszon
nal, mennél inkább oly téren és 
irányban történik az, mely dráma
irodalmunknak bensőbb értékű és 
maradandóbb becsű termékbeni föl- 
virágoztatását eszközölheti.

E mű tárgya idegen. Történethe-
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lye Paris; — noha irányában, a 
színhely megnevezése nélkül is vilá. 
gosan elárulná a légkört, melyből 
meríttetett; elárulná a Bouchardy- 
és Anicet-féle iskolát, melynek jelen 
mü — ha nem utánzása — mioden 
esetre hü visszatükrözése.

Egy percig sem kételkedünk, 
hogy drámairodalmunk terjeszté
sére, jövőjére, a közönségrei viszo
nyos hatására nézve sokkal jobb 
lenne, ha végre föltaláltatnék azon 
nemzeti föld, melyben drámairodal
munk önállóan, tisztult művészeti 
szabályok mellett nemzeti sajátos
ságainkkal, ízlésünkkel szoros ro
konságban virágozhatnék föl, — 
erre nézve azonban Shakespeareünk 
születésére még vámunk kell. Okos 
beszéddel, elfogadathó tanácsokkal 
az irányt kijelölhetjük, a pályát 
előre egyengethetjük számára, de 
az egyénre, ki sejtett vágyainkat 
betöltse, várni és ismét csak várai 
kell.

Hogy a „hulla férjének*' szerzője 
jelen darabjában nem az, akire e 
szempontból várunk azt eleve is ki
mondjuk. De még nem vagyunk ott, 
hogy drámaírónkkal a tárgyon k í
vül Imásról ne szólhatnánk.

A franciák találtak a nagy közön
ség számára egy vonzó iskolát, mely 
6Ötét rendkívüliségeik gyűjteménye, 
melyben a lélek a természeti örök 
formák helyett lepedőben kísért. 
Hogy a „hulla férje" ehez hajlik, 
tagadhatatlan; mi azonban mellőzve 
e tért, pusztán mint színpadi ter
mékről szólunk róla. Nem elmeive 
ki azon földből, melyben növelhetett, 
cselekvényét elmondva drámai alak
zatáról fogunk pár szót szólani.

A darab színhelye — mint mon
dottuk — Páris.

A kor nincs megjelölve, hanem 
a mü folyamában előforduló té 
nyekből s kiváltképen az az eskütt- 
széki eljárásból látható, hogy igaz
ságszolgáltatás abban az időben 
ndm a legjobb lábon állhatott, s az 
esküttszékek is jóval tökéletlenebb 
formában ítéltek, mint jelenleg.

Marquis Barray egy hideg, gú
nyos s minden jobb érzelmek iránt 
elernyedt ik'éjenc, egy adag má- 
konnyal színhalottá teszi nejét, 
Ameliát, hogy annál szabadabb 
utat nyithasson féktelen szenvedé
lyének, mellyel Delmaure Olíva 
iránt lángol.

Barray egy szerelmi levelezést 
fedez föl, melyből kitűnik, hogy 
neje Floiron Ardent orvossal, ha 
nem is bűnös, de nélmi gyöngéd vi
szonyban állt.

Barray a nőt, kit nem talált jó
nak (?) végkép megölni, gaz szol
gája Givois által a pére la chaise- 
haloltházba viteti, hogy ott egy 
bonctanárnak eladja s élve felbon- 
coltassa, (!)

Ezalatt Olivához rohan és bevall
ja neki szerelmét.

Oliva anyjától örökségképen egy 
sajátszerű passiót nyert, hogy t, i. 
minden férfit gyűlöljön, — mert 
anyja is hitt, szeretett és gyaláza
tosán megcsalatott; s Barray egyike 
azoknak, kik anyja megcsalatásában 
eszközök voltak, Barray fejére te
hát boszút esküszik. Azon ürügy 
alatt, hogy ő csaik oly férfinak ál
dozza szerelmét, ki valami nagy

szerű titokban életét egészen ke
zébe adja, kicsalja Barraytól a tit
kot, hogy ez nejét megölte, tniről 
Barray egy saját kezével, de kelet 
nélkül bizonyítványt is ad Oliva 
kezébe.

Givois a halottházba szállítja 
asszonyát s eladja egy bonctanár
nak, ki elmenetelekor a hulla ke
zére, mint boncolandó birtokára egy 
ismertető jegyet vág. Míg Barray a 
fehér ruhában fekete szalagokkal 
kiterített halottat, kit nem szere
tett, nem szerethetett — ok nélkül 
gúnyolja, a szolga Givoisban bün- 
bánat érzelme kél föl, — segítség
ért akar kiáltani, de erőtlenül 
földre rogyik, mert gazdája a mar
quis jó előre őt is megmérgezi. A 
Lnarquis otthagyja a halottházat s 
a vonagló Givoist, előbb azonban a 
csengetyűzsinórt félig bevágja,

Barray, vagyis iskább a szerző fö- 
nebb egy pár szemernyivel keve
sebb mákonyra, most meg egy félig 
bevágott csengetyü zsinórra bízta a 
dráma folytatását.

Ha a mákony több — a marquis- 
né meghal, — s a drámának vége.

A cselekvény folytatása tehát itt 
is ott is egy hajszálra van bízva.

Ez aztán igazán tűhegyre állított 
csattanóság, mindazáltal azon isko
lában, melyhez e tnü tartozik, ez 
mind menthető, sőt erénynek lele
ményességnek mondhatik.

Givois tehát még fölkápászkodik, 
megrántja a bemetszett csengetyü- 
zsinórt. Ez elszakad, de hangot is 
ád. Givois maga azonban örökre 
elnémul. A csengetyü szavára be
rohan a felügyelő orvos, ki nem 
más, mint Floiron Ardent, Amelia 
imádója.

Itt azonban vagy a szerző, vagy 
a rendező hibázott.

Tudjuk, hogy a halottas házak
ban a halott ujjaira zsinórocskák 
alkalmaztatnak, melyek ha netalán 
a holt föléledne, egy jeladó csen- 
getyüvel vannak összeköttetésben.

Mennyivel hatásosabb lenne, ha 
az orvos a csengetyü hangja után 
ekként jönne azon gondolatra: hogy 
Amelia tetszhalott.

Egyébiránt ily gondolatokkal gaz
dálkodni kell.

Floiron életre hozza Ameliát, s 
azon ürügy alatt, hogy a halottas 
házból elrabolhatták (?) a két sze
relmes elhatározta az egyik sír
szélétől a másikig együtt maradni.

Barray Olivához rohan, a gát el 
van láb elől takarítva, adott szavá
nak beváltását sürgeti. A boszút es
küdött Olova Barrayt Amelia ha
lottas ruhájához hasonlóban fo
gadja s leírván előtte iszonyatos lá
togatását a pére la chaise-i sírkert
ben, honnan állítólag a ruhát orozta, 
a hideg, gúnyos elvetemedett mar
quis, ki halott nejét még koporsó
jában is hetykén gúnyélceivel hal
mozta, most hiszékeny lesz, mint 
gyermek, ki dajkamesét hallgat, — 
ő ki kettős gyilkosságot a legbor
zasztóbb módon volt képes végre
hajtani, most szavak hallatára ösz- 
szeborzad, lelkiismeretét föltámadni 
érezi éppen akkor, midőn kielégítet
len szenvedélyének tárgyát végre 
— habár kissé szeszélyes alakban 
is — hatalmában látja. Barray, a 
szívtelen Don Juan anélkül, hogy

meggyilkoltjai éjjeli 12 órakor kí
sértenének ágyánál, oly szívet, oly 
jellemet ölt, milyet születésekor 
sem birt. A második felvonásbeli 
Barray nem az első felvonásbeli 
Barray többé, frakkján s nadrágján 
kívül semmi egyébben többé nem 
hasonlít.

És ez a hiba, melyet Bouchardy  
és a borzadálykedvelők is az alak
festés következetessége szempont
jából hibának találnak. Ha szerző 
az új Barray helyett ügyesen a ré
git folytatja, színmüve a francia 
borzadály-drá'mák közt fényes he
lyen áll.

A harmadik felvonás a pére la 
chaisei temetőbe vezet bennünket, 
hol mint hiszik — Amelia nyugszik, 
ki azonban szerzőnek talpraesett 
humora szerint — Floiron Ardent 
kebelén nyugszik.

Barray ide — t. i. neje sírboltjá
hoz jő, hogy magát megnyilkolja, — 
s miért?

Itt a  jellemfestési következetlen
ség főfokát éri el.

Barray Olivával egybekelt, kit 
azonban most már véghetetlenül 
gyűlöl, (nem rossz éle a házasságra) 
Oliva folyvást gyötri lelkiismere
tét (hol vette)? meggyilkolt neje 
rémképeivel.

Barray tehát meggyilkolt neje 
sírjához jő magát főbelőni, talán 
hogy hamvaik egyesüljenek? — 
Barry, miután Olivát gyűlölj neje 
emlékéhez szerelemből kezd simul
ni, miután őt nelm szerelemből, sőt 
a legkiáltóbb szívtelenségből meg
gyilkolta.

Nem lehetett volna erre logikaibb 
motívumokat találni,

A temetőre semmi szükség, ki
váltképen semmi azon nagy kegye
letre, mellyel Barray neje sírja 
iránt viseltetik. Barrayt a fölfedez- 
tetéstőli retteges kergetheti ön- 
gyilkosságra, annyival inkább, Imi
vel gyilkosságának írásbeli bevallása 
egy boszuló nő kezében van, ki őt 
nem szereti. De ezért semmi szük
ség, hogy ő amazt gyűlölve, rette
gd és ijesztő bűnének emlékéhez, 
meggyilkolt nejéhez térjen vissza.

Ez ily jellemből sokkal természe
tesebben folyó, hogy vagy az egész 
világot hidegen, könnyelműen meg
vesse, vagy egy harmadiknál keres
sen búfelejtést, sőm minthogy spon- 
gia szívvel bongré malgré mindenfé
le ellentétes érzelmeket magába 
szívjon.

Azonban folytassuk és végezzük 
a szöveget.

Barray a sírkertben, Floiron Ar
dent karján megholtnak vélt ne
jére, Amelidre ismer, kinők bor
zasztó esete után az a sajátságos 
passiója van, hogy saját síriratát 
olvasgassa.

Nem hogy új boldogító szerelmé
ben, Barrayveli gyűlölt viszonyából 
minden emléket kiirtana.

Nekn; — neki megétetésének bor
zasztó katasztróphája még sírláto
gatási passióját ingerli.

Barray nejét életben tudva az 
Oliva hatalmába adott bűnvallo
mást nem tartja többé félelmesnek. 
Házassága Olivával érvénytelen.

Barray Ameliát el akarja kedve
sétől tépni, azt, kit ő nagy nehezen 
rázott le nyakáról, azt, kit meggyil

kolt, mielőtt Oliva szerelmében bi
zonyos lett volna. Meggyilkolt, úgy 
szólván egy szívtelen veszélyből, 
hogy meneküljön az unalmas bi
lincstől.

Most ugyané nőt visszaköveteli.
Amelia eltagadja magát. Barray 

Ameliát és kedvesét a törvény ke
zébe szolgáltatja. Az csküttszék 
előtt azon jelnél fogva, melyet a 
bonctanár Amelia kezére metszett, 
Amelia ugyanazonossága kétségte
lenné lesz, s visszaítéli őt férjének 
•— Barraynak,

A kis galamb, ki oly kedélyesen 
csevegett borzasztó férjéről, az 
irántai gyűlöletről, rémes esetéről, 
s orvos kedveséről hihetőleg a ra j
ta elkövetett mérgezést is kitudta 
egyszóval sem vádolja a borzasztó 
férjet, hanem Floiron kebléről oly 
könnyen hagyja magát férje karjai
ba áthelyeztetni, tmint egy alvó 
gyermek.

Barray neje visszatértét fényesen 
ünnepli meg. Kihíneztelteiti, hogy 
Oliva csak ágyasa volt, kivel csak 
színleg eskettette össze magát. Oli
va, ki Amelia föltámadásáról mit 
sem tud, megjelenik, hogy az írás
beli vallomással Barrayt rágalmai 
visszavonására kényszerítse. A gróf 
gúnyosan kikacagja.

Amelia nagy vendégseregtől kí
sértetve Imegjelenik, s nem élhet
vén azzal, kit szeretett, a gyilkos 
férj előtt lerogyva mint hulla adja 
által nleki magát. Az orvos föl
ismeri, hogy Amelia meg van mér
gezve.

Oliva előveszi Barraynak kelet  
nélkül írt vallomását s rámutatva 
fölkiált: Itt a  gyilkos

Ez a cselekvény, s mint látható 
szörnytermészetét levonva, az inven- 
tió tárgyrészei elég összefüggők, le
leményeseik, Imeglepők, hanem belső 
kifejtése, s legombolyítása fölötte 
hiányos, s a legjámborabb néző, ki 
különben szentírásként hinné az 
egészet, Barray jelleme által — ki 
egy második Brumon marquis — 
kicsik illúziójából. Ameliával 
sem vagyunk eléggé tisztában. Ne
ki a dráma főrugóit kiemeltebben 
kellene visszatükröznie. Motivulmok 
találásán kívül még az is fölötte 
szükséges, hogy azokat a szerző 
személyei ajkán jól el tudja osztani.

Úgy hisszük a fönebbiek után 
őszinteségünk mellett — tulszigort 
senki sem fog szemünkre vetni. S 
Jókai e kedvezést tőlünk, valamint 
a közönségtől buzdításul méltán 
megérdemelte. (Magyar Hírlap 
1851. nov. 19. és 20.)
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A.
Macujamában (Ecsigo megyé

ben) egy boldog házaspár élde
gélt. Volt egy kis leányuk. Ez volt 
életüknek minden öröme. Egyszer a 
család fejének sürgős ügyben a 
fővárosba kellett utaznia. Mielőtt 
elindult, így búcsúzott hitvesétől: 
„Édesem, nekem most a fővárosba 
kell utaznom, de nemsokára vissza 
fogok jönni. Addig is rád bízom a 
házat; különösen szívedre kötöm 
egyetlen kincsünket, kis leányun
kat." Az asszony kérte férjét, 
hogy a hosszú úton vigyázzon ma
gára, hogy valami baja ne essék,
S dolga végeztével siessen haza. 
Elbúcsúztak, könny ragyogott sze
mükben. Kisleányuk nem nagyon 
szomonkodott, mintha édes apja 
épen csak a szomszéd faluba utaz
nék, gyermekesen hízelegve így 
szólt édesapjához: „Apuskám, míg 
oda leszel is, jól viselem magam, 
csak arra kérlek, hozz nekem va
lami szép ajándékot!" S míg a 
gyermek így hízelgelt apjának, 
szeretettel kapaszkodott apja ru
hájába. Fájós voLt a válás és 
mikor a férj útra Ívelt, felesége 
karjára véve a kicsit, egész a ka
puig kisérte férje urát, s egész 
addig utána nézett, míg csak el 
nem tűnt szemei elől.

Férje távollétében az asszony 
kettős gonddal vigyázott a gyer
mekre s házi dolgai mellett is 
gyakran játszogatott vele s mesél- 
getett neki, S míg így némikép vi
gasztalást nyert magányában, eped- 
ve várta férje hazatérését. Az idő j 
gyorsan múlt. A férj elvégezvén I 
dolgát a fővárosban, hazasietett. 
Felesége és leánykája már vágytak 
őt látni, s most, hogy megérkezett, 
jobbról-balról szeretettel átölelték 
mintha ki tudja, mikor látták 
volna egymást. Örvendeztek a bol
dog viszontlátásnak. A férj, átöl
tözködve, kibontotta csomagját és 
egy szép babát vett elő, s kis leá
nyának adta ezen szavakkal: 
„Gyermekem, ezt neked hoztam, 
mivel jól viselted magadat. Becsüld 
meg ezt a fővárosi emléket!" A 
kislány nagyon megörült a szép 
ajándéknak, s hálásan köszönte 
meg apjának.

Most az apa ugyanazon cső- l 
magból) egy tükröt húzott elő s 
nejének adta ezen szavakkal: 
„Ezt meg neked hoztam, édeseim!" 
Az asszony hálával szemlélte az 
ajándékot, annál is inkább, mert ő 
még olyat sohasem látott, Ezidő- 
ben ugyanis még Ecsigo civilizálat
lan hely volt s lakói nem ismerték 
a tükröt. Az asszony csodálkozva 
így szólt: „Mi ez tulajdonképen?" 
F érje nevetve felelt: ,,Ez olyan va
lami, ami az elmber arcát vissza- 
tükrözteti. Valamint a kard a ka
tona lelke, úgy a tükör az asszony 
lelke. Lehet, hogy a három ősrégi 
nemzeti ereklyénk (kard, gyé
mánt, tükör) közül való ez a tükör 
is. Nálunk, ilyen civilizálatlan he
lyen még nem látható. De én ré
gebben hallottam, hogy a főváros
ban kapható, s azért ezt a mostani
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útamat arra is felhasználtaim, hogy 
vettem neked egy tükröt. De tel
kedre kötöm, jól gondját viseld!" 
Az asszony nagyon megörült az 
ajándéknak s megfogadta, hogy vi
gyázni fog rá, mint a saját szeme- 
fényére. Aztán (japán módra) 
megköszönte, háromszor a homlo
kához emelve. Majd rizsbort hoz
tak elő, s vidáman elcsevegtek a 
papa fővárosi utazásáról.

A kis család boldog megelége
désben élt egymással anélkül, hogy 
valami különös eset adta volna 
elő magát. Kisleányuk is felserdült. 
De hát a boldogságot nem lehet 
sokáig zavartalanul élvezni. Egy 
napon az asszonyka is megbetege
dett, Eleinte nem is vették komo
lyan a dolgot, csak múló hűlésnek 
gondolták. Azonban a baj annyira 
súlyos lett, hogy az orvos is le
mondott a betegről. Leánya rend
kívül bánkódott, mikor édesanyja 
komoly betegségéről tudomást 
szerzett. Mint kókó  követő (köte
lességtudó) gyermek éjjel-nappal 
gondozta a szegény beteget. Foly
ton ágya mellett tartózkodott, or
vosságot adott be neki, s a dere
kát megkente. Szóval minden ki
gondolható módon ápolta. De 
mindez hiábavaló volt.

Egyszer az anya ágyához híva 
leányát, kezét megfogta s mélyen 
a szemébe nézve, így szólt hozzá: 
„Édes leányom, nekem már meg 
kell halnom. Megmenteni engem 
nem lehet. Ha (meghalok, kétszere
sen szeresd jó apádat. Jó  leány 
voltál mindig, nagy örömet okoz
tál nekünk. Én már többé nem 
gyönyörködhetem benned: meg
adom magam a sorsnak. De mielőtt 
örökre elbúcsúznék tőled, vedd tő
iéin emlékbe ezt az ajándékot.” 
Ezzel odanyújtotta leányának az 
ágy melletti toilette-szekrényből 
elővett tüikröt e szavak kíséreté
ben: ,.Látod ezt a ritka kincset? 
Ez egy tükör, melyet egyszer édes
apád a fővárosból hozott nekem
ajándékba. Neked adom emlékül. 
Ha valamikor szeretnél engem
látni, csak vedd ezt elő, s nézz
bele, ott láthatsz engem amikor
csak akarsz.

A leány átvette a tükröt, anyja 
pedig pár pillanat múlva kilehelte 
lelkiét. Az apa és az árva fájdalma 
kimondhatatlan volt. Drága halott
jukra borulva sírtak, jajgattak. De 
mind ez már nem segíthetett. Szép 
temetést rendztek neki, majd 
őszinte kegyelettel elvégezték az 
összes szokásos halotti szertartá
sokat. Szegény leányka nagyon 
szomorkodott édesanyja után. 
Mindig eszébe jutottak anyjának 
halála előtt mondott szavai, s 
ilyenkor elővette az emlékbe ka
pott tükröt és sokáig nézett bele. 
Csodálatosképen anyjának képe 
mindig megifjocíva látszott benne 
s úgy tűnt fel neki, mintha Ineg 
akarná őt szólítani. Először a 
leányka megijedt e látványra, do 
aztán annál jobban örült neki, 
Minden reggel és este elővette a

; tükröt és hosszasan, mélyen bele
nézett; s némikép így vigasztalta 

| magát nagy fájdalmában.
Mikor a gyászév letelt, az apa

rokonainak bíztatására új asszonyt 
hozott a házhoz. A leányka igen 
jó nevelést kapott s mostohájával 
szemben is mindig tiszteletadó 
volt. Eleinte nem is volt köztük 
semmi nézeteltérés, amit jólesett 
tapasztalni az apának. De ez az 
állapot nemsokáig tartott. Napok, 
hetek, hónapok múltával, ugyanis 
mind gonoszabb lett a mostoha. 
Egyszer arra vetemedett, hogy a 
leányt apja előtt minden ok nél
kül megvádolta. Az apa nem igen 
törődött a dologgal, mert csupán 
a mostohák szokásos gyűlölködé
sének magyarázta. Leányát ezután 
is szerette, épúgy, mint azelőtt. 
De annál jobban bántotta a dolog 
a mostohát. Végre ez arra a gon
dolatra jött, hogy valami gonosz 
ürügy alatt elüldözi a leányt a 
háztól. Amit kigondolt, meg is 
tette. Egy napon szemeit dörzsöl- 
getve, siránkozó hangon így szólt 
férjéhez: „Nem maradhatok ná
lad, mert életem veszedelemben 
forog; igen kérlek, bocsáss el a 
háztól!"

Férje megdöbbenve kérdezte, 
hogy ugyan miért? A mostoha 
erre így felelt: „Leányod engem 
csak mostohájának tekint, s mert 
útjában vagyok, életem ellen tör- 
Pár nap óta szobájába zárkózva, 
átkoz engem. Nekem így el kell 
pusztulnom!" A férj figyelmesen 
meghallgatta felesége panaszát, 
jóllehet arra is gondolt, hogy csak 
mostohás gyűlölködésről van szó, 
mégis mivel leánya az utóbbi idő
ben tényleg mindig szobájába zár
kózott, s egész napon át alig lehe
tett őt látni, azt gondolta, hogy a 
mostoha szavai nem egészen alap
talanok. S mivel hitte is, nem is 
a rágalmat, azt határozta el, hogy 
személyesen fog meggyőződni a 
dologról.

Csendesen bement hát leánya 
szobájába, ez épen akkor is a tü
körbe nézett. De mert valaki hirte
len toppant be a szobába, zavarba 
jött, s meglepetésében kabátja uj
jába dugta a tükröt.

Apja haragos tekintettel förlmedt 
rá: t,Mi az, amit eldugtál? Mit buj
kálsz itt magadban?" A leány szól
ni is alig tudott a meglepetéstől, s 
csak ennyit mondott: Hai, Mire 
apja korholni kezdte. Arca mind 
haragosabb lett, hangja is mind 
emelkedcttebb, mialatt haragvó 
szemében könyek jelentek meg. 
Amint mostohád állítja, te anyád 
utáni túlzó sóvárgásodban elakarod 
emészteni mostohádat, s titokban 
gonoszát forralsz ellene. Sokszor 
megmondtam neked, hogy tekintsd 
őt igazi anyádnak, s mint tisztes
ségtudó gyermek vele szemben is 
teljesítsd gyermeki kötelességedet. 
Micsoda szellem szállt beléd? 
Hogy tudsz ennyire megfeledkezni 
magadról?

