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Ha megnézitek a régi Nagymagyarország térképét, azt 
látjátok, hogy az őseink által ránk hagyott szent föld, me
lyet a Kárpátok koszorúja ölel körül — szélválaszthatatlan 
földrajzi egység s minden része oly szorosan és nélkülöz
hetetlenül együvé tartozik, mint ahogy az ember feje és 
végtagjai egyet alkotnak a törzzsel.

Sem a kéz, sem a láb, de még a fej, vagy a törzs sent 
lesz külön-külön ember, bármilyen nagy tudású operateur 
hajtsa is végre a szétdarabolást.

Hazánkat a természet megmásíthatatlan törvényeivel 
szemben a trianoni hóhérok mégis csonka részekre szak- 
gatták, hogy a mi lemetélt tagjainkkal öntsenek új életet 
a nagy dulakodásban megtépázott pribékjeikbe.

Csehnek, oláhnak, rácnak, osztráknak adogatták ke
zünket, lábunkat, mintha a mi kezünk nekik dolgozna, 
vagy a mi lábunk megtanítaná járni őket. Béna kezek és 
béna lábak ezek, melyek előbb-utóbb megfertőzik mostani 
viselőjüket.

Történelmi és földrajzi határokat büntetlenül meg
másítani nem lehet. Idő kérdése tehát csupán: mikor üt a 
boszú órája, mikor jön el az ítélet; a nagy újra egyesítés, 
a győzelmes Nagymagyarország.

Hogy azonban ez az idő, mennél hamarább betelje
sedjék, nekünk Maradék-magyarország fiainak kell mun
kálkodnunk a má-ban. A ma az az ugar, amit a holnap 
számára vetünk be.

Mégis mit látunk?
Maradék-magyarország törpe társadalmát vakság veri. 

Üldözöttek és üldözőkre bomlanak az ország fiai, hogy 
egymást tépjék, egymást marják. Hallihózástól viszhang- 
zik a Duna-Tisza köze és a Bakony egyre terpeszkedik, 
nő, nő, hogy hatalmába vegye mind a tizenhárom váf- 
megye területét.

Édes testvérét, saját faját üldözi, tépi a magyar, 
ahelyett, hogy magához ölelne mindenkit, aki vele egy 
vér, akinek bölcsőjét ugyanaz a föld ringatta.

Fogjunk össze magyarok! Némuljon el a vád, a pa
nasz, szítok, keserűség. Legyen ez a vérző ország egyetlen 
nagy szív, mely a saját fiaival szemben nem ismer mást, 
minit szeretetet, hogy minden gyűlöletét rablói ellen for
díthassa.

Legyünk egységesek elsősorban magunk, hogy közős 
erővel vívhassuk ki szétdarabolt hazánk egyesítését.

Zrínyi a költő és katona: Ne bántsd a magyart című 
könyvében így ír: ,,De miért kelljen elvesznünk, vagy 
kétségbe esnünk, míg tsontjainkban való ereinkben vér, 
míg Isten menyországában a mi bizodalmunk lehet, m ig  
k e z ü n k b e n  k o p jó t ,  m a r k u n k b a n  s z a b ly á t  s z o r í t h a t u n k ? 
Avagy különb composítióból vagyon-e a mi ellenségünk fel
építve? vagy nem azoktól a  v ité z  M a g y a r o k t ó l  s z á r m a z 
tu n k - e  m i, kik kevés néppel számtalan sok ezer pogá- 
nyokat kergettek el?“

Miért nem olvassátok Zrínyit a költőt és katonát? 
Mindenre megfelel, minden kétségünket eloszlatja, min
den sebünket behegeszti és tévelygő éjszakánkban vilá
gító oszlop gyanánt jár előttünk, hogy a magyar Holnap
ba vezessen bennünket.

Mi az orvossága, ami csalhatatlannak Bizonyult? A 
k o p j a  és a s z a b ly a .  Mire hivatkozik, hogy ezt az orvos
ságot, miként kezeljük? A m a g y a r  v i t é z s é g r e !

Magyar vitézség, te legősibb és legszebb erény, mit 
Ázsiából hoztunk még magunkkal, hogy porba tiporjuk ál
talad a remegő, gyáva, elpuhult Nyugatot.

Magyar vitézség, téged — legféltettebb kincsünket és 
büszkeségünket, még az elmúlt világháborúban is megbá
mult az egész világ. Ragyogtál, tündököltél, mint valami 
gyönyörű szép tündér-diadém. Hungária asszony glóriás 
homlokán, hogy aztán megtébolyodott, veszett idők sárba 
tapossanak.

De eljött egy Ember! Egy Ember, aki látott tégedet 
ezer és ezer alakban. Ott voltál a szentnél szentebb Kár
pátokon, az olasz, oláh, rác lövészárkokban mindenütt, 
ahol magyar katonák huj huj hajrája remegtette meg a 
szíveket. Ott szikráztál, vakítottál feltüzött szuronyaink 
hegyén és ott lobogtál szent Elma tüzeként a Novarra ár
bocain, az Adria tajtékos hullámai fölött.

Eljött az Ember és fölemelt Téged. A Te legendás 
nevedben avat vitézekké magyar katonákat, hogy láthatat
lan hadsereget toborozzon a magyar Holnap számára.

A magyar Holnapot O építi fel. Ő a magyar Holnap 
le Jelem es gáncs nélküli fényességes lovagja

Magyar vitézek! Midőn a vitézek vitézének kardja vál
lalókat érinti majd, jusson eszetekbe, hogy a vitézség nem 
puszta cím, hanem kötelező eljegyeztetés. Ti eljegyzett 
hősei lesztek egy nagy feladatnak, amit elejteni -  szé
gyen, végrehajtani — dicsőség lesz.

Épülj,, sokasodj te láthatatlan, gyönyörű hadsereg, 
ogy visszaadd ennek a vérző nemzetnek hitét, bizalmát 

es az egymás iránti szeretetet.
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A  régi recept szerint
Irta: U r m á n c z y  N á n d o r .

A nemzetiségi kérdést soha sem tud
tuk helyesen kezelni. Soha sem szolgálta 
a magyarság érdekét nemzetiségi poli
tikánk Igazolásul szent István tanítá
sát szokták idézgetni. Ö mondja ugyanis 
I. törvénykönyvének 6-ik fejezetében, 
hogy gyenge és törékeny az egynyelvű 
és egyerkölcsü ország.

Szent István királyunk egészen 
egyébre értette ezt a tételét. Nem a mai 
értelembe vett nemzetiségi kérdésre.

Akkor nem volt nemzetiségi kérdés. 
Akkor az emberek egymást nem azért 
gyűlölték, hogy más-más nyelven be
széltek. És nem akarták a maguk nyel
vét másra rákényszeríteni. Akkor meg
volt a latin világnyelv, amelynek segít
ségével az idegen népek érintkezhettek 
egymással. Akkor a vallás kérdése ural
kodott a nemzetek fölött. Azt nézték, 
hogy ki a pogány és ki a keresztény. Es 
e különbség támasztott halálos ellenté
teket közöttük.

Szent István a vendég és jövevény né
pekről beszél.

— Adj nekik táplálást jóakarattal és 
tisztességes tartást, hadd éljenek nálad 
örömestebb, hogy sem másutt lakozzanak

tanítja fiát, Imre herceget.
És megmagyarázza, hogy miért. Mert 

a különböző tartományokból érkező ven
dégek különféle szót, szokásokat, fegy
vert és tudományt hoznak magukkal, 
ami mind a király udvarát ékesíti és te
szi naggyá.

Szent Istvánnak szüksége volt letele
pülő idegenekre, akik értettek a hit és 
tudományok terjesztéséhez, kőházak és 
templomok építéséhez, a pénzveréshez 
bányászathoz, a különféle ipari munkák
hoz. Ezért mondja, hogy azok erősségei 
a király udvarának.

Hogy gondolt volna a szent férfiú 
arra, hogy lesz idő, mikor a vendég- és 
jövevény népek, noha jóakaratú táplá
lást és tisztességes tartást kaptak, belső 
ellenségekké változnak és szétszedik az 
ő szép birodalmát!

A Habsburg-házból származó uralko
dóink idejében szaporodnak el és erő
södnek meg nemzetiségeink. Egyházi és 
közművelődési suba alatt kivételesen 
nagy jogokat, kiváltságokat és latifun
diumokat kapnak.

A bécsi politika intézte így. Mert 
Bécsnek szüksége volt hátvédre a ma
gyarság ellen, A magyarság erejét kel
lett velük ellensúlyozni.

És amikor már kellőképen kitenyész
tettek, a háború utolsó szakaszában jött 
a nagy szélhámos: Wilson. Jött a né
pek önrendelkezési jogáról szóló elmé
letével. Igen helyes tantétel az. Csak az 
alkalmazásra kell vigyázni.

Wi Isont azért tartom a világ legna
gyobb svihákjának, mert lelkiismeret
lenül, a helyzet ismerete nélkül a kö
zépeurópai kivételes népkeveredésre is 
ráerőszakolta a maga elméletét. Nem

vette figyelembe az országok történelmi 
kialakulását.

Wilson amikor hozzájárult a magyar 
nemzet ezer éves országának ötfeié 
való darabolásához, meghazudtolta, 
megszegte a saját tantételét. Kicsufolta 
a népek önrendelkezéséről szóló tanítá
sát, mert négy milliónyi magyart meg
fosztott a maga önálló állami életétől 
és barbárok gyalázatos önkénye alá 
dobta.

Aki elég merész nemzetek sorsa fö
lött ítélkezni, abban legyen aggódó lel
kiismeret. Tudatlanul, felületesen ítélni 
nemzetek sorsa fölött hitvány gazság. 
Wilson ezt tette. Nemzetünkre zúdította 
a szenvedések, üldözés, pusztulás vé
szes áradatát. Ezért tartom én őt sír
jában is átkozottnak!

Mégcsak az elveket hirdette Wilson 
s nemzetiségeink már megkótyagosod- 
tak. Az összeomlás előtt, 1918. október 
közepén nemzetiségeink képviselői rend
re nyilatkozatot olvastak fel a képvisc- | 
lőházban. Hogy ők a wilsoni elvek alap- | 
ján állanak. A maguk dolgát önállóan 
akarják intézni. Elszakadásról még nem 
mertek beszélni. Nem is gondolhattak 
akkor még komolyan arra.

Csak amikor az októbervégi forrada
lom beütött. Amikor a Károlyi—Jászi- 
féle hitvány kormány jött. Amelyik al
kudozni kezdett autonomikus alapon a 
nemzetiségekkel. Amitől azoknak meg
nőtt a szarvuk.

Amikor kezdtek megszületni a nemze
tiségek nemzeti tanácsai. Engedték meg
alakulni a nemzetiségek nemzetőrségeit. 
Amikor el dobatták a magyar katonák
kal a fegyvert. És amikor Károlyi kije
lentette, hogy nem fogják a határokat 
védeni, ha bárki betör az országba, mert 
ők állják a fegyverszüneti feltételeket.

Akkor végleg megjött a bátorságuk. 
És rendre kimondták az elszakadást. 
Tótok, szerbek és utoljára az oláhok. 
Gyulafehérváron.

Károlyiék különvonalokat adtak az 
oláhoknak, hogy Gyulafehérvrra utaz
hassanak kimondani az elszakadást.

Istenverte, gaz, bomlott idők voltak 
azok!

És végrehajtották az ország feldara
bolását.

Hét millió magyart hagytak csak meg 
együtt. Hírmondónak itt-ott maradt még 
valamelyes szétszórt nemzetiségi töre
dék közöttünk.

És mi folytatjt:k tovább a régi nemze
tiségi politikát. Mintha most is Bécs pa
rancsolna! Valósággal tenyésztjük a 
nemzetiségeket. A régi recept szerint.

Nemzetiségi kormánybiztosaink, van
nak. Azt mondják, még sokác kormány- 
biztosunk is van. Ahol magyar iskolák 
voltak évek, sőt évtizedek óta, visszaál
lítják a nemzetiségi iskolákat.

Még a derék, magyarérzésű svábokat 
is bolondítják!

Tulajdonképen ezért írom e sorokat.
Azt eddig is tudtuk, hogy a nemzeti

ségi kormánybiztosságok költségeit az 
állam viseli. Nemrég megtudtam, hogy 
van még egyéb extra kiadás is ezen a 
téren.

A visszanémetesítésnek van itt egy uj 
társadalmi alakulata. ,,A magyarországi 
német népmívelődési egyesület". Ren
des, láttamozott alapszabálya van. A 2 
§ szerint a magyarországi német nép 
nyelvét, hagyományait, szokásait kultú
ráját istápolja. Politika mentesen.

Az egyesület hetilapot is ad ki. Van 
benne bőven politika is. De az nem nagy 
baj. Ki nem politizál nálunk? Nagyobb 
baj azonban az, amit magáról állít, hogy 
ő a német nép hetilapja Magyarorszá
gon. ,,Wochenzeitung für das deutsche 
Volk in Ungarn".

Ugylátszik a Wilson—Jászi-féle el
vek még kisértenek.

Károlyiék alatt kormányzóságokra 
osztották volt fel maguk között az or
szágot a Gündisch Gujdók és Kalmár 
Henrikek. Volt német középkormányzó
ság is. Budapest és a Bakony környéke! 
Német kormányzótanácsot alakítottak. 
Feladata volt a kormány német minis - 
teriumát ellenőrizni. Tudják kérem, 
hogy meddig? A német nemzetgyűlés 
összehívásáig.

Az új Volksbildungsverein az ilyen 
csodabogarakig még nem jutott. De 
evés közben megnőhet az étvágya. Egy
előre tízmillió korona államsegélyt eszik 
meg havonta.

Annyira szanálódott már ez a csonka 
országroncs, hogy ilyenfajta kiadásokra 
is telik!

Sűrűn jelentkeznek most is a meg
szállott területekről átszökölt szeren
csétlenek. Lerongyosodott, éhes magya
rok. Nem tudjuk, hogy hová küldjük tá
mogatásért.

Jó volna a hontalan, éhező magyarok 
részére is valamilyen nemzetiségi egye
sületet alakítani. Mondjuk, hogy sokác 
egyesületet, ha az még nem volna.

Ez alatt a cím alatt talán jutna állam
segély is. Akkor végrehajtódnék rajtunk 
is Szent István tanítása. Kapnának jó
akaratú táplálást. És örömestebb él
nének itt, semhogy másutt lakozná
nak.
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Nem a párleinbert, nem a lígiti- 
in istát értékelj ük benne, hanem a 
magyar jellemet, a magyar hűsé
get, a magyar rendíthetcllenséget.

Mi csak mint szép egyéni vo
nást akarjuk kiemelni gróf Hu- 
nyady Károlyban azt a nem min
dennapi, nem közönséges elhatá
rozást: hogy elhanyagolva gazda, 
ságát, feláldozva minden érde
ket: a száműzött és árva királyi 
család tanácsadójául és védelme
zőjéül szegődött.

Az örök emberi természet törvé
nye, hogy mindig a felkelő Nap 
felé szokott fordulni, mert ismét 
reméli a fényt, a ragyogást, a jó
létet, a kitüntetést.

És gróf Hunyady Károly mégis 
rendületlenül kitart a száműzött 
és elárvult királyi család mellett! 
Gróf Hunyady Imre jellemes em
ber, nemesen érző szív és lélek, 
akinek túl minden politikai vonat
kozáson a Nemzet értékei kö
zött van a helye!

A kommunizmus alatt börtönben 
ült . . . Kell-e, lehet-e ennél na
gyobb érdeme egy magyar főárnak.

Próbálták öt megrémíteni: Ö 
ekkor vicceket mondott kínzóinak.

Levezették az udvarra, falhoz ál. 
lították és vöröskatonák célbavet- 
ték.

Gróf Károlyi Imre a szemükbe 
kacagott!

Egy ízben magasrangú bolseviki 
elvtársak látogatták meg. Kérdez
ték, miért van itt.

— Soványító kúrát tartok a 
Kommiin gerstli kosztján — felelt

kacagva gróf Károlyi Imre — és 
lustán, urasan végignyújtózkodolt 
a kemény rabágyon . . .

Mindezt annak idején lajtékozo, 
gyűlölködő hangon a Vörös Uf- 
ság írta meg róla.

Lehet-e hát ennél nagyobb ér
deme egy magyar főúrnak, aftl 
ezenkívül még az irodalomnak, tu
dománynak és művészeteknek is 
lelkes pártfogója.