A leány ezt hallva, igen meg

szomorodott, mivel az egész dolog
ból semmit sem értett. Térdre- 
borulva az apa előtt így szólt; 
„Apácskám, nagyon fáj az nekem, 
amivel ok nélkül vádolsz. Hogy 
lehetnék én olyan balga, hogy akit 
most majdntln édesanyámnak tar
tok, átkoznám? A vád szörnyű. 
Ilyesmire én sohasem gondoltam."

Apja ekkor így förmedt rá: „Hát 
akkor minek zárkózol be mindig a 
szobádba? S miikor szobádba top
pantam, mit dugtál el oly zavartan 
a kabátod ujjába. Hadd látom, mi 
az?" A leány ekkor kénytelen volt 
elővenni a tükröt, s apja elé téve, 
ezt mondta: íme ez az! Apja cso
dálkozva válaszolta. Hisz ez az a 
tükör, amelyet én hoztam anyád
nak a fővárosból. Minek ez neked 
tulajdonképen? Minek nézgelődől 
mindig benne?" „Anyám lelke van
e tükörben — mondá a leány _
s ha bármikor kívánom, találkoz- 
hatom itt vele. Aztán elmondta 
atyjának anyja utolsó kívánságát. 
Mikor az apa ezeket hallotta, így 
szólt: „Valóban derék, kötelesség- 
tudó leány vagy. Az az arc, ame
lyet te a tükörben látsz, a te arcod, 
s hogy te ezt anyád arcának tartod, 
ez anyád okosságára vall, mert te 
hozzá ép úgy hasonlítasz, mint a 
dinye egyik fele a másikhoz. Hogy 
te nem ismervén a dolog titkát, ezt 
mind a mai napig anyád valódi ké
pének tartottad, s este, reggel néze
getted és gyönyörködtél benne az 
ugyan bohó dolognak látszik, dé
v aijában  mégsem az. Sőt ebben 
nyilatkozik kötelességtudásod mély
sége. Valóban csodállak és való
ban sajnálom, hogy mostohád sza
vainak hittem s megszidtalak. 
Bocsáss meg, gyermekem, S az apa 
elérzékenyülve sirt.

A mostoha pedig, ki ezalatt az 
ajtó megett hallgatódzott, hirtelen 
előlépett s így kért bocsánatot a 
lánytól: „Bocsáss meg, hogy igaz
talan voltam veled szemben. Bo
csáss meg!" Arcán látszott a meg
bánás, Most már atyjuk sem aggó
dott többé, mert anya és leány ki
békülve, boldog békességben éltek 
egymással. Cívódás soká sem za
varta a családi boldogságot.

JÁNOS,
a kiváló elbeszélő, számos szép 
regény szerzője, a „Nemzet" mun

katársa
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* Ezt a költeményt akkor irtani, mikor még 
a Szent László téren állt Nagyváradon dicsősé
ges Szent László királyunk szobra. Szenlséglö- 
rő kezeik elhordták azóta a szent szobrot, hogy 
arculcsapásul minden magyarnak Ferdinand ru- 
muny király lovasszobrát tegyék a helyébe.

Palotás piacán Várad városának,
Pázsitas kis dombon, gránit építményen, 
Ércszobra magaslilk Szent László királynak 
S Erdély felé néz el, komolyan, keményen. 
Erdély felé néz el, fején koronája 
S alyalkán ily szó kiél:
— Magyarország ura annak is királya . . .
Erdély felé néz el, ökle csatabárdon
S fogadkozva mondja:
— ősi örökségem megtartom szilárdon.

Eljött volna éve uj és nagy csodáknak,
Hogy beszól a szobra Szent László királynak? 
Beszél, lát és érez, figyel balra s jobbra . , • 
Noha ércből öntve: él a király szobra.
Él és mindig is élt, sohasem volt csalk massza, 
Izenlkint, tagonkint alakká forrasztva;
Él és  mindig is élt; éltét aznap kezdte,
Hogy a szent kegyelet helyére helyezte

Templom közelében, házak négyszögében 
Áll a király szobra, vásár nyüzsg alatta 
S naphosszat, hétszámra más sincs a fülében 
Mint hogy ki mint vette, ki mint tovább adta. 
Olykor harang csendül s hívja áhítatra.
Ekkor térdet hajt a szobor a magasba;
Leveszi fejéről vasérc-koronáját 
És felfohászkodik:
— Én Istenem, áldd meg honom minden táját!

. . ,  Földön jár a lelke köznép emberének,
Szive, szeme mind a fukar földet vallja;
Mik a por fölött a magasban történnek;
Csak a költő látja, csak a költő hallja.
S ami másnak néma, beszédes az néki;
Mohos szikla, kőfal, várrom omladéki;
Csaba vezér útja csillagfényes este 
S kardos, buzogányom király szoborteste.

Szent László királyunk, Magyárkon királya! 
Szobrod árnyékában sokat jártam-keltem 
S mindig, valahányszor lelkem úgy kívánta, 
Szivemet, szememet Hozzád felemeltem.
Késő éjszaka és déli napsütésben 
Másmalk néma ajka szóra nyílt ki nékem .. . 
Hallottam hangodat, felséges királyom 
S am*t mondtál, ime, világgá kiáltom:

Császár városában császár palotája.
Izzó nyári napfény süt le, tűz le rája.
Kint a napfény izzik, bent oly fagyos minden, 
Hont oly hideg borzong, mint a kripta-szintben. 
Kint az élet fürdik tengernép zajában,
Bent oly dermedt minden, bent a palotában. 
Kint a tér, az utca szivszorongva várja;
Lesz-e világégés, vérnek, könnynek árja?
Kint a nép, az utca véres izgalomban . . .
Bent a császár így szól:

Mindent meggondoltam, mindent megfontol
tam

Száll e súlyos négy szó ajkról ajkra, szájra 
Villám vágtat s viszi közel s messzi tájra. 
Földgömb minden foltja értesül felőle 
S Várad városa is hangyaboly lesz tőle. — — 
Mintha tűzvész futna, árviz fenyegetne:
Minden utcarészt nagy emberlömeg lep be.
— Háború lesz! — hangzik a nap eseménye 
S ellobban a béke utolsó reménye.

— Háború lesz! — hangzik; crcszobor is hallja 
S meg is rezzen tőle a királyi dalja.
Lázban ég a város minden zuga-zege,
Ö meg halkan így szól:— Meggondoltad, meg-e? 
Ennyit szól, nem többet, trónon utódjához 
S már is felsóhajt a Mindenek Urához:
— ■ Büniil ne ródd néki, Atyám az egekbe,
De a magyar sorsát Te vedd a kezedbe.

Dúlt a világégés északon és délen,
Duna, Száva mentén, lengyel határszélen.
Véres patakokként hónapok lefolytak 
S fent a magyar égen gyászfelhők gomolytak. 
Busább lett minden, avirabb, szegényebb, 
Mint mikor a császár fontolgatott s végzett,
S ami egykor dal volt, lelkesítő nóta:
Némaság és könny és sóhaj lett azóta.

Némaságot haldia, rejtett könnyet látja 
S Szent László királynak megiibben palástja. 
Ércből öntött karja felkönyörg az égre:
— Magyarok Istene! miikor lesz már vége? 
Nézd, hisz alig van már rétednek virága; 
Elvérzik, kipusztul néped ifjúsága.
. . . Mező virág nélkül, ne ródd nekem vétkük 
Szép lesz Neked a föld magyar nemzet nélkül?

Hallgatott az Ég, nem nyújtott reményhorgot 
S ez a véres föld csak forgott, tovább forgott. 
Átkos folyamokként évek is lefolytak 
S hátukon csak gyászt és iszonyatot hordtak. 
Szent László sokáig fájdalommal látja,
Hogy a magyar erdőt ezer fejsze vágja,
De csak így kiált fel; — Bocsásd meg én 

vétkem:
Uram, én a magyart nem a harctól féltem.

Nem a tűztől féltem, se szuronytól, mástól... 
Féltem a megrontó, káros befolyástól. 
Maszlagos írások milljó denevérre 
Surran a sötétben ki a csatatérre.
Betűk alakjában vakondokok másznak 
S fegyelmet, kitartást, mindent aláásnak 
Magyar népein atyja, könyörögve kérlek: 
Magyar harcos lelkét ezektől óvd-védd meg.

Menyeknek kapui szorosan bezárva.
Nem hallgatott az Ég Szent László szavára.
S minit a kő a hegyről le a völgyfenéiknek, 
Oly vadul rohannak a bősz események. 
Kicsirázott-hajtott a beléndek magja;
Ur lett kint és bénít a bomlás forga tagja;
Gátja szakadt árnak nincs ki útját állja 
S porba ‘hullt a császár mindkét koronája.

Kétszáz esztendővel ezelőtt ki tette,
Hogy a magyar népet Majthényig vezette,

A majtbényi síkra; ugyanannak sarja
Volt most is e honnak bűnös gyászmagyarja.
Megirontója, átka, sebhedt rákfekélye,
Veszély idejében legnagyobb veszélye.
Most Mihály volt az, ki Sándor volt a multoan. 
Vesszen az emléke, fertősárba fulltan.

Vesszen az emléke, minden magyar mondja . . . 
Szent László két kezét imádságra fonja.
— Istenem az égben, Tiéd a bocsánat;
Én csak arra kérlek: mentsd meg a hazámat. 
Fohászába durván ezt hallja kiálltai:
— Nem akaróik többé kaionákai látni! 
Fohászába gyilkos fegyver belédördül
S Bihar nagy szülöttje utolsót felhördül.

Bomlás kint és bent és aljas árulások . . .
— Itt az időnk, — mondják fennen az oláhok. 
Nem a paraszt mondja. Papja, tanítója, 
ügyvédje, jegyzője, bankigazgatója.
Mind, kik csak nemrégen hüségeslküt tettek, 
Magyar bölcsőjüknek árulói lettek. 
Szetreászkát zúgnak Nagyrománlára 
S valamennyi elmegy Gyulafehérvárra.

ők már igyen mondták: Aliba Júliába 
S vádakat koholnak Szent Magyarországra 
Hogy az oláh nép itt rémes baromsorban, 
Magyar sarkantyútól ott fetreng a porban.
Hogy az oláh nép itt rabigában görnyed . . . 
Hallja ezt Szent László s elképed, elszörnyed. 
Belézúg szavukba — óh, mi dörgő hang >k —
— Nem igaz, hazudtok; hazudtok, bitangok!

. . . Sohsem volt oly télje Árpád nemzetének, 
Minit amit Mihályék néki szerein  dk.
Bérces felvidéken álnok cseh-szlovákok, 
Maros-Kőrös mentén hiszegő oláhok 
Halálra sebezték, véresre gyalázták,
Tövises abronccsal, náddal meiggyalázták. 
ősi örökségén osztozkodni kezdtek . . .
— Magyarok — üvölték — rabszolgáink

llesztek!

Súlyos csatabárdját magasra emelve 
Felordít Szent László, képéből kikelve.
S mennydörgés csak sóhaj parancsához ké

pest:
— Harci paripámat ide vezessétek!
Ide mellém, Bolond, itt a végső óra;
Te is, pogány ősöm: Csaba vezér, lóra!
Te is, Lehel, rajta, harsogitasd a kürtöd- 
Élő s holt imagyar te, fel, bírókra gyürközz!

Kinyílik az ég és Isten, szelid szóval 
Csendre inti Lászlót: — várj a riadóval. 
Mindennek van telje, mértéke, Határa. . 
Nem ürült ki még a magyar nép pohara. 
László alázattal szent fejét lehajtja 
S bocsánatot esd és irgalmat az ajka:
— Csak egy akarat van s lehet a viliágon,. 
Legyem, mii te végzesz, mennyei Királyom!

S tavasz következvén a zimankós télre,
Vörös felhők gyűltek fel a magyar égre. 
Vörös felhők által vörös köd és pára 
Dőlt rá fojtogatva a magyar határra.
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S mocsarak iszapja, csatornáknak szennye, 
Mérges kelevények varangynedve, gennye 
Jött, hogy őshonunkat vastagon elöntse 
S mindazt, ami magyar, pusztulásba döntse.

Élő emberhúsba veszett eb marása 
Volt a vörös rémnek minden szárnycsapása. 
Testi-lelki kínoik, gyötrő szenvedések 
Jutották az áirva, sanyargatott népnek.
S nemcsak életét, de lelkét is kivánták; 
Hitét, honszerelmét az uccára hányták; 
Himnuszért halál jár — Marsellaiset üvöltnek 
Sár és szenny a, sorsa piros-fehér-zöldnek.

Körülnéz Szent László, látást lát csak, véli. 
Hogy ez így lehessen, ő, a szent, is kétli. 
Mindazt, mit ezer év szívünknek megszentelt, 
Félrelökték volna, mint a törött perselyt? 
Nemzeti színt, címert, népünk zsolozsmáját? 
Gyökerénél vágnák fajunk ősi fáját?
Feleszmél Szent László s szoborarca torzul... 
Valahol, úgy hallja, lélekharang kondu!<

Kié? A magyaré, mnodják az oláhok 
S oroszlánt felfalni jönnek a sakálok. 
Felfalni?! Hisz él még Árpád unokája!! 
Mindegy, a sakál a körmét belévájja.
— Ez a rész azenyém! — rekedten üvölti 
S gyáva ordítása a léget betölti . ,  .
— Haj, ha ősi urunk erejénél vóna! —
Zúg a Királyhágó s felel rá a róna.

Sötét éjszákára sötétebb nap ébred.
Nagyvárad uccáin mócok hada lépked.
Kaján kárörömmel század után század . . .
Óh, mi keserűség, óh mi nagy gyalázat!
Szent László királyunk orcát könny takarja 
S ég felé felhajlilk kemény szoborkarja,
— Mit még, Uram? — sír fel s gyötrés gyótri

öt is —
’sz megjbünhödte már e nép a jövendőt is?!

Jön egy égi hirnök, jön egy üzenettel. 
Magyarok Istene küldi szeretettel;
Magyar népét most is magáénak vallja,
S kedvelt hívét, Lászlót, igyen vigasztalja:
— Nincsen még fenékig poharatok űrje, 
Magyarra mit mértem: megadással tűrje; 
Magyarra mit mértem: megadással tűrje; 
Golgotha kínjait bizalommal állja . . .
Kit az Isten kedvel, Ég azt megpróbálja.

S pünkösd szent hetében, Péter-Pál havában 
Cécóra készülnek Várad váorsában,
Mócok faja készül, nem a magyar népe . . . 
Mócnak ünnep, nekünk: gyász a város képe. 
Durva parancsszóra — óh, mi rút gyalázat — 
Piros-sárga-kék szín inocskit minden házat,
S minden ucca végén cserfalombos porta . , . 
Ennek fáját, zöldjét oláh zsoldos hordta.

S a Szent László téren, templom közelében, 
Ponyvasátort vonnak tűző nap hevében.
Rikító díszekkel, gályákkal cifrázzák,
Puha szőnyegekkel padlóját puházzák.
Pazarolják rá a piros bársonyt, selymet . . .
Ide várják ők a rumuny fejedelmet,
Várad városát hogy vegye birtokába , . .
Méla szél vgyül Szent László sóhajába.

S jött az oláh cézár, aki sohsem győzött,
Csak az elbukották véres húsán dőzsölt 
Mint a keselyű, a sakál, a hiéna , . .
S feliekben! a függöny, kezdődött a scéna. 
Pokol lángja lobban László szent szemében, 
Szikrát szór a szabi ya szorító kezében.
— Kufár le, — kiáltja — megtanítanálak,
Kard helyett kezembe korbácsot adnának1

De csak percig tart a llke kitörése 
S alázattal így szól: — Isten rendelése.
Ki a népek sorsát szent kezében tartja: 
Mindeneknek Ura zt is így akarta.
S alig, hogy elszállt e szó az ajakéról,
Isten maga jött le égi trónusáról.
Kedvelt hívét, Lászlót, kebelére vonla 
S atyai jósággal e szavakat mondta:

— Még csak ezt akartam. Utolsók kirláya 
Hogy itt hivalkodjék, fején koronája.
Még csak ezt akartam, mert elfeledtétek, 
Hogy a Szent Istvánét Én adtam ti nektek. 
Ezer év homályán, újév éjszakáján 
Küldtem Szent Istvánnak, angyaloknak szár

nyán.
Istenetek adta s ti azt eldobtátok. . ,
Azért vert és sújtott annyi bot és átok.

No de, fiam, László; bízzál, nemsokára 
Megint népedé lieszj kegyem napsugara. 
Gyalázat porából fel fogom emelni 
S régi szeretettel magamhoz ölelni.
Turul fog ott szállni, hol most borjú károg: 
Mosolygás derül majd, hol most könny szivárg.

| Nem fog jussotokban más kéz kotorászni .
Azt a kufánt pedig meg fogom alázni.

; S néhány évnek kellett csak a múltba szállni 
i S amit Isten ígért, valóra kezd válni.
I Várad városából, mely a rumunyt nyögte.

Rumuny cézárt Isten dibogta, kilökte,
| S az a vadmóc nóta — átok volt-e, guny-t? 

Elnémult a véres Destyáptete rumunyc. 
Himnusz száll az égnek, Szózatos a földünk 
S minden magyar házon piros-fehér-zöldünk.

Szent László királyunk, Magyarhon királya! 
Szobrod árnyékában sokat jártam, keltem 
S mindig, valahányszor lelkem úgy kívánta, 
Szívemet, szememet Hozzád felemeltem.
Most is ezt akartam s ahogy err jöttm, 
Múltnak sok keserve árnyékként mögöttem, 
Előttem az ünnep, magyar ünnep fénye: 
Szobrot látni mentem a Szent László térre.

De, hogy arra 'mentem, hirtelen megálltam. 
Szent László ércszobrát megindulni láttam. 
Kardja, bárdja nélkül templomába ment be 

1 S leborult a földre népünk hőse s szentje. 
Leborult a földre s csöndesen magában 
Elmerült egy belső, békés boldogságban. 
Imádságba olvadt üdve s (kiült buja,
S angyalhangok zengte*: árván, hallelujah!

Álomból ébredtem. Nem úgy volt az mégse 
Nem vált még valóra \ árad reménység.?
László városa még most is oláh 'kézen 
S vele szülőföldje, Erdély is, egészen.

| Álomból ébredtem. Nem úgy történt, óh jaj! 
Nm szikkadt s derült fel magyar könny és 

sóhaj;
Szent László sem ment be még a templomába. 
Ott is fájó csönd van; angyalok körében 
Patrona Hungáriáé zokog csak magába.

Hallja ezt szent László s tovább nem is bírja. 
Véres lánggá gyűl fel érc-arcának pírja.
S dörgő szózata mint szikraeső száll szét:
— Magyar, meddig alszol? Magyar, meddig 

vársz még?
Lator mócok mancsa Erdélyt fojtogatja, 
Zsebrák cseh alatt nyög Pozsony, Lőcse, Kassa; 

! Vadrácok jármában Újvidék és Zenta . , . 
Ébredj, bontsd ki szárnyid s vívd ki igazságod 
Magyar irredenta!

Vasárnap
Mit? ez unalmas, szürke, sivár nap,
Ez talán ünnep, ez tán vasárnap?
Oh, a tem plom ból m essze kihangzó 
Ajtatos ének, s búgó harangszó,
A tömjén füstje és a sok  dóré  
H étköznapiélek az ünneplőbe',
A kik az utcán párakép  járnak  —
Ez még nem ünnep, még nem vasárnap!

Hogy is lehetne itt, messze távol 
Beszédes a jkad  csengő szavától,
Ittasult lé lek , szárnyaló elme,
S ünnepi érzés, m ely felem elne?
Ott közeledben  mi más világ van, 
Fürödnek ottan a  napsugárban,
S hirdetik órák, m ik futva tűnnek,
Hogy közeledben  örök az ünnep!

Zoltán Vilmos.

Azt kérdezik tőlünk . . . ?
Irta: Simon Mihály.

Azt kérdezik  tőlünk, hogy mi mit csinálunk?  
Bizonyára csak a sült galam bra várunk?!
Nem törődünk azzal, mit hoz a jövendő:
Nem lesz-e még rosszabb m ajd az új esztendő?.,. 
Hogy mi mit csinálunk? Hogy mi mit csinálunk? 
A m agyarságunkkal még szilárdan állunk!
Mást most nem tehetünk . , . Sírni már h iába... 
Könnyeink nem érti senki ez országba!

Hogy mi mit csinálunk? Hogy mi mit csinálunk? 
Meg van kis türelmünk, még egy kicsit várunk. 
De a szivünk már forr, talán nem sokára  
Elkészülünk a nagy végső szám adásra.
Hogy mi mit csinálunk? Hogy mi mit csinálunk? 
Bizony nem heverünk, harcát kalapálunk.
Nem soká  m egérik a gabona nálunk . . . 
Ugy-e sejtitek , hogy ak kor  mit csinálunk?! , , . 
Pozsony, 1922.

Imádkozzál és dolgozzál
Im ádkozzál és  dolgozzál 
Árva, magyar nemzetem!
A M egváltó szent nevével 
K ezdd  és végezd. — Úgy legyen.

Ne feledd , hogy dicső ősi'nk 
Máriás zázslók alatt 
A M egváltó szent nevében  
N yertek diadalokat.

Ne feledd , hogy nagy munka vár 
rád még, — nehéz küzdelem. — 

S zabaddá tenni a hazát.
V égcélod  —  csak  ez legyen.

R ajta-rajta! Munkára fel!
A tétlen megalkuvás 
Szolgafajzat tulajdona,
Gyávaság az, semmi más.

Im ádkozzál és dolgozzál 
Árva, magyar nemzetem!
Ősi p é lda  á ll előtted, 
Eszm ényképed: ez legyen!
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Üzenünk
minden igaz magyarnak 2

Irodalmunk — nemzeti életünk 
vísszatükrözése — sohasem küz
dött még ilyen súlyos válsággal, 
sohasem sodródott még ilyen meg 
rendítően súlyos megpróbáltatás 
leié.

Nem véletlenekben és nem a 
magyar lelkek elsekélyesedéséban 
keressük az okokat.

Tudjuk, hogy egy szörnyű kor
szak előzte meg a mai sivár szo
morú irodalmi jelent.

Politikai gyilkosság ., Világhá
ború, Összeomlás, Belső forradal
mak, Román megszállás és — 
Trianon!

Vigasztalan átokíelhö képződött 
a magyar sors felett, mely fájda
lom, még most is fölöttünk lebeg.

Odajutottunk, amidőn a lelkek 
elcsüggedtek, amidőn minden arc
ról csak fásultság, kétségbeesés 
vagy bús közöny tekintett vissza 
ránk.

Évek óta tengődik, elmerüléssel 
küzd, vagy haldoklik a művészet és 
irodalom.

Szellemi erősségek szellemi fel
legvárak omlanak össze naplói 
napra.

És mégis akadtak magyar embe
rek a nemzeti eszmének törhe
tetlen fanatikusai, — akik megte
remtették A NEMZETET!

Gyászos tanúi voltunk a sötét
ségbe hunyó magyar Géniusz meg
rendítő küzdelmének.

Valaminek történnie kellett.
A csüggedésbe borult, remény

kedő, vívódó magyar lelkek üze
netet kértek, biztató jelt vártak

Egyik lélek üzen: a másik meg
érti!

És mi üzentünk.
Üzenetünk volt — A NEMZET!

Magyarok! Testvérek!
Ti, akik történelmi életünk meg

testesítői és továbbhordozóí vagy
tok: meghalljátok és megértitek-e 
üzenetünket — A NEMZETET!?

És ha meghalljátok és ha megér
titek: felkaroltok-e hát bennünket 
igaz szívvel, igaz szeretettel, tel
tekre is kész igaz magyar lelkese
déssel!?

Mi A NEMZETET nem magunk
nak teremtettük meg, hanem a 
MAGYAR NEMZETNEK!

Mi A NEMZET megteremtésével 
emberfeletti feladatot vállaltunk és 
emberfeletti áldozatot hoztunk.

És történelmivé nemesülő hatal
mas célokat irtunk A NEMZET 
zászlajára.

Azt akarjuk, hogy A NEMZETEN 
keresztül minden magyar szív egy 
nemzeti érzésben dobbanjon ösz- 
sze, minden magyar lélek egy nem
zeti érzésben lobogjon magasra!

Küzdelmünkben, elszánásunk- 
ban, emberfeletti erőfeszítéseink
ben azonban minden olvasónknak, 
minden igaz magyarnak részt kell 
vennie!

Nem előfizetési felhívást inté
zünk hozzátok testvéreink!

Az előfizetés beküldése elemi 
kötelesség.

És aki előfizetését nem küldte 
be; kétségtelenül beküldi ezután.

Mi azonban ennél: a testvériség, 
a közös lelkiség és a közös nem
zeti törekvések jogán, sokkal töb
bet kérünk tőletek!

Azt kérjük, hogy váljatok mind
nyájan apostolaivá, fanatikusaivá A 
NEMZET elterjedésének.

Azt kérjük, hogy mindenfelé hír 
dessétek A NEMZET-et, mint 
ahogy hirdetni szokták az elterje
désre váró Igét!

Azt kérjük, hogy minden olva
sónk, minden testvérünk fogada- 
lomszerűen vállalja magára, hogy A 
NEMZET számára saját szemé
lyén kívül, még két olvasót, hívőt 
testvért, előfizetőt szerez.

Nézzen a leikébe minden olva
sónk, tegye szivére kezét minden 
magyar testvérünk és feleljen szi
ve szerint, hogy vállalhatja-e ezt 
az áldozatot?

Aki a nemzet hű fiának tartja 
magát, akinek lelkében köteles
ségek élnek, eszmények, nemzeti 
ideálok lobognak: nem vonhatja ki 
magát e személyenként csekély, 
de összességében beláthatatlan 
horderejű áldozat vállalása elől.

Minden igaz barátunk, minden 
olvasónk és testvérünk csak ily 
módon veheti ki részét a mi em
berfeletti küzdelmünkből, csak ily 
módon segíthet magasra szítani 
azokat az oltárlángokat, amelyeket 
mi gyújtottunk a Nemzet műhelyé
ben, hogy a nemzeti érzés szövét- 
nekével, e soha ki nem alvó ma
gyar lángokkal bevilágítsunk a bo
rús magyar éjszakákba.

Idézzük a költőt, tetemre hivjuk 
a magyar lelkeket;

Lelkek bora erjed, szivek vére lángol, 
A nemzeti eszme szivünkben világot.

Ezt a világosságot azonban va
lóságra kell váltanunk.

A valóság: új hívek toborzása! 
Minden magyar lélek szerezzen 

még két magyar lelket és akkor a 
költővel együtt nemsokára elmond 
hatjuk:
Uj rúnák az Égen, új jelek a 

Földön:
Széttörik, megnyílik, a nyugati 

börtön

A NEMZET szerkesztői:

Hangay Sándor, 
Szegedy László. 
Varga Béla dr , 
Nyáry Andor,
Vályí Nagy Géza, 
György Lajos.

A Nemzet 
hetenként!

Olvasóink ezrei tanúskodhatnak róla, 
hogy A Nemzet — a súlyos gazdasági 
viszonyok ellenére — számról-számra, 
megjelenésről-megjelenésre, egyre gaz
dagabb, változatosabb, nivósabb tarta
lommal jelenik meg.

Ha azonban az egymásra dobbanó 
magyar szívek egymásra találnak; ha a 
nemzetföntartó történelmi magyarság 
megért, felkarol és továbbra is támo
gat bennünket: A Nemzet nemcsak ni
vósabb, tartalmasabb, változatosabb, 
gazdagabb és terjedelmesebb lesz min
den héten: hanem rövid idő múlva 
már hetenként is megjelenhetünk!!

Támogasson ebben a törekvésünkben 
is minden igaz magyar testvérünk, mert 
csak így juthatunk közelebb a magunk 
elé tűzött nagy nemzeti célok megvaló
sításához.
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Ősnyomok
Irta: Darnay Kajetdn.

A közlekcdé* jelenlegi fejlettsé
ge dacára még mindig észlelhető, 
hogy a talaj és terepviszonyok 
mcinnyire befolyásolják az emberi 
kultúra fejlődését és irányát. Ha 
elhagyjuk a Dalmát partok füge- 
6s olajfa koszorúzta szegélyét, alig 
egy kilométernyire magas kömezőn 
találjuk magunkat, ahol ameddig 
a szem ellát, nincs más mint hul
lámzó tenger, amely egy varázs, 
ütésre kővé meredt. Nincsen egyet
len bokor, nincs egy szál fü, kisded 
falucska alig látszik ki a kőtömeg
ből: a házak alacsony fala, a te
tőzet, a bútorzat, az eszközök java 
része — . minden a fakó kőből ke
rül ki.

Képzeljük el azt az ősrégi vilá
got, amikor a közlekedés fogalma 
még ki sem csírázott, mennyire 
röghöz kötött volt akkor az em
ber és művelődésének iránya. Se
hogy sem illeszthető be a régi ős
népek fejlődésébe a korszak fogal
ma, mely azt kő, vas, réz, bronz, is
mét vas stb. időbeli határvonalak
kal látja  el, hanem helyesebben kő 
vagy fémkultúráknak a munkája. 
Ezen kultúrát idővel egyes helye
ken előbb-utóbb tönkretehette a 
másiknak célszerűsége, mint a 
faekét a  vaseke, emezt a gözeke, 
de azért a Nílus iszapját ma is fa
ekével szántogatják. Egy szikrányi 
világosságot Lesley egyik mondata 
nyújt, mely szerint ,.minden új kor
szak más-más nép beáradásától tá
madt."

Európát elárasztó más-más kul
túrájú ázsia néprétegek különböző 
útvonalon történt lassú beszivárgá
sa teszi a korszak fogalmát ingado
zóvá, egyben bizonyosságot, hátra
hagyott szerszámaiknak minden át
menet nélküli remek kivitele arról, 
hogy ezen vándornépek már annak- 
előtte évezredes mesteriskolából 
hozták magukkal művészetüket.

Ázsiának belterülete, égbetörő 
hagyományaival magas fensíkjai- 
val, kőmezőivel, már sok-sok ez
redévvel azelőtt élvezte a Nap ál
dásos sugarát, amikor még a mé- 
lyenfekvő Európát vulkanikus fe
kete köd zárta cl a napvilágtól, 
így csak ezen terület lehetett a 
mai emberiség őseinek első fészke.

Ez a nagy terület az ott fejlődő 
népcsaládokat a terepviszonyok 
szerint hol a kőkultúrára szorította, 
amint azt a Góbi sivatag ősrégi kő.

szobrai jelzik, másutt a fémkultú
rának adott életet.

Az elszaporodás vagy földtani 
elváltozások nyomták ezen embe
rek kezébe a vándorbotot. A kő
kultúra embere keresztül tör a he
gyeken, leereszkedik Szir-Dárja 
völgyén (Jakszartesz) a nagy, mély 
síkságra, a Dár, vagyis folyók vi
dékére (Amu-Dárja, Jani-D árja). 
Legnagyobb telepük „Ort-Vár” rég 
romokban hever. Útjuk a már Nap
sütötte Európába az Aral-Kaspi 
tavak, a Fekete-Rum-tenger északi 
síkjain vezet a Kárpátokig. Útjukat 
Kurgánok kőkori sírhalmok jelzik.

E népcsaládok közül Gál v. Gall 
v. Hall, Vál v. Vall, a Rozs, Mozs 
és Loz törzsek a legnagyobbak. Út
vonalukon telepek képződnek. He
lyesen sejti Dr. Much M. hogy mai 
községeink legtöbbje práchistorikus 
előzményen alapszik, de van né
hány 2000 évnél öregebb görög fel
jegyzésünk, melyek szerint e tele
pek rendszerint felveszik alapító
juk családnevét.

így alakul ki a Kárpátok tövé
ben Gal-icia, Hal-ics, hátra hagy
ván Orosz földön Mozs-ajszkot, 
nem messze Mozs-szk-vától 
(Moszkva). A Kárpátok barikádja 
kétfelé osztja e vándornépet, egyi
két a Szereth és Pruth folyómen
tén a Dunáig viszi, Gal-acig, aztán 
jön Várna, Galata Galipoli vizen 
túl Galilea, továbbá Hellasz, a ké
sőbbi görög föld, de ott marad a 
nép a helloták, a galluszok. Ott 
ömlik a tengerbe a Vár-Dár. A mi 
folyómenti községeink neve „Dár
da" Darány v. Darnó, nyelvünkben 
az „ár" árvíz mind régi hagyaték. 
Vallona, Valjevó, a magyar Vál, 
épúgy mint Rozs-an-ci, Rozsnyó, 
Mozsdos, Mozsgó Mozsony vagy a 
so»k Gálos, itt Gölle a Duna mentén 
Göllersdorf, Hall, Hallstadt híres 
Kelta régiségeiről, Vélsz, Orth, Or- 
tenburg stb. A Kárpátok második 
irányítása ugyanilyen nyomokon 
visz Belgiumba a Vallonok orszá
gába, oldalt hagyva Hol-landot, jut 
francia földre Galliába, hol egyesül 
az elszakadtakkal, kik az olasz Ve
rona (Várna) a svejci Wallen-tó 
Szt-Gallen stb. után ugyanoda jut
nak. Oldalt marad az angol Vels, 
Galliából átszivárognak Spanyol 
földre, Galíciába, onnét port-u-Gall 
a vándorlásnak véget vet.

A nagy útvonalon elmarad né
hány Lozan 4— 5 Párás, ezek egyi
kéről ma az egész világ beszél, u 
többiről mit sem tud, pedig akkori
ban egyforma falucskák lehettek.

E népeket latin bélyegzővel Kel
táknak hívjuk, egy magasabb (csi
szolt) kökultúrának képviselői, de 
időközben más útvonalon megje
lennek a íémkultúra vándorai is 
és itt vívják egy időben a terepvi
szonyok és a közlekedés fejlődésé
nek előnyei szerint a kultúrharcot.<xxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxx
Amerikai egyetemi 

élet
Irta: F éreghy Oszkár.

A quákerek főfészke „the city 
of the brotherly lace": Philadel
phia. A közel 2 milliós városnak 
egy egész városnegyedét képezi az 
„University of Pennsylvania", me
lyet Franklin Benjámin alapított. 
Ez kolossális épülethalmaz ez az 
egyetem: hetven  épületből áll. Az 
„Astronomical Observatory-t" ki
véve az összes épületek a város 
nyugati részén vannak. 19 épület
ben folyik az oktatás, tizenegyben 
vannak a gyakorlati kórházak, kli
nikák, fogászati termek, a mediku
sok számára. A többi negyven épü
letben vannak a múzeumok, könyv
tárak, éttermek, a diákság otthon
jai, tornacsarnokok, uszótermeik, 
athletikai clubok, önképző körök 
stb. Philadelphia az amerikai or
vosi élet központja. „Phisiology”, 
„Pathology" és Pharmatology la
boratóriumai a legjobban felszerel
tek, Az anatómiai múzeuma világ
híres. A bakterelogiai intézete 
szintén grandiózus és a Röntgen 
laboratóriumok sokasága imponáló, 
A technikusok számára egy külön 
nagy gyár épült, melyben a világ 
minden gépje képviselve van. Itt 
dolgozik a milliárdos fia épúgy, 
mint a névtelen kis yanikee, kék 
zubbonyban a gépek városában. 
Elektrotechnikai berendezése a le
hető legtökéletesebb s nincs az az 
újítás, találmány, mely iránt itt ne 
érdeklődnének.

A Randal Morgan fizikai labora
tóriuma, továbbá a Vivarium, Bi- 
ological Hall, a botanikai és zooló
giái pavillonok, Harrison vegyészez- 
ti pavillonjai, az elektrotechniku
sok, műépítészek palotái 128 ezer 
négyzet lábnyi területen épültek.

A botanikai palota 100.000 pré- 
selt-növény kötetet tartalmaz, ezer 
kötetes könyvtárat Bartram és 
Stíllé kollekcióival. A botanikus 
kert, üvegházak, kísérleti termek

több ezer faj növényt termelnek. A 
vizi liliom és lotus számára külön 
mocsarat gondoznak.

A jogi fakultáson a tanítási rend
szer a legegyszerűbb. 8 elemi után, 
4 előkészítő és 4 nyelviskola van. 
Ezek elvégzése jogosít az egyetemi 
beiratkozásra. A két utóbbi egy
szerre végezhető. A latin tanulás 
négy évig kötelező, nem a holt nyel
vekre helyeznek súlyt, de a modern 
nyelvekre. A jogi szakon 3 év a 
kurzus. Ennek elvégzése után kés/, 
ügyvéd, biró stb. A tanítási metho- 
dus egyszerű. Van egy tárgyaló te
rem, ahol egyes, képzett bűnesete
ket szabályszerűen letárgyalnak. A 
hallgatókból lesznek védők, vádlók, 
bírák, deliquensek, közönség. Itt 
nincsenek definíciók, felosztások 
stb., hanem elolvassák az esetet 
(cases) és levonják ebből a kon- 
scquenciát. Az előadás konversáció 
alakjában történik, a hallgatók köz
beszólhatnak, vitatkozhatnak, A 
vizsgák csupán írásbeliek. A jogá
szok rendelkezésére 40 000 köteles 
könyvtár áll.

Az ifjúság gyülhelye a Honston- 
Club, meily nevét Honsten senator- 
tól kapta, kinek egyetlen fia itt halt 
meg az egyetemen s akinek emlé
kére épült ez a nagy luxussal biró 
épület, Billiárd, dohányzó, olvasó, 
író, művész szobák végheteilen so
ra. Díszebéd termek, amatőrök szá
mára műtermek és végül a másfél
százados ifjúsági lapnak, az „Old 
Penn”-nek itt a szerkesztősége és 
nyomdája.

23 dormi'tory (Lakóház) áll egy
más mellett. Itt lakik az egyete
mi ifjúság. A légfütéses előcsarnok
ból nyílnak a kedélyes „Fire place”. 
al és ablak alkóvval ellátott kényel
mes hálószobák, igazi meleg ottho
nok,

A „Gymnasium" (tornaterem) 
275 láb hosszú „english-colinial" 
stílusban épült csarnok. Ebben van 
a 30 láb széles és 100 láb hosszú 
uszóterem, A 150 láb hosszú torna- 
csarnok üvegkupola alatt fekszik. 
Mellékszárnyában vannak: az érem
terem, atlétikai clubok hiv, irodái, 
igazgatóság, öltöző stb. A baseball, 
football, track athletic, cricket, ten- 
nis, lasrosse, golf, rocoing, basket- 
ball, sorcstling, fencing, sparring és 
a naterpoolo-ig minden játéksport 
képviselve van. A Véli sport a 
hockey.

(Folyt köv.)



Menekülés — 
vagy halál ?

A felgyújtott nádas elhamvadt 
és már csak itt-ott parázslóit fel 
egy-egy késői láng, mintha hunyó 
éjszakában bujkáló lidérclángok 
lettek volna.

És Komáromi János nem került
elő.

Kétségtelennek látszott, hogy a 
ház áldozata lett, —

A szigorú csatárlánc felbomlott- 
A katonák tanácstalanul rugdal

lak vastagtalpú bakkancsaikkal a 
kormos pernyét.

Maga a főfoglár is megvolt győ
ződve Komáromi János haláláról. 
És az erdménnyel megvolt eléged
ve'. Mert ime ismét bebizonyull, 
hogy a komáromi várból Sebestyén 
íőfoglár uralkodása alatt nem lehel 
megszökni-

Hanem a hullát mindenáron meg 
kell találni.

A rabol még halála után is vissza
követeli a börtön, mert a rab még 
halála után sem szabad- 

A rabnak szabályszerű helye a 
rabtemető,

l'-bből épp úgy nem lehet enged
ni, mint ahogy a rabot idő előtt 
nem lehet szabadon bocsátani ,

De 'mindentől eltekintve is: a 
hullára épp úgy szükség van, mint 
az élőre.

A szökési kísérletről jelentést 
kell lenni és a jelentéshez a hullát 
mellékelni k e l l . ■,

A főfoglár gereblyékért, ásókért, 
lapátokért küldött- 

A hullát elő kell kcrítni a föld 
alól is!

És Komáromi .János e pillanat
ban valóban a föld alatt volt.

Mialatt a vesszövágó rabokkal 
napok óta a sziget füzeseit bújta: 
á̂y vízmosásszerű mélyedést vett 

észre, melynek széleit oly sűrűén 
nőtte be a fű és mindenféle törpe- 
bokor, hogy a nyílásra csak vélet
lenül lehetett ráakadni.

!'• pillanatban úgy érezte, mintha

A KOMÁROMI RAB
Irta: Szegedy László.

az Ég lámpása gyulladt volna fel 
lüktető agyában. Itt fog elrejtőzni 
és — ha Isten is úgy akarja — 
meg fog szökni!

És Isten, aki bűn nélkül ilyen 
szörnyű megpróbáltatást mért reá, 
akarhatja-e, hogy e megpróbáltatás 
véget ne érjen, hogy szökése ne 
sikerüljön?

Akarhatja-e Isten, hegy az an
gyali hitves örökké tartó emésztő 
vágyban, so-ha meg nem szűnő 
szürke küzdelemben elsorvadjon, 
hogy szerelmük formába szökött 
égi gyümölcse: egyetlen gyermekük 
soha ne ismerje a szabad apai csó
kot és az útegyengető, irányító erős 
apai kezet?

Fölnézett az Égre és úgy érezte, 
hogy a Nagy Láthatatlan Arcról 
bíztatás, bátorítás sugároz felé.

Tervét egy észrevétlen pillanat
ban végrehajtotta •. • „

Mint ahogy a megriadt gyík szo
kott eltűnni a füvek és törmelékek 
között, úgy tűnt el hirtelen egy le- 
hajolás pillanatában a véletlenül 
felfedezett vízmosásban . •

Az egymásra boruló füvek és 
törpe bokrok között valósággal át
préselte a testét, hogy a következő 
pillanatban a hűvös és kissé ned
ves koporsószerü ágyban tűnjön el-

Hogy a szökés további részét ho
gyan fogja végrehajtani, azt még 
nem tudta e pillanatban.

A körülményekre és Istenre bízta 
magát-

, . •. Amikor Komáromi János 
búvóhelye felett újra összehajoltak 
a füvek, nagy keserülapok és törpe 
bokrok, Imintegy fél percig szinte 
a sír csendje vette körül-

De alig vett húszszor lélegzetet, 
zűrzavaros hangok és hol közeledő, 
hol távolodó lábdobogás ütötték 
ts  minden vágyódása az volt, hogy 
a rejtegető drága anyafölddcl 
szinte észrevétlenül eggyé olvad - 
hasson.

Mintha kettős ablaküvegen 
vagy bezárt ajtó mögül 
volna, néhányszor nevét 
kiáltani. -

Félig öntudatlanúl és

den öntudatát megfeszítve a leg
kisebb neszre is figyelt. Élete, 
lelke, öntudata mind mind hallá
sában volt most összepontosítva.

■ , - Lábak dobogtak, hangok kö
zeledtek és az erélyes hang ve
zényelt:

— Minden bokrot átkutatni, min
den gyanús helyre a szuronyt bele
döfni . •,

A főfoglár hangja volt - . ■
. •, Egyszerre csak szinte a feje 

fölött — alig fél lépésnyire rejtek
helyétől — egészen tisztán hallotla 
a Stefán főkulcsár káromkodását: 

Ilyen, olyan keservét ennek a 
gazembernek - . - Csak nem nyelte 
el a föld . - .?

Komáromi Jánosnak elállt a szív
verése. Homlokán hidegveríték 
gyöngyözött,-. Ájulás környékez
te •. • Ha a fökulcsár még egy fél 
lépést tesz előre és belebotlik a 
bokrokkal eltakart szűk vízmosás
ba, el van veszve , ■.

Valahol azonban imádkoztak érte 
A tisztaszívü hitves imája vagy 

úgy ártatlan gyermekszempár ra
gyogó mosolya megvesztegették a 
láthatatlan végzetei és a károm
kodó kulcsár lépteit másfelé fordí
tották. - .

Fellélegzett és néma fohászt kül
dött az Ég felé- A legtisztább és 
legbensöbb fohász volt ez, ame
lyet ember Istenhez küldhetett- 

Bár tudta, hogy a veszély min
den percben még szörnyűbb formá
ban térhet vissza, e pillanatban 
mégis mondhatatlanúl boldog volt- 

isten csodát tehet.
Hiszen eddigi elrejtőzése is csak 

Isten útmutatása lehel- 
. -. Lelke a hallásában volt és 

csakhamar meggyőződött róla, hogy 
a zajos keresők ötven-nyolcvan- 

eltávoztak tőle- 
világító lámpása, 

szerencsét- 
kigyulladt

törött gyermek- 
melyet egy zsom- 

Valószfnüüleg 
feledték ott.

száz lépésre is 
Mintha Isten 

melyet nem egyszer a 
! lenség gyújt fel, ismét 

át, | volna agyában, 
hangzott | Zsebében egy 
hallotta ! lapát-féle volt,

| bék tövében talált- 
égis min- i játszó gyetmekek

Ösztönszerüen zsebébe dugta, anél
kül, hogy akkor még tudta volna, 
miért?

Amint a bizonyosság erejével 
meggyőződött róla, hogy az üldözők 
pillanatnyilag eltávolodtak, a tö
rött lapáttal lázasan ásni kezdett 
és a kiásott homokosföldet vastag 
rétegben magára szórta. Egynéhány 
perc múlva valósággal cl volt te
metve, valósággal elnyelte a föld 
és csak arcából látszoztt még ki 
egy darabka szája és orra körül.

De most vnár elhatározta, hogy 
ezt is eltünteti- Elhatározta, hogy 
egészen e-lünik a föld alá. Hagy 
nyelje hát el valóiban a föld, mint 
ahogy a káromkodó fökulcsár 
mondta •. ■

Előzőleg óvatosan letört egy nád- 
szálat; szájába dugta és fejét úgy 
fúrta be az előre felhalmozott ho
mokrétegbe, hogy az teljesen el
födte őt,

Örökkévalósóágnak tetsző 
félórák teltek el. Semmit sem tu
dott többé a külvilágról. Félig esz
méletlenül feküdt a hűvös homok
sírban. Látomásai voltak és szinte 
hajlamos volt elhinni, hogy valóban 
meghalt - . -

Hosszú-hosszú idő múlva— fogal
ma sem volt róla, hogy órával le 
mérve, mennyi időt jelenthetett 
ez — érezte, hogy négyen-öten is 
keresztül botorkáltak, rajta . •. A 
vastag homokréteg alatt azonban a 

! lépések súlyát alig érezte. Többen 
' megbotlottak a vízmosás szélében és 

káromkodtak. De eiz osak úgy hal- 
i látszott hozzá, halkan, elhalóan, 
knint a vizbemerülő füleihez a fel- 

; színen tomboló vihar.
#

Ások, lapátok, gereblyék 
megérkeztek és újra kezdődött a 

i kutatás.
Már nem az élő Komáromi Já- 

' nőst keresték: de hulláját minden
áron megakarták találni.