Bármilyen politikai pártállású 
is volna tehát gróf Károlyi Imre: 
örömmel és szeretettel iktatjuk öt 
a .,,Nemzet értékei'1 közé.

GRÓF HUNYADY KAROLY, GRÓF KÁROLYI IMRE.
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Munkácsy Mihály
1900 május 9-én huszonöt év. 

vei ezelőtt — csodálatos pompájú 
gyászmenetben a magyar élet lég* 
kiválóbbjai és legkisebbjei kísérték 
el ezt a csodálatos életű halottat 
utolsó útjára. Azóta a magyar törté
nelem legviharosabb, legszomo
rúbb negyedszázada áradt át sírja 
felett és emléke felett. A gondta
lan és jólétben megalvadt társada
lom azóta nyomorúságoknak és 
siralomnak völgyén haladt át. 
Alapjaiban rendült meg az és cso
dák csodája, hogy mégis valame
lyes egyensúlyba jutott. Mennyi 
könnyelműséget, hősi elfáradást, j 
milyen mély ájulást és keserű el- ! 
szántságot, mennyi megaláztatást, í 
szüntelen harcot, és készülődést je- J 
lent ez a huszonöt év! És mennyi j 
tanulságot! Hiszen ma már látjuk, : 
hogy a társadalom összetartó ereje 
az a hit és az a tisztelet, amivel a j 
gondolkodásának, érzéseinek nagy | 
megszólaltatóil, a vezéreit, nagy. j 
jait körülveszi. Az ö személyükre 
kristályosodik rá a társadalom [ 
minden értéke, ők viszik és fej- j 
lesztik tovább, ők a látnokok es 
próféták. Ma már tisztultabban és 
utódaiban lehiggadtabban látjuk 
Munkácsy Mihályunk értékéi is. 
Ma mélyen meghajolva megkövet- I 
jiik az ö emlékét azokért a kicsi- | 
nyes és szégyenletes félreértése
kért, melyekkel az ö agg koránau 
fiataljai illették.

Munkácsy Mihályt semmiféle 
magasztalás sem érheti utói. Az ö 
nagysága, csodája túlesik azokon a 
mértékrendszereken, melyekkel a 
,,kiváló embereinket" szoktuk mér
ni. Munkácsy Mihály a magyar 
fajta életnek, sorsának s a magyar 
értékeknek kiválasztottja. Születé
sétől végig, egészen a haláláig éle
tének dátumai csodálatosan össze
esnek az ország történelmi pilla
nataival. Munkácsynak a karak
tere párhuzamosan alakul ki az i2J, 
modern Magyarországéval. 1848- 
ban született. Gyermekkorának 
emlékei között a legelsők a sza
badságharc er eményeiből nőnek ki, 
azután árvaságának és a nemzeti 
elnyomatásunknak szomorú ideje 
következett, Emlékei között a leg. 
szomoriibbak a saját szenvedései, 
melyeket körülvesznek és áthatnak 
a nemzeti elnyomatás szállongó 
hírei és nyomott levegője. A kis 
asztalos inas rejtett szomorúsága 
titán következett a művészi pálya 
hosszú, szívós harca. Sok lendüle
tes erő, kedvlelencdés és minden 
íi-ii.tl az önbizalom. „Auch 
sono pittorc."

A kiegyezés hozza meg számára 
azt az ösztöndíjat, mellyel művészi 
tanulópályája betujezéséhez köze. 
ladik s melyet alsónak kap az ősz. 
szcs magyar feslük közül az állam
tól.

1870-ba.. ári cl az első világsi
kert, a „Siralomház" c. képével a 
párisi világkiállításon aranyérmet 
nyert. F./ egyúttal az első igazi 
nagy magyar siker, amit képzömu.

elértek. „Krisztus Pilátus

előtt" kiállításakor (1881-ben) ezt 
is elírígyelték tőlünk a franciák, 
akiknek pedig igazán kevés részük 
veit a Munkácsy egyéniségének ki
alakulásához. Ez a (,wilder Ungar'

1 — ahogy őt Bécsben nevezték — 
olyan mélyen és igazán tapad oda 
a maga fajtájához, hogy szinte u 
magyar talajból nő ki. Mintha az u 
válságokban, vajúdásokban nagy 
energiákkal telített kor egyetlen 
emberének zsenijében szikráztatla 
volna ki a maga teljes feszültségét. 
Úgy emlegette a világsajtó, mint 
Rembrandt óla az első igazi nagy

Tudjuk, hogy ebben az egyéniség
ben minden a legteljesebb harmó- 

! niában áll, úgy, mint egyetlen tö- 
I kéletes műalkotásban. És érezzük, 
j tudjuk, látjuk azt, hogy ez a har- 
j mónia magyar. Színeinek komor

sága harmonikus a témáinak drá- 
J maiságával és a magyar melankó- 
i liával. Komor drámaiságának lel - 
! jes mértékben megfelel az a széles, 

férfias erő, amely ecsetjét vezette. 
Az ő képeinek alakjai az eleven 
magyar élet karakterei, akikről 
senki sem festhetett volna tökélete
sebben, mint az a Munkácsy, aki

Munkácsy Mihály önarcképe.

véi

festözsenit. Meghajolt előtte s»z 
egész világ. És mindez egyúttal 
Munkácsyval és Munkácsyban ma
gyar siker is.

Később a modernebb irányok el 
kezdték szétrombolni azokat a ren
dítő sikereket. Analizálták Mun
kácsy művészetét. Felfedezték szí
neinek „düsseldorfi feketéségét , 
rajztudásának hiányait s egész 
művészetének „irodalmi" jellegét, 
persze szemben a modernek tiszta 
fcstőiségével. Azt mondták, hogy 
túlszéles az ecsetjárása és így to
vább.

Ma már látjuk, hogy Munkácsy 
müvészegyénisége mindenestől 
egyetlen kerek egység, teljesség.

éppen az ö komorságán, drámaisd. 
gán és festésmódjának erején át 
látta meg őket igazán. Lehetne azt 
mondani, hogy a komorságot a 
düsseldorfi Knaustól örökölte, le
helne, de akkor meg kell kérdez
nünk azt, hogy miért bűvölte el a 
bécsi „festésznövendékeket" az el
ső Knausz-kép látása? Miért húzza 
minden vágya olyan ellenállhatat
lan erővel Düsseldorfhoz? Mert 
benne már ősileg is megvolt, vagy 
a faj, vagy az egyéni sorsának 
mostohaságából alakult ki egy bo- 
rongós és komor látásmód, amit 
leginkább ott talált meg düsset- 

i dórii mesterénél. De nem vette dt 
| az ő színeit, nem lett utánzója,

| hanem az ö művészetén csiszolta 
ki a maga formáit. Senkinek scsi 
juthat eszébe Munkácsy Mihály 
művészetét a Knaus másolatának 
nevezni. Ellenben a legelemibb 
hozzáértés rávezet arra, hogy pik. 
túrája tősgyökeresen magyar es 
egyéni. Különösen tisztultan all 
előttünk ma, egy negyedszázad tör 
lénelmi távolságában és abban az 
eltörülhetetlen tanúságban, amit n 
ma beérkezett művészeinek stílusa 
tesz mellette.

Munkácsy után és kissé az ő ví“ 
rágzásával egyidőben, az im pres
szionizmus és a plenér korában u 
könnyű és csillogóan eleven színen 
hatalmasodtak el a pikturában. 
Talán az akadémizmus és a „ga
léria tónus" reakciójaképpen n 
barbironiak működésének eredmé
nye volt az, hogy a művészet ér 
deklődése és problémája a szabad 
természetben való festés nyomán a 
mindent átható teljes napfény lert. 
Ez a genezise azoknak a világos, 
csillogó színeknek, amiket az aka- 

| démizmus nagy mestere, Benczúr 
„selyempapír-színeknek" nevezett.

1 Az impresszionizmus mögött kö
vetkező individuális és így subjeK. 
tiv művészet felélto az előbbi irá
nyok általános és kötelező törvé
nyét. A művészek egyéniségüknek 
megfelelő kifejezései eszközt vá
laszthattak. És éppen ez a kor iga
zolta Munkácsyt. A legkülönbö
zőbb és egymástól függetlenül dol
gozó művészek jutottak el a Mun
kácsy színeredményeihez. Azok kö
zül a művészek közül akik az Al
föld karakterét keresték, Iványi- 
Griinwald Béla, a szolnoki évwi 
alatt átlépte azt a nogy távolságot, 
mely a nagybányai impresszionista, 
plenér színeket a Munkácsy ko
morságától elválasztja. Az idei 
gyűjteményes kiállításán borús szí
nekkel, szűk tömörséggel lezárt tó
nusokkal igazi alföldi levegőt ho
zott elénk. Rudnay Hódmezővásár
helyről hozta azt a komor hangol, 
ami tán még közvetlenebb rokona 
a Munkácsyénak. Közel rokona « 
csillogó és egészen sajátos fehér 
színekkel is. Ide rokonodik Nagy 
István is, s az egészen fiatalok kö
zül Kövesdy Udvary Pál stb. Mind
ezeket a festőket persze az egyéni 
sajátosságaik fölött jellemzi az, 
hogy hatalmas erejűek, férfias, 
néha robusztus festésmodoruk is 
rokon a Munkácsyéval.

Generációkon keresztül szélese
dik és egyre bővül az a megtermé
kenyítő és növelő hatás, amellyel 
Munkácsy Mihály beváltotta az 
ígéretét, mit az 1500 forint stipen
dium kérésekor tett: „Melyet »n 
művészi termékeimmel, hazámnak 
egykor megszolgálni legszentebb 
kötelességemnek lartandom."
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Raffay Sándorné
Irta: M ó k  F e r e n c n é .

Egy felvidéki szabad királyi bánya
városban a polgárság arra ébredt egy 
őszi reggelen, hogy egy titkos kéz az éj 
leple alatt mindazokra a címtáblákra Gs 
felírásokra, melyek a boltok fölött g s  
kapuk oldalain tót nyelven vagy németül 
hirdették az üzlet, iroda, gyár vagy or
vos és ügyvéd nevét, mesterségét vagy 
hivatását — egy cédulát ragasztott, 
melyre nagy betűkkel oda volt írva. 
„Nyelvében él a Nemzet".

A németajkú és patriciusszámba rnc 
nő polgárság között nagy mozgolódás 
támadt. Összesúgtak, tanakodtak cs vi
tatkoztak. Végül elismerték a lecke jo
gosságát. Az orosz rubel által támoga
tott pánszláv elem felzudult: ki meri 
beleavatkozni nemzetiségi érzésük szu
verén jogába? És megindult a nyomo
zás: ki merte Széchényi szavait idézni?

Az állami felsőbb leányiskola igazga
tója szintén nyomozott intézetében, 
mert gyanút fogott, ki a tettes. Ad audi- 
cndum verbum maga elé citált egv ne 
gyedéves felsőbbleánykát. És a kis leány 
emelt fővel, lobogó szemekkel, forrón 
védve magyarságának szent érzését, be
vallotta, hogy ő az értelmi szerzője en
nek a parancsoló figyelmeztetésnek, 
mert magyar földön magyar felírást kell 
alkalmazni minden magyar embernek. 
Az igazgató, maga is lelkes, tősgyökeres 
magyar, akinek fia tudósaink legelőke
lőbbje, — mosolyogva hallgatta végig a 
kis delikvens önvédelmét, mely mégis a 
leghevesebb vád volt az akkori társada
lom ellen. A dorgatórium elmaradt, az 
izgalom elült, az öntudatra ébredt, jö- 
érzésü polgárság nagy százaléka átma
gyarosította cégét, sőt nevét is.

Ez a kis leány Raffay Sándorné volt, 
a legmagyarabb evangélikus püspök 
hitvese. Pedig származásilag nem is ma
gyar. Édesapja, Dr. Dillenberger, bécsi 
orvosprofesszor volt, aki csupán családi 
okok miatt telepedett le a felvidéken. 
De egyetlen gyermekének anyanyelvéül 
a magyart ajándékozta és a kis Mariska 
ezzel az ajándékkal megáldottan már az 
iskola padjában kezdte meg jövendő 
missziójának előmunkálatait.

Ez a kis epizód — melyet nem ő mon
dott el nekem — reflektorként világít 
bele ennek a csodás asszonynak a lelki

világába. A magyarság kultuszában ta
láltak egymásra Raffay és a felesége. 
És mikor a kis Dillenberger Mariska el
szakadt a felvidékről, hogy férjét sze
rény papi otthonába kövesse Pest me
gyébe: a Gondviselés már megjelölte 
ennek a nagyjövőjű emberpárnak az út
ját, mely mindig felfelé vezetett, nem- 
hsak tekintély és elismerés dolgában, 
de az emberek ezreinek szívében mind 
magasabb piedesztalra kerültek. Mert a 
milyen gerinces energiával halad ideá
lis céljai felé a püspöki talárt viselő

Nagyúr, úgy halad ugyanazon a mcs- 
gyén a felesége, akinek szívjóságánál 
talán csak a kiapadhatatlan embersze- 
retete nagyobb. Hivatását férje mellett 
evangéliumi önfeláldozással tölti be. 
Alig van megánélete és ez is kizárólag 
a családjáé. Idejének legjava a szegé
nyeké, elhagyatottaké, árváké, betegeké. 
A legelhagyatottabb nyomorhelyeket lá
togatja meg és végtelen emberszereteté- 
nek szemüvegén át mindig meg tudja 
látni a szegénység legfájóbb sebeit és 
áldozatkészsége nem ismer határt, mikor 
a fájdalmat, könnyeket enyhíteni akarja. 
A napnak abban áll a nagysága, hogy 
a legkisebb vízcseppben is visszatük
röződik" — mondja a legnagyobb német 
költő. A humanizmus nagysága is akkor 
tökéletes, ha a legszerényebb, legkisebb 
hogy ne mondjam emberpária legutolsó
ján is segtíeni akar és tud. A sacro 
egoismus fásult korszakában, mikoi 
csak jelszavaktól, mint a toledói acél
pengék összecsapásától villan az em
berharc, — nagyon kevesen tudnak le- 
‘Jzállani az emberi szenvedés mélységei
nek felkutatására. De a mesebeli Ala- 
din-mécsese belevilágít az emberi nyo

mor misztikumába, ha egy gyöngéd 
asszonyi kéz ebbe a sötétségbe belenyúl 
és a szeretet fényével besugározza a 
desperádók szenvedés éjszakáját, az 
összeroskadót felsegíti, a csüggedöbe 
lelket önt, felszárítja a könnyező sze
meket és az elesetteket, betegeket, re
ményteleneket visszaadja a társadalom
nak, az egészségnek, az életnek.

Ez, Raffay Sándorné életprogramja, 
meleg asszonyi szívének törekvése, mun
kája, küzdése és sikere. A humanizmus 
szolgálatában rendületlenül megállni a 
helyét, a sziszifuszi kővel való kínos 
vesződés. És aki mégis végzi ezt a fel
adatát és nem sajnálja életét, energiá
ját feláldozni, a krisztusi tanok leg
szebbjét magáévá tette. Hogy egy asz- 
szony mennyi feladatot tud venni gyön
ge vállaira, a legjobb példa erre Raffay 
Sándorné.

Légiója azoknak az intézeteknek szá
ma, melyeknek ő a lelke, védője, veze
tője. A jótékonysági munkának ezer 
szála gyíil össze kezében s ő ezt csodás 
tapintattal, hozzáértéssel mind lebonyo
lítja.

Alelnöke a ,,Mamsz"-nak, az „Evan
gélikus Szövetség Gyámolító Szakosz
tályának"; elnöke a „Protestáns Nők 
Orsz. Szövetségének,, alelnöke. A ,.Vö
röskereszt" vál. tagja, a „Fehér-kereszt
nek" alelnöke, „Magyar Munkások Se- 
gélyző-egyletének" díszelnöke, az „Öz
vegyek és Árvák Egyesületének" véd
nöke, a „Gyermekvédő Liga", a „Márta 
Egyletnek", a „József főherceg Sanató- 
riumnak" alelnöke. A „Leánycserkész 
Egyletnek" nagyasszonya. A „Városi 
Inségakciónak" vezetője, a „Lorántffy 
Zsuzsánna", a „Hadi múzeum" v. tagja. 
A „Protestáns Árvaházi Egylet", a „Sa
rolta Otthon" int. b. tagja. A „Fiatal
korúak Felügyelői Hatóságának" 2-ik 
tanácsának elnöke. A „Pályaudvari 
Misszió" alelnöke, az Árvaszéknél gyám, 
a „Deák Mensa", a „Move" stb. stb. 
egyesületnek tagja.