! Hasztalan-
Mintha csak a föld nyelte volna 

| cl- Aminthogy valóban úgy is volt. 
i Másnap reggelig kutattak inóg 
; utána — minden remény nélkül
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A főfoglár, a kulcsárok, a pro- 
foszuk, a várőrség és a várparancs. 
nokság egyforimán megfejthetetlen 
rejtély előtt állott.

A lapok szenzációs részleteket 
közöltek a vakmerő szökésről és a 
rejtelmes eltűnésről-

Végre hivatalos helyről azt su
galmazták a lapoknak, hogy Ko
máromi János kétségtelenül a fel
gyújtott nádas lángtengerében lelte 
halálát és annyira elégett: hogy 
holttestének maradványaira sem si
került rábukkanni • .

Ezt persze nem igen hitték el a 
hozzáértők, mert holttestnek ilyen 
teljes, hamuszerü elégésére csak a 
legritkább esetekben volt példa és 
akkor is csak ott, ahol valóságos 
pokoltűz pusztított.

. . .  A főfoglár hatalmas vállai 
szinte szelmmelláthatólag görnyed
tek meg a nem várt csapás súlya 
alatt-

Mert akárhogy magyarázták is 
Komáromi János eltűnését: ő csal
hatatlanul érezte, hogy a komáromi 
vár nimbusza és ezzel együtt az ő 
nimbusza is teljesen aláhanyat- 
lott.

A főfogláron ettől a naptól 
kezdve a búskomorság tünetei mu
tatkoztak-

Mert hogy a lehetetlen lehetővé 
váljék, hogy a 30 év óta helytálló 
vasi egy eleim kijátszható, a Komá
romi vár tömör bástyafala áttör
hető és az eltűnés titokzatos re j
télye megoldhatatlan legyen: ezt 
nem bírta elviselni a föfoglár vas
idegzete.

Képzeljünk magunk elé valami
lyen hitnek, eszmének, alkotásnak 
egész életét, egész lelkét ráteszi hi
tére, eszméjére, alkotására — és 
mindez egy szép napon semmivé 
válik, elenyészik, összedől • .

Ez történt a főfoglár esetében is, 
A Kdmáromi János eltűnésének re j
télyével, hite, méltósága, lelkének 
feszítő energiája teljesen összedőlt-

A főfoglárra napok múlva már 
alig lehetett ráismerni. Saját ma
gának lett szinte gyászoló árnyéka-

A hitves boldogító csókja és egy 
gyügyögő kisgyermek ragyogó mo
solya, amelyekre Komáromi János 
mindennél jobban vágyott: erősebb
nek bizonyult a harmincéves kipró
bált börtönrendszernél, a tömör- 
bástya falaknál és a föfoglár min
denható hatalmánál.

Komáromi János négy napig re j
tőzött a csöndes homoksírban.

Mihelyt beesteledett: fejét kisza
badította a homokból és azontúl fa- 
kírszerü csöndes nyugalommal, vég
telen elszánással és szívóssággal, 
szinte mozdulatlanul feküdt na
pokig.

Szomjúságot, éhséget nelm érzett-
Lelke a nagyszerű elhatározás 

lázában égett és teste a szabadulás 
reményéből táplálkozott.

Negyedik nap hajnalán gőzhajó 
közeledett a Dunán-

Egy gondolat — mely inkább is
teni sugallat volt — remegtette meg 
lelkét- Szívzsongító érzés fogta el. 
Arcán a remény, izgalom és lelke
sedés halvány tűzrózsái gyulladtak 
ki:

• . - Ha Isten úgy akarja — ze
nélt valami a lelkében — a dunai 
hajó most valóban az a bűvösmalom 
lehet, Imely a megváltást, a szaba
dulást, — egy új élet tündérorszá
gának elérését jelentheti-

A vér gyorsan tért vissza elgém
beredett, elzsibbadt tagjaiba.

Az élet követelte jogait- És mint 
annyiszor, most újra bebizonyult, 
hogy a kedélynek, a lelkesedésnek, 
a léleknek a test fizikumára is dön
tő befolyása van-

Pillanat alatt feledve volt éhség, 
gyöngeség, aléltság, testi összerop
panás. Rugékonynak, frissnek, 
ügyesnek, bátornak érezte magát.

Egy kis erőfeszítés után óvatosan 
kiemelkedett a homoksírból -

Hajnal volt-Virradni kezdett. 
Egy-egy halvány csillag még bir
kózni próbált a nappal sugárhimö- 
kével, de láthatatlan kezek Keleten 
felhasogatták már az Ég rózsás keb
lét és a rózsás sugárzásban egyre 
gyorsabban fogytak, halványodtak a 
Imakacskodó hajnali csillagok.

Mély csönd honolt az elátkozott 
kis várbörtön szigeten.

Komáromi János levetette magá
ról a darócruhát és gondosan bele
temette maga helyett a homoksir- 
ba - - .  Úgy érezte magát, mint a 
mesék elátkozott királyfia, aki egy 
felszabadító varázsszóra vagy ve. 
rázsbot ütésére egymásután vedli 
le magáról tnind a hét kígyóbőrt, 
hogy újra az legyen, aki volt, hogy 
újra az Élet és Ifjúság napsugaras 
szárnyain repüljön tova.

A darócruha alatt vászonnadrágot 
hordott. A vászonnadrágot katonai 
vászoning egészítette ki- Jó  öltö
zet ez nyáron! Különösen vidéken 
egészen természetes. Ilyen öltözetű 
emberről senkisem sejtheti hogy 
percekkel vagy órákkal előbb még 
darócból való rabruhát hordott.

Óvatosan, mint a prédára leső 
párduc nézett körül-

Egyszerre megborzongott.
Észrevette a felgyújtott nádas fe- 

ketepernyés maradványait-
Megértett mindent-
Az ő halálának, az ő biztos pusz

tulásának gyújtottak itt szörnyű ál
dozati tüzet.

És ő a nedves, hüs homoksírban 
seimimitsem sejtett arról, hogy tűz- 
tengerf viharzott körülötte és fö
lötte -

Homályosan kezdett visszaemlé
kezni, hogy a levegőt, melyet egy 
nádszálon keresztül szívott, olykor 
mélynek és füstízünek találta. De 
a homoksírbqn eltemetve s tizenöt- 
évi fegyház elől menekülve: a me
nekülő rabnak nem sok válogatni 
valója van.

Lehajolva, térden és kézen men
ve, óvatosan kezdett kúszni a Du- 
napart felé-

Megnyugtató, ünnepi, nyár-hajna
li csend borult a sziget felé, Ime- 
lyet csak az ébredő madarak vi
dám fészekrakó csicsergése szakí
tott még olykor.

Percek múlva Komáromi János a 
Dunaparton volt.

Mintegy száz lépésre tőle, álmos 
I katonai őrszem támaszkodott Man-

licher fegyverére és szemmel látha
tólag bóbiskolt.

Szíve újra hangosan dobogott. 
Előtte terült el a nagyszerű fe

jedelmi folyam, a messzeségből jö
vő és végtelenségbe nyúló Duna- 

És a Dunán lassú erőlködéssel, 
felfelé, vízfolyás ellenében haladt, 
kattogó, hatalmas lapátkerekekkel 
egy uszályvontató tehergőzös.

Komáromi János nesztelenül, 
mintegy élettelenül, lesülyedve, 
ereszkedett a hüs hullámokba- 

Úgy érezte, hogy a hatalmas 
folyam védőn, szeretettel öleli őt 
hüs hullámkeblére- Úgy érezte, 
hogy a méltóságosan hömpölygő 
május hajnali Duna: az ő új sorsá
nak, az ő ujraszülető életének tova- 
hömpölygő Léth vize.

Ellökte magát a parttól és nesz
telenül, majdnem teljesen a víz alá 
merülve úszott a hajó felé.

Nem kellett sietnie- A hajó imég 
pár száz lépésnyire volt. Könnyen 
úgy irányozhatta az úszást, hogy a 
hajót a kellő pillanatban elérhesse.

Senkisem vette észre. Sem a 
partról, sem a hajóról-

Úgy emelkedett ki a vízből, mint 
egy diadalmas, fiatal Triton.

Megfogta az uszályhajó vontató
kötelét és néhány erőteljes lendü- 
léssel fent volt az uszályhajó fedél
zetén-

Egy álmosszemü, kormos, öreg 
matróz vette őt észre.

Nelm is csodálkozott, amikor 
meglátta. Ugylátszik ilyesmi máskor 
is megszokott történni a lassan 
cammogó uszályhajókon.

Csak úgy félvállról szólt oda:
— Na öcskös hova igyekszel? 

Úgy Iá tóm nagyon jókor ébredhet
tél-

És megtörülve tenyerével a pá
linkás-kulacsa száját, jószívvel a 
csuromvizes jövevény felé nyújtotta.

— Igyál. Nem árt a híves fürdő 
után . -

Komáromi János ivott- Az ital 
felpezsdítette vérét és újra erősnek 

| ifjúnak és fáradhatatlannak érezte 
magát, ráült a szennyes kötél
csomókra és a kormos öreg 
matrózzal barátságos beszédbe 
ereszkedett.

A nap ragyogva, diadalmasan 
bukkant fel a Keleti láthatáron és 
aranyos glóriába vonta a csapzott- 
hajú, sápadt arcú ifjú menekült
rab homlokát.

Komáromi Jánost nemsokára a 
kapitány elé vezették.

A kapitány végigmérte a szim
patikus arcú, domború mellű, szé- 
lesvállú, karcsú fiatal férfit és 
nyomban döntött is-

— Itt maradhatsz.
És Komáromi János matróz lett 

a dunai vontató gőzösön.

A MENEKÜLÉS ELŐZMÉNYEI.

Minden társadalmi kérdés a bör
tön körül csoportosítja össze kérdő
jeleit. A rab szemében a börtön ví
zió- A cella nem egy öt lépés hosz- 
szú, két lépés széles férőhely: ha
nem iszonyú kripta, melybe ifjúsá
gunk, álmaink, vágyódásaink és

boldogságunk vannak eltemetve- A 
rabnak, aki egy ilyen helyen éve
ken át szenvedett, úgy tűnik fel, 
hogy a cella nem is emberi talál
mány, hanem a pokol gyászos kez
deményezése, melyet a leggono
szabb ördög talált ki, hogy érző, 
vergődő emberi lelkeket aszaljon 
benne . • •

Azt lehetne mondani, hogy ilyen 
helyeken éveken át nem történik 
más, mint a halálvívódás kígyózá
sa - . . A szörnyű halálkígyó min
dennap megvonaglik. Jön, megy, 
előre csúszik a sír felé- De az ál
dozatot a sírtól sem hagyja meg
váltani. Mikor az áldozat már 
örömmel búcsúzna: ismét vissza
fordul az élet felé - • . így tart ez 
éveken, — sokszor évtizedeken 
át: Egy bebörtönözött, megkínzott 
életért: százszoros halál!

El lehet-e képzelni Komáromi 
János évekig tartó lelki gyötrel
mét ily helyen, különösen, ha azt is 
tudjuk, hogy Komáromi Jánosnak 
más bűne nem volt, minthogy na
gyon szeretett . . .  És hogy egy il
latárban fuldokló virágos tavaszi 
délután balsorsa összehozta őt egy 
ismeretlen kapitánnyal, aki határ
talan gőgös megbízásában szemet 
vetett menyasszonyára, aki a fölé
jük boruló pialánák árnyéka alatt 
mellette ült egy pádon-

- . Azon iszonyú álomban, mely
ben a lélek a börtönben lassanként 
elmerül: szörnyű látomások támad
nak életre, melyek a szenvedő rab- 
léle'k gyötrő fájdalmából táplálkoz
nak és lassanként szinte testileg is 
tapintható foiímát öltenek.

A börtön a társadalmi kitaszí
tottság pincckútjának feneke.

Senkisem tagadja, hogy a ma 
társadalmában szükség van börtö
nökre.

De vannak esetek, amikor a bör
tön a társadalom bűntársa.

Ilyen eset volt Komáromi János 
esete1 is!

És a börtön Komáromi János ese
tében is megtette a fcnagáét,

Mert a börtön lelket emészt, 
húst eszik és vért iszik . - .

Komáromi János arcáról is csak
hamar lehervadtak ifjúságának üde 
tavaszrózsái-

Testben lesoványodott és vérle- 
len sápadt arcában mélyen ültek a 
tüzes ifjú szemek, mint sötét éjsza
kában a pislogó reménység őrcsil- 
lagai . . -

Komárolmi János iszonyodott a 
börtöntől. És iszonyata fordított 
arányban növekedett azzal a mér
hetetlen vágyódással, mellyel 
menyasszonya és időközben szü
letett gyermeke után vágyódott.

Szemében a börtön lassanként 
egy élő és gondolkozó szörnyeteggé 
változott, egy kísértel-félc iszonyú 
vízióvá, melyet a bíró és az ügyész 
tévedése nemzett és amely azzal az 
iszonyú élettel volt telve, amelyet 
a halál osztogat . • .

Mialatt Kolmáromi János a ko
máromi várbörtön kazamatáiban 
bűnhődött gyermekes, bizakodó ál
maiért és egy biborfénybe gyulladt 
városligeti délután futó gyönyörök
ért: Bíró Gizella, a gyönyörű asz- 
szonylcány minden félévben mcglá 
fogatta és ilyenkor magával hozta
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kis gyermekét: tragikus szerelmük | 
szépen fejlődő elmberbinvbóját is.

Az ilyen találkozásokat nem le- > 
1,ct elmondani, nem lehet leírni-

A kétségbeesés, a fájdalom, öröm j 
és reménység olyan bizarr ölelke- j  
zése volt ez, amilyenre a festőnek 
nincs ccsdtje, nincs színe, — a 
nyelvnek nincs kifejezése, a szónak 
nincs fogalma.

Biró Gizella elmondotta, hogy a 
Szögyéni-féle jogi szeminárium 
igazgatója megértő, lelkes, méltá
nyos embernek bizonyult.

A társadalmi szokásokkal ellen
tétben nemcsak megtartotta őt állá
sában: hanem gyermekének ke
resztapja lett és az új gondokkal 
fizetését is felemelte

Kolmáromi János sápadt, vértelen 
arca ilyenkor egy pillanatra kipi
rult és szemeiben a hála, a lelkese
dés és reménység kifejezhetetlen 
lángja lobogott-

De ez a lelkiállapot nem tartott 
sokáig.

Olyan volt ez csak, mint az Élet
nek egy gyorsan elsuhanó futó mo
solya; mint az árnyékos falon fel
villanó és nyomban tovatűnő tükör
kép, mely után ismét a mélység, a 
sötétség, a kétségbeesés követke
zett.

Bíró Gizella, aki a fiatal anya
ság hamvas, átszellemült, újszerűén 
szűzies szépségében még sokkal 
szebb, még sokkal elragadóbb volt, 
mint azelőtt: gyöngéd szavakkal, 
mindennél többet mondó simogató 
hitvesi tekintettel igyekezett a két
ségbeesett rabot vigasztalni-

— Hinned kell az Istenben! Bíz

nod kell bennem és magadban! És 
élned kell értem és g yerekün kért!

A rab némán lehajtotta fejét. És 
amidőn ismét felemelte: révedezve 
az Ég azúrja felé tekintett.

Ebben a néma tekintetben, ebben 
az elfolytott néma sóhajtásban ben
ne volt minden-

Bíró Gizella a mindent áthidaló 
szerelem mennyei türelmével vi
gasztalta tovább:

— Isten csak kiválasztottjait te
szi ilyen kemény próbára . . .  Ó 
hidd el, hogy mi Isten kiválasztott
jai vagyunk • . .

Komáromi János arca eltorzult. 
Torkából rekedt, hörgésszerű hang 
tört elő. Kezét szoborszerü merev
séggel kinyújtotta és a íürtösfejü, 
tüzesszemü- pufók arcú gügyögő 
gyermekre mutatott:

— Tizenöt év iszonyú idő . .  Ha 
itt maradok: gyeiimekünk árva ma
rad, mert meghalok . .  -

A sebzett szívű anya elfojtott sí
rással borult a darócruhás rab keb
lére.

—  Nem! -. . Nem! Ne mondj ilyet 
többé . . - Élned kell, Mert ha nem 
élsz: minket is megölsz! • . .

A rab újra keserűen kitört:
—  És ha élhetnék is tizenöt évet 

e börtönben: mire szabadulnék 
Imegtört aggastyán volnék és a fi
unk tizenötéves volna . .  •

— Hinni! hinni! És Istenben bíz
ni — zokogta elfojtott hangon a 
fiatal anya.

Azt akarod hát — szólt mér
hetetlen keserűséggel a rab — hogy 
ifjúságomat, férfi koromat, életem 
legszebb tizenötévét, vágyaimat, re- 

| ményeimet, szeretni vágyó lelkem

minden tüzét, el nem csókolt csók- 
jailm vérző virágait, mind-mind e 
szörnyű börtönüregbe temessem el 
és mint saját életem kihűlt roncsa, 
fogatlan, kopasz halálváza, mint az 
Élet morzsákon tengődő Lázárja 
térjek vissza hozzád!?

A vergődő fiatal asszony most- 
már egy szót sem tudott szólni csak 
elfolytott síró csuklással zokogott 
befelé, mert a rapszodikusan feltö
rő súlyos szavak szíven ütötték őt-

Sebestyén Károly, a Imindenható 
föfoglár, megengedte, hogy Komá
romi János az udvaron beszélhes
sen menyasszony-hitvesével és gyer
mekével.

Nagy kegy volt ez, mert ez azt 
jelentette, hogy minden szoros e l
lenőrzés nélkül szabadon beszélhet
tek.

Nem is Komáromi Jánosnak szólt 
e ritka kegy,, sőt nem is Bíró G i
zellának a szépséges leányasszony
nak, haneím a íürtösfejü gügyögő 
gyermeknek-

Mert a hatalmas főfoglár, aki 
már régen túl volt az Élet ígéretén 
és akit már régen érzéketlenné ed
zettek a szörnyű életsorsok, ame
lyeknek épen ő volt a legfőbb rab- 
tartója: csak egyetlenegy esetben 
tudott még ellágyulni: ha gyerme
ked látott. ,

A gyermek a maga védtelenségé- 
ben és ártatlan sugárzásában meg
magyarázhatatlan rejtély volt előt
te, almely előtt meghódolt és a le 
hetőség határáig nagylelkűvé vált.

így történt, hogy Komáromi J á 
nos, mint legtöbbször, úgy ez alka
lommal is, az udvaron beszélgethe

tett imádott menyasszony-hitvesé
vel-

A beszélgetés szokásos ideje is 
régen eltelt már. A föfoglár türel
metlenül nézegette óráját.

Közeledett a búcsúzás szívbemar 
kólón fájdalmas pillanata-

A fiatal anya erőt vett fojtogató 
íajdallmán és újra vigasztalni igye
kezett a darócruhás rabot, aki e 
pillanatban olyan volt, mintha a 
kétségbeesett elszántság élő szobrát 
faragták volna róla remekbe.

— igaz — törtek fel a megkín
zott fiatal anya leikéből az elcsuk- 
ló szavak —  ma még a szenvedések 
és szomorúságok házában találkoz
tunk: de ha Isten úgy akarja, nem
sokára mégis a boldogság csillagos 
Ege borulhat fölénk . •.

Ahelyett, hogy a darócruhás rab 
e balzsamos vigasztalásra megeny
hült volna: arca megtnerevedett, 
szinte mumiaszerüvé változott és 
hamvasszürke szemeiből törhetetlen 
kemény tekintet villámlott elő.

— Igen .... szólt tompán, de szin
te a meggyőződés deliriumában — 
Isten úgy fogja akarni, mert én is 
úgy akaróim - . .
És anélkül, hogy még egyszer meg
csókolta volna feleségét és gyerme
két — elszántan megfordult és 
hangja keményen csengett, mint 
acélpörölyöu a kalapácsütés:

— Menjetek! — Menjetek!
Komáromi János ebben a pilla

natban már határozott.
A búcsúzás pillanatában határoz

ta el, hogy meg fog szökni . .
És — megszökött!

(Folytatjuk)

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

Amsterdami kaland
A m s te r d a m . E s t e .  T a v a s z v é g i  á l o m .
E g y  id e g e n n e l  v o l t  t a l á lk o z á s o m  
A  z a v a r o s  é s  l á r m á s  A m s t e r b o ly b a n  
K á b u lt  p o é t a a g g y a l  h o g y  b o ly o n g t a m ,

M ég  r a j t a m  i z z o t t  p u s z t á in k  p o r a  . . .
S m ert  itt a m  e g y s z e r  Ő s k e l e t  b o r á b ó l ,  
S z e m e m b e n  l a k o t t  a  c s o d á s ,  n a g y  t á v o l , 
S z iv em  lá n g o lt ,  m in t  t ü z e s  a m fo r a .

M ily  v á r o s  e z ?  K a l a n d r a  c s á b i t ó .
S z e n n y e s  k ő t ö m b ö k . S z a g , m é ly ,  k á b í t ó ,
S  m en n y i m á s  e m b e r !  B ú s ,  k iv á n c s i ,  d ö r e ,  
R á m tá m a d t  s z e m m e l  b e l é m  t ü k r ö z ő d v e :
M ily  f a j ?  M ily  e m b e r ?  K ö z t ü n k  m it  k e r e s ?  
K a r ja  l e n d ü l ,  m in t  e l l e n s é g e s  k o p j a ,
U tc á n k , s z o k á s u n k ,  l e l k ü n k e t  m e g lo p ja ,
F ö lé m  g y a n ú  g y ű l t , v á d ,  e z e r s z e r e s .

A m s te r d a m . E s t e , T a v a s z v é g i  á lo m .
E g y  id e g e n n e l  v o l t  t a l á lk o z á s o m .
F e jé n  b a r e t t  v o l t . E c s e t  a  k e z é b e n ,
S h o g y  t i s z t e l e t t e l  e l ő l e  k i t é r t e m ,
In te t t  f e l é m .  A  v á r o s  r a g y o g o t t :
— K i  v a g y ? M a g y a r  v a g y ?  L é l e k b e n  t e s t v é t  cm !  

J ö j j  m o s t  v e le m .  A  c s i l l a g o t  e l é r e m ,  
R e m b r a n d t n a k  h ív n a k  s  i s t e n e d  v a g y o k !

V id o r  M a r c e l .

A csillagokban volt megírva , .
T u d o m , h o g y  b ű n  s z e r e t n i  t é g e d ,
H o g y  n e m  s z a b a d  lá n g o ln o m  é r t e d ,  
M e rt  m á s é  v a g y  m á r  r é g e s - r é g e n ,
S  ö r ö k r e  e l  v a g y  v e s z v e  n é k e m  . . .
É s  m é g is  a n n y i  é j e n  á l t a l ,
H o g y  k ü z d j e k  a z  e m é s z t ő  v á g g y a l,
S  g o n d o l j a k  r á d  z o k o g v a ,  s ír v a ,
A  c s i l l a g o k b a n  v o lt  m e g ír v a .

H o g y  m in t  e g y  b ú s  v ir á g  s z iv e m b e n  
N y íl jo n  r e m é n y t e l e n  s z e r e lm e m ,  
M e g ö n t ö z e t l e n ,  á p o la t la n  ,
V é s z n e k  k i t é v e  v a d  v ih a r b a n ,
S  h e r v a d jo n  e l ,  n e m  n a p s u g á r tó l ,
D e  p e r z s e l ő ,  e m é s z t ő  v á g y tó l ,
É s  h o g y  l e h u l l jo n  m in d  a  s z ir m a ,
A  c s i l l a g o k b a n  v o l t  m e g ír v a .

H o g y  k in  l e g y e n  n e k e m  a z  é l e t  
T e n é l k ü l e d  é s  n e m  t e v é l e d ,
S  s z e n v e d j e k  é r t e d  n a p p a l ,  é j j e l  
S a j g ó  g y ö n y ö r r e l , f á j ó  k é j j e l ,
S  a  b ú  m e g ö l jö n  m é g  m ia t ta d ,
É s  é n  l e g y e k  a  t e  h a lo t t a d ,
H o g y  é r t e d  s z á l l j a k  é n  a  s ír b a ,
A  c s i l l a g o k b a n  v o lt  m e g í r v a  . . .

Z o ltá n  V i lm o s .

f? Mutatás
A terem tés atom ja vagyok.
Forog minden egyes porcikám  . . .
S tényleg forog, mert a tánc viszi — 
Húzzad, húzzad rogyásig cigány!
S forogj te is karcsú kis leány,
Be' szívesen vagyok tengelyed!
Éljen a tánc, m ely megengedi,
Hogy átfogjam  könnyű term eted!

Mi is volna hej, a földi lét 
Ész-veszejtö, szilaj tánc nélkül?!
S nélküled óh füstös Fáraó  
Id e : a  fülem be hegedülj!
S te kis leány: simulj közelébb, 
Dobogjon a szived szivem en; 
C sillagokból estél tán alá,
Hogy a párom legyél idelenn . . .

Égő tüzek . . . parföm -illatok ■ . ■
Se nem látok, se nem hallok már! — 
Te forgatsz óh drága kis leány 
S én ott vagyok a csillagoknál . . . 
Repülj, repü lj: vidd a telkem et,
Te meg cigány húzd a pénzem ért;
H add lobogjon fö l az életem ,
Hisz' a lelkem  eddig úgy se élt.

B alaton fü redi Varga Jen ő .
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Budapest szépségei
Irta: Zoltán Vilmos.

I.
A Budai Hegyek.

Az első pesti ember, hogy meg
meneküljön a főváros nyári hőse
gétől és porától, elmegy nyaralni, 
a még okosabb — itthon 'marad. 
Mert ez tudja, amit amaz nem tud, 
hogy a nyaralás, sőt fürdőzés kel
lékeit itt fokozottabb mértékben 
megtalálja, mint bárhol egyebütt. 
Fürdőkben, gyógyfürdőkben is, 
ugyanis válogathat, séta és üdülőhe
lyet pedig szebbet és főleg többet 
máshol nem találhat- Ha pedig tör
ténetesen, természetbarát, altkor 
tzenvedélyének kielégítésére olyan 
tág tere nyílik-

a budai hegyekben, 
hogy akár két hónapig nap nap 
után uj progralmmal indulhat neki 
a barangolásnak, s mindig uj, előt
te eddig ismeretlen, megtekintés
re érdemes, szépségben egymással 
vetekedő pontokat fog találni. 
Mert nem igaz, hogy a budai he
gyek szépsége a Hűvösvölgyben és 
Zugligetiben kimerül. Ezt csak a 
buta pesti ember állítja, aki csu
pán azt tudja élvezni, amit neki 
tálcán hoznak, vagy ahova a vil
lamos elviszi- Lám, a nélmetek leg
nagyobb élő költőjét,

Gerhard Hauptmannt, 
aki az „Elsülyedt harangban“-ban 
oly grandiózus módon énekelte a 
sziléziai hegyvidék hangulatát, 
annyira le tudta bilincselni a mi 
hegyvidékünk bája, hogy kétszeri, 
csaik két-három napra kiszabott 
budapesti tartózkodása alkalmával 
cŐY'e’gy teljes napot töltött egyma
gában barangolva a budai hegyek 
közt.

Nem akarunk földrajzi és geoló
giai értekezést írni, de amit mégis 
meg kell jegyeznünk, hogy a Hár. 
Inashatárhegy csoportja, melynek 
legészakibb s egyúttal legmaga
sabb csúcsa a Hármashatárhegy 
(4% méter), a legdélibb és legala
csonyabb a Rónadomb (195 m.)- A 
második csoport a hárshegyi, a ku
ruclesi völgyből kiemelkedő Hárs
heggyel (450 m ). A harmadik cso
port a János és Svábhegy csoport
ja. Ennek, valamint az egész hegy
ségnek legmagasabb csúcsa a

János- vagy Pozsonyi-hegy (529 m.),
tnelynek örökösen széljárta tetején 
a főváros monumentális kilátótor
nyot (Erzsébel-kilátótorony) épít
tetett, melyről páratlanul szép ki
látás nyílik a fővárosra s annak 
egész környékére. E szép hegyet 
széles, erdöborította gerinc köti 
összo az Istenheggyel, illetőleg 
Svábheggyel- Ez a gerinc csoda
szép völgyeket zár körül (Zugli
get, Karanyvölgy, Csillagvölgy, 
nyugati oldalán a zord, vadregé- 
nyos Farkasvölgy). A csoport leg
délibb és legalacsonyabb csúcsai a 
Sashegy (259 m- és a gellérthegy 
(235 ni.). A Budaörsi vagy Csiki- 
hegycsoport a budai hegyek legdé
libb és utolsó csoportja- Kopár do
lomitsziklák, melyeknek kiemelke
dő csúcsai (Budaörsi hegy 438 in-, 
Luckenberg 315 m. Törökugrató 
251 m ) különösen a kelenföldi sík
ságról nyújtanak bizarr látványt- 

A feltétlenül ncpluni (tehát ne*m 
vulkanikus) származású budai hegy
ségnek alapját a felső triászhoz 
tartozó mészköképződinény alkot
ja, melyre alsó emeletül dolomit, 
felső emeletül tömör mészkő rakó
dott le. A kizárólag dolomit-össze
tételű csúcsok túlnyomó részben 
kopárok, dg helyenként gyönyörű 
erdő fedi azokat (Jánoshegy, Nagy
kovácsi csúcs), míg a hegység bel
sejében mutatkozó dachsteini mész
követ mindenütt sürü erdő borítja. 
Ásványtani sajátossága e hegység
nek a nummulit-mész, meszes ho
mokkő (Hárshegy), budai márga 
(Gellérthegy) és a kiscelli tályog 
(Mátyáshegy) valamint a budai 
hévvizekből lecsapódott mésztufa 

A budai hegyek
faunája

azonos a magyarországi alhavasi 
erdőkével. Különösen nagy az éne
kesmadarak száma. A budai hegy
ség állatvilágának nagy nevezetes- 
sége egy speciális,

csak itt található egyik faj 
(ablepharus pannoricus , két ritka 
Denevérfaj, melyet a hárshegyi 
barlangban találtak.

Gazdag és érdekes a hegyvidék 
flórája, mely az egyes hegycsopor
tok szerint váltakozik, s a havas

aljai erdők növényzete mellett déli, 
sőt keleti elemeket is tud felmu
tatni

De nemcsak tájképi szépségei és 
természeti ritkaságai teszik neve
zetessé a budai hegyvidéket, ha
nem annak eseményekben gazdag

történeti múltja
is-

A Gellérthegy ormáról taszítot
ták 1046 szeptember 24-én a Du
nába Vata pogány hívei Gellért 
Csanádi püspököt, a törökök idejé
ben pedig a hegy lábánál állt a 
mesés pompájáról híres Aga-fürdő 
(ma János-fürdő). A Naphegyet a 
törökök Karga bairinak hívták s 
ezen volt a török temető.

A Sashegy lábánál állt Szt.-And
rás templomával Mátvás király 
korában az azóta eltűnt Sanad- 
falu község, híres szöllökertjeivel. 
Egy Mátyás király korabeli ok
mány érdekes leírását adja az ak
kori szüreti ünnepségeknek. A pol
gároknak csak akkor volt szabad 
szüretelniük, mikor a budai biró 
fullajtárai hírül adták nekik, hogy 
a király szöllejében Imár befejező
dött a szüret- Akkor aztán kezdő
dik a munka és a napokig tartó 
vigasság. A Sváb-hegynek az 1686- 
ik évi ostrom alatt ott táborozott 
sváb katonaság adta nevét. A 
Svábhegynek nem utolsó neveze
tessége volt

a Normafa,
egy százados bükkfa, mely nevét 
onnan kapta, hogy a múlt század 
hatvanas éveiben a Nemzeti Szín
ház tagjai norma-, vagyis ünnep
napokon rendszerint oda rándultak 
ki. A Normafát 1918-ban egy ha
talmas vihar ledöntötte, úgy, hogy 
bekerített helye ma üresen áll.

A Zúgliget Mátyás király híres 
vadaskertjéhez tartozott. Német 
neve eredetileg — vaddisznókban 
való gazdasága miatt — Sauwinkel 
volt- Ebből lett később a jobb
hangzás kedvéért Auwinkel. En
nek fordítása a Zúgliget. A Szép 
Juhászné neve Mátyás király egy 
kalandjának emlékét őrzi- Már elő
zőleg itt állt a Pálos-rendnek Szt.- 
Lőrincről elnevezett h íres, kolos
tora, mely 1301-től 1310-ig épült. A

kolostor rommaradványait a XX. 
század elején felhasználták a 
Szép Juhászné vendéglő építkezé
sénél. Ma már csak elszórt fara go tj. 
kövek jelzik a kolostor helyét.

A Lipótmező környéke a közép
korban a Nyék nevet viselte s 
1820 körül kapta mostani nevét 
akkori tulajdonosától, Göpp Lipót 
budai molnár-mestertől- E tájon 
Budavár visszavétele alkalmával 
véres csaták dúltak, minek elmlé- 
kc fenmaradt a Törökvész-dülö el
nevezésben. Mária korában itt volt 
a király óriási kiterjedésű, falakkal 
körülvett vadaskertje. Ezek a fa
lak 1536-ban még álltak, ma azon
ban még helyük sem határozható 
meg-

A 'kies ígkvésü Remete-Mária bu- 
csújáró hely egy Tolvitzer Katalin 
nevű asszonynak köszöni létezését, 
aki a XVIII. század végén Svájc
ból magával hozta a maria-einsie- 
deli csodatevő Szüz-Máriakép má
solatát, s azt imostani helyén egy 
tölgyfa ágai közt helyezte cl. A 
kép fölé eleinte kápolna, később 
— 1816-ban — templom épült A 
mostani díszes templomot Schö- 
mer Ferenc tervei szerint 1898-ban 
emelték.

A budakcszkörnyéki Makkos Má
riáról bájos monda él a nép köré
ben. Egy erdei kápolnában még a 
török idők előtt Szűz Mária képe 
volt elhelyezve- A török-dúlás alatt 
a kápolna elpusztult, de a képet 
megfcnentetlék és egy közeli tölgy
fára erősítették. Mikor a budakeszi 
nagy templom elkészült, a csoda
tevő képet abba vitték, de az mind
annyiszor

eltűnt és visszakerült regi helyére
Végre kivágták a tölgyfát és azzal 
együtt helyezték cl a képet a 
templomban.

A hegységben elég gyakori bai 
langoka és sziklaüregeket csoda
tevő remeték alakjával népesítette 
be a nép képzelete- A regényes 
budai hegységet tehát nemcsak a 
természet és emberi művészet ru
házta fel ezernyi szépségg I, nem
csak a történelem adott neki ko
mor és jelentős hátteret, hanem 
ezüstfátyolt szőtt köréje a nép 

képzelete is.
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Az angolok is repülőgéppel akarják 
elérni az északi sarkot

Repülő tereket!
A nagyhatalmak és a hátúik ino

gott acsarkodó ú. n. kisantant el
pusztítottak mindent, hogy a leve
gőtől megfosszanak bennünket. Az 
olah-bocskor nemcsak Budapest 
utcáit járta be arcátlanul lopva, 
?hol csak tudott, hanem ragadós 
keze elvitte vaggonállományunk 
nagy részét és kifosztotta gépgyá
rainkat.

Évek kellettek, míg közgazda- 
sági züllöttségünk mellett odáig 
juthattunk, hogy repülőgépek elő
állításáról üjra álmodhatunk. F á j
dalom, igazán csak álmodhatunk, 
Inível a gyakorlati kivitelben gá
tol bennünket koldus szegénysé
günk.

A gépek azonban mégis csak 
meglesznek idővel, — nagy és kis 
entente dacára —  s magyar piló
ták fogják őrizni a Kárpát-koszo- 
rúzta szent határt.

De addig?
Addig elő kell készítenünk a ta

lajt, hogy légi flottánk azonnal el
foglalhassa majd kijelölt helyét.

Gépek egyelőre nincsenek, de 
meg van — ha csonkán, ha ezer 
sebből vérzőn is — a magyar föld. 
Repülőtereket kell teremtenünk.

Minden nagyobb vidéki város je 
löljön ki határában fel- és leszál
lásra alkalmas mezőt, ahol a han
gárokat, lakóházakat, benzintartá
lyokat már most felépíthetik-

Egy valalmelyesl megfelelő repii- 
löállómás berendezése máról-hol
napra úgysem létesülhet. Gondol
janak csak a telefon és rádió be
rendezésre, a villanyfelszerelésre, 
gépjavító műhelyekre, aeronatikai 
eszközökre stb. stb., melyeknek 
beszerzése éveket, tenger munkát 
és sok-sok pénzt vesz igénybe.

De ne felejtsük el, a háznak is 
előbb a fundamentumát rakják le 
s csak arra szerkesztik rá a tetőt.

Hangsúlyozom: ezt minden vá
rosnak magának kell kezdemé
nyezni, mert neki hoz hasznot a 
jövőben.

Londoni híradás szerint: Algars- 
son pilóta hadnagy az idei május 
hó folyamán Liverpoolból hajón in
dul el a Spitzbergákra, ahonnan re
pülőgéppel folytatja útját az északi 
pólusig.

Az általa lervbevette légiül mint-

Newyorkból írja levelezőnk, hogy 
Junkers német professzor Fordot 
meglátogatta s a közvélemény sze
rint e látogatás kapcsán Ford már 
is elhatározta, hogy a közöl jövőben 
Észak-Amerikában egy Junkers 
gyárat állít fel.

Ugyanekkor a Good Je a r  Tire

Londonból táviratozzék: az an
gol légügyi minisztérium elhatároz
ta, hogy London körül légi védelmi 
állomásokat létesít, ellenséges re
pülő támadások elhárítására.

Ezek az állomásók tulajdonképen 
nem mások, mint a London köré 
vont hadi repülőterek tökéletesí
tése és megerősítése.

A Nemzet knár hírt adott clőző-

egy 1000 km., melyhez egészen kü
lönleges repülőgépet szerkesztett. 
Londoni levelezőnk szerint ez a 
gép skivel, kerekekkel és vascsó
nakkal lesz kombinálva, úgy hogy 
vízen, jégen és szárazföldön egy- 
aránt leszálhasson.

and Rubber nevű almerikai vállalat 
Németországtól megvette a Zeppe
linek szabadalmát.

Az amerikai repülő iparban az 
egész vonalon a németek vezetnek 
s az angol és francia konstruktőrö
ket messze visszaszorítják.

leg a mágneses légi torpedóról, 
melynek kilőtt lövedékét a repülő
gépek fémalkatrészei magukhoz 
vonzzák s így a találat biztos. Több 
mint valószínű tehát, hogy ilyen 
elhárító ütegekkel egészítik ki re
pülőtereik felszerelését, valamint 
a halálsugarak alkalmazásával, mi
ken az angol chemikusok erősen 
dolgoznak,

LÉGI OMNIBUSZJÁRATOKAT
é p ít e n e k  P á r iz s b a n .

Párizsból jelenti tudósítónk, 
hogy ott most igen érdekes újítást 
terveznek. Ugyanis arról van szó, 
hogy függő drótkötélpályákon, lég
csavarokkal hajtott omnibuszjára
tokat építsenek.

Ezek a légi omnibuszok négy 
tonna súlyúak lesznek és száz sze
mély befogadására alkalmasaik. 
Párizs és Saint Denis között fog
ják felállítani az első vonalat. A 
viteldíjat egy frankban állapították 
meg.

VILÁGÍTÓTORNYOK AZ ANGOL 
LÉGI VONALAKON.

London és Európa között negy
vennégy új világítótornyot építet
ték, hogy az é jje li repülésnél a 
legnagyobb ködben is jelezzék az 
útirányt és a közbeeső repülőtere
ket.

A JAPÁNOK LÉGI FLO TTÁ JU 
KAT ROHAMOSAN FEJLESZTIK

Tokiói távirat jelenti, hogy Ta- 
karaba admirális a japán haditen
gerészet minisztere, 11 újabb vili- 
repülő századdal erősítette meg a. 
hajóhad légiflotilláját.

REPÜLŐ MAMUTOK.

Newyorkból jelentik, hogy ott 
építették meg a világ legnagyobb 
bombavető repülőgépét. 2400 ló
erős motorokkal van felszerelve 
ez a légi mamut cs hat tonna bam
bát, meg hét géppuskát emel a le 
vegőbe.

Léghajóóriás is épül a legköze
lebb. Hat millió köbláb ürtaltalmú 
Zeppelin van munkában, 80 utas 
befogadására

R epülőjárat a  Nilun fölött.
Mairobiból jelentik, hogy a 

Blackburn aviatikái társaság, vala
mint Kenya és Uganda kormányai 
között megállapodás jött létre, 
amely szerint a Victoria-tó éa 
Khartum között a Nílus vonalán 
repülőgépjáratot indítanak.

Amundsen expedíciója 
elindult

Stockholmi tudósítónk jelenti, 
hogy az Almundscn-Ellsworth ex
pedíció ápr. 11-én reggel a Spitz- 
bergák irányában elhagyta a 
Tromsoet.

Amundsen is május elején akar 
a Spitzbergákról repülőgéppel star
tolni az Északi sarkra. Most az 
angol Aegarssoniban votélytársa 

| akadt.

Amerikában a németek ragadták 
magukhoz az aviatikái vezetést

Az angolok légelháritó 
állomásokat létesítenek
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A letiprott 'Magyarország S
(1849— 1867.)
Haynau.

Irta: Kom ái István.
(A bécsi udvari titkos levéltár és ma
gyarországi levéltárak anyagának fel- 

használásával.)
Haynaunak felebbvalóival szemben 

tanúsított folytonos engedetlenségének 
itovábbi bizonyítékát szolgáltatják még 
a következő adatok is.

Az ezred parancsnokságtól az ezred  
törzstisztjeinek.

Udine, 1825. január 22.
Haynau alezredes úr a parancsnok

sága alatt levő zászlóaljban megtiltotta 
a csákó viselését. Háger főhadnagy úr, 
minti a 18. század parancsnoka saját 
századában ezt mégis megengedte, még 
pedig az ezredparancsnokság jóváha
gyásával, amiért őt Haynau alezredes 
úr szobafogsággal büntette meg. Ez az 
eljárás szolgálatellenes, a büntetés pe
dig igazságtalan volt, mely a Dienst- 
reglemen1 1. rész 2., 26., 34. és 81. pont
jaiba ütközött. Ezért a szabálytalan és 
méltánytalan eljárásért az alezredes 
urat komolyan és szigorúan megintem 
és figyelmeztetem őt, hogy isméiéit eset
ben megbüntetését kívül ellene ma
gasabb helyen feljelentést fogok tenni. 
Egyáltalán kijelentem, hogy az egész 
ezredben, lehát minden zászlóaljban 
engedélyezett csákó viseléssel szemben 
az alezredes úr parancsnoksága alatt 
levő zászlóaljnál sem teszek kivételt 
és ennek a rendelkezésemnek egyoldalú 
áthágását meg nem engedem. A Diens1- 
reglement szerint az ezredparancsnok 
rendeletéivel ellentétes rendeleteket a 
zászlóaljparancsnok nem adhat ki. Ha 
mégis ez előfordul, az egész ezredben 
a kötelességérzetet és fegyelmei alkal
mas meglazítani. Már pedig az egész 
ezred rendjéért az ezredparancsnok fe
lelős, amiért is az ő kötelessége minden 
legkisebb dologban ennek érvényt sze
rezni.

Figyelmeztetem tehát alezredes urat 
ismételten és utoljára, hogy az én ér
vényben levő parancsaimat a köteles

] egyenes áthágását, mint nyílt és szán- i 
dékos engedetlenséget, következőképen i 
a subordmetio nyilvánvaló megsértését 
a Díenstreglement 1. rész 82. pontja sze- I 
rint fogom megtorolni.

Továbbá meg kell állapítanom, hogy | 
az alezredes úr e hó 11-én kibocsátott j 
zászlóaljparancsa alapján az ezred  I 
összes tiszt urait saját lakására hívta \ 
össze, még pedig az ezredparancsnokság j 
tudta és beleegyezése nélkül, holott én 
helyben mindig található vagyok. Ez a j 
kíáltóan szolgálatellenes és tűrhetetlen 
eljárás bizonyítja az ő önhatalmaskodá- 
sát és semmi tekintélyt nem tisztelő ma
gatartását ezredparancsnoka ellen. — 
Ezért Haynau alezredes urat a legszi
gorúbban megintem és kötelességeire fi
gyelmeztetve: az ezred törzstiszturainak 
tudomására hozom azzal, hogy zt a pél
dátlan esetet az ezredtulajdonos úr ö 
excellenciájának szolgálati úton b e je 
lentem.

Vigniel, ezredes.
Ezt az ezredesi parancsot pár hó 

múlva a következő újabb jelentés kö
vette:
„Az ezredtulajdonos-altábornagy úr ö 

excellenciájának.
Udine, 1825 júl. 21.

Minthogy Haynau alezredes úr sze- 
; mélye-s illetményeinek nehézményezett 
kiutalása miatt a dandárparancsnokság
hoz panaszra ment, anélkül, hogy az elő
írásos szabály szerin1 parancsommal en
gedelmeskedett volna: őt szolgálat-elle
nes magatartása miatt 24 órai szobafog- 
sággal büntetem.

Vigniel, ezredes."
Csatolom szóbeli jelentésem tartal

mát, melyet a dandárparancsnokságnak 
előterjesztettem."

Ezekből az ezredparancsnoki rendele
tekből, megintésekből és büntetésekből 
ké! tény tűnik ki nyilvánvalóan.

Először az, hogy Haynau alezredes, 
mint zászlóalj parancsnok valósággal fu 
migálta ezredesének, mint ezredparancs
nokának hivatalos eljárását. Lépten- 
nyomon szembe helyezkedett akaratá
val. A legénységet igyekezett megnyerni

a maga számára ezredesével szemben 
azzal, hogy az alkalmatlan csákóviselés 
alól felmentette. Lefelé tehát demagó
giát űzött, fölfelé pedig renitenskedetí. 
Ezt csak azért cselekedte, mert érezte 
háta megett azt a nagy hatalmat, támo
gatást, melyben legelőkelőbb helyekről 
részesült.

Másodszor kitűnik az, hogy ezredese 
nem mert kellő erővel fellépni ellene és 
szinte bocsánatkéréshez hasonló körül- 
íriásokkal, mentegetőzésekkel igyeke
zett igazolni eljárásának szükségszerű
ségéi' és jogosságát. Úgy kezelte Vig
niel ezredes Haynau alezredest, alan
tasát, mint a hímes tojást. Valószínű
leg félt is tőle. Sőt Haynau ezzel sem 
elégedett meg, hanem az ezredes bá
tortalanságától vérszemet kapva, az ez
re dtisztikar át is ellene bújtogatta. Mert 
egészen bizonyos, hogy az ezred tiszti
karát nem azért hívía össze magánla
kására, hogy ezredesét dicsérje és ma
gasztalja. Éreztetni akarta összes tiszt
társaival, hogy bár rangszerint ö az ez
redben csak második, valósággal ő a 
legelső . . .