A legszívesebben dolgozik a fiatalko
rúak felügyeletében, melyhez az összes 
patronázsok, javítóintézetek tartoznak. 
Itt a tanítónők és tisztviselőkben lelkes 
segítőgárdát talál. Saját költségén 
Szarvason hadiárvaházat tart fen, ahol 
40 kicsi árva nyer elhelyezést.

A „Magyar Munkásegyesületben" 
agilis munkát végez és asszonyi nobili-
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lása odáig terjed, hogy a saját költségén 
45 gyermeket nyaraltat.

Könyvet lehetne írni ennek a kiváló 
Nagyasszonynak jótékonyságáról és 
azokról a humanisztikus tervekről, me
lyeket még keresztül akar vinni, siker
hez vezetni.

És mikor mint ifjú tanuló leányka 
zászlót bontott eszméiért ezzel a jel
szóval: ,,Nyelvében él a Nemzet", úgy

viszi most diadalra asszonyi szívének 
mélységes szeretetét a nyomorgó embe
riség felsegítésében. Áldásos tevékeny
sége felekezeti külömbség nélkül kiter
jed minden testi-lelki szenvedőre.

A Nagyasszony még sokáig beszélget 
velem, életének egyes epizódjait mondja 
el, mesél terveiről, vágyairól, érdeklődik 
minden iránt ami szép, nemes, jó.

Azzal az érzéssel távozom a legma-

gyarabb püspök úri otthonából, hogy 
ha csak egy kicsi hányada a magyar tár
sadalomnak ilyen nemes önzetlenséggel 
dolgozna a közérdekért s védené a ma
gyarságát, mint Raffay Sándor és fele
sége, még talán talpra is állhatna egy
szer ez a boldogtalan, félreértett, szen
vedő Magyarország. Sok ilyen meleg
szívű Nagyasszony és akkor felszárad a 
szenvedők könnye.

A havasi gyopár . . .
Tizennégy hős honvéd!!.dőlt emlékezetére.

Egy havasi gyopárt kerestem.
A szíriek vészes oldalán
Egy véres árny kúszott megettem:
A felkelő Nap volt talán,
Mely keleten piros rózsáit 
Diadallal hintette szét.
S mint egy fohászkodó, sóvár hit.
Tárta ki karját a Setét.
Az Ég azúrkék tengerébe 
Láttam bolyongni füstgomolyt,
Mint a tűnő boldogság képe,
Felszállt és lassan szctomoll.
A kunyhók füstje volt, a m.'lyben 
Lakó nomádok álmai.
Lelkem repült a tiszta légben 
S csattogtak lenge szárnyai.
Egy havasi gyopárt kerestem.
Amelynek fehér csillagát 
A mennydörgő szabad hegyekben 
Szereti minden hív barát.

Milyen dicső a nagy hegyek csúcsán 
Bámulni a gomolyíelhők után,
Melyek lábunk alatt zordan legelnek,
Mint a bölénycsordák a réteken,
S ha lent a földön egy emberi neszeinek, 
Szemükben az enyészet megjebn!
Óh mert a felhő jóságos testvére 
A szírinek, völgynek, erdei virágnak 
És méla bánattal folyik a vére 
A szívre, melyet a férgek kirágnak;
Az árok partján bomló tetemre 
Szivárványos mosollyal leborulnak 
És túIvilági gyászuk keseregve 
Festi be kék vizeit az azúrnak.
De villámok cikáznak lelkűkön,
Ha lent a sárban egy embert találnak: 
Ilyenkor rokonuk a vérözön,
Ilyenkor rokonaik a halálnak.

A Beszkidek ormán álltam magamba 
És a végzet útját némán kutattam.
Szegény Magyarország ezer darabra 
Hasítva ott feküdt holtan alattam.
Ezer darabra vágva! És nem szánták 
A jóságos hajnali fe lleg ek ...
Óh minden könyörgés, minden imádság, 
Mely az ember ajkáról fellebeg:
Átokként hull a föld porába vissza,
Hogy in ja in k  sebére mérget hintsen,
Miglen a föld kárhozatunk beissza!
Az emberek számára nincsen Isten.

A Beszkidek imán egy kis virágot,
-gy gyenge havasi gyopárt kerestem,

Mely fehéren álmodja a világot,
A végtelen világot a hegyekben.

Sokan így szóltak: „Mit használ neked 
Egy egyszerű virágszál, óh le balga?!"
De én tudtam: mosolyogva integet 
A hegytetők felett az ég nyugalma.

Olt, hol egy sziklaszál ugrott ki bátran, 
Elszánt turistaként, a barna mélybe,
Hogy az aranyos szemű napsugárban 
Kóválygó sasmadarat utolérje:
A szírt tövében végre egy gyopár,
Egy havasi gyopár bújt meg szerényen. 
Csüggedt szívem sóvár lelt, lángsovár, 
Utána kaptam és gyorsan letéptem.

De halld! mi zeng a széles hegytorokban? 
Takaródét fújnak a havon át!
S az ásító mélyből tömött sorokban 
Tolonganak felfelé a katonák!
Átlőtt szívük vére vastag sugárba 
Csorog le a rongyos egyenruhára 
S a szív felett, mely, mint a kő, kopár: 
Érdem jel egy kis havasi gyopár.

Óh káprázat! Ez a hang ifjúságom 
Merengő óráit idézi újra,
Midőn este kilenckor a homályon 
Keresztül átrengell egy kiirt borúja,
A honvédek kürtje, kik nemsokára 
Indultak a lengyel határ felé . .  .
Azóta már tíz tél borult a tájra 
És tíz tavasz virága elíedé.
És most váratlanul előttem állnak 
S mint ismerőst, dallal köszöntének!

De im, a kürt elhalt s a véres árnyak 
Helyeit tompán nézlek rám a hegyek.
S a kis gyopár, amelyet hajnal óta 
Kerestem és alkonyra megtaláltam,
Kihullt dermedi kezemből és a nóta 
Útját követte a zengő homályban.
Láttam, a szél mint sepri lefelé,
Még soká néztem fehér csillagát,
Míg végre lent a mélyben elnyelő 
Egy felfelé meredő sziklagát.
Az alkony a felhőkből nemsokára 
Magas máglyái rakott a hegy csúcsán 
S mire a Nap leért a láthatárra,
Indultam én is egy virág után.

Ide repült, láttam a hegytetőről!
Ez a kietlen szírt takarta el!
Innen zendült felém a tűnt időkből 
Az a hívogató trombita jel!
A sziklagát háta megé osonva,
Szemem a borzadálytól fennakadt:
Tizennégy holttetem között mosolyogva 
Olt láttam elveszett gyopáromat!
S ott láttam tizennégy oszló halottat, 
Katonák voltak egykor, katonák , . ,
Arcuk olyan volt, mint a sárga, puffadt, 
Ráncos tekintetű, vén holdvilág,

Amely a felhők közt lassan dagadva 
Szíve vérét mutatja, mint csepeg,
És sűrűn ömlik két szeme patakja, 
Riasztván a kőarcú bérceket.
Arcuk immár nem vala emberi.
Közönyösen feküdtek, mint a trágya.
És mint a trágyaföld, a rémteli,
Virágokat fakaszt a napsugárba,
Olyanok voltak ők is már. Szemükből 
Egy idegen világ bolygója folyt ki,
Mely a kongó hegyek közt úgy lebüvölt,
1 i»iíy szerettem volna nagyol sikoltni. 
Azonossági lapjukról kitnálloll 
Az írás, mely egykor nevük viselte; 
Bakkancsuk lcrolhadl és földrevágoll 
Poggyászukból kihullt az élet terhe. 
Puskájuk az ösvényen elhagyatva 
Feküdt, mely a magasba kanyarog . .  . 
Csak a ruhájuk foszlánya mutatta,
Hogy honvédek lehettek, magyarok.
A legfakóbb letűnnek hátizsákja 
Aljában egy bádogdobozra leltem, 
Melyben egy arckép volt, egy kisleányka 
Arcképe, mint virág a síri kertben.
Ez volt reá írva: „Szeretett, drága 
Apukámnak! Vigyázzon rá az Isten!" 
Markom beléragadt egy sziklaszálba,
Hogy a termeszeiből erőt merítsen.

A tizennégy halottra oly sötéten 
Borult a Beszkidek bozontos árnya,
Hogy tudtam már; lement a Nap az égen 
És füstölög az éj roppant homálya.
A hegytetők felett szárnyát kitárván 
Az az ősi nyugalom lebegett,
Mely a teremtés boldog éjszakáján 
Betöltött Tengert, Földet és Eget.
Feljött a holdas éj és én a távolt 
Szemeimmel mégegyszer átfutám,
Hol tizennégy halott honvéd vert tábort 
Az utolsó takarodó után.
Óh boldogok, akiknek szíve vére 
A havasok erében szendereg,
Óh boldog a fehér gyopár testvére,
Óh boldogok, kik már nem emberek!

A Beszkidek lelett 
Megállt a Nap sugára 
És egy tekintetet 
Vetett a hegy csúcsára.
Aztán homályba ballagott.
Emléke a kopár 
Kárpáti tizennégy halott 
S egy havasi gyopár.

(Debrecen, 1925, február.)

Gulyás Pál.
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AZ ARPADHAZ KIHALTANAK  
KÉRDÉSE
Irta: D r. N y á ry  A lb e r t  b á r ó

Crouy trónkövete lő  Kossuthnál
A szabadságharc lcveretése után az 

emigrációnak Olaszország volt a főfész
ke. Kossuth is ott lakott, az akkori 
Olaszország fővárosában, Turinban. Ide 
érkezett 1859-ben Crouy-Chanel Ágos
ton is, olyan pompát fejtve ki, hogy még 
az akkor nagyon mozgalmas városban 
is nagy feltűnést keltett. Egyenesen 
Kossuthoz jött, bejelenteni neki, hogy 
igényt emel a magyar koronára.

Az előkelő vendéget már megelőzte 
kiváló egyéniségének híre.

21 éves korában már ezredese volt a 
restauráció utáni hadseregnek, aztán 
rövidesen Európa legmerészebb diplo
matájának ési pénzügyi tehetségének is
merték, aki többször állott közel ahhoz, 
hogy trónokat állítson fel és trónokat 
döntsön le s valami végzetszerü fátuni 
mindenkor az utolsó percben vette ki 
kezéből a győzelmet. Nagy befolyása 
volt Spanyolországban, Portugáliában, a 
pápai udvarban. Lajos Fíilöp annyira 
kedvelte, hogy a legbizalmasabb diplo
máciai megbízásokba őt küldötte. III. 
Napóleonnal régi személyes barátság 
fűzte össze őt s a császár, az éleseszü 
diplomata, nagy terveinek középpont
jába helyezte őt. Fel akarta használni 
Ausztria meggyöngítésére s természete
sen ezen az alapon Viktor Emánuel is 
jóakaró barátja lett Ágoston hercegnek.

A két uralkodó támogatása mellett 
lépett fel a magyar trónkövetelő. Kos
suth ugyan, aki kimondottan köztársa
ság párti volt, a maga részéről azzal az 
ürüggyel, hogy csak a nemzet dönthc? 
ebben a kérdésben, de a Nemzeti Igaz
gatóság másik tagja, Klapka szívvel-lé- 
lekkel a herceg mellé állott s rövidesen 
a magyar légióra is támaszkodhatott 
már, amely az emigrációnak harcrakcsz

szerve volt. Ebben az időben szinte nap- 
ról-napra várták a francia-olasz-osztrák 
háború kitörését s Crouy herceg 1801 
nov. 10-én egy Ferenc Józsefhez intézett 
levélben be is jelentette a magyar 
ügyekbe való beavatkozását, abban a  
reményben, hogy arra rövidesen a meg
kezdődő háború meg is adja az alkal
mat. Egy lapban azonban még október 
17-én kijelentette, hogy ő sohasem kép
zelte magát egy korona örökösének, 
amelyet atyái annyi méltósággal hord
tak, mert erről Magyarországnak van 
egyedül joga a törvényei szerint intéz
kedni.

Á g o s to n  h e r c e g  b a l s i k e r e .

A sors félre is tolta Ágostont, aki 
1865 július 3-án az utolsó proklamáciot 
küldötte ,,A Nemes Magyar Nemzet
hez". ,,A sírjából felkelt honalapító 
nagy Árpádnak ősunokája", mely min
dig az emigránsokban bízik s most már 
a porosz-olasz fegyverek győzelmét vár
ja. Azt üzeni, hogy otthon készüljeneK, 
fegyverré változzék át a kezekben a 
kasza és a fejsze, . . . csak így lehetnek 
a magyarok azzá, amik ősapjaik voltak: 
szabad nagy nemzet, fejedelmi nép. 
,,Higyjetek az agg Árpád-fia szavainak, 
a távol minden dicsvágyköveteléstöi, 
egyéb óhajtást nem táplál lelkében, 
mint azon isteni kegyelemben részesül
hetne, hogy a függetlenség és szabadság 
fényétől újra felragyogó, örökké szabad 
ősi hazájában szállhasson sírjába". Ugy- 
látszik, kezdett már megalkudni mégis 
az öreg, 73 éves herceg a kilátástalan 
sorssal. Már csak pihenni akar magyar 
földben. Ez a kívánsága sem teljesedhe
tett. Az allevardi ősi kripta csendjébe 
tért meg ő is, amelynek bejáratát két 
cherub őrzi, tetején pedig a koronás II. 
Endre vigyáz a nyugovók csendes al
mára.

A család másik ága, a Croy-család 
már kezdetben szerencsésebb viszonyok 
közé jutott, mint az idősebb Crouy

linea s hamarosan igen fényes pályát 
futott be.

Herceg Croy-Dülmen Rudolf, arany
gyapjas vitéz, két leányát adta Magyar- 
országon férjhez. Izabella hercegnőt 
Frigyes főherceg vette feleségül, a 
Habshurg-ház leggazdagabb tagja s fiuk 
Albrecht főherceg (sz. 1897.). Az ifjabb 
hercegnő, Eugénia, herceg Esterházy 
Pál második felesége lett s ő is szült 
egy fiút, Rudolf herceget (sz. 1880.).

Fejtegetésünk végére jutottunk. Az
zal a jóleső öntudattal tesszük le a tol
lat, hogy az igazságnak használtunk 
akkor, amikor meggyőződéssel azt 
igyekeztünk bizonyítani, hogy ,,a Szenu- 
lstván első magyar király nemzetségé
ből és véréből felnevelkedett királyi 
fának" ma is vannak még „aranyos 
ágacskái".

És ne feledjük el, hogy az Árpád-ház 
nemcsak a legrégibb az összes élő di
nasztiák közül, hanem a múltja is a leg- 
dicsőbb, mert az uralkodóház egyenes 
őse foglalt hazát is nemzetének.

Európának alig van osztálya, ame
lyik szorosabb nexusban ne lett volna az 
Árpádokkal. Minden uralkodóház büsz
ke volt, ha rokonságot köthetett velük. 
Csaknem az összes kihalt és az élő di
nasztiák családfáin megtaláljuk az Ar- 
pádházi szülötteket.

Gondoljunk hálával és kegyelettel 
első királyi házunkra, amely annyi 
fénnyel és dicsőséggel viselte a Szent 
István koronáját.



A magyar rendőrség történetéből
H.

A víz és a vaspróbáról már Szent 
László dekrétumai is megemlékez
tek. A vízpróba végrehajtási módoza
taira vonatkozólag adataink igen hiányo
sak. Csak annyit tudunk, hogy kétféle 
vízpróbát alkalmazhattak és pedig for
róvíz és hidegvíz próbát. A vízpróbánál 
sokkal súlyosabb volt a vaspróba.

A vaspróbát akként hajtották végre, 
hogy 2—3 font súlyú izzó vasdarabot a 
próbára itéltnek egyházi szertartások 
kíséretében csupasz kezébe kellett fogni 
és bizonyos helyre elvinni. Szemfény
vesztés, csalás könnyen előfordulha
tott. A diósgyőri vasgyárban magam is 
láttam oly munkást, ki meztelen lábbal 
ment át a kohókból csatornákba eresz
tett vasláván. Az ő titka maradt, mivel 
kente be lábait, hogy a rettenetes izzó 
folyadékban el nem égtek.