Ez a katonai fegyelmet fölfelé nem is
merő diklátori jellem nagyon hasonlít 
Görgey jelleméhez, aki fővezérét, Dem- 
binszkyt ugyanígy fitymálta, lenézte és 
egyáltalában figyelembe sem vette. 
Görgeynél még érezhetőbb lehete t ez 
az eljárás, mert hiszen a magyar sza
badságharc honvédéi között az a fe
gyelem még sem volt olyan nagy, mint 
a régi osztrák szoldateszka szellemű 
császári hadseregben. És Görgey Dem- 
binszkyben betolakodó lengyel riválist 
látót'1, akivel szemben egyes magyar tá
bornokokat könnyű volt megnyernie.

De Haynau a megcsontosodott osz
trák császári hadseregnek volt egyszerű 
zászlóaljparancsnoka, aki az egész ez
red tisztikara és legénysége előtt való
sággal nevetségessé tette a régi osztrák 
ezredet.
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A fiatalok
Somogyi Erzsi és Makláry Zol

tán, két színészi díj nyertesei-
A fiatalság az élet legdrágább 

'kincse, a tehetség benne az Isten 
csókja. Ha hasonlítanám a ritka 
fajú rózsához, igy mondhatnám: 
fiatalság az illat, tehetség az ér
ték. A kettő együttvéve adja a 
jövő reményét, amely a vele ren
delkezőket kiemeli kortársai közül 
s az élre állítja, hogy felfigyelje
nek rá, hogy megindítsák azon a 
tövises, fájón véres-szomorú ulon, 
amelynek neve: dicsőség.

Olyanféle ez, mint a tavaszi ve
tés- A gazda kimegy a földjére, 
nézi s 'ha szép, jó termést remél, 
az érés ideje azonban még mcsz- 
sze van, jöhet a fagy, a szél, a 
vihar, a zsenge, szép növésű ter
més elpusztul, ha nem inosdik me
leg májusi esőben, ha nem törül
közik áldott napsugárban.

A remény csak ígéret. A bevál
tás a tehetségnek idők során való 
komoly, hosszú cngyötrödésscl já
ró elmélyülése, mint a hegyi tó, 
melynek tiszta vizében mérhetet
len mélységig látszik a belevetödö 
test képe- Tiszta és mély , . .

írom pedig ezt abból az .alka
lomból, hogy a múlt hét színész
világában két fiatal tehetséget ál
lítottak az élre s fonták homlo
kuk köré az emberi elismerés ko
szorúját.

Az egyik: Somogyi Erzsi a Nem
zeti Színház naivája, a másik: 
Maikláry Zoltán, a Renaissance 
Színház jc'llemszínésze.

Mind a kettő nagyon tehetséges* 
magúkban hordják a jövő Ígéretét 
s úgy érzem, hogy bűnt követnék 
cl, ha a legtöbb napilap mintájára 
és nemtörődömsége szerint kö
zömbösen elhaladnánk e két ma
gyar mellett.

Somogyi Erzsi nyerte el a Nem
zeti Színház új tehetségeit jutal
mazó s pecsétes gyűrűvel járó ez- 
idci Farkas-Rattkó díjat, amelyet 
a színház tagjai Ítélnek oda,

A kitüntetett színésznő még — 
pár évvel — alul van a húszon- 
Úgy jött, mint tél után a napsu
gár. Fiatalságával, egyéni bájával 
friss tavaszi virágot hozott. Mus
kátlit, magyar virágot, pacsirta
szót, falusi szellőt, magát a ma
gyar falut.

Merem állítani, hogy színpad
jainknak naiva szerepekben ma 
nincs olyan kiváló népies színész
nője mint ez a csitri kis lány, aki

ről Rákosi Jenő mondja: „Félláb
bal még az iskolában volt, mikor 
a másik lábával már a híresség 
rózsájával és tövissel tele ország
útiéra lépett".

És igaz, mert hiszen Hevesi 
Sándor a Színi Akadémiából szer
ződtette a Nemzetihez. Ha jól tud
juk, „átugrotta az Akadémiái".

Bár tehetsége különösen a né
pies felé vonzza, azért más sze
repeiben is kiváló. Sok e nemű 
alakítása közül csak egyet említek 
meg. Csathó Kálmán „Házassá
gok az égben köttetnek" vígjáté
kában alakít egy nyafka kis 
leányt. Olyan kiálhatatlan, olyan 
csúnya és olyan kedves,, hogy az 
ember minden mozdulatát, szavat 
végigkacagja.

Nagy jövőt jósolnak neki s ha 
a hozzáfűzött reményt beváltja, ez 
főként igazgatója érdeme lesz, 
aki elkövet mindent, hogy tehetsé
gét bőséges és megfelelő szerep- 
osztással kifejlessze.

Makláry Zoltán megjelenése 
Bárdos Arthurnak, az örökös fel
fedezőnek az érdemo.

ő  kapta meg a Rákosi-dijat, 
amelyet az Unió alapított Rákosi 
Jenő nyolcvanadik születése al
kalmából s minden évben ugyan
csak ő  ítéli oda annak a fiatal szí
nésznek, vagy színésznőnek, aki 
három évnél többet még nem töl
tött színpadon s aki abban az esz
tendőben a legszebb művészi ered
ményt érte el.

Eleinte kisebb — inas — szere
peket kapott, míg végre a „Bú- 
zakalász" premiérje meghozta sza
mára a döntö elismerést- Mint 
jellemszínész elsőrendű. Néha csak 
pár szót szól, de ahogy ezt ki
mondja, ahogy megjátssza, még a 
legelfogulatlanabb néző lelkében 
is felébreszti azt a bizonyos nyug
talanító hitet, amelyet ünkénylcle- 
nül érezünk, amikor sejtjük, hogy 
nem mindennapi emberrel állunk 
szemben.

Gondolkozó, elmélyülő színész. 
Van hite és van véleménye a dol
gokról, Szereti az eget, a felhőt, a 
napot, szeret tétlenül heverni a 
mezőn, mert azt hiszi, hogy akkor 
pihen. Pedig azért pihen, mert ösz- 
tönszerülcg érzi, hogy u művész 
lelke akkor dolgozik legtöbbet, 
amikor azt hiszi, hogy semmit sem 
csinál. Hogy a lelke is magyar, 
arról tudom, mert szereli a tőidet. 
Hogy komoly és előkelő, arról 
sejtem, mert nem szereti a „New-

| york" kávéját és levegőjét. Hogy 
1 lesz belőle valami, arról gondolom*
I mert a  színészi dolgát nem tartja 

munkának, hanem játéknak. Igaza 
van. A játék a lélek kellemes 
hangulatából fakad s ha munkává 
válik, akkor már nem művészet, 
hanoin gyötrődés, kín, a lélek s 
a test összhangtalan vergődése.

Nyáry Andor

Ablakok
A Vígszínház újdonsága.

A háromfelvonásos vígjátékot 
John Galisworthy állítólag a mo
dern angol színmüirodalomnak 
Shaw mellett legkimagaslóbb rep
rezentánsa írta. Nem tudom, hon- 
nét ered ez a megállapítás, azt 
azonban tudom, hogy a darab 
nemcsak eget-íöldet jelentő távol
ságban áll Shaw boszorkányos te
hetségétől, hanem, ha ez jelen
tené a modern angol irodalmat, 
akkor az roppant szegény lenne.

Arról van itten szó, hogy az 
öreg filozofálgató ablakmosó lánya 
még alig tizennyolc éves, de már 

; két ével töltött börtönben, mert 
; újszülött törvénytelen gyermekét 
| megölte. Börtönéből most szaba- 
i dúlt ki s atyja kérésére a ház 
í ura és családja magukhoz fogad- 
( ják szobaleánynak. A ház lelkes 
| ifja mindenáron mag akarja men

teni az életnek, de hiába, mert a 
szép, csinos leány az „ösztönét" 
követi s ahelyett, hogy elfogadná 
a fiú becsületes kezét, szeretője 
után fut.

Érteni, hogy a jó emberek szíve 
megesik az elbuikottakon, azt is 
értem, hogy a bűnös leányt ma
gukhoz veszik, de nem tudom 
megérteni, miért kellett ezzel a 
csinos leánnyal, tiki végered
ményben mégis csak egy háromfel
vonásos vígjáték közepében áll, a 
gyermekgyillkosság rettenetes bű
nét elkövettetni Talán, hogy az 
angol törvényt kicsűfolja? Gyen
gén sikerült. Ez a bűn, bármit csi
nál is a leány, ráfekszik, gondola
tától nem tud megszabadítani, ha
tározottan ellenszenvessé válik s 
az is marad az utolsó jelenésig. A 
lényeg pedig nem ez. Ellenkezőleg, 
Hódítani kedvességgel, bájjal lehet 
Már pedig ő hódít. Ez a hódítása 
azonban — éppen természetéből 
kifolyólag — erőszakolt, csinált.

A leányt Darvas Lili játszotta, 
az író tollában maradi hús-vérte- 
lcnségel még jobban kiélezte na
gyon is túljátszott játékával. Lu
kács Pál és Kürti József megtel
tek mindent, Gyöngyössy Erzsi jól 
játszott s spicces jelenetében mes
teri volt- Az egyetlen igaz szerep 
a Gazsi Mariskáé, aki „magyaros" 
hévvel cs hűséggel mag is játszotta 
az öreg tiszta lelkű angol szakács
nál. Gaal Franciska kedvesen csa
csogott, Szerémy Zoltán mesteri 
figurái csinált a filozofáló öreg ab
laktisztítóból.

Hazamenet azon gondolkoztam, 
mennyivel többet ért volna leg
alább nemzeti szempontból, ha a/, 
aznapi tantiemből egy magyar író 
ehetett volna — tizedrangú darab
jáért egy jó — üres főzeléket.

Tanay Frigyes
A halál kaszája suhant s a ma- 

gyár színészet fájáról lehullott 
egy erős, gyönyörű ág: Tanay 
Frigyes meghalt.

A halál mindig szomorú, min
dig fájó, de kétszeresen szomorú, 
sokszorosan fájó, amikor a suhanó 
kasza nyomán olyan ág hull a 
földre, amely még virágos, termő, 
életerős: Tanay Frigyes ölven 
évc-s volt.

Ha a színpadon megjelent kese
rű, szenvedő arcot vágott, szemei
ben a lelke busulit, látszott rajta, 
hogy vérzik, sajog a szive és min
denki — kacagott rajta. Ha be
szélt és érzelme magával ragadta 
aztán meleg, őszinte hangja sze
relmese tekintetére hirtelen lelké
ben szakadt, akkor is nevették. 
Mindig nevették. Ha csak a nevét 
olvasták a színilapon, már moso
lyogtak- Mert a színpadon ö kép
viselte azt a  tiszta, ritka-értékes, 
nemes humort, amely csak az iga
zán kiválasztottak tulajdonsága. 
Az ő humorát nem a helyzet te
remtette, nem külső határokból 
alakult ki, hanem a lelke mélyé
ről fakadt, forrása a szivében volt 
s onnét bugyogott elő kristály
tisztán és melegen.

Pár esztendővel ezelőtt alig 
volt darab, amelyben nem játszott 
volna. Nélküle el sem lehetett 
képzelni a Vígszínház együttesét. 
Az utóbbi években azonban állan
dóan betegeskedett- Tüdeje vitte 
el, az a szegény, beteg tüdő, 
amelybe a színpadon annyi szerel
mes sóhajtás szakadt bele.

Játéka torzított élet volt, élete* 
torzított játék, mert művész volt, 
költő volt, muzsikus volt és végte
len ideálisla. Mikor a háború ki
tört, önként ment, mert szerette 
a hazáját s Tanay Frigyesből az 
egyes honvéd huszárok hadnagya 
lett.

Most ott pihen a kerepesi teme
tő díszsírjában, testén huszárhad
nagyi egyenruhája, keresztjén friss 
virág, zöld koszorú -. . Ha arra 
jártok, halkan lépjetek , . Estén
ként, mikor a síikért elcsendesül, 
fejfájára csalogány aöppen és da
lol . . . .

Azt mondják, ilyenkor nótazó 
lelke csattog az éjszakában.

Ne zavarjátok!

Lapzártakor értesültünk Köm yey  
Bélának, az Operaház örökös tag
jának hirtelen haláláról. Halálának 
körülményével és művészi pályá
jának méltatásával következő szá
munkban foglalkozunk.

Az Unió színházai — iro
dalommentes darabjainak 
bírálatával nem foglalko
zunk, mert lapunknak nem 
adta meg a kritikának járó 
jegyet. NY. A*
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Dr. Baltazár Dezső református püspök nyilatkozata
A bolsevízmus világpropagandája 
és a bolsevízmus mételyének kiir
tása. — A bolsevízmus kapuja csak 
Románián keresztül van nyitva. —  
A keresztény gondolat elterjedése.
— A pozitív tudomány és a ke
resztény hitélet. — A keresztény
ség szociális programja. — A re
formátus egyház és az áttérések.
— A hatalmak hangulata Magyar- 
ország iránt. — A hitélet iránytűje

és a békés alkotások útja.

Debrecen főpapjának — a kál
vinista Róma püspökének — 
szava, mindenkor nagy súllyal 
esett a magyarországi társadalmi 
cs politikai élet mérlegébe.

E sorok szerény írója különö
sen szomjazza a nagy főpászto
rok igéit, melyek úgy hullanak 
gyakran a fásult és szikkadt lel. 
kék szikes ugarába: mint áldásos 
májusi eső a verejtékes emberi 
erőlködések szomjas búzaföld
jére.

Még a Nagy Püspök amerikai 
útja előtt történt, hogy a lel- 
kembői feltörő kérdéseket, 
szinte bensőmben égő tüzes kér
dőjeleket, hittel, bizalommal, vá
raik o zásit e 1 j e s e n káté reget te ni
Debrecen püspökének íróaszta
lán.
Hitemben, várakozásomban nem 
csalódtam:

Debrecen tudós, nagyhírű püs
pöke minden kérdésemre nyíl
tan, szeretettel, bizalomte-ljesen 
válaszolt és felhatalmazott, hogy 
nyilatkozatait nyilvánosságra 
hozhassam.

E nyilatkozatokkal eleinte 
más tervem volt. Egy nagyobb- 
szabású munka előszavának 
szántam és ezért mostanáig író
asztalom fiókjában tartottam.

Most, amikor úgy határoztam, 
hogy mégis nyilvánosságra ho
zom a Nagy Püspök nyilatkoza
tait: újra átfutottam mindent 
mégegyszer és örömmel látom, 
hogy a Nagy Püspök szavai ináig 
sem veszítettek semmit hamvas 
iideségükből, érdékességükből és 
életünkhöz tartozó szoros kap
csolatunkból.

Ez bizonyára onnét van, hogy 
a főpásztorok igéi, kinyilatkoz
tatásai mindig valamelyes ro
konságot tartanak fenn az örök- 
életű evangéliumi igékkel és ki. 
nyila tkozta lásokkail.
„Itt az írás: olvassátok!"

A kérdések és az erre adóit 
püspöki feleletek itt követkczinek:

1. Mi a véleménye M éltóságod
nak a nagyhatalmakról, ak ik  ölhe
tett k ez ekke l, majdnem csöndes jó . 
indulattal nézik a bolsevízmus vi
lágpropagandáját? Nem tartanak 
attól, hogy a vörös lángok hozzá
juk is átcsapnak?

— Az entente nagyhatalmai 
teljesen bizonyosak abban, hogy 
az ő szoros érteleimben vett állami 
territóriumaikba nem tud számot
tevő erővel behatolni a bolseviz- 
mus. Ezt a kilátást műveltségűkre, 
felvilágodottságukra, józanságukra, 
erejükre és fejlettségükre méltán 
is alapítják. Mivel pedig egy bol- 
sevizmustól mentes állami kom ple
xum a Rajnától Szibériáig s délen  
Indiáig veszedelm es ellenfél 'enne 
éppen most a háború után velük 
szemben; szívesebben lá tják , ha a 
bolsevízmus betegsége akciókép 
telenné teszi ezeket az állam okat■

2. Milyen eszközökkel lehetne 
M éltóságod szerint a bolsevimus 
m ételyét végleg kiirtani? Rem él
het jük-e, hogy a hatalmak még ide
jében tudatára ébrednek a botse- 
vizmus világduló veszedelm ének?

— Ennek a kérdőpontnak a má
sodik felére már az előbbi pontban 
mcgadtalm a választ- Az első felére 
az a válaszom, hogy a bolsevizmust 
az általa okozott tömérdek szenve
dés s a szenvedési körbe beleke
rülő mind nagyobb-nagyobb rétegek 
szabadulás utáni vágya s ezen 
vágynak erélyes cselekedetű meg
nyilatkozása fogja kiirtani.

3. Ausztria és Csehország köz
tudomás szerint állandóan kacér
kodnak a bolsevizmussal, Mit gon
d ol M éltóságod, vájjon magyar 
szempontból nem volna-e kívána
tos, hogy ebből a bolsevista flörtö- 
lésből valóságos szerelem legyen? 
Úgy gondoljuk, hogy ha ezeken  
a helyeken bolsevízmus törne ki, 
nem volna-e módunkban elrabolt 
terüteleinket esetleg az antánl se 
gítségével, visszavenni?

— Ausztria és Csehország népe, 
jobban mondva népüknek nagy 
többsége sokkal józanabb, semmint 
túlmenne a bolsevizmussal való po
litikai kacérkodás határvonalán- 
Valóságos szerelmet kívülről heví
teni nem lehet-

— A trianoni béke államalkotó 
munkája annyira erőltetett, annyira 
természet- és történelemcllenes,

hogy ennek a munkának eredménye j 
csak provizórikus maradhat- Két- i 
ségtelen, hogy Ausztria és Csehor
szág is engedni fognak a gazdasági 
tényezőkkel erősített történelmi kö
vetelményeknek- Engedni fog a 
feszültség már csak azután Magyar- 
országon az alkotmányos élettel 
együtt, lassan a közszabadságok 
uralma is visszatér és Magyaror
szág békés úton fokozatosan fogja 
visszanyerni integritását- Lassan
ként majd ráeszmél a világ, hogy 
az integritásban rejlő békére épen 
olyan szükségük van a szomszédok
nak, mint nekünk! ,

— Nekünk a bolsevizmustól se 
Csehország, se Ausztria felől nincs 
mit tartanunk. Kelet felől Romá
nián át nyitva a kapu-

4. Milyen eszközök segíthetik 
elő leginkább a keresztény gondo
lat terjedését M éltóságod szerint? 
A harcos kereszténység  — az cc- 
lesia militans vagy a bék és  k e 
reszténység szolid apostoli esz
közei?

— Ha a kereszténység az akar 
lenni, aminek maga az Idvezítö J é 
zus komtemplálta, t- i.: szenteknek 
egyezsége, vagyis ha a keresztény
ség nem akarja lényegét meghami
sítani és elveszíteni létjogát, akkor 
csakis a szeretet és béke eszközei
vel: hittel, tudománynyal, türelem
mel és jócselekedetekkcl dolgozha
tok- Ezeket az eszközöket Krisztus 
kínálja és adja; a  harag és erőszak 
eszközei az antikrisztus birodalmá
ból valók és csakis a kereszténység 
lejáratására alkalmasok.

5- Milyen vonatkozásban van a 
pozitív tudomány a keresztény hit. 
tel? Minek tulajdonítható Méltó
ságod szerint, hogy a hitélet az 
utóbbi évtizedekben erősen meg
rendült, anélkül, hogy a  tudomány 
növekedett volna?

— A pozitív tudomány a keresz
tény hitben bőven talál a maga szá
mára annyi pozitív anyagot, ameny 
nyi elég ahhoz, hogy tisztelettel 
hajolják meg a keresztény hit előtt. 
A pozitív tudománynak különben 
igen óvatosan kell lenni a hitnek 
tudomány által meg nem rejthető 
transccndentális dolgaival, mert a 
pozitív tudomány még a materiális 
világban is igen sok megfejtésre 
váró tárgyat és jelenséget talál-

A hitélet megrendülésének az 
oka az, hogy a keresztények egyik 
részénél a tiszta hitet vakhit, másik

részénél puszta formaság váltotta 
fel- Emezek hatalmi eszközndk te
kintik a vallást, az egyházat és 
ügyesen használják fel hatalmi cél
ra a fanatikusok vakhitét. A hit 
megrendülése mint okozó soha nem 
lehet összefüggésben a tudomány 
növekedésével; tehát egyáltalán 
nem különös, ha a hit megrendülé
sének idején nem növekszik a tu
domány. Sőt mivel a tudomány fe j
lődésének a tiszta erkölcs az egyik 
leghathatósabb feltétele; a tiszta 
erkölcs alapja pedig a tiszta hit- 
ennélfogva épen az a természetes, 
ha a hit megrendülése idején meg
áll, visszamarad vagy épen vissza
esik a tudomány fejlődése is-

6. Mit gondol M éltóságod: annyi 
ellentétes állítással szemben van-e 
gyakorlati szociális programmja a 
keresztény törekvéseknek és miben 
foglalhatók ezek össze?

— A szó nemes értelmében vett 
szocializmus alapigazságai a ke
resztény vallásban feltalálhatok- A 
társadalmat érintöleg a keresztény 
vallás egy tökéletes szociális pro
gram, amely az egyetemes emberi 
testvériség szeretetbeli szolidaritá
sában foglalható összez. Minden 
ami ezt a testvériséget megbontja 
és széjjeltépi, pogány gondolat s 
így a kereszténység ideológiájában 
teljesen idegen Ha a kereszténység 
a maga jézusi form ájában és lénye
gében valóra válnék, ez a valóra- 
válás az összes jogosult szociális 
problém ák m egoldását jelentené-

7- Milyen álláspontot foglal el a 
református egyház az áttért és át
térni szándékozó zsidósággal szem
ben? Melyik vallás az, m ely ere 
detileg nem térítés és  áttérés útján 
terjedt el?

— A református egyház, mint az 
egyetemes kereszténység evangéliu
mi képviselője, a maga ideális egé
szében szintén a Világ-Egyház igé
nyével bir. És mivel azt az igényt 
is támaszthatja, hogy ő képviseli 
és valósítja leghívebben Jézus pa
rancsait, ennélfogva követi azt a 
jézusi parancsolatot is, amely a té
rítésre vonatkozik; „elmenvén, ta
nítsatok minden népeket m egke
resztelvén"  . - . Krisztus tehát sem 
vallás, sem faj, sem nemzet, sem 
ország, sem foglalkozás, sem sze
mély szerint netn válogat! Szeretet
tel tárja ki templomának kapuját 
a zsidók előtt is és anélkül, hogy 
türelmetlenül és mohón, számítással
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és csalárdsággal lelkeket halászna, 
hirdeti a maga evangéliumi igazsá
gait és boldog, ha bármely feleke
ze tbeli meghallgatja, megérti és 
követi azokat.

„—  Az áttérők kinézésc a krisz
tusi hitből és visszatessékelése a 
régi hitre: gőgös farizeirimus és sze
retetlen pogányság! Az Isién nem 
személyválogató, hanem minden 
nem zetségből kedves neki az, ki 
ötét szereti és  az ő parancsolatát 
m e g t a r t j a e z  egy hatalmas ke
resztény princípium, valamint az is, 
hogy az ítélet nem a mienk, hanem 
az Istené- Ezek ellen a princípiu
mok ellen vétenek a kinézők és ki- 
tessékelők , vagyis: a nem igazi ke
resztények.

— Olyan vallás, amely eredetileg 
nem térítés és áttérés folytán ter
jedt el, a történelmi beláthatóság 
határain kívül keletkezett: öspo- 
gány vallások között bizonyára sok 
van; a kijelentett vallások között 
azonban ilyet nem isimerek

8. Rem élhetjük-e a közel jövő

ben, hogy a hatalom hangulata 
Magyarország javára megváltozik?  
Ha igen, milyen esem ényektől vár
hatjuk ezt leginkább Méltóságod 
szerint7

— Erre a kérdésre már igazán a 
legegyénibb választ adhatom, lévén 
a reménység legegyénibb territó
riuma minden embernek. Mivel én 
mint hívő keresztény, az optimiz
mus világában élem egyszerű éle
temet, hiszem, hogy a hatalmak 
hangulata szerencsétlen hazámmal 
szemben megváltozik. Mivel a kér
désben hangulatról van szó, a  ma
gatartás megváltozásához érzelmi 
momentumokat kell felmutatnom s 
nem a gazdasági természetű érve
ket, amelyek kényszerítőek szok
tak lenni mindenféle hangulat-disz
pozíciók ellenére is-

— Nem esem ényektől várom a 
hatalm ak hangulatváltozását, ha
nem a  mi belső politikai és társa
dalmi szellemünk megkomolyodá- 
sától, lehiggad ásótól. A közszabad-

| ságok tiszteletének, általában a jog 

rendnek tökéletes helyreállításából; 
a  belátásos szellem érvényesülésé
től s az állam akarat olyan kibonta
kozásától, am ely komolyságban, 
okosságban és határozottsággban  
eléri a  történelmi hivatás m agas
latát és alkalm as arra, hogy Ma
gyarország még megcsonkított á lla 
potában is tekintélyes, megbecsült 
tag legyen a népek családjában.

9. Kom oly tudású tagadó elm ék  
is rájö ttek már arra, hogy a töm e
geket a hitélet iránytűje nélkül nem 
lehet a  bék és  haladás és nyugodt 
alkotás útjára vezérelni és ott meg
tartani. De viszont minek tu lajdo
nítható az, hogy a keresztény hit lé 
lek- és  erkölcsnem esitő igéi meg ma 
sem váltak hússá és vérré a töme
gek lelkű id ében ?  Minek tulajdo
nítható az, hogy még m a is olyan 
elvadulások észlelhetők, m elyek  
sem mivel sem szelidebbek, mint a 
kétezer év előttiek , am ikor az evan
géliumi igék még meg sem szület
tek ? Adhat-e erre kielégítő ie- 

j leletet M éltóságod?

— Annak tulajdonítható, hogy a 
keresztyén egyházak többé-kevésbé 
átformálódtak vallási intézményből, 
hatalmi intézményekké s nem az 
Isten országának kegyelmi ajándé
kait, hanem a hatalmi érvényesülés 
politikai babérjait ambicionálták- 
Az egyházat és vallást bevitték a 
politikába, a politikát az egyházba 
és vallásba. Az érintkezés és ve- 
gyülés nem a politikának nemes- 
bülésére, hanem a vallásnak és egy
háznak elvilágiasodására — hogy 
ne mondjam elvadulásra vezetett. 
A kereszténység nemesitő, tökéle
tesítő, megváltó igazságaira reácsa
pódott a biblia fed ele  s a világ 
könyvéből olvasó történelmi kérész- 
tyénség nem igyekezett s nem igyek
szik felnyitni, mert a felnyitás 
olyan helyekre is világosságot 
árasztana, am ely helyeken a sötét
ség legalkalm asabb őrizni a világ 
hatalmának kulcsait-
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GRÓF TELEKI PÁL.
v. miniszterelnök, Magyarország uj külügyminisztere.

Mindenkinek élénk emlékezetében 
él még az a hálátlan és emberfe
letti hősi küzdelem, melyet gróf 
Teleki Pál a szomorú emlékezetű 
trianoni békekötés alkalmával az 
ellenséges nagyhatalmak képviselői
vel vívott.

Gróf Teleki Pál, aki neves tör
ténetíró, földrajztudós és néprajz
író: a nagyhatalmakat egy újsze
rű térképpel lepte meg, melyen az 
elrabolt területek színmagyar la
kossága kisebb-nagyobb piros fol
tokkal volt megjelölve. — A piros 
foltok úgy néztek ki a zöld, kék 
és egyéb színes nemzetiségű me-

I zökben, mint tetemre hívó vérző 
I tavak, amelyeknek piros nedve 

egy széttépett, meggyötört és szen- 
| védő nemzet testéből szivárog elő- 

A térkép még az ellenséges á l
lamok, cinikus részvétlen politiku
saira is nagy hatással volt és Te
leki Pált, a tudós (magyar grófot az 

j egész világ sajtója sokáig emlegette. 
Most Teleki Pál gróffal töltötték 

be a súlyos gondokat jelentő és 
nagy diplomáciai képességeket 
igénylő külügyminiszteri tárcát.

A kormánynak csak gratulálha
tunk a szerencsés választáshoz-

Élet és kultúra
Prohászka Ottokár évekkel ez

előtt találó szavakkal jellemezte a 
vallás és a kultúra viszonyát- 
„Amíg a tudományok terén mérföl
dé® lépésekkel haladunk előre, ad
dig a vallás terén csak gyerVnek- 
cipőkben csoszogunk." Sajnos, ez 
a megállapítás nemcsak a vallás á l
lapotára, de a modern élet ezer 
más megnyilvánulására is érvényes- 
Meghódítottuk a levegőt, acélko
losszusok szelik a tengert, ezer ki
lométerekre diskurálunk, de a kis 
dolgok nagy jelentőségét még min
dig nem ismerte fel az ember. Csak 
a Imagasságok felé tekintünk, álom- 
kórosan járjuk a kultúra fölfelé ve
zető mesgyéit, miközben elveszít- 
jük magunk alatt a talajt, csetlünk- 
botlunk és sokszor vágódunk el vé
resen, összetörtén-

Élet és kultúra: e két fogalom 
jelentése, valósága nem testyéri- 
sülten, nem harmonikusan tölti be 
sorsunkat. Pedig kultúra alatt nem
csak az anyagi, a technikai kultú
rát kell értenünk- A kultúrától 
nemcsak rádiót, repülőgépet, gyors
tüzelő ágyút vár az ember, hanem 
várja a jobb, a bölcsebb, a neme
sebb és szebb életet is. És hol va
gyunk a jobb és szebb élet orszá
gától! A technika, a kémia szédü
letes idejét éljük, de az élet ní
vója nemhogy emelkedne, ellen
kezőleg, egyre sülyed- A látszóla
gos csillogás mögött döbbenetesen 
gunnyaszt a nyomor, a hatalmasko
dás dölyfét gerincében töri ketté 
sokszor a betegség, az éhség. A 
kultúra álbölcsei, szobatudósai tu
dom, azt felelik erre, hogy minden 
kultúrának van árnyoldala s a 
szellelmi fejlődés határpontján ott 
leskelődik a dekadencia, az cner- 
válódás- A történelem tényleg ezt 
mutatja, A Fáraók, a Caesárok di
csősége alatt embermilliók nyomo
rúságos élete patakzik csendesen- 
Csakhogy mindennek van határa. A 
nyugati kultúrát a kultúrák koro
nájának, az emberi lehetőségek 
beteljesedésének szeretik nevezni.

Nos, ha azt akarjuk, hogy ez csak
ugyan igaz legyen, akkor nemcsak 
az anyagi, hanem az élet-kultúra 
terén is előre kellene haladnunk, 
e itt csak gyermekcipőkbn csoszo
gunk-

Az idealistákat soha jobban nem 
kacagták, mint manapság. De az 
idealisták vsizik előre a világot- 
Tekintsünk csak csonka kis Ha
zánkra. Ezer sebtől vérzün, ezer 
sarlatán kísérletezik rajtunk- Gör
csös irredenta rigmusokkal vagda- 
lózunk, dörgünk az ántánt, szava
lunk Trianon ellen, 
tán sirathatjuk. De próbáljuk csak 
meg: töröljük le ezeket a könnye
ket és lássunk munkához! Javítsuk 
meg az életet!

Mindenhez idő kell. Neveljünk 
férfiakat a jövő számára! Állítsuk 
fel az élet kultúrájának akadémiá
ját! Ha minden család, minden 
község, minden város, intézmény 
irányítása lelkes, ideális emberek 
kezébe kerülne, akkor rövid idők 
belül minden magyar álom valóra 
válna- De válunk még a Pató Pálok 
uraskodnak. Kancsó mellett haza- 
fiaskodunk, rigmusokban hetvenke- 
dünk, ahelyett, hogy a csendes, 
szorgalmas munka útjára térnénk-

1848 vívmányait nagy szellemek 
áldozatkész munkája előzte meg. 
Reformokat vár ismét a világ s re
formokra vár a (magyarság- Széché
nyiek szellemét, nagyságát, ideáliz- 
nemzedék elé. A magyar jövőt csak 
musát állítsuk példaképül az ifjú 
a magyar ifjúság alapozhatja meg- 
Ne cammogjunk mindig Nyugat 
után! Mutassuk meg, hogy kell és 
hogy lehet szanálni önerőnkből is 
a nelmzetet. Gyermekeink ismerjék 
meg a rádiót, mulassanak vele, de 
ismerjék meg az élet igazságait is, 
ismerjék meg az erkölcsi, az álta
lános értelemben vett kultúra mély
ségeit, szenteljék meg magukat 
munkával, ideálizmussal!

Az élet akadémiájának hallgatói 
a jövő tanítómesterei ezeket az 
eszméket tanulják meg használni, 
ebben a szellemben tanítsanak és 
akkor győzni, élni fogunk! Gy- L.
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A második nász
Irta: Vályi Nagy Géza.

d Petőfi Társaság ezévi Grtlnvatd dijával koszoruzott 
költemény

Volt egyszer egy öreg költő —
Szép, szelíd a g g . . .  Dérhajú . . . 
Rejtett, csöndes bánatú,
Pajkos, örök, nagy gyerek.
Szeme kéklő, mint a tó, — 
Tisztatükrü, álmodó,
Mely, ha könnyes is — n ev et. . . 
Törzsökös cser . .  . büszke, délceg  — 
Nem is úgy járt, mint a vének, — 
Lelke mélyén lángok égtek: 
Ezeregy-éj üde báját,
Szent varázsát, csillogását 
Szórta szét . . .
S ha mesélt:
Néma csend lett, siri csend lett —
Az angyali seregeknek  
Nyelvén zengett — gyönyörűt . . . 
Könyet csalt, könnyet törült,
Játszott, enyelgett veled,
És szavára messze-messze 
Sebessárnyú fellegekben  
Röpített a k ép z e le t . . .

Isten szólott e m esébe —
Benne volt Isten maga:
Magyar égbolt tenger kékje,
S az áldott rög illata . . .
Benne volt a puszta lelke,
A hármas bérc nagy szerelme,
A négy folyam zúgó habja,
Kenyér ize, bor zam atja —
Tűnt koroknak forgatagja, 
Századoknak hunyó fénye,
Millió szív lüktetése,
V ér özön és könnyözön . . .

Harc és béke . . .  Fájó kétség, 
Szivárványos hit, reménység,
Tréfa, játszi kedv, öröm  —
Színek égő tűzpompája,
Égi eszmény, földi szépség,
Harcos Múlt, Jövő, Jelen , 
Káprázatok új világa,
S az időtlen Végtelen . . .

Volt egyszer egy öreg költő, — 
Forrószivű és csapongó 
Pilleszárnyú mesemondó,
Mesekirály — mérhetetlen 
Kincsek országok felett —
Aki — hajh a sors kegyetlen! — 
Titkon vérzett — szenvedett. . .
S amikor az első nőnek,
A dicsőnek,
Szent em léke oszlott-foszlott:
Csak busongott, csak borongott . . . 
Tört bálványa puszta romja 
Fölé rogyva
Érezé, hogy hűs az est,
S ifjú szíve, forró szive 
Hűlni kezd . . .
Elindult hát messzire . . .
Elindult, hogy felkutassa

Lelke vesztett édenét,
S azt, ki újra visszaadja 
A halkuló s z ív  h ev é t . . .
Mendegélt és nemsokára 
Reábukkant a csodára:
Egy napszemű, barna lánynál, 
Lopvarejtett virágszálnál 
Boldogságát megtalálta.

Ahogy hire ment a  násznak —
Az emberek összeálltak, 
Súgtak-búgtak, élcelödtek, 
Gunynyilakkal célba lőttek —
Az ősz költőt megcsipdesték,
S imigy kezdték:
— No! hiszen csak ez kellett még! 
Olyan már csak, mint az árnyék,
S szoknya után szaladgál még!
— Újra sót nyal a vén kecske, 
Sebaj! tüzes a menyecske!
— Alig csetlik-botlik lába,
Mégis hamis a zúzája —
Nem javul meg — nem soha: 
O stoba!. . .

— Ehnye ni a ravasz róka!
Ki az ördög hitte vóna,
Hogy úgy vágyik a lány csókra!?
S hiszi balgán, hiszi szentül: 
Megifjul a szerelemtül —
Nincs a földön még ilyen szer: 
Öreg ember, nem vén ember!
—Milyen kár, hogy annyi szépet,
S olyan gyönyörűn mesélget, — 
Szava oly halk, oly szelíd, 
Elhallgatnád reggelig! .. .
— Milyen kár, hogy bőven méri, 
Hasztalanul elfecsérli
Lelke drága gyöngyeit!
— Milyen kár, hogy nagy nevére, 
Mocsoktalan hírnevére 
Homályt borit — s babérjait, 
Önkezével széjjeltépte! . . .
— Milyen kár hogy olyan ékes, 
Oly negédes,
Oly muzsikás a betűje 
S mint tündérkék csengettyűje 
Csilingelön csengve bong —
Ejh! könnyelmű, vén bolond!. . .

Volt egyszer egy öreg költő  — 
Telistele boldogsággal,
S nem törődött a világgal, — 
Fittyet hányt a szóbeszédre,
Az oktalan fecsegésre . .  .
— Ha beszélnek, hát beszélnek, 
Lesz dolga a kósza szélnek!
És mosolygott türelmesen 
A balgákon, irigyeken . . .
Nem is csoda — hisz szivében 
Kivirult a földi éden:
Cirógató, forró vággyal,
Csókos szájjal

Ölelte át ifjú párját,
S mint játékszert ölbe kapta, 
Nyögdécselő madárkáját,
Csititgatta mézes szóval,
Biztatóval, altatóval,
S akár csak az édes apja  —
Babusgatta, elringatta . . .

A szobában — esthomályban — 
Megcsillant a kályha lángja 
Semmi lárma . . .
Egy halódó légy dongása 
Törte — néha meg a csendet, —
És a költő elmélázva,
Bűvös hangon dalba kezdett:

— A költő lelke: szűz, égi tűz,
Mely szemvakitó fényét, melegét — 
Pazarló dúsan és királyi gőggel —
Egész világra szórja szerteszét. . .

A költő lelke : mély, örök talány — 
Élet üdvösség-forrás — mint a nap, - — 
S örül, újjong, ha perzselő hevéből 
Egy csöppnyit visszakap . . .

A költő lelke: zengő hárfahúr, 
Csodálatos húr — érzékeny ideg,
Csak akkor zendül, csendül istenin,
Ha gyöngéd, selymes ujj érinti meg.

A költő lelke: lágy virágszirom —
Mit lepkecsók, fény, harmatcsepp nevel. 
Ha durva szél, fagy éri porbahull — 
Szeretni kell, becézni kell!

JÓKAIN'É LABORFALVI RÖZA
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Rádió telefon
(Folytatás.)

Irta: Szegedi Varga Józse f, oki. gé
pészmérnök. — 

Viharos időben igen gyakori je
lenség, hogy az elektromossággal 
feltöltödött felhők; feszültségük le
győzve a közöttük levő távolság el
lenállását kisülnek. Vagyis a két 
különböző töltésű felhő elektromos 
energiája — fény cs hangtüne
mény kíséretében — egy'mást meg
semmisíti Ezt a jelenséget villám
lásnak szoktuk nevezni. Villámlás 
alkalmával elektromos hullámok 
is keletkeznek, de ezekről [megfe
lelő érzékszervek hiányában nem 
szerezhetünk közvetlen tudomást.

A mai rádiótelefon és telcgrafiál 
szolgáló mesterséges elektromos 
hullámkeltés alapját Hertz fizikus
nak 1888-ban közölt kísérletének 
eredménye vetette meg. Egyben 
igazolta Maxwellnck azt a feltevé
sét, hogy az elektromos hullámok 
azonos természetűek a fényhullá- 
In okikai ■ Ugyanakkora sebeséggel 
haladnak s ugyanolyan örvények 
szerint verődnek vissza.

Hertz a kísérleténél két gömb
be végződő lémrudat (F 1( F 2) 
egy (J) indnktor segítségével 
annyira feltöltött elektromossággal,

hogy a két gömb közén (Sz) szikra 
pattanjon ál. Hasonlóan a villám
lásnak nevezett tüneményhez a 
íémrudakon felhalmozott elektro
mos energia egymást megsemmisíti 
— kisül. — Ha a (Sz) szikra köz
től 8—10 méter távolságra egy 
megfelelő méretű nyitott (F3) fém 
karikát helyezett el, akkor a fém
karika (sz) gömbjei között is szik
ra ugrott át, valahányszor a fém- 
rudak kisültek.

Alkalmas módon kimutatható, 
hogy a (Sz) közön átugró-szikra 
igen gyors váltakozású áramlás. 
A íémrudak elektromos töltése a 
szikra közön át ide-oda áramlik 
még végre a vesztességek folytán 
elül lecsillapodik.

A fémrudakban végbemenő gyors 
váltakozású áramlás vagy mint ne
vezzük: elektromos-rezgés, a körü
lötte levő étert is rezgésbe hozva, 
elektromos hullámokat kelt. Ezek 
a hullámok minden irányban szét 
terjednek. Ha alkalmas vezető kört 
érintenek (F;{ fémgyűrű) abban 
rezgést keltenek.

Marconi Hertz eredményei alap
ján, az elektromos hullámokat jel- 
továbbításra használta fel- 1895- 
ben szerkesztette az első jeladóját, 
ami Iniár alkalmas volt arra, hogy 
kisebb távolságra ,.Morse" jeleket

továbbítson koherer  felvevő segít
ségével. Marconi az első jeladójánál 
a szikra közt képező két fémhuzal 
egyik végét a földdel kötötte ösz- 
sze a másikhoz — a hatás távolság 
növelésére — egy hosszú függőle
gesen magasra húzott fém huzalt 
kötött- A jelfelvétclre a jeladóhoz 
hasonló függőleges, földdel össze
kötött vezetéket használt, a szikra 
köz helyébe egy hoherest kapcsolt. 
A koherer egy üvegcsőbe helyezett 
fémreszelék. Ha a fémreszeléken 
elektromosrezgések mennek át, 
elektrclmos ellenállása csökken s 
így egy Morse írógép áramkörébe 
kapcsolva alkalmas arra, hogy azt 
a jeladóval keltett hullám csopor
toknak megfelelőleg az írógépet 
működésbe hozza.

Ebben az összeállításban a Hertz 
kísérleténél használt fémkarikának 
a jelvevő (A2) fémhuzal és a (KI 
koheberből álló kör felel meg.

Ha a (B) kapcsolót lenyomjuk 
az (A és F) íémrudak az (J) in- 
duktor útján feltöltődnek s a (Sz) 
szikra közön kisülnek, majd az ú j
ból islmétlődik mindaddig, még a 
kapcsolót lenyomva tartjuk- így 
módunkban van rövidebb vagy 
hosszabb ideig való kapcsolással 
jeleket konbinálni. A jeleknek 
megfelelő hullám csoportok hagy

ják el a  jeladót, A hullámok a 
j elvevő A2 fémhuzalát érintve A2, 
K, F2 kör rezgésbe jön s ezzel a 
koherer vezetővé válik. Az E áram 
forrás köre záródik- Az M mágnes 
az iránytartó pálcát imagához vonza 
az R iron P mozgópapir dobra 
bonalat vagy pontot ír az szerint, 
hogy a jeladó hullám csoportok 
rövidebbek vagy hosszabbak.

Marconi jeladójának igen kis 
tnüködési köre volt. A hulláin- 
kéltesre használt energia mennyi
sége erősen korlátolt. A szikra kö
zön előállott vesztességek nagyok, 
mert az energia nagyrésze hőé ala
kul át s így a rezgések csillapod
nak. Marconi által használt jel
adónak (A) fémhuzal, (F földve
zeték és a föld által képezett rez
géseket keltő kört nyitottnak ne
vezzük, mert az (A) fémhuzal fel
ső része, nem záródik a földbe-

Jelentősebb módosítási vezet be 
Braun 1808-ban azzal, hogy Mar
coni nyílt rezgő kőre helyett, zárt 
rezgő kört alkalmaz. — Braun a 
szikra közön előálló hősugárzás 
okozta rendkívüli gyors csillapo
dást csökkentette azzal, hogy a 
szikra közt egy külön zárt rezgő
körbe kapcsolta. Az (Alf Sz, F) an- 
temna kört és a zárt rezgőkört in- 
duktive kapcsolta egymáshoz.

A Magyar Nemzeti 
Szövetség szociál
politikai előadásai

Fokozódó érdeklődés kíséri a 
Magyar Nemzeti Szövetségnek a tu
dományegyetem bölcsészeti karán 
(IV., Múzeum körút 6/8, sz.) min
den hétfőn délután 6 órakor kez
dődő magas színvonalon álló tudo
mányos s mégis népszerű előadá
sait. Már előző számunkban meg
emlékeztünk ez előadás sorozat ne- 
hány tanulmányáról s nem mellőz
hetjük azt, hogy pár szóval ne fog
lalkozzunk az azóta megtartott há- 
rim újabb előadással.

Március hó 2-án dr. Ottlik László, 
a miniszterelnökség széles tudású 
előadója ismertette az angol mun
kás viszonyokat. Kiemelte, hogy az 
angol munkás (mozgalom sok tekin
tetben elüt a kontinentális munkás
viszonyoktól, amennyiben annak jel -

| legzetes karaktere a vallás erkölcsi | 
idealizmus, a nemzeti szellem és 
reálpolitikai gondolkodás. Világfel- 
íogása az angol nemzet egyetemé
vel közös történelmi öntudata s 
ezért híve az összes nemzeti és 
politikai tradicióknak; szeretettel 
csüng az angol alkotmányon s az 
ősi intézményeknek még formáihoz 
is ragaszkodik. Súlyt helyez a sport 
jellemncvelő erejére, mely önfegye
lemre, kötelességludásra, felelősség
érzetre, önfeláldozásra és méltá
nyosságra tanítja. Büszke az angol 
munkás civilizációjára, becsvágya a 
kultúrmunka s egyéni képességei
nek teljes kifejlesztésével kíván a 
társadalom értékes tagja lenni. A 
munkásság pártja, a Labons Parly 
nem kerget üres ábrándokat. A há
borús felelősségből kivette részét s 
azóta a béke hangulat niegteremté- 

j  seért harcol.
Hanvai Sándor ny, kerületi elől- 

j  járónak kinek nevét a közjóté- 
1 konyság terén s székesfőváros sze-

I gény lakossága már több évtizede 
hálásan élvezi — március 9-én tar
tott előadása az emberbaráti intéz
ményeikről méltán vívta ki a nagy 
hallgatóság tüntető tetszését. Nincs 
hazánkban ismertetés, mely bővebb 
tájékoztatást nyújtana azon mun
káról és intézményekről, melyek, a 
szegénységgel és nyomorral küzdő
kön segíthetnek. Útmutatást ad az 
előadás, hogyan tudunk kis eszkö
zökkel a szeretet érzésével a nyo- 
ímorgók s az élettel küzdők bajain 
könnyíteni. Minden községnek, min
den városnak s minden hatóság- 
.1UK s minden emberbaráti egyesit* 
lésnek tanulmányozni kell az érte
kezést, hogy abból a letiport ha
zánkban égetően sürgős teendőkre 
útmutatást nyerjenek. Ez előadást 
a Magyar Nemzeti Szövetség sok- 
szorosíttatni is fogja.