A tüzpróba után a delikvens kezét be
pólyázták, lekötötték, a kötést lepecsé
telték. A kötést a legközelebbi vasár
napon nyilvános szertartások közt vet
ték le. A kezet megvizsgálták s ha sér
tetlen maradt, a peres fél tisztázta vagy 
igazolta magát, ha pedig megperzselő- 
dött, polgári perben vesztes lett, bün- 
perben pedig beigazoltnak vették bűnös 
voltát.

Vaspróbának alávehetők voltak nem
csak a jobbágyok és polgárok, hanem a 
nemesek is, férfiak ép úgy, mint a nők.

A próbák az Árpád-kor végével eltűn
nek a magyar per jogból, főleg azért is, 
mert az 1279-iki budai zsinat az egyházi 
férfiaknak szigorúan megtiltotta a rész
vételt ez Istenkisértésekben.

Az egyoldalú próbák megszűnése után 
kétes peres ügyekben a kétoldalú isten
ítéletnek nevezett bajvívás jött divatba. 
Ez is rég eltűnt már perjogunkból, de 
emlékét a középkori maradványnak őrzi 
még büntető törvényükben a párbajra 
vonatkozó szakasz, mely a bizonyos 
szabályok és formaságok betartásával 
elkövetett gyilkosságot egyszerű vétség
nek minősítve pár napi államfogházzal 
bünteti csak. Sajnos igaz, hogy a becsü
letsértést, meg a rágalmazást sem érté
keli sokkal többre.

A bajvívás a 13—15. századokban 
rendes bizonyítási eszköze volt, az egy
házi bíróságot kivéve, minden más bíró
ságoknak. Vagy a felek megegyezése 
alapján vagy birói kezdeményezésre 
rendeltek el.

Az egyház ezt is ellenezte, szigo
rúan megtiltotta egyháziaknak a részvé
telt. Nem sok eredménnyel. Pápai leve
lek e korból úgy tüntetik fel, mintha a 
magyar bíróságok kényszerítették volna 
c PfP®áéot szereplésre a bajvívásnál. 
Sokkal valószínűbb, hogy a katonai szel
lemtől áthatott, harcias magyar papság 
ónként vett részt a szertartásoknál.

A bajvívás módozatait a bíróság álla
pította meg. ö  határozta meg, hogy sze
mélyesen vagy bajnok útján történjék-e 
a viadal, hogy a felek milyen fegyvér- 
zelet használjanak s lovon vagy gyalo
gosan küzd jenek-e meg.

Irta: L a k y  Im r e .

A felsőbíróságok rendszerint lovas, a 
vármegyei és városi bíróságok pedig 
gyalog bajvívást állapítottak meg.

A királyi kúriában megítélt baj vívá
sokat Budán, az e célra elkerített ne
mesi torna-téren tartották meg. Ha vala
melyik fél az estéli harangszóig nem je
lent meg a bíróság által kitűzött helyen 
és időben, vagy ha a bajvívás alatt le- 
fegyvereztetett, leszoríttatott, vagy 
megadta magát, ezáltal pervesztes lett. 
Élet-halálra csak büntető perben vívtak 
a felek.

Az önálló magyar büntetőjog nehezen 
fejlődött ki s még az új és legújabb kor
ban, az Erdéllyel való újból egyesülés 
után is, a lovagi kódex létrejött és az 
osztrák jog szabályai bírtak joghatállyal.

A múlt század elején, dacára a ne
messég túltengő hatalmának, táblabirák 
bölcsességének, szolgabirák erélyének, 
deres és akasztófa segítségének, a ne
mes vármegyékben, sőt még a városok
ban is, gyenge lábon állottak a közbiz
tonsági állapotok. Az 1848-at megelőző 
fellendülési korszakban a nagy magyar 
alföldön, az ecsedi lápokban, a Tisza— 
Duna árterein,, a lefvidéken, Erdély ha
vasain, a Bakony rengetegeiben már any- 
nyira megingott a személy- és vagyon
biztonság, hogy a minduntalan kihirde
tett rögtönitélő bíróságok nem tudtak 
rendet és nyugalmat teremteni.

A szegénylegények, futó- és kapca
betyárok, zsiványok, rablók, tolvajok, 
orgazdák, bűnsegédek és bűnpártolók 
oly félelmesen elszaporodtak, hogy a 
közbiztonság helyreállításának érdeké
ben a nemes vármegyék az összponto
sított hajdú- és pandurcsapatok támo
gatására a sorhadbeli katonaság segítsé
gét kényszerültek igénybe venni. Persze 
nem szívesen, mert ez a mulatság pénz
be került, meg kellemetlen és terhes ka
tonai elszállásolással járt. A várme
gyéknek pedig a sok tudomány mellett 
volt minden más egyebe, csak pénze 
nem. Ami volt, abból még útcsinálásra 
sem futotta.

Hírhedtté, szerencséjében vakmerővé 
és veszedelmessé vált betyár vagy rab
lóvezér elfogására az összpontosított 
pandurhadak karöltve a katonasággal 
több vármegye területére kiterjedő raz
ziaszerű hajtóvadászatot rendeztek, 
melynek nehány hurokra került sze
génylegény felmagasztalásán kívül rend
szerint az volt az eredménye, hogy a 
nagy ricsaj lezajlása után újult erővel 
burjánzott a betyárok gyöngyélete. — 
Hogy is lett volna az ily razziáknak 
eredménye a faluk, a tanyák népének 
titkos vagy nyílt segítsége nélkül? A 
hajtásra vasvillával kirendelt paraszt
jobbágy nem üldözője vagy árulója, sőt 
inkább támogatója volt az üldözött be
tyárnak, kit a hatóság minden ellesett 
intézkedéséről a pásztorkodó emberek 
közvetítésével, őrtüzek gyújtásával, kü
lönféle jelekkel a legfurfangosabb mó
don értesített. Szerette a betyárt, mert 
a gazdagokat üldözte, a szegényeket 
gyámolította. Kedvenc lovát, kutyáját,

jármos ökrét Betyár névvel becézte s a 
pajkos, léha, jókedvű cimborát még ma 
is ,,Te betyár" megszólítással tisztelj 
meg.

A vármegye képtelen volt a betyár vi
lág virágzásának gátat vetni, noha 
gyakran még a „megtért" betyárok kö
zül is verbuváltak pandúrokat, abból a 
téves elvből indulva ki, hogy a betyárból 
lesz a legjobb pandúr, mert legjobban 
ismeri a betyárok szokásait, búvóhelyeit, 
összeköttetéseit és orgazdáit. A betyár 
világ elleni egységes fellépésnek nagy- 
akadálya volt maga a vármegye, e ha
talmas önkormányzati szervezet, állam 
az államban, melynek ellentállásán nem 
egyszer megtört még a legfőbb állami 
akarat is. Alispán, táblabirák, szolga
birák Árgus szemekkel őrködek, hogy a 
vármegye önkormányzati jogán csorba 
ne essék, hogy azt senki, még a szom
szédos nemes vármegye se sérthesse 
meg.

Ha a futóbetyár elérte paripáján a 
vármegye határát, akárcsak menhelyre 
ért volna, bátran farkasszemet nézett 
üldözőivel, tudva, hogy azok őt az ide
gen vármegye területén el nem foghat
ják, nem üldözhetik. Erre céloz a régi 
szép betyár dal: „Előttem a határ, utá
nam a zsandár, — kínlódik a nímet, de 
utói nem érhet!"

A negyvennyolcadiki szabadságharc 
korszaka teljes virágzásban találta a 
betyárvilágot. Rózsa Sándor, országos- 
hírű haramia kegyelmet kap, hogy or
szágában szétszórtan garázdálkodó ban
dákból guerilla csapatot szervezzen. 
Bár fényes haditények nem örökítik 
meg a rablókból lett guerilla csapat 
emlékét, hisz leginkább, mint szabad 
martalóc-csapat szerepelt csupán, mégis 
a népiélek derűs fénnyel övezte át 
alakját, ő lett a ponyvairodalom fő
alakja, a népdalok legendás hőse.

A vásári ponyvairodalom, nemcsak az 
ő, hanem számtalan betyár és rablóve
zér alakja körül szőtte a romantikát. 
Leghíresebb ezek közül a Bakony ren
getegein uralkodó Sobri Jóska. E ka
landor személyisége, kiléte dacára Eöt
vös Károly alapos kutatásainak és kö- 
vetkezetetéseinek még ma is homályban 
áll. Vakmerő, kalandos csinyjei nem 
vallanak és bizonyítanak oly alacsony 
sorbeli leszármazásra, mint ahogy Eöt
vös beállítja.

Míg a Rózsa Sándor hírneve csak a 
haza határain belül terjedt el, addig a 
Sobrié messze túl szállott a haza hatá
rain. Korában számtalan német ponyva 
regény fantasztikus hőse lett a Bakony 
réméből, kiről a Dunántúli falvakban 
öreg emberek még ma is csoda dolgokat 
mesélgetnek. Hozzá hasonló fantaszti
kus alak az erdélyiek Fatia negrája.
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Esteledett.
Az utolsó halászbárka eltűnt a vilá

gító torony mögött, hosszú fodorsávot 
vonva maga után. A narancssárga hatá
ron bodor füstfelhő mutatta a délnek 
siető gőzös útját.

Fejem fölött egy elkésett sirály vi- 
jongott, amikor a parton sétálva, a Ri
viéra illatos levegőjétől becsipve, hal
kan fütyültem 0  j e  P i e r e t t e  refrainjét.

Karcsú női alak ült a vasmacskán, 
amely félig a homokba süppedve, egy 
óriás kaszáspók körvonalaira emlékez
tetett.

Amint közeledtem, reám pillantott 
— Madonna! ő volt!

Megemeltem a kalapomat és habozva 
közeledtem feléje, ő lábait himbálta és 
fitymálva mért végig. Igazán ő volt.

— Mit csinálsz te itt? — kérdeztem.
— Azt, amit te, — volt a száraz han

gon adott válasz.
—- Tudod, hogy nagyon megszépül

tél?
Nem tudtam neki okosabbat mon

dani, de úgy is volt. Arcát a déli nap 
gyönge aranyzománccal vonta be, sze
me a szalmakalap karimája alatt cso
dálatos, meleg fényben csillogott. Most 
kissé fölvonta gömbölyű vállát és kö
zömbösen mondta:

— Mi közöd ahhoz? — Hanem te, 
Oyula, te rút lettél. Arcod olyan, mint 
egy kifüstölt tajtékpipa.

A part nedves fövényében egy csinos 
íiúcska gázolt mezítelen lábakkal, egy 
farkcsóváló újfundlandi segítségével, 
evickélő tengeri pókokra vadászva a 
törmelék alatt.

— Ki ez? — kérdeztem, a fiúra mu
tatva.

— Bébi. Én vagyok az anyja.
— A te fiad?
*— Nem, csak a férjemé.
'— Hát te asszony vagy?
■— Ej, — vén lánynak néztél?
— Itt van a férjed is?
— Persze, csak nem kószálok egye

dül a világban.
Fölkelt, kezén fogta a fiút és távozni 

akart.
— Elkísérnélek, — mondtam.

ő végigmért, aztán bizonyos méltó
sággal mondta:

— Nem kellesz! Sem most, sem más
kor!

Azzal ott hagyott. A nyakaskodó 
gyereket maga után vonszolta és csak
hamar eltűnt a sétálók közt.

A korzón a zenekar éppen O je Pie- 
rette-t fújta.

Elfelejtettem megmondani, hogy ki 
volt. ő. Tehát: az, akiért gyerekkorom
ban elvertek, ha letéptem néném ka
méliáit, hogy neki adjam: az, akiért si- 
hederkoromban elzálogosítottam az 
ezüstórámat, hogy éjjeli zenét rendez
hessek az ablaka alatt; az, akiért ka
maszkoromban megyerekedtem, aminek 
a nyoma most is meglátszik még a ket
téhasított szemöldökömön. Az, akinek 
a ruhasuhogása megdobbantotta a szí
vemet, kézszorítása az arcomba kergette 
a vért. . . Elég!

Máig sem értem, mit szerettem rajta 
annyira.

igaz, hogy remek termete volt, jó’ 
ruházkodott és elragadóan táncolt, — 
de alapjában véve mégis nagyon köz- 
napias teremtés volt. Nem volt benne 
egyetlen költői vonás sem. A virágokat 
és a zenét, kivéve a cigányzenét, nem 
szerette, a verseket ki nem állhatta. 
Még az enyéimet sem! Testvéreivel 
gyakran keményen összepörölt, néha 

meg olyan jó étvágya volt, hogy dühbe 
jöttem. Nőietlen (volt az erőszakosko
dásig, — ha simogatni akart is, meg
fogta a fülemet.

Voltak még súlyosabb fogyatkozásai 
is. Egyszer náthát kapott, akkor vörös 
lett az orra hegye; másszor szűk cipőt 
viselt, akkor meg rosszkedvű volt, sőt 
bicegett is.

Ilyen tökéletlen leányt nem szeret
hettem sokáig.

Mikor ennek a tudatára ébredtem, 
annyi szál fűzött már hozzá, hogy le
hetetlennek tartottam a szabadulást. 
Neki azonban több bátorsága volt. Egy 
nap, — miután meglehetős ízléstelen 
jelenetet rendeztem előtte, — fölbigy- 
gyesztette az ajkát és kedvetlenül 
mondta: — Eh — mit! Te unalmasnak 
találsz, én pedig kiállhatatlannak talál
lak . .. Legyen hát vége a komédiának!

A komédiának vége lett és én kimond
hatatlan boldognak éreztem magamat

visszanyert szabadságom élvezetében. 
Akkoriban már elkészültem a jövőmre 
vonatkozó légváraimmal. Elhatároztam, 
hogy mint jókedvű Pierot fogom becsa
tangolni az Isten napsütötte világát. 
Ahol erőt vesz rajtam a lustaság, ott 
levágódom az illatos fűbe és felásítok 
a fényes, kék égre. Ahol úri szeszélyem 
akarja, ott nótázni kezdek. Akik meg
tapsolnak, azoknak odatartom a csör
gősapkámat, akik kifütyülnek, azoknak 
fejéhez vágom a gitáromat, akik pedig 
jobb nótát tudnak, azoktól eltanulom...

De igaz, ő  róla akarok beszélni, akit 
öt évi távoliét után viszontláttam.

Csudálatos! Már mikor megérkeztem 
ebbe a piszkos tengerparti fészekbe, 
a szívem oly viharosan rezgett, mintha 
bukfencet akarna vetni a saját tengelye 
körül. Megbomlott, mint a delej tű az 
északi fénytől.

A város klasszikusan ronda, az em
berek mozgékonyak és nyugtalanok, 
mint egy bolhasereg. Az egész egy 
zengő, egyre változó kaleidoszkóp, 
amely fölött lángoló, fehér napfény hul
lámzik.

Az utca, amelyben lakom, olyan kes
keny, hogy szétnyújtott karokkal el
érem a szemben levő házsorokat. Oda
fenn zsinegek szelik át, amelyeket te
leaggattak lepedőkkel, női ruhákkal és 
százszínü, libegő rongyokkal.

Alant, a szíik mederben, lármás cső
cselék tolong fel-alá. Mindenki kiabál. 
Ha két ismerős találkozik, sikoltva ter
jeszti szét karjait, aztán egymásnak ro
han, mintha mindegyik meg akarná foj
tani a másikat.

Házam előtt egy szabó dolgozik az 
utcán: munkaközben egyre pereg a 
nyelve, szédítő sebességgel kelepeLve 
és hahotázva. Ha egy matróz megy el 
előtte, akinek könyökén kifeslett a zub
bony, eldobja az ollóját, utána iramo
dik, a karjába csimpaszkodik, lehúzza 
testéről a ruhát és kifoldozza. Egész 
családja itt él, lustálkodik és szaporo
dik az utcán. Ha a mester részeg, ke
resztbe heveredik a kövezeten és az 
egész utcai forgalom a testén ugrál at.

A szabó mellett egy gyümölcskeres
kedő ütötte föl a tanyáját, aki teli tü
dővel kínálgatja portékáját, közbe meg 
jongleur-előadásokat rendez narancsok
kal és fügékkel.
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Szemben egy torzonborz alak ugrál 
egyik lábáról a másikra, az meg korai- 
zsinórokat lenget a leje fölött.

A sarkon egy ősrégi templom all, a 
templom lépcsőin egy tucat mezítelen 
poronty lakik. Egyikük sem ismeri ap
ját, anyját. Reggel kifutnak a gozhajo 
elé, megpirítják a misseket és eccelen- 
zának szólítják a német utazókat. Dél
ben az északi kapu forró kövein alusz
nak. Este körben hasalnak és kártyáz
nák. Pénze mindegyiknek van; a soldi- 
kat a szájukban tartják; a vesztes a 
nyertes markába köpi a rézpénzt. —
A város csak annyit tesz értük, , 
h o g y  simára borotváltat ja a koponyáju
kat.

Esténként az egész városrész kiül az j 
utcára. Hébe-korba goromba rendőr rí- . 
pakodik, ilyenkor a szomszédság hóna, 
alá kapja zsámolyát és hosszú sorban 
rebben szét előtte. A sarkában tüstént , 
letelepednek ismét, mint a szemtelen j 
verebek a baromfiudvaron, ha közéjük 
ront a pulykakakas.

Néha egy molnárlegény lisztes-zsák- j 
kai megrakott szamarat ugrat végig az 
utcán. A zsák szétálló csücskei falhoz | 
lapítanak, megliszteznek mindenkit. 
Ilyenkor az egész utca perel és károm
kodik.

Fölkaptak a városban egy dalt, ame
lyet matrózok hoztak át Marseilleből 
és amelyet valaki olaszra fordított. 
Csintalan tempójú, gúnyos dal volt: a 
refrainje: 0  je Pieretle! Uton-útfélen 
ezt fújták. Ha este a házam lapos tete
jén lustálkodtam, a szomszédtetőn ren
desen egy csinos leány elkezdte dalol
ni: 0  je Pierette! A szemközti tetőn 
ekkor megjelent egy ifjú, aki gitárral 
kísérte az éneket. A saját házam ne
gyedik emeletéről pedig okarinahang 
szólt bele. Nemsokára az utca méhéből 
is fölhangzott a refrain: 0  je Pierette!
A karból kiismertem a szabó és a korái- 
kereskcdő hangját. A leány pedig csí
pőre tett kezekkel, formás lábait üte
mesen rakva, sétált föl-alá a tetőn, néíia 
fejét is ringatta és ujjával utánozta a 
castagnette csettenésél. Most már az 
egész városrész, én is, a templom előtt 
kártyázó kopasz suhancok is kórusban 
ismételjük: 0  je Pierette!

De igaz, hisz ő róla kellene beszél
nem.

Egy ünnepnapon, — itt három esik 
minden hétre, -  naplemente előtt ct 
művész-kolóniával az öbölben csóna
káztam. A víz hemzsegett a hajóktól, 
amelyek tömve voltak Víg, lármás em
berekkel. Csónakról-csónakra kacér 
pillantások és tréfás szavak repültek.

A gálya orrán állottam, amidőn alat
tam egy karcsú csónak siklott el. Négy 
barnaarcú matróz hajtotta, ütemes eve
zőcsapásokkal, egy óriás, kínai napéi- 
nyö alatt egy asszony és egy fiúcska 
ült.

ő volt, Ö a kis fiúval!
A csónak oly közel haladt el a gálya 

alatt, hogy majdnem horzsolta bordáit. 
Talán meg is lódította egy kissé, mert 
én elvesztettem az egyensúlyt és dö
römbölve ugrottam a gondolába . . . Tá-

Ömotyogtam, majd térdre buktam

^Bravó! kiáltották a közeli ha-

'° —°Mit akarsz itt? — kérdezte Ő, ha
ragtól villogó szemekkel.

Mit tudom én? Talán teged akar-
lak

Jó ideig élesen tekintett a szemembe.
— Vízbe dobathatnálak a legényeim

mel, — de jól van, ülj le, meglássuk, 
mi lesz a vége.

A kis fiú kettőnk közt ült.
A gondolákon kigyúltak a színes lam

pionok. A part fölött a hold korongja 
emelkedett föl, egy másik holdkorong 
az öbölben úszott.

Ö komoran tekintett maga elé. bzep 
profilját az árbocon függő lampion bű
vös vörös fénnyel árasztotta el. Nem 
tudtam levenni a szememet a szép asz- 
szonyról, akit kétszeresen szépnek lát
tam, mert valaha a magaménak nevez
hettem és most idegen volt hozzám.

Az egyik matróz bevonta evezőjét, 
térdére fektette mandolinját és lágyan 
remegő barítonhangon kezdett dalolni. 
Persze, 0  je Pierettet. Tulajdonképpen 
csak recitált, a csengő versütem és a 
zengő olasz szöveg magától megadta a 
zenét.

Itt van a rossz magyar fordítása:
Együtt bomoltunk a sétányon,
Mint lóherében a darázs,
Apró szeszélyit megérttetle 
Velem egy röpke pillantás;
Ki ránk pillantott, nevetett:
Mily ennivaló Pierette!

éne-A matrózok ujjongó kórusban 
kelték a refraint: 0  je Pierette!

Ha a tavernában tamburin szól,
Legyezőjével int felém,
És •keztyiijén az apró gombbal 
Más nemi tud bánni úgy, mint én.
Ha kipirulva iihogett 
A legcsinosaob Pierette.

A fiú vállára tettem a kezemet és vé
letlenül megérintettem az ő ujjait. A 
kis női kéz vissza akart vonulni, de én 
átkulcsoltam és fogva tartottam.

— Dobass a vízije! — gondoltam.
H;> hébe-korba össee-t ipiunk,
Szent lett a béke újra, olt 
A zúgó iák a lt't, ho szivünk 
És ajkunk halkan álmodott.
Szeretsz? — ha kérdem, biccentett 
Bodros fejével Pierette.

A szomszéd kert vadgesztenyefáira 
gondoltam, ő  is hasonlót gondolhatott, 
mert rajta értem, hogy lopva reám pil- | 
lantott.

A mandolin húrja elpattant, fájdal
mas hangot adva.

Dalolj tovább, Lorenzo, — mondta 
Ó halk hangon, anélkül, hogy föl tekin
tene. Aztán visszadőlt ülésén és most 
már erősen fogta a kezemet.

Lorenzo dalolt.
Egyszerre csak, — az ördög látta.
Hogy bohózatnál ez a vég,
A kis bolond: lesz illedelmes 
És főző-sütő feleség.
Kiálhatatlan tisztes lett 
A kurtaszoknyás Píerettef

0  je Pierette! — szólt a kórus, 
most már fájdalmas, szemrehányó han

1,011 Tovább! — mondta Ő, alig hall
hatóan.

A dalnak s karneválnak vége,
És Pierot, a bús bolond,
A csörgősapkát sutba vágja.
Majd visszaszól, bogy búcsút mond:
Hej, kergesd el a férjedet
S legyen ahogy volt, Pierette!
0  je Pierette!

A gondola parthoz ért, én meg egyre 
fogtam a puha kezet, amelynek szelíd 
érverését érezhettem. Szó nélkül ha
ladtunk végig az öblön, íöl a babérbok- 
ros lejtőn.

__És mi lesz most? — kerdezte 0
halkan, amikor egyik nyaraló kertjébe 
követtem.

A bokrok közt egy verandához ér
tünk, a verandán lámpa égett. A íchC'r 
fény egy férfi arcába világított, aki egy 
könyv olvasásába volt elmerülve. Szé
les, jóságos arca volt. Jóságos és tiii el
més még akkor is, amikor az órát nézte 
és a sötétségbe figyelt.

Ö hirtelen kiragadta kezét a kezem
ből, aztán karjára kapta a fiút és egy 
halk kiáltással fölrepült a lépcsőn, mint 
az üldözött madár. Egyenesen férje kar
jaiba.

Mikor hazafelé mentem, éreztem, 
hogy ő mindörökre elveszett az én szá
momra.

A gyöpön száz tücsök hallatta egy- 
hangú danáját, a hold kísérteties fény
nyel árasztotta el a római cirkusz bolt
íves falait.

Egy távoli tavernában éppen akkor 
dalolta valaki: 0  je Pierette!

Petőfi Költőn
Isten megadta, mire vágyott:
A boldogságot . . .

Nyájas szobában, pipafüstnél, 
Derült, vidám a gondolat, 
Megifjodtak a lomha percek 
És most megannyi fut, szalad.

A cél, mi nemrég messze csillant, 
Most átragyogja a szívet 
S a szív, mi annyit, annyit fázott, 
Most él, melegszik és szüret!

Szeret — és Téged drága asszony, 
Alti reája hullsz puhán,
Aki a legszebb győzelem vagy 
A kósza lantos homlokán! . . <

Csapkod a szél künt, hull az eső, 
Ritkul a lomb és tűn a nyár . . • 
S az esthomállyal, észrevétlen 
Alkonyba huny a szívsugár . . •

Rezdiil a lomb és jő a kétség, 
Süvölt a szél és kél a gond . . . 
Elszállt a füst, mi messze űzte 
S a kedv, a hit is elosont . . .

És fájón csendült át a lelkén: 
Szeptember végén .

György Lajos.
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Még korán reggel volt, vagyis 
clélfelé járt az idő. Jókai már az 
íróasztalnál tilt. Elolvasta az újsá
got, ami neki már nem volt újság, 
hogy félévi börtönre ítélték. ma. 
ga föl se vette a dolgot, de a fele
ségét, Laboríalvy Rózát nagyon föl
izgatta az. A művésznő idegesen 
járta sorra a szobákat, rendben 
van-e minden. Éppen a konyhába 
akart befordulni, de az ajtó előtt 
ismeretlen fiatal leánykával ta
lálta magát szembe. A zavar naiv 
tétovázásával nézett a művésznőre, 
nyilván nem tudta, ki áll előtte. 
Nagyon bájos teremtés volt. Ke
zecskéjében levelet szorongatott. 
Laborfalvy Róza megszólította.

— Kit keres, kis lányom?
A leányka csak gyürögette a le

velet. A keze is reszketett, a hang
ja is.

— A tekintetes urat.
A müvésznőj kijavította.
— Jókai Mórt? — kérdezte 

hangsúlyozva.
A kérdésben benne volt a lecke 

is. Jókai nem tekintetes, hanem 
Jókai Mór. A fejedelmeket nem le
het polgári címekkel degradálni.

Igen, igen, — kapott a szón 
a leányka, — Jókai Mórt. A nagy 
írót, A nagy költőt. Egyszóval: öt!

Laborfalvy Róza kanosaiul a 
lányra sandított.

— öt? gondolta magába. — Ez 
még gyanúsabb. Jókai csak neki, 
egyesegyediilneki: ő; másnak lehet 
akárki, akármi, csak ő nem. Ri
degre erőszakolta a hangját.

Az uram nincsen itthon. Ha 
valami közlendője volna, kis
lányom , . .

A művésznőnek igaza volt; Jókai 
csakugyan nem volt otthon. Ilyen
kor már rendszerint messze kóbo
rolt, álmai és meséi birodalmában. 
Berend Ivánnal harcolt a fekete 
gyémántok bányaréme ellen. Vagy 
Baradlay Ödönnel korcsolyázott a 
Néván. Boór Ádámot, a kétszarvú 
embert kereste a török hegyek kö
zött. Nem volt itthon.

A leányka megszeppent.
•— Pedig én vele szerettem volna 

beszélni. Levelet hoztam neki.
Laborfalvy Rózának életében két 

szerelme volt: az első, meg — az 
utolsó. Az első Lendvay Márton, a 
legszebb férfi Pesten és a legna
gyobb színész Magyarországon. A 
másik, az utolsó, Jókai, a mesék 
királya, a legnagyobb író talán az 
egész világon. Az örök álmodó, aki
nek annyi álma volt, hogy maga 
nem győzött rá vigyázni, hát az Is
ten külön őrangyalt rendelt mel
léje: Laborfalvy Rózát. A művész
nő megfelelt a mennyei mandátum
nak. Azon túl, hogy a színpadtól 
megvált, jóformán egyebet se csi
nált, mint számon tartotta a Jókai

regény hőseit és őrizte a költő ál
mait.

Jókainak tömérdek szerelme ' 
volt, de valamennyi az — első. 
Naivitásra, szépségre, halhatatlan
ságra nézve valamennyi az első. 
Olyan király volt, akinek minden 
napra új királyné kellett. Tulaj
donképpen valamennyi hősnőjébe 
szerelmes volt. Hiszen mi, az ol
vasói is beleszeretünk valameny- 
nyibe. Hát még ő! Aki legelsőnek 
látta, aki megálmodta és meg is 
teremtette őket! Mindeniket olyan 
szépnek, olyan bűvösnek, amilyen
nek lángoló fantáziája a sóvárgás 
titkos házában kívánta! Elképzelte, 
milyen a legszebb? Milyen az a nö, 
akiért mindent föláldozni érdemes? 
Képzelete karonfogva vezette elé
be: itt van! A tied! Lehetséges-c, 
hogy akkor szerelmes vágya kialudt 
volna? Dehogy! Magához ölelte 
gyönyörű szerelmeseit: Katinkát, 
Vilmát, Evilát, Pálmát: az enyém 
vagy!

Laborfalvy Rózának mindezt néz
nie kellett. Sohase tudhatta, meny
nyi a valóság és mennyi a csapo- 
dár képzelet költői játéka a me
sékben, amik körülötte teremnek. 
Mennyit szenvedhetett! A félté
kenység mennyi gyötrelmes gyö
nyörét kellett átélnie! Talán az e l
múlt éjszakát is rémlátomások 
között vergődte át, félig ébren, fé
lig álmodozva. Még háborgott a 
lelke, mikor íme, váratlanul elibe 
toppan a sok vetélytárs: Evila, 
Pálma, Katinka, meg a többi. Va
lamennyinek csábító szépsége, gyer
meteg bája és megejtő ártatlansá
ga együtt, egy leányban: a kacér, a 
ravasz, a magaföláldozó, a kedves 
és a tudatlan. Csodálkozó őz — 
tekintete a szemében, mely meg 
csak sejtve fürkészi az üdvösség 
édes titkait. Tiszta a homloka, mint 
a felhőtelcn ég s az ajka piros, 
mint a cseresznye, rajta bujkál n 
csók ördöge és angyala, méze és 
mérge! Laborfalvy Róza mindezt 
meglátta a leány bűvös arcán és 
félénk mosolygásában. Láthatatlan 
árnyék sugdosott a fülébe: vigyázz! 
Ez ő! Védd meg magad! És — védd 
meg őt magadnak! A veszedelem 
közelsége erőssé tette. Gestond 
királynővé, a zsarnok nagy asz- 
szonnyá, aki nem feleletet vár, ha
nem engedelmességet, sőt mghódo- 
lást. Térdre! A királyné beszél!

Adja ide, lányom, — szólt, a 
fölény biztonságával és energiájá
val, amit úgy megszokott a szín
padon.

A leányka nyújtotta a levelet.
Tessék . , .

Bizonytalanul mondta, és úgy 
szorította ujjacskái közé a levelet, 
mintha semmi szín alatt sem akar
ná odaadni. De a művésznő büszke,

mély, parancsoló tekintettel nézett 
rá és a leányka ujjai alázatosan 
engedelmesen mozdultak meg. Már 
ott volt a levél a kirláyné kezében 
s kicsinylően és gyanakodva néze
gette azt.

Majd átaldom az uiramnak, 
kis lányom. Ö majd felel is rá. Ki 
írta ezt a levelet? Ki küldi?

— Izerffy tanító úr, kérem, ha
darta a leány, — Ne tessék elfe
lejteni: Izerffy József tanító.

— És . . . maga? Talán a leá
nya?

— Nem, kérem. Én az édes
anyám lánya vagyok.

— No, azt mindjárt gondoltam, 
mosolygott a művésznő.

A leányka nem vette észre.
— Igen. A Bábonyi Jánosné 

leánya, kérem. A Piroska. Hogy 
épp ott lakunk, abban a házban, 
azért kért meg a tanító úr, hogy 
hozzam el a levelet.

És el is hozta. Köszönjük.
A leányka nekibátorodott.
— Szívesen. Nagyon szívesen. 

Úgy szerettem volna látni a te
kintetes . . .  a Jókai urat! Dehát, 
ha nincsen itthon!

— Nincs, — v'iszhangozta a mű
vésznő jhidegen.

— Hát akkor . . .  ne tessék el
felejteni, kérem. Kerepesi-út tíz.

— Nem, nem feleltjük el!
Csókra nyújtotta a kezét. A ki

hallgatásnak vége. A leányka le
sütötte a szemét. Elsompolygott, 
mint a bűnös, aki majdnem rajta
vesztett. A csalódás, amint át
esett, pislogott bús szemében, de 
az ajka — összezárult.

Jókai ilyenkor írta a regény- 
folytatást, amiért délbon már jött 
a szedőgyerek. Munkája közben 
maga a felesége se szerette hábor
gatni s Laborfalvy Róza most is 
a maga külön kis empíra — sza
lonjába vonult vissza a titokzatos 
levéllel. Mi van benne? A boríték 
kissé megnyugtatta; férfíírás. De
hát az se bizonyít, semmit se. A 
csábítók a furfang ezer hasonló 
fogásában gyakorlottak. Végre is 
fölbontotta a levelet. Nem is lett 
volna asszony, ha. föl nem bon
totta volna,

• Tekintetes úr, — írta az is
meretlen. — Bocsásson meg, hogy 
a szomorú hírre szívem fájdalmá
ból ezen sorokat kérdésiképp írom,

Vallyon lehetne-e más egyén
nek, Tekintetes úr helyett a 6 hóna
pot kitölteni? ha az lehetséges, én 
kész vagyok minden órán Tekinte
tes úr helyett, a szabott időt a 
börtönbe tölteni; mert nem Jókai 
Mórt. a nemzet lelkes hazafiát; 
hanem a szép irodalmat zárják el. 
Oh! pedig 6. hó alatt, mit niem 
bírna Tekintetes úr, a Nemzet fel

világosítására és dicsőségére tol
lával teremteni.

Ha ajánlatom kegyeskedik el
fogadni, mellet én szentül meg fo
gok tartani, akkor méltóztassök 
nékem mielébb válaszolni, hogy 
magam elkészítsem.

Legméllebb tisztelettel marad
ván

Pest, april 23/863.
Tekintetes úr 

aílázatos szolgája 
S z er ffy  J ó z s e f .

Az első olldal mindezzel betel
vén, Szerffy József jelezni kívánta, 
hogy a túlsó oldalon folytatás kö
vetkezik. Miért is a levél aljára 
figyelmeztetési írt: P. S. (posts- 
eriptum, utóirat); vertetur, — 
vagyis: fordíts. A túlsó oldalon így 
végezte levelét:

— Ha méltóztaÜk válaszolni, 
elklépp szíveskedjék címezni leve
tem: Szerffy József magántanító
nak, Terézváros Kerepesi úton 10. 
szám ház, ajtószám 2. földszint, 
Pesten,

Izerffy József tehát pontos em
ber; nem szereti a félreértést. A 
művésznő szép fejében egyik gon
dolat a másikat kergette és me
séikkel töltötte meg a levél héza
gait. Röstelte, hogy gyanakodott. 
Föllhevült a levélíró lelkes együ- 
gyüségén, melyből kiérezte a ra
jongóik hősiességét. Hát csakugyan 
van a világon igaz ember is, 
akit a költő meséi a  magaföláldo- 
zás forró ihletére ragadnak! íme, 
mikor az igazság hamis nevében 
megcsörgetik a bilincset a költő 
felett, akkor előáll a szegény 
tanító, a kopott és szürke senki, 
akinek se szava, se hatalma, se 
pénze, se kincse, de a két keze 
tele van arannyal, koszorúval. 
Odanyujtja a költőnek. Az arany: 
a s z ív  áhitatos hódolata; a koszo
rú: a meghatott milliók koszorúja. 
Tiszta színarany minden. A konok 
bíró lesújtja a költőt:

— Bűnös vagy! Börtönbe véled!
ő meg átöleli és fölemeli.
— Mindnyájnknál különb vagy! 

Dalt érdemelsz, koszorút érde
melsz! A tie<d a szívünk, a hálánk, 
az életünk, a szabadságunk!

Kezében lobogtatva a levelet, 
sietett be, a költőhöz.

— Nézd! Nézd! Olvasd!
Jókai elolvassa a levelet. Már a 

középen elpirult. S mikor a végé
re ért, a  keze a Iáhanyatlott, Szép, 
szelíd kék szemét a művésznőre 
emelte.

— Látod, Róza. Ilyen jók az 
emberek! Ilyen hálásak! Ki hoz
ta ezt a levelet?

— Egy fiatal leány.
Fiatal? Leány? Arra aztán Jó 

kai is gyanakodott. A macskák
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nagyon kedvesek és nagyon szé
pek, d e ... macskák! Ha a levél 
mögött Leány van, mi lehlet a leány
— mögött!

, Ezt meg kell köszönnünk, 
Róza, — szólt tétován.

— Igen, persze, hogy meg. A 
tanítónak,

— Uc . , .  neki is.
Az a neki nem lehet más, csak 

a bájos postaion. A művésznő ezt 
nem látta okvetlen szükségesnek. 
Magába aggodalmaskodott: ebből 
még baj lehet! Ha ez az álmodozó 
nagy gyerek, aki nem a földön jár, 
hanem a felhők között, egyszer 
csak leszáll — és fölébred! Ha 
meglátja a maga legislegszebb ál
mát! Ha etilbe toppan a gyöngéd, 
tüzes, szemérmes Leány, mesés és 
ártatlan szépségével!. . .

A vége azonban mégis csak az 
lett, hogy másnap, szépen, karon
fogva, átsétáltak a Kerepesi ut ti
zedik számú házba. Fölkeresték a 
derék Szerffy Józsefet és hálál
kodva köszönték meg magafölál
dozó készségét. Majd hosszad al
masan, apróra lemagyarázgattálk, 
miért nem fogadhatják azt el.

— A büntetést nem lehet átru
házni. A büntetés nem váltó. Azt 
annak kell személyesen elszen
vednie, aki a bűnt elkövette, sen
ki másnak. A dolog különben sem 
olyan félelmetes, amilyennek 
Szerffy magántanító úr messziről 
látja. Az államfoglyokkal kíméle
tesen bánnak. Az ember akár nap
hosszat künn sétálgathat a város
ban. Akár színházba is járhat. 
Nem fogja öt az a munkában aka
dályozni, mehet a regényírás. Mert 
az éjszakát benn kell töltenie, hat 
rendesen, jól kialussza majd ma
gát, Pihent fej játszva dolgozik. 
Ne aggódjék a költőért Szerffy 
uram.

Mindezt olyan meggyőzően tud
ta elmondani Jókai, hogy Szerffy 
uram végre is nagynehezen meg
nyugodott. Búcsúztak.

— No, még föl kell keresnünk 
azt a leánykát is, — kottyantot- 
ta ki a költő, ami a fejében mo
toszkált.

A felesége ideges volt. Min
dig az a leány! Még nem is látta, 
máris! Hátha meglátja! Bábonyiék 
ott laktak, az udvarban, majdhogy 
nem épen szemközt Szerffyékkel, 
könnyen odataláltak, A konyhán 
kellett keresztülmenniök s az ajtó 
nyitva volt, mintha csak a betó- 
duló tavaszt hívogatná. A takarék- 
tiiahelyen öblös fazekak terpesz
kedtek. Körülöttük maga Bábo- 
nyiné nemzetes asszony sürgött- 
íor;; kavargatva a kondérokat, 
Ingu,';a váltig fölgyürve, kicsatta
nó ar a olyan piros-pozsgás, mint
ha c ,< ö maga főtt volna a kon- 
dárokban. Törülgeti a kezét.

_ Iston hozta a tekintetes uré- 
kat!

A költő bemutatkozott, annak 
rendje-módja szerint.

— Jókai Mór. — A feleségem. 
Tudta azt már Bábonyiné asszo- |

nyom. Tudta az egész ház. A szén- | 
záció már akkor bejárt minden zu- | 
got, Jókai van itt! Laborfalvy Ró- j 
za van itt! Bábonyiné asszonyom j

kizárta előttük a belső szoba ajta
ját.

Tessék, tekintetes úr! Tessék, 
tekintetes asszony! I essák besé
tálni! Na, ilyen szerencse! Majd 
örül is a lányom! A Piroslka. Az 
mindig olvas. Meg színházba jár. 
Az egyebet se csinál, kézit csóko
lom. Piroska!

De alig Lépteik a szobába, Jókai 
hátraihökölt.

— Rosszkor jöttünk!
Ketten voltaik a szobában. Nagy 

marcona atléta, keményre cser
zett sötét arccal, a dunai matrózok 
nyári ruhájában, mezítelen karján 
a viadorok acélizmai duzzadnak, 
A legcsekélyebb zavar, meglepő
dés vagy indulat so látszik rajta, 
pedig az ölében leány ül. . .  De 
annak is ártatlan láng ragyog szép 
arcán és mennyi derű két nagy 
szemében. Karjával átkulcsolja a 
matróz nyakát. Nem szégyelli. 
Mintha csak a legtermészetesebb 
volna, hogy öleli a párját. Nem za
varják meg a látogatók, nem pat- . 
tan föl. Sőt odahajtja gyönyörű fe- | 
jét a matróz vállára, mintha dicse
kednék. A szerelem büszke bűn- í 
tudata ilyen bátor, ilyen magafe- I 
ledt, A művésznő megismeri és ; 
kiengesztelődve mosolyog. Bábo- I 
nyi Piroska az, aki mindig olvas, j
Most is olvas; a szerelem könyvét 
olvassa.

— Rosszkor jöttünk!
Bábonyiné asszonyom törülgeti

a székeket.
— Semmi az, kérem. Hiszen 

csak a Miska, a vőlegényo, kézit 
csókolom. Hát igy csintalanlkod
nak, ilyenkor.

Jókai mosolyogva nézett a sze
relmes párra, örökálmodó kék 
szeme még jobban elbújt szőke 
szemöldöke §latt. Ajka összezá
rult, mintha a gondolatokat félte
né, amik képzeletével játszanak. 
Csak egy név röppent el róla, hal
kan, ahogy a sóhajban elsuhanó 
gondolat jár, hogy zajt ne csapjon 
és el ne árulja a többit.

— Noémi! Noémi!

Madarász Viktor: C 
mú

Tekintete a leányról a matróz
ra, majd az anyára szállott, de 
alkalmasint egyiket se látta. Egye
bet látott ő. Pompás víziókban 
úszott előtte a Dunán a gabona
szállító hajó s rajta a vasöklü mat
róz, a dunai szüzek királyi kalóza. 
A görög nöszobor, áki megfagy a 
csók tüzében; az anya, aki a leá
nya szerelmét őrzi, és ő is: Noémi, 
a lángoló kis szigettündér, aki a 
szerelmen kívül siemmit se tud és 
semmit nem is akar tudni a világ
ról. A költő játszott ezekkel a 
mesés fantomokkal, akiknek kisér- 
tetjárását megszokta. Talán csak 
maga Laborfalvy Róza érezte a

Larckép. (1863. Ermst- 
íum.)

balsejtelmet, hogy uij vetélytársa 
érkezett, aki hálóját kivetette az ő 
boldogságára. Hogy egy világ szü
letett előtte; uj mesék, uj regény- 
hősnők gazdag, ragyogó világa. 
Talán iki ákarta ragadni a költőt, 
a maga költőjét, a bűvölet vesze
delmes káprázatából s karjába ölt
ve a karját, húzza magával és resz
kető hangon unszolta:

— Gyerünk! Gyerünk innen!
Azt hitte, hogy viszi magával. 

Pedig Jókai már akkor meszire 
járt onnan! Az aranyember hajó
ján, az álmok hajóján, a senki szi
getén. És ő vitte magával uj ki
rálynéját: Noémit.

Zomotor
P o g á n y  o k  p a p ja  h i r d e t e m :  
S o r s u n k a t  ú j  s z e l e k  s o d o r j á k  
É s ú j  i d ő k n e k  d a l a  z en g i  
A  r é g i  h i tn e k  z o m o t o r já t .

P o g á n y o k  p a p j a  h i r d e t e m :
M o h o s  k ú t fő k n é l ,  h o l  l a k o t t ,
A  h a r c o k  r é g i  I s t e n e ,
A  m a g y a r  I s t e n  m á r  h a lo t t !

O ltá ra  d ű lt ,  t e m p lo m ja  ro m ,
A  tű z n e k  l e l k e  m e g s z ö k ö t t  
S  a  k a r d ,  A t t i la  ú r n a k  k a r d j a  
A  m ú ltb a  v i s s z a k ö l t ö z ö t t .

O tt c sü n g  a  v é g te l e n  n a g y  ű rb en  
C s a b a ú t ja ,  h o l  m en n y b e  é r

É s  b e p o r o z z a  c s i l l a g p o r r a l  
A  s z á g u ld ó  g ö n c ö ls z e k é r .

G ö n c ö l s z e k é r e n :  M a g y a r o r s z á g .  
D a r ú t o lla s  s o k  s z é p  le g é n y  . . . 
É s  len n  a  f ö l d ö n  n in c s en  o r sz á g .  
C s a k  t e m e tő  v a n  a  h e ly é n .

S i r d o m b o k  k ö z t  s ik o n g v a  k ó s z á l  
A  T is z a  h a b ja ,  s ir , j a  j o g :
V ilá g !  — K i  t u d ja  m e r r e  m en te k ,  
H o v á  l e t t e k  a  m a g y a r o k ?  —

J a j  a n n a k ,  a k i  itt  m a r a d t  m ég ,  
H o g y  v é g e z n é  e l  k ü ld ö t t v o l t á t ,  
M in t én , h i r d e t v e  s o r s u n k  t ö l t e t  
S a  m a g y a r o k n a k  z o m o t o r já t .

Hull a  s á r  . . .
S á r r a l  d o b á l t o k .  R a j t a  h á t  c s a k !  
F e j e m  m a  d a c c a l  m e g h a jo l .  
K ö n n y ű  a  h a js z a .  — G ú z s b a n  á l l o k  
S  t ö r ö t t e n  b é n a  m á r  a  t o l l .
D e  v a n  e g y  n a g y  s z e m  v a la h o l !

E g y  n a g y , c s o d á s  s z em , s z á m o n t a r t ó ,  
M e ly  lá t ,  d e  k i t  n em  lá t  a  v a k .  
E z  t u d ja :  p i s z k o t o k  d a c á r a  
A  l e l k e m  h ó f e h é r  m a r a d t ,
Ö l á t j a ,  — d e  n em  Iá t  a  v a k .

É s  h u l l  a  s á r !  K a já n  t ö m e g b e n  
N in c s  é r z ő ,  r é s z t v e v ő  r o k o n ,
H a jr á !  — a  s á r o n  á t  is  n é k ik  
V ilá g it , ég  a  h o m lo k o m .
Én m e g g y a lá z o t t  h o m l o k o m !
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Van nekem egy ferdeszemü, 
sárgaarcú Ismerősöm. Japánból 
jóit ide, s hivatása a gépészmér
nökség. Természete pedig a hall- 
gatagság. Csupán akkor válik be
szédessé, ha kedves gépeiről ejt
het szót. De hiszen van is azokról 
mit beszélni: élnek. Mindannyia 
egy-egy vasbaöntött gondolat. Ha 
a gondolatot leírom, ott 'bal meg a 
papíroson. De ha vasba öntöm, 
tovább munkál gép alakjában.

Hanem a gépeken kívül is van 
még valami, aminek kedvíért
az én ferdeszemű ismerősöm 
sutba dobja a hallgatagságot. A 
nagy japáni földrengés. Hát hiszen 
arról is van mit beszélni! Mikor a 
földnek valami gondolata támad s 
hirtelen összeráncolja homlokát: az 
emberek fölindulást éreznek. Jó- 
szerencse, hogy a föld ritkán gon
dolkodik.

Szóval azon a bizonyos szep
temberi napon, amikor Nippon 
szigetére zúdult a földindulás csa
pása, a japáni mérnök éppen ha
jóra szállt Yokohama kikötőjében. 
Aznap akart elindulni európai ta- 
nulmányútjára. Hanem abból nem 
lett semmi. Ott fogta a földindu
lás. Még két hónap is bcletcliett, 
hogy útra kelhetett.

Hogyan, hogyan nem szabadult 
meg az özönárból, arról sohasem 
beszélt. Hanem hogy mit látott, 
mit hallott, azokon a szörnyűséges 
napokon, elmondta apró részletek
ben. Tőle hallottam az alábbi tör
ténetet is, amit jóformán csak szó- 
rul-szóra le kellett írnom.

I.
Ha az ősi Yokohamát, a hajdani 

csendes halászfalut keresed, csu
pán maradványát találod a hajó
gyári dokkok és épületek város
nagyságú ipartelepe mögött. Magas 
dombtetőn, apró kertek zöld gyű
rűjébe foglalva állnak ott az ősi
módra épült bambuszházak, jó
messzire a tengertől, mert hiszen 
látott már olyan csudát a világ, 
hogy a víz belátogatott a száraz
földre.

A dombtetőn élnek hát a régi 
halászok ivadékai s ha már nem is 
a hajdani jómódban, azért meg
van mindennapi kenyere a legsze
gényebbnek is. Aztán meg — ha 
lói körülnéz az ember — akad 
köztük valóságos halásznábob is, 
mint teszem azt Koi-Kum, aki ti
zenkét bárkát negyven legénnyel 
járat a tengeren.

A negyven legény mind fia Koi- 
Kumnak. Persze, nem édes fia, ha
nem örökbevett gyermeke. Apró 
korukban kerültek a házhoz, a 
gazda melett tanulták ki a  halász
mesterséget s amikor leigénysorba 
kerültek, Koi-Kum ősi japán szo-

ksá szerint maga választott nekik 
feleségei, hogy igazi apa sem te
hette volna különben. Megembe- 
resedett fia pedig ettől kezdve ré
szestársa lett üzletének.

Negyvenedik legényét, Csisát, 
éppen most készült megházasítani 
Koi-Kum. Legkedvesebb legénye 
volt Csisa, hiszen játszótársa volt 
anyátlan kislányának, Eímónak. 
össze is szokott a két fiatal lélek, 
hogy csupa öröm volt nézni. Meg
értették azok tán egymás tekin
tetét is.

A rosszmájúak persze' holmi sze
relemféléről rebesgettek titokban. 
De józan ésszel belátható az köny- 
nyen, hogy Koi-Kum ősi japáneré
nyekkel ékes házában efféle bo
londság nem teremhet meg. Aztán 
a vak is láthatja, hogy Csisa mellé 
dologhoz szokott asszony illik a 
szegénységben: Eimóhoz pedig gaz
dag legény való valamelyik ifjú 
halásznábob személyében

Egy szép reggelen Koi-Kum a 
ház előtt javította hálóit, midőn 
Csisa elibe lépett és — mialatt 
visszapillantgatott az ablakra, ahon
nét Eimó ki-kitekintett — hosszú 
torokköszöríilgctés után így szólt:

— Koi-Kum, jó uram, köszönöm, 
hogy apám helyett apám voltál 
eddig.

—• No-no . . .  — mondta rá 
Koi-Kum, mint aki még nem tudja, 
hová céloz a szó.

— Uram, ne vond meg tőlem 
jóságodat ezután sem, — folytatta 
Csisa.

— Már hogy vonnám meg, édes
fiam, _ válaszolt Koi-Kum. —
Megkaptad eddig is, ami a többi 
legénynek kijárt. Most pedig asz- 
szonyt is választottam számodra-

Csiso remegő hangon mondta rá: 
Megköszönöm választásodat, 

uram, ha azt választottad, akit én.
No, jószerencse, hogy Koi-Kum 

ott állott a ház mellett és 
volt mihez támaszkodnia elképpe- 
désében. Mert olyat még nem hal
lott a világ, hogy magafeje után 
menjen a suhancféle s nem úgy, 
ahogyan megállapodott eszű veze
tője akarja. Aki hozzá még apja 
helyett legjobb apja! Azonban a 
nevelés, meg a tenger önuralom
hoz szoktatta Koi-Kuinot. Leeresz
tette hát a munkába vett hálót s 
nyugodt hangon szólott:

— Hogy megköszönhesd semmi
bevett választásomat, tudnom kell, 
kit választottál te.

Csi'sánák még a szája széle is 
lenfehér lett, míg felelt:

— A leányodat, uram, Eimót.
Koi-Kum belátta, hogy ezt a

napot a csodák napjaképen vir- 
rasztotta rá Buddha őszentfelsége. 
Igaz japán önuralommal mondta 
hát;

— Hogy engem nem kérdeztél, 
fiam Csisa, nem baj. Hogy magad 
feje után mentél, az sem baj. Ha
nem hogy az én Eimómnak nem 
kell a magadszörü legény: az már 
baj!

Erre a szóra Csisa arcáról el
múlt a fehérség, kihúzta magát s 
olyan hangon felelt, hogy szinte 
csengett:

— A leányod, jó uram, meg en- 
gemet választott!

Szép volt az önuralom, meg a 
Buddhába vetett megnyugvás Is, 
de Koi-Kum most mégis úgy 
érezte, hogy a csendes guttaiites 
környékezi. Besietett a házba, ké
zen fogta leányát s úgy vezette 
Csisa elé:

— Hát ezt választottad? — kér
dezte, megvetően mutatva a le- 
g.nyre.

Eimó reszketett, mint a szellő
rázta galy s úgy érezte, hogy a 
mcnnybolt súlya ül vállán, inig 
maga elé lehel'li ezt az egyetlen 
szót:

— Igen . . .
Koi-Kum eleresztette leánya ke

zét, karját hidegen fonta össze 
mellén s hol egyik, hol másik fia
talra nézve, így szólt;

— Hát jól van! Ne mondjátok, 
hogy rossz apa voltam . . . Ha te, 
leány, olyan nagy híve lettél ennek 
a legénynek, nem bánom, eljöhet 
érted, de csak úgy, ahogy én kí
vánom. Amikor jön, annyi kincs 
legyen a zsebében, amennyim ne
kem van. Még azt se hozza rendes 
úton, ahol minden koldus járhat. 
Hanem úgy jöjjön el a lányomért 
a fennlcbegő felhők közül, ahogy 
a magasztos Buddha jő el válasz- 
tottaiért . . .  Ez a szóm! Nincs to
vább.

A két fiatal csak úgy sápadozott 
erre-arra Koi-Kum beszédjétől.

Csisa l'chorgiasztott fővel indult n 
tengerpartra s nagyszomorán te. 
kintgetett vissza, míg eloldotta a 
jókora halászbárkát, hogy ő is te
gye kötelességét, mint harminc
kilenc társa, akik már valahol 
messze járhattak a vízen. De ami
kor a nyílt tengerre evezett, nem 
eresztette le hálóját a mélybe, 
csak nézett a messzeségből Eirnó- 
ék háza felé, mintha tekintete vol
na a háló, amelyikben szíve egyet
len aranyhalát megfoghatja.

Csakhogy, lám, Eimó is nem a 
szív napsugdrbólfont hálójába ke
rült, hanem a zsarnok szokás háló
jába. Ott vergődött szegény feje, 
míg elbúsultan nézett a tengeren 
lebegő bárka felé. Aztán mélyet 
sóhajtott és befordult a házba. 
Ment egyenest Buddha örökmoso- 
lyú szobra elé, hogy szívbéli fo
hásszal öntse ki bánatát.

Ezalatt Koi-Kum nagy dérrel-

dúrral csattogott odakünn. Hara
gudott az egész világra, hogy a 
meggondolatlan fiatalok miatt 
Buddha magasztos nevével játszott 
ajka. Mert akármilyen csudálatos 
az emberi értelem, nagy kérdés, 
Hogy megmondhatja-é: vájjon & 
sorsigazító kézre tett fogadalom 
kinek fejére hull vissza? Lehet, 
hogy a szokás ellen vétő Csisái 
sújtja le. De lehet, hogy a haragos 
apát, aki kegyetlen fogadkozásá
val kihívta maga ellen a mennyei 
akaratot.

Csattogott-pattogott Koi-Kum, 
míg egy nagy ládába mindenféle 
útikészséget hajigáit befelé. Jól 
tudta Eimó, mire való a nagy ké
szülődés. Elviszik innét messzire, 
elragadják kedvesétől örökre. Re
ménytelenül pillantott Buddha áb
rázatára s lám, az örökmosolyú 
arc vígasztalóan nézett rá vissza, 
mintha mondaná: bízzál leányzó, 
ha kell a felhőből is elhozom érted 
kedvesedet.

II.
Fuliasztóan meleg délelőtt volt 

aznap.
Mikor Koi-Kum elkészült a 

csomagolással, izzadva cipelte a 
nagy ládát a kertajtó felé. Segít
ségül előkiáltotta Eimót s a leány 
engedelmesen készült megmarkol
ni a nehéz szállító eszköz rézfo
gantyúját. De tán szédült a szí
vére hullott csapástól, mert a lá
da mintha elfutott volna előle. A 
leány megint a fogantyú után 
nyúlt, ám a boszorkányos láda 
újra elkerült ildezeügyéböl. Hiút, 
amint még jobban lehajolt, csak 
azt llátja, hogy a láda háznagy
ságú mélyedés fenekén ül apjával 
együtt, hogy a következő pillanat
ban tetőmagasságú földpúpon áll
jon feje fölött. Ugyanakkor dör
dülő moraj reszketett végig a le
vegőn, de oyan iszonyatos, eget- 
földet rázó dübörgéssel, hogy ezt 
a borzalmas hangot szinte fogni, 
tapintani lehetett.

A megindult föld hangja volt ez 
a szörnyűséges dübörgés.

Az apa és leány mögött a szép 
bambuszház egyszerre oldalra 
dőlt s talpával csaknem az égnek 
fordulva, eltűnt valami hirtelen tá
madt repedésben. A saját termé
szetétől elrugaszkodott anyaföld 
összecsukódott felette s egy szem- 
pillantásban elnyelte, mint valami 
éhes száj.

Hej, hogy kapott melléhez Koi- 
Kum, amikor házát minden kin
csével a föld gyomrában látta el
tűnni!

Lám, az isteni kegyelem reá súj
tott már keményszívüségéért! 
Lám-lám, Csisának már csak ti
zenkét bárka értékűt kell magá
val! hoznia, hogy annyija legyen,
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mint neki, a híres-gőgös halász- 
nábobnak.

Melléhez kapott Koi-Kum, szo
rító fájást érzett odabent s aztán 
a váratlanul elsimult talajon Eiimó- 
hoz kúszott, aki egyetlen kincse 
gyanánt mégis csak megmaradt 
számára a földindulás ezer vesze
delme között is. Átfogta leánya) 
derekát, mintha abban bíznék, 
hogy a mindenható szülői akarat 
még a megindult föld mélyén le
selkedő sötét hatalmakkal is bí
rókra tud kelni gyermekéért.

Koi-Kum — ölében leányával — 
látta, mint roppannak össze sze
me elölt a tengerpart mentén 
emelkedő gyárváros épületei. Az 
omló falak robaja áttört a meg
szólalt föld dübörgésén. De a 
mélységből fclbűgó föld mórajávial 
s a magasból lehulló köveik roba
jával versenyre kelt az emberi 
ordítás és sikoly százezernyi át
kon egyszerre feltörő jajszava.

A dübörgéstől és jajtól reszkető 
lég hirtelen félhomályos szürkü
leti színt kapott s az imént még 
tiszta égre alacsonyan szálló, éj- 
fekete felhő robogott fel viharos 
gyorsasággal. Nem látszott ezen 
az éjszín feilegen se világos fodor, 
se viliódzó taréj: tompa, nyo
masztó gyászlepel módjára fedte el 
a mennyboltot, oly mélyen lógva, 
hogy szinte el lehetett érni kézzel. 
Esőcsepp nem hullt belőle, villám
szikra nem villant elő mélyéből, 
dísztelen feketeségben, siket hiang- 
talanságban, mozdulatlanul állott 
helyén, mintha a gyászos, néma 
halál viselöruhája volna,

Hullámzott a föld, mint a szél- 
fújta víz s ellentétes csodaképen a 
tenger tükre volt oly mozdulatlan, 
mint az álló föld. Ha annak a 
tükörsima víznek nyugalma nem 
lelt volna olyan hátborzongatóan 
ijesztő, az ember szinte-szinte kí
vánta magában, hogy bárcsak in
kább azon az ezüst vízháton áll i- 
na, mint az imbolygó földön.

Eimó is a tengert nézte s rajta 
kedvese bárkáját, amint egyhely
ben lebegett, megkettőzve magát a 
síina víztükörben. De nem sokáig 
maradt helyt Csisa bárkája. Amint 
a legény észrevette a szárazföl-: 
dón történteket, egyszeriben eve
zőhöz kapott s teljes erővel töre
kedett a part felé.

Hajh, hogy fohászkodott lel 
Eimó erre a látványra, bárcsak va
lami csoda visszatartaná kedve
sét! De Koi-Kum is felfohászko
dott s mégcsak nem is magában, 
hanem jóhangosan:

Elmenj onnét a part mellől, 
te kölyök, mert Buddha ballábá
nak nagyujjára fogadom, kitépem 
a füledet, ha veszélybe sodrod azt 
a bárkát! Így is, ki tudja mi tör
tént a többivel . . . Legalább ez 
az egy maradion meg!

No, pedig ilyen égszakadás-föld- 
indulás közepette nem jó fohász
kodni semmiért, mert a földiekre 
haragvó isteni akarat úgy találja 
a kérési teljesíteni, hogy több 
benne a gyász, mint az öröm 

Eimó, meg Koi-Kum egyszerre 
csak azt láttak, hogy Csisa előtt 
elkezd emelkedni a part, szinte 
iillakozásképen, hogy a legény rá 
ne léphessen. Pedig nem is a part

emelkedett. A tükörsima vízfelület 
sülyedt alá, mintha a tenger rop
pant hordó lett volna, aminek fe
nekét hirtelen kiütötte egy föld
alatti óriás és most kifolyt belőle 
a tartalom.

Csisa kezében megállót! az evező 
erre a csudára.

Látta, amint a vízből kiemelkedő 
part megmeztelenedik szeme előtt, 
amint a sziklák időtlen-idők óta 
simára mosott teste előtűnik a Ha
bok alól s napfényre kerülnek a 
tenger rejtelmes homályban nyíló 
rózsái és liliomai.

Csakhogy Csisa néni sokáig 
ámuldozhatott ezen a csudálatos 
képen, mert mögötte haragos zu- 
bogással szólalt meg a tenger, 
mintha víz forrana egy milliószor- 
millió köblös fazékban. Amint 
Csisa hátranézett, feje fölött ma
gasba emelkedő tengerszínt látott 
s ahogy bárkája alatt lejebb-le- 
jebb szállt a víz, ugyanannyi vo
nallal emelkedett túlfelöl a hul
lámhegy, míg taréjas éle elérte a/ 
égen terpeszkedő gyászfelhőt. A 
tokiói öböl óriás edényében úgy 
mozdult meg a tenger, mintha va
laki egy tál vizet hirtelen megló
dít s míg egyik fele lesülyed, hogy 
a tál feneke is látszik, másik olda
lán a széleken is túlcsap a megló
dított folyadék.

Mikor a színijéből kifordult víz 
temérdeke nem bírta már el önnön 
súlyát, irtózatos sebességgel zúdult 
alá a magasból, végigcsuszamodva 
a ferdén álló tengerfelülelen. 
Ahogy lezuhant a láthatárt szél
iében befogó hullámhegy, háta mö
gött még dühösebben taréjzott fel 
a tenger s újonnan keletkezett hul
lámhegyet küldve a magasba, utá
na zúdította az előlhaladónak. így 
ment ez mind tovább és tovább, 
.fíy  követte egyik hullámhegy * 
másikat, lépcsősen kapaszkodva 
egymás fölé, hat-nyolc sorban is.

A víz hegységnyi lépcsőfokai vad 
versenyfutásban igyekeztek egy
mást megelőzni s ahogy a hátuljö
vő dühösen furakodott az elötte- 
haladó alá, a szörnyű erővel meg
bökött vízcseppek miriádjai visz- 
szacsapódtak szilajon, mintha min- 
denik hullámhegy bőszült hacci- 
készsággel akart volna szembe- 
szállani a mögötte futóval. Vala
mennyi lépcsőfok vize ellenkező 
irányban zuhogott vissza a futásá
val s ugyanakkor a víztömeg 
nagyegésze sebesen csuszamodott 
alá a Yokohamái part felé.

így történt, hogy a megcsúszott 
hullámhegy nem maga előtt taszí
totta a hajókat, hanem a sodrába 
került jármüvet a visszafelétorló 
vízmiriádok ereje ellenállhatatlan 
erővel taszította lépcsőfokról-lép. 
csőfokra, a vízhegy tajtékzó ormá
ra. A hullámtetőre felkapott vitor
lások és gőzösök árbócozata, ké
ménye, meg tornya dárdasereg 
módjára meredt fel, mintha az 
egetboríló gyászfelleg leplét akar. 
ná átfúrni.

Eközben a sülyedö tengersz.'n is 
újra emelkedni kezdett, de ez nem 
állíthatta meg többé az árözön fu
tását s a visszafelétorló hullám- 
fokok forgását még növelte is. A 
megindult vízözönt már egy isten
kéz sem tarthatta vissza s minl-

i ha a világtájak meggyülölték volna 
' egymást, úgy öntötte emésztő ha- 
! ragját a keleti part a nyugatira.
J A duzzadó vízszín Csisa bárká- 
| ját ismét felemelte a magasba s 
j  Eimó láthatta is, amint kibukkant 
j  a part mögül. De láthatta azt is, 
í hogyan kapja el a hullámhegy fer- 
; getege a bárkát, hogyan ragadják 

meg a víz visszatorló miriádjai s 
hogyan taszítják hullámlépcsöröl- 
hullámlépcsőre, mindig feljebb-fel- 
jebb.

Mire az özönár első taraja el
érte a partot, Csisa bárkája a hul
lámhegy tetején volt. Eimó láthatta 
még azt is, amint a mélyen alá
csüngő fekete felhőből előbukkant 
egy pillanatra, aztán eltakarta 
szeme elöl az ég gyászleple vég
képen.

Jódarabig nézett Eimó arra a 
helyre, ahol Csisa eltűnt, mintha 
tekintetével követelné vissza ked
vesét. Még nem akarta elhinni, bár 
tudta már, hogy onnét csak holtan 
kerülhet elő. Mikor aztán már 
semmi hite nem maradt, a japán- 
leiek végtelen megnyugvásával 
bontakozott ki apja karjából, re
mekül feltornyozotl hajából hosszú 
ezüst tü húzott ki, azt Koi-Kum 
kezébe nyomta s félrehúzva mellén 
ruháját, így szólt:

— Jó apám, Koi-Kum, ne hara
gudj szegény leányodra, ha valamit 
kér . . . Mátkám elment a felhők 
közzé, ahogy kívántad. De nem jö
het vissza többé, Buddha magánál 
tarltota. Nem bizony, nem jön el 
értem soha . . . Vedd hát ezt a 
tüt, apám, szúrj ide a mellembe, 
hogy én is elmehessek mátkám 
után a fellegek közzé!

Ha azt a tüt Koi-Kum mellébe 
szúrták volna, az sem okoz na
gyobb fájdalmat neki, mint Eimó 
szavai. Kezében karikává görbült a 
tü, ahogy megszorította. Aztán el
hajította messzire. De felelni nem 
felelt, csak keservesen felnyögött. 
Hej, megfizetett Buddha haragos 
fogadalmáért súlyosan! Házát, kin
csét föld nyelte el. Tizenkét bárká
ját, negyven jó legényét a tenger. 
Mert hogy a rengő vízről egy sem 
kerül vissza, abban bizonyos volt. 
Leánya megmaradt ugyan, de csak 
örök szemrehányásnak . . .

Valóban, Eimó kérve-sürgetve 
nézett apjára ismét. Aztán, hogy a 
gyilkolásra szánt tűt elrepülni lát
ta Koi-Kum kezéből, végigdölt a 
íüvön s lehunyta szemét, mint aki 
már nem kíváncsi a világ dol
gaira, mint aki leikével már egc- 

j szén ott él abban a fölötte szálló 
I gyászfelhöben. III.

Már pedig nem olyan minden
napi dolog történt most a világban, 
ami mellett lehunyt szemmel lehc- 

i lett elmenni.
Az özönár elérte a partot s 

mennydörgő csattanással vágódott 
a kikötő kőkockáihoz. A hullám
hegy forgatagos lépcsőfokainak 
visszatorlása kiegyenlítődött és 
csaknem egyenes, zöld fal emelke
dett a magasba a part előtt. A 
következő pillanatban a száraz
földre omlott a hullámmeredély 
temérdekének számmal ki sem 
mondható súlya s amit a földin

dulás megkímélt, összetört terhe 
alatt.

Az aláomló víztömeg leszúrta 
magáról a tetejébe vett hajókat.

Legelőször egy karcsú fregattá 
zuhant alá, felhúzott vitorlákkal 
árbocain, ahogy a legénység min
den tenyérnyi vásznat kiíeszitctl, 
a mentő szélben bizakodva, ame
lyik majd kiragadja hajójukat a 
veszedelemből. Az embereket olt 
lehetett látni a vitorláson, amint a 
kötelekbe kapaszkodtak, hogy a 
fedélzetről alá ne sodródjanak. A 
fregattá mögött még nagyobb se
bességgel suhant lefelé egy régi
módi, kínai dzsunka s egyszerre 
rázuhant a vitorlásra, végigsepervc 
fedélzetét, aztán magával ragadva 
a középső árbocot, emberek sere
gével együtt.

Nem messze a fregattétól a par
tok mentén közlekedő gőzös kap
kodta a levegőt vízből kimaradt 
lapátjaival. Fedélzetén őrjöngő 
utasok kapaszkodtak görcsösen a 
korlátba. A hajó orrában egy apa 
átölelte két kis gyermekét s a kor
láthoz szorította őket, hogy ölelő 
karja közül ki ne hulljanak.

Ezalatt a szárazra rohanó özön
ár harsogva seperi el maga előtt 
mindent s amit talpa alá nem 
gyűrhetett, felkapta örvénylő há
tára.

Lesodort háztetők, gerendák ez
rei, gépek roncsai úsztak a vizen 
üssze-vissza.

Eniitt egy sereg petróleumos 
hordó, amott gyapjaszsákok, tá
volabb a hajógyár rengeteg íaesz 
köze, köztük egy darabban a ha
jók csúsztatására szolgáló sólya
sikló.

Az örvényekben forgó, egymásba 
ütköző romokon mindenütt mene
külő, jajgató emberek függtek.

Félájull asszony kapaszkodott 
egy gerendába, míg mellette, a víz
sodorta háztetőn, elhagyott macska 
nyávogott keservesen. Az örvény 
elkapta a gerendát, elkapta a ház- 
fedelet, megforgatta, lemerí lelte 
mindkettőt s mire ismét felbuk
tatta egyenként, sem az asszony, 
sem a macska nem volt sehol.

A szárazföld mocskos porában 
megíürdött özönárra mindeddig az 
egetfedő gyászfelleg homálya bo
rult. Egyszerre azonban kettére
pedt a felhő mélye s mintha a 
mennybolt készült volna megha
sadni, fültépő csattanással szüle
tett meg az első villám. Azt a-.ulán 
követte sűrűn, pillanatonként, 
szünellenül a többi, rávetve rém- 
világál az özönár pusztítására.

A villámszülő égből sistergő 
csattanással vágott le a mennykő 
épp arra a helyre, ahol kevéssel 
előbb Koi-Kum háza tűnt el a 

| föld mélyén. Ez a csattanás fel
rázta keserű magaelhagyásábol 

j  Eimót is. Kinyitotta szemét s oda- 
j  szegezte arra a pontra, ahol az 

imént Csisa tűnt el, mintha szá
mára az egész világon csak ez az 
egy hely maradt volna meg.

Talán Eimó szellemidéző tekin
tete tette, vagy tán a véletlen, elég 
az hozzá, hogy a villámvilágított.i 
felhőből előbukkant Csisa bárkája. 
A leány egész testében remegve 
ölelte át félkarral apját s míg má
sik kezével a bárkára muta’olt, a
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léleklátók idvezült hangján sikol
tok lek
_ Olt jön a mátkám utánam,

ott jön le értem a felhőből!
Koi-Kum maga is mélyen meg- 

rendült a hullámhegyen alásielő 
bárka láttára, Eimó pedig le nem 
vette szemét többé arról a pontról, 
Mitsem törődött vele, hogy ezer 
és ezer ember rohan el közelükben, 
a dombtetőn keresve menedéket a 
vízár elől.

Nem látta azt sem, mint rohan 
alá Csisa bárkájától nem messze 
egy személyszállító gőzös, mögötte 
pedig — mintha üldözné óriási 
csatahajó árnya tűnt fel. A gőzöst 
végzete keresztbe fordította s a 
csatahajó tehetetlenül zuhant rá 
élével, derékon metszve ketté..

Nem látott ebből Eimó semmit, 
csak Csisát látta, amint ügyesen

használva evezőit, száll alá a hul
lámhegyről.

A bárka mögött élesorrű, tea
szállító klipper tűnt fel s avval 
fenyegette, hogy maga alá kapja. 
De Csisa nem hiába volt Koi-Kum 
tanítványa: egyetlen evezöcsapás- 
sal kitért a veszedelem elöl, hogy 
Koi-Kum tapsolni szeretett volna 
neki. A klipper elrohant a bárka 
mellett s a kővetkező pillanatban 
összetörve, tehetetlenül merült cl 
az árban.

Csisa bárkájára is ez a sors 
várt volna, ha közben változás nem 
történik. • —

A meglódult tenger vize most 
már emezen a parton emelkedett 
fel s a duzzadó víz egyrészt csen
desítette az özönár rohamát, más
részt a maga lassúbb futásával a 
partra lépett az áradat színe alatt. 
Csisa bárkája ebbe a csendesebb

vízbe futott s ügyesen kerülgetve 
a hullámokon úszó romokat, szám
talan útvesztőn át közeledett a 
dombhoz, míg fentröl irányi mula
tott az evező legénynek Eimó 
alakja.

Alig száz lépéssel Koi-Kum kert
je alatt ért partot Csisa s még arra 
is volt gondja, hogy bárkáját egy 

j  fa derekához kösse.
Eimó, mikor teljesülni látta a 

j lehetetlent, térdre esett és csak 
karját bírta Csisa felé nyújtani.

| Koi-Kum azonban a legény elé 
ment és igaz japánmódra sietett 
beváltani szavát:

Fogadalmat tettem, hogy tied 
lesz a leányom, ha annyit mond
hatsz magadénak, amennyim ne
kem van. Íme, Buddha akaratából 
egyenlők lettünk: nekem sincs már 
semmim . . . Botorúl kívántam, 
hogy a felhőkből jö jj alá válasz

tottadért. Íme: az isteni kegyelem 
jóvoltából a lehetetlen is lehetsé
gessé váll . . . Buddha akarta így 
s én megtartom, ami t ígértem.

Avval kézenfogta Csisát és oda
vezette Eimóhoz. Aztán a remegő 
föld lefett s villámló ég alatt el
sőnek maga kívánt rájuk áldást.

Az elbeszélő hozzátette még, 
hogy ezt a sajátságos történetei 
magától Koi-K umtól hallotta, mi
kor a földindulás csillapodtával 
bejárta a vészsujtott területet. Oll 
beszélte el a hajdani halásznábob 
abban a kis kalyibában, amit hir« 
telenében maga tákolt össze óvó 
fedélül. A fiatal pár nászháza a 
fellegjáró bárka lett: ponyvát terí
tettek fölé s bár semmi ékesség 
nem volt rajta, a királyi szerelem 
mégsem átallotta benne állítani fel 
trónusát.

Suhog a szél. . .
Irta: T h u r y  Z su zsa .

A patikus ásított és kiitta a maradék 
borát, a szép patikusné is álmosan né
zett maga elé és gyengén nekitámasz
totta vállát a fiatal doktornak; hallgat
lak. Köröskörül nagy volt a lárma, sür
gés-forgás. Egy sátorbn fatányérost sü
töttek, mellette mérték az italt. Enyhe 
gyönyörű nyáréjjel volt, ezüstös holdvi
lág borult az erdőre, bevilágított a fa
lombok között. Az asztaloknál már na
gyon vígan voltak. A szomszéd városból 
átjött egy csapat diák, két román tiszt 
is volt velük, ittak és énekeltek végnél
kül. Lent, a simára hengergetett tisztá
son az iparosok ropták a táncot, a hold 
világa mellett.

— Na, menjünk, egy óra elmúlt, — 
állapította meg a kövér patikus.

Lassan szedelődzködtek, a doktor az 
asszony kabátját kereste. Jobbra-balra 
köszöntgettek, a cigánybanda mellett 
még megálltak, pénzt kotortak elő. A 
nagybőgős nagyot rikkantott a szép asz- 
szonynak, szélesen nevetett és belecsa
pott a hangszerébe. A prímás is hajlon
gott, az asszony bágyadtan elmosolyo
dott.

— Na Miki, énekelj egyet, azt még 
megvárjuk.

— Késő van fiam, - kelletlenkedetl 
az ura.

A nagybőgős már belevágott, azután 
rákezdte az egész banda:

,M e g s z ö k ö t t  a  f e l e s é g e m ,
B iz o n y  I s t e n ,  h a  s a jn á l o m /“ . . . 

Frissen, ropogósán húzták, a nagybő
gős csattogott a vonójával, ugrált, éne
kelt mikor látta, hogy nevetik, még job
ban kiabált. A doktor halkan beszélt az ; 
asszonynak:

— Nagyságos asszonyom, ha akar va
lami jót hallani, hallgass meg cigány- ( 
asszonyokat. A múltkor a cikói szoros
ban énekeltettük őket, mondhatom, rég j 
mulattam úgy.

Már intézkedett is, rákiáltott a banda j 
körül letelepedett asszonyokra:

— Daloljatok valami jó cigánydalt a

nagyságos asszonynak, lányok, de sza
porán!

Az asszonyok húzódoztak, hitetlenül 
néztek a doktorra, talán csak tréfál ve
lük? Öreg, kövér, lompos cigányasz- 
szony ült a középen, zsíros fekete haja 
belelógott az arcába. A prímásra nézett, 
az a vállát vonogatta.

— Mi lesz, Sári néni? — türelmet
lenkedett a doktor.

— Kezd el Marcsa, neked van a han
god, fordult az öregasszony a mel
lette ülőhöz.

— Nem tudok én énekelni, — viho- | 
gott a másik.

— Mit szégyeled, bolond, — pattogott ' 
az öreg. — Kezd már el Rózsi!

A Rózsi se akart belefogni, elkezdte : 
hát az öregasszony. Rekedt, borízű I 
hangjára kitört a nevetés a körülállók- ; 
ból; erre megzavarodott, körül nézett,; 
vadul forogtak a szemei. Még hangosab
ban folytatta, biztatólag ingatta a fejét ! 
az asszonyok felé. Lassnként zok is bele i 
fogtak, erősödött az ének, ptatogott az j 
idegen ritmusú, vad nóta, tetszett az 
uraknak, nevettek és tapsoltak utána. 1 
Az öregasszony részegen csillogó szem- | 
mel nézett maga elé, azután új nótába ' 
kezdett: ,,Félreállok az útadból . . . Re
kedt hangjával túlharsogta a többiek 
dünnyögését, azok csak halkan kísérték 
az ő énekét. Ez tetszett neki, a saját 
hangja, izgatott lett, felállt és előre lé- 
pet egyet. Szívére szorította a kezét, 
jajgatott, sírt és néha hihetetlenül mély 
és zengő volt a hangja. Belemarkolt a 
szívekbe, elfelejtettek nevetni az embe
rek. Most már abba se hagyta. Egyiket 
a másik után kezdte, hajlongott, játszott 
és öreg szeméből hulltak a könnyek . . .
A szép patikusnénak valami szorította 
a mellét. Nem értette, hogy mi van vele. 
Hiszen nevetni kellene a cigányasszony 
részeg énekén! De milyen furcsa éjsza
ka, ez a mélységesen tündöklő holdfény, 
tánc, zene és diáknóta . . .  És érez va
lamit, a kis, eldugott, erdélyi faluban, j  
sok sivár és átaludt év után forró és el- ! 
felejtett érzések fojtogatják a mellét és 
a torkát. Egész testével nekitámaszko- !

dott a fiatal pesti doktornak, égő szem
mel nézett maga elé.

Az öregasszony új nótába kezdett. 
Halkan, imádkozva meredt maga elé:

,.L e h u l lo t t  a  r e z g ő n y á r fa  
E z ü s ts z ín ű  l e v e l e  . . .

Egy nagyot gondolt, toppantott a lá
bával és rázendített:

.,Ara g y  B e r c s é n y i  M ik ló s  
S ir  d o g á l  m a g á b a  . . .

A cigányok egyszerre abbahagyták a 
muzsikálást, az asszony mögé sompo
lyogtak, ijedten huzgálták a ruháját. Az