Március 16-án dr. S teinecker F e 
renc egyetemi tanár értekezett a 
szociális irányeszmékről. Rámuta
tott azon állam és társadalomi

1 romboló eszmékre, melyek még a 
nagy fnancia forradalom irányesz
meiben lelik gyökerüket s melyek 
napjainkban oly gyorsasággal s oly 
leírhatlan kegyetlenséggel pusztít
ják és pusztítottak el egyes álla
mokat s társadalmi berendezkedé
seket s ezek közt hazánkat is. 
Részletesen tárgyalta az eszmék 
tarthatatlanságát, megindokolva ezt 
a nagynevű tudósok állításaival s 
kimutatta törvényszerű bekövetke
zését az ellenmozgalmaknak. Meg
jelölte azon irányító eszméket, me
lyek a jövő békés munkáját bizto
sítani hivatottak.

Pár szóval ismertetjük ezekben 
az egyes előadásokat. Nem tudjuk 
eléggé felhívni figyelmét olvasóink
nak, hogy ezen előadásokat minél 
nagyobb számban látogassa, A kö
vetkező előadások meghallgatása 
minden magyar emberre értékes 
lehet. H
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A Magyar kereskedelmi hitel
bank rt. Schopper J .  G. rt. A Ma
gyar keresíkedelmi hitelbank igaz
gatósága az április 29-iki közgyű
lésen a 2.050,293.259 K tiszta nye
reségből 1500 K osztalék kifizeté
sét fogja javaslatiba hozni- A 
Schopper J .  G. igazgatósága az 
1 895.752.905,63 K tiszta nyereség
ből részvényenként 3000 K oszta
lék kifizetését indítványozza az 
ugyanaznap tartandó közgyűlésnek. 
Mindkét igazgatóság indítványt ter
jeszt a rendes közgyűlések elé a 
két részvénytársaság fúziójára vo
natkozólag. A Kereskedelmi (hitel
bank 1 millió darab uj részvény 
kibocsátása által alaptőkéjét 400 
millió K-ra felemeli és ezen ösz- 
szes részvényt a Schopper J .  G, rt. 
500.000 darab részvényének kicse
rélésére fordítja olyképen, hogy 
minden Schopper részvényért 2 da
rab Kereskedellmi hitelbank rész
vényt ad költségmentesen. A Schop. 
per-cég megszerzése a bank részé
ről annakidején azzal a célzattal 
történt, hogy egyrészt a vaspiacon 
pozícióját erősítse, másrészt a ko
rona elértéktelenedési folyamatá
val kapcsolatban egy előnyös va
lorizációt vigyen keresztül; most, 
mikor az aranymérlegkérdés küszö
bén áll, e valorizáció előnyeit a 
bank azáltal hasznosítja, hogy a 
Schopper J- G. céggel való teljes 
fúziót keresztül viszi.

Az Urikány-zsilvölgyi magyar 
kőszénbánya rt. igazgatósága a 
május 9-ére kitűzött közgyűlésnek 
részvényenként 100.000 K osztalék 
kifizetését fogja javasolni A köz
gyűlés napirendjén szerepel az 
igazgatóság jelentése a társulat 
zsilvölgyi bányáinak és ottani egyéb 
vagyontárgyainak önálló részvény- 
társasággá való átalakítására és 
ezen új társaság részvényei egy ré
szének értékesítésére vonatkozólag.

Az Északmagyarországi egyesí
tett kőszénbánya és iparvállalat rt.
(V, Arany János-u. 25 1924. évi 
zárszámadásában 10 imill. K alaptő
ke mellett 454.786 703 K tiszta 
nyereséget mutat ki, szemben az 
előző évi 103.661-052 K-val. A 
bányabirtok 2.52 (2-52) millió, az 
ingatlanok, ingók és készítetek 
8576.24 (2259 85) millió, a föld és 
erdőbirtok 327.200 (327.200) K, 
az üzemi anyagok, élelmiszerek és 
szénkészletek 418 83 (966.05) millió, 
a pénzkészlet 538 24 (203) millió, 
az értékpapírok 1.79 (348) millió, 
az értékpapírletétek 35.2 (112.1)
mi, *16, az adósok 8869.73 (5 335.08) 
millió, a hitelezők és elfogadvá- 
nyok 14,836.78 ( 7909-15 millió, a 
hátralékos munkabérek 1.30571 
(568.47) millió K-val szzerepelnek 
•i mérlegben. Értékcsökkenési l e já 
rásokra 100 milliót, a felújítási 
alap dotálására 1.5 milliárdot for
dított a vállalat. Az igazgatóság a 
május 2-ára kitűzött közgyűlésnek 
a Salgótarjáni kőszénbánya rt-val 
való egyesülést fogja javasolni. A 
részvényeket 5:4 arányban cseré-

Közgazdasági szerkesztő;
NÉMETH JENŐ.

ük ki Salgótarjáni kőszénbánya | való egyesülést fogja javasolni ak- 
részvényekre. ként, hogy a részvényesek két Esz-

Az Esztergom—szászvári kő- tergotm—szászvári részvényért 1 
szénbánya rt. (V,, Arany J ,  ucca ! Salgótarjáni köszénbánya részvényt 
25) 1924. évi zárszzámadásában í  kapnak.
45 raill. K alaptőke mellett az A Kühne mezőgazdasági gépgyár 
előző évről áthozott 14.284 468 ko- rt- (Moson,), amely a Hazai bank 
róna nyereségmaradvánnyal együtt érdekeltsége, április 21-én tartott 
4.150-459.102 K tiszta nyereséget ; igazgatósági ülésében megállapítot- 
mutat ki, szemben az 1923. évi ta az 1924. év mérlegét, mely 580 
1.582.218.828 K-val. A bányák 11.01 mill. K alaptőke mellett 725.229 495 
(11.01) Imillió, az ingatlanok, ingó- K tiszta nyereséggel zárul, szem- 
ságok és készletek 20.505.02 ! ben az előző évi 334.652201 K-val. 
(1983.09) millió, a pénzkészlet, ér- : Az igazgatóság a május 9-ére ki- 
téltpapírok és letétek 4890-95 : tűzött közgyűlésnek részvényenként 
(3493.06) millió, az adósok 38.957.68 1600 K osztalék kifizetését fogja ja-
(11.461-27) millió, a hitelezők és j vasolni.
letétek 50.172.92 (10.265,06) millió, A Pénzintézeti Központ \TlI. 
a tartalékok 9.996-29 (4.720.46) évi rendes közgyűlését április 23-
millió, K-val szerepelnek a mérleg- án tartotta Schmidt József dr, b. 
ben. Az igazzgatóság a május 2-ára t- t. clnöklésével a kormány kép
kitűzött közgyűlésnek részvényen- viselőinek és a budapesti, valamint 
ként 10.000 K (1923-ban 4000 K I a vidéki pénzintézetek nagyszám
osztalék kifizetését, valamint a bán megjelent kiküldötteinek rész- 
Salgótarjáni kőszénbánya rt -gal I vételével. A közgyűlés tudomásul

ELSŐ  M A G Y A R  Á LTA LÁ N O S  BIZTOSÍTÓ TÁ R S A S Á G
Alakult 1857-ben. Budapest, IV. Vigadó-tér 1. A legrégibb és legna
gyobb magyar biztosító intézet. Minden ágazatban legelőnyöseb

ben biztosít. Fiókjai vannak az ország egész területén.

vette az FJischer Viktor m. kir. 
udv. tanácsos, az igazgatóságnak 
vezérigazgatói hatáskörrel megbí
zott tagja -által előterjesztett évi 
jelentését, amely részletesen be- 

j számol a Pénzintézeti Központnak 
sokoldalú közérdekű tevékenységé
ről. A mérleg megállapítása után, 

; amely a nyugdíjalapnak 17 milliárd 
; K-val való gyarapítása melleti 

3600 millió nyereséget tüntet fel, 
a közgyűlés az osztalékot a. törvény 

j erejével bíró alapszabályokban 
: megállapított felső határ alkalma

zásával 6%-ban állapította meg; a 
közgyűlés továbbá egyes, technikai 
jellegű alapszabálymodosításokat is 
határozott el. Az igazgatóság új 
tagjaként megválasztották Susits 
Béla dr. udv. tanácsos, a Kisbirto
kosok Országos, Föitdhitelir.teze te 

! vezérigazgatóját. A választmány új 
tagjai lettek Scitovszky Tibor dr- 
ny. külügyminiszter, a Magyar Ál
talános Hitelblajnk viecnéirigazga ló
ja és Erney Károly m- kir. kincstá
ri főtanácsos, a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár Egyesület vezér- 
igazgatója,

A Somogymegyei mezőgazda
sági rt. (V,, Széchenyi ucca i.j, 
amely a magyar őstermelő rt. ér
dekkörébe tartozik, 1924. október 
31-én lezárt mérlegében 16 millió 
K alaptőke mellett 5-252,897 K 
tiszta nyereséget mutat ki, szem
ben az előző évi 18.576.779 K-val. 
A társaság április 30-ára kitűzött 
közgyűlése az alaptők éneik 100 
millió K-ra való felemelését fogja 
elhatározni akiként, hogy mindie-n 5 
drb 200 K n. é, részvényt eigy 1000 
K-s részvénnyé vonnak össze és 
ugyanakkor 84.000 drb 1000 K n. é- 
új részvényt bocsátanak ki-

A Budapesti giro- és pénztár- 
egylet április 22-én tartotta köz
gyűlését, Az előterjesztett igazga
tósági jelentés szrint a giro 1924. 
évi forgalma 12 893 milliárd 
120,406.046 K- Az értékpapírforgia- 
lomban a tényleg leszállított, ille
tőleg átvett értékek összege 
8-854,908,055.000 K volt. A legna
gyobb napi forgalmat, 1094 milli
árdot julius 6-án bonyolították le. 
A közgyűlést követő igazgatósági 
ülés Wciss Fülöpöt elnökké, Vég|h 
Károlyt, báró Madrassy-Beck Mar
calit és Kovács Gézát ailelnökökké 
választotta meg.

Házakra és földekre is kínálják a 
pénzt a piacon. A pénzpiacon, da
cára a közelgő ultiménak ismét 
erős kínálat kerekedett felül. Az 
értékpapirfcdezet ellenében való 
kihelyezések azonban meglehető
sen nagy nehézségekkel járna v, mi. 
után a felkínált nagyobb pénzté- 
teiLek fedezésére szolgáló részvény
menny iségek a magánosoknak nem 
igen állnak rendelkezésére, A ma- 
gánleszámítolási üzlet is i-rösea 
lecsökkent, úgyhogy az elhelyezés
re váró pénztételeket most foko
zottabban jelzálogkölcsönökben kí
vánják elhelyezni A piacon néhány 
nap óta 1—5 évre szóló és földekre 
és házakra kihelyezendő 'konkrét
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pénziaj daliatok történitek évi 16— 
18%-os kamatozás mellett. A gya
korlat az, hogy az OFB rendezésén 
keresztülment ingatlanokra holdan
ként 2 millió korona jelzálogköl
csönt adnak, nüg a házaikra folyó
sítandó köicsönöiknél főleg a tóvá
rosi belsőségek jönnek számításba. 
A külföldi váltók leszámítolása — 
a Nemzeti Banknak érvényben lé
vő statútumai értelmében nem le
hetséges, ellenben első osztályú | 
magánbankházak és pénzintéztek a 
kültöldi váltókat ma már 12— 14% 
mellett is szívesen leszámítolják,

A Magyar Általános Köszénbá- 
nya Készvénytársulat igazgatósá
ga május 9-re 'hívja össze az évi 
rendes közgyűlését, melynek a tar
talékok és jóléti alapok, megfele
lő gyarapítása mellett részvényen
ként 175 000 koronás osztalék tize- 
tését fogja indítványozni.

A háborúelötti államadóssági 
címletek letétbehelyezése. Április 
25-én végleg lejár az a hatandó, 
amelyet a  pénzügyi kormány a 
háború előtt kibocsátott magyar 
államadóssági címletek ietétibehe- 
lyezésére a jóvátétel! bizottság ha
tározatai alapján magszabott, A 
címlettuiajdonosoknak annál is in
kább érdekük az, hogy 3. címlete
ket az e célra kijelölt helyeknél 
április 25-e előtt letétbo helyezzék, 
mert ellenkező esetben a címletek
ben foglalt követelések nem lesz
nek a magyar állam ellen érvénye
síthetők. A címletek letétbehelye- 
zéséniek szzándökos elmulasztása 
megfelelő büntetést von maga után 
azért, mert a mulasztás a kincstár 
megkárosításával is járhat.

A magas fuvardíjak miatt nem 
lehet a  takarmányt Budapestre 
szállítani. A takannányíe'llhozaital 
Budapetre az utolsó hónapokban 
feltűnő visszaesést mutat, A fuvar
díjaik magassága miatt a  kereske
delem képtelen versenyezni azok
kal a fuvarosokkal:, aiaik 50—60
kilométernyi körzetiből tengelyen 
szállítják a  fővárosba a takarmányt. 
Az is közrejátszik a taikarmányá- 
rak alakulásáéban, hogy a hetivásá
rokra feilíuvarozott takarmányt a 
hetivásár elmúltával a  környékbe
li termelők minden áron hajlandók 
eladni és a  kereskedők nem teheti^ 
ki magukat tannak a rizikónak, 
hogy a magas fuvardíjáklkal Buda
pestre szállított takarmányt esetleg 
beszorzást áron alul legyenea 
kényszerítve eladni. A takarmány
kereskedők most a szálas takarmá
nyok fuvardíjának mérséklését ké
rik, hogy a talkarmányüzlet újra 
m eginduélihiasson.

Május elsejétől a hajók II, és III. 
osztályú utasai étkezései mentesül
nek a luxusadó fizetése alól. A
Luxusadó 'behozatala óta az összes 
hajóétkezések tízszázalékos luxus
adó alá estek. Több ízben történ
tek a magyar hajóstársaságok ré
széről lépések, hogy a szegénysor. 
6Ú utasok és a kirándulók mente- 
süljjenek a luxusadó lerovása alól, 
a kormány azonban nem volt haj
landó eddigi álláspontjától eltérni. 
Az idei hajózási évad kezdetén új
ból történteik ilyen irányú lépések, 
amelyek ezúttal eredménnyel jár
tak, amennyiben a kormány utasí
totta 'az illetékes közegeket, hogy 
a hajóikon történő étkezéseknél a 
II, és III. osztályú utasak mentesül
jenek a luxusadó lerovása alól, A 
rendelet május első napján lép 
életibe. Az elsőosztályú utasok ét- 
kezései továbbra sem mentesülnek 
a tízszázalékos megadóztatás alól

Új kikötő épül Balatonlellén. A
Balatonon épülő négy új kikötő kö
zül egy a somogyi parton készül és 
pedig Balatonlcílénél, ahol a mo
torosok vízibejutására hullámvédőt, 
a gőzhajók részére pedig mólót 
építenek, valószínűleg még az idei 
előszezónban-

A Pénzintézetek Országos Egye
sülete a felértékelés mellett fog
lalt állást. Amig az ipari és keres
kedelmi érdekeltség és a TÉBE a 
felértékelési rendelőt tervezetével 

' szemben foglalt állást, addig a 
POE, amely főképpen a vidéki 
pénzintézeteket tömöríti, a pénz
ügyminiszterhez ma eljuttatott 
emlékiratában a felértékelés mel
lett nyilatkozott. A memorandum 
hangsúlyozza, hogy a mérlegvaló
diság helyreállítására a felértéke
lés és leértékelés útján egyaránt 
biztosítható. Minthogy azonban a 
felértékelés mellett elkerülhető a 
gazdasági életnek kétízben — a 
valutareform alkalmával másodíz
ben —  való megbolygatása, a fel
értékelés mellett kell dönteni. — 
A Magyar Nemzetgazdasági Liga is 
a pénzügyminisztor elé terjesztette 
memorandumát, amely az arany
mérleg melllett foglal állást.

A M. F, T. R. igazgatósága el
kerülendő azon tolongást, mely fő
leg vasár- és ünnepnapokon a 
személypénztárnál uralgott, 25 
jegyből álló füzeteket bocsátott ki 
Leányfalu, Visegrád, Nagymaros, 
Gizella-telep és Dömös állomások
ra, mely intézkedést az utazókö
zönség mindenesetre nagy hálával 
fogadja, mert ezáltal múlt évben 
gyakran megtörtént „lemaradások" 
is kíküszöböltetnek.

Csomagszállítás Jugoszláviába és 
Csehországba. Mint a postavezér- 
ígazgatóság közli, a  Jugoszláviába 
szóló csomagokat különösen tartó
san és pedig fadoibozba vagy erős 
csomagoló, illetve viaszos vászon
ba kell csomagolni és a  csomag le
zárására (közönséges csomagnál 
is) a madridi nemzetközi egyez
ményben előírt ólomzárat vagy 
viaszpecsétet kell használni. Az 
utóbbi esetben pedig a pecsét le
nyomatát a szállítólevélre is kell 
alkalmazni. — Csehszlovákiával 
ezentúl sürgős csomagok is vált
hatók, Ezeknek a csomagoknak 
súlya 5 kilogrammot, terjedelme a 
60 centimétert egy irányban sem 
haladhatja meg. Egy 5 kilogramm 
súlyú nem terjedelmes csomag di
ja 32400 korona, egy terjedelmesé 
pedig 37,800.

A sorsjegypiac. A budapesti 
sorsjegypiac csendes, kötések csak 
a bankközi forgalomban történ
nek, az árfolyamok a következők: 
Tisza—Szegedi sorsjegy 7000, ba
zilika 800, magyar vörös kereszt 
sorsjegy 1000, jószív sorsjegy 500, 
Hazai takarékpénztár sorsjegy
14.000, Erzsébet szanatórium sors
jegy 600, olasz vöröskereszt
220.000, ugyanilyen nyeremény
jegy 42 000, szerb dohány sors
jegy 80.000. Itt említjük meg, hogy 
konstantinápolyi híradás szerint a 
török sorsjegyeket a jövőben 
aranyban fogják törleszteni, Ma
gyarországon ugyan ruwn forgalom- 
képesek a török sorsjegyek, mégis 
sok magyar család birtokában van
nak ilyen sorsjegyek-

Wéber László oki. gyógyszerész 
egyetemi asszisztens annak a köz
lését kéri, hogy nem azonos azzal 
a Wéber Lászlóval, aki ellen „A 
Nemzet" megkárosítása miatt el
járás van folyamatban.

Pock Dezső, Martin százados, 
Kövér Sándor, Gaál Dezső, Urr 
József, Kun László és Major F e 
renc saját érdekükben haladékta
lanul jelentkezzenek „A Nemzet" 
kiadóhivatalában, miután előfize
tés gyűjtési megbízásukat visz- 
szavontuk.

Helyreigazítás. Berzsenyi Gizel
lának, lapunk május 1- számába 
közölt „Ki vagyok én" című köl
teményébe a következő sajnálatos, 
értelemzavaró sajtóhibák csúsztak 
be:

A költemény második strófájá
nak harmadik sorában „vágyad" 
helyett „vágyak" írandó. — A 
harmadik strófa első sorában „Vá
gyak sugaras orma" helyébe ere
detileg „Uj biborfény az égen' volt 
írva,

A harmadik és negyedik strófa 
között strófaköz lett volna be
tartandó.

Pillangó kisasszony. Levele egy 
szenvedő és meggyötört női szív 
könnyes sóhaja. — Hát látja-látja- 
van egy láthatatlan valami, ami 
nem érzékelhető, nem tapintható és 
mégis eltéphetetlen szálakkal tart
ja fogva lelkünket. Akár vonza
lomnak, akár szeretetnék, akár 
szerelemnek nevezzük ezt: két
ségtelen, hogy láthatatlan, mágikus 
erők rabjai vagyunk. — Ne higy- 
je, hogy ez puszba véletlen. Élet
tani törvény ez, melyet mind
egyikünk magában hordoz. Ha a 
parányi acéldelejjel a semleges 
vashoz 'közeledünk: a vasnak nem 
áll hatalmában, hogy a delejtől 
távol tartsa magát. Bizonyos kö
zelség után, a vasdarabka mintegy 
elkábulva, elvarázsolva: önfeledten 
az acéldelej láthatatlan karjaiba 
hull. . .  Ha a magasban két felhő 
úszik pozitív, azaz tevőleges, — 
a másik negatív, azaz nemleges 
villamossággal van telítve: bizo
nyos távolság elérése után ismét 
elháríthatatlan törvényszerűséggel 
következik be az előbbi jelenet: A 
két felhő egymás karjaiba szédül 
és önfeledt delejes csókban egye
sülve: pillanat alatt megszületik, 
szenvedélyük csattanó gyümölcse: 
diadalmas villámgyermekük. Hát

látja pillangó kisasszony: igy 
diadalmaskodik olykor évek múló 
hatalma fölött is a láthatatlan má
gikus erő, mely delejes hatalmá
val életünk tavaszán ellenállhatat
lanul beleszőtte magát leikeinkbe. 
Lehetséges, hogy a „másik" lelké
nek virágos húrjain most új ke
zecskék játszanak . .  , Delejes tün. 
dérujjak, amelyek új érzéseket éb
resztenek és új muzsikát csalnak 
elő az elfeledett liánt újra feszülő 
húrjairól , . .  Lehet, hogy ez a tün
dér épen magához hasonlít nagyon 
és a másik talán épen ezért — 
épen a maga emlékein 'keresztül 
szerette meg... Sokat lehetne még 
kedves leveleiről írni; nagyon so
kat. De inkább leegyszerűsítjük a 
dolgot és várjuk a bejelentett ked
ves látogatást.

Többeknek. A „Nemzet" mutat
ványszámát, 1. és 2. számát oly 
sokan kérték utólag, hogy az újabb 
igénylőket pillanatnyilag nem tud
juk kielégíteni. Mihelyt azonban a 
„Nemzet" bizományosai az el nem 
adott példányokat visszaküldik: 
a .kért példányokat mindenkinek 
nyomban megküldjük. Ha ezek a 
példányok is elfogynak és újabb 
igénylők megfelelő számban jelent
keznek: a kért számokat, utólag 
újra kinyomatjuk.

Akik választ várnak. Minden 
levélre, amely levélbeli elintézési 
igényel: készséggel válaszolunk, 
csak. egy kis türelmet kérünk.

Figyelem!! Á Magyar Nagyasz- 
szonyok című rovatban gróf Beth
len Istvánná kitünően sikerült, 
művészi kivitelű arcképe Gajdusuk 
Erzsi előkelő műtermében készült, 
melyet a legmagasabb társadalmi 
körök szívesen keresnek fel.

(Gajdusék műterme: Erzsébet 
tér.)
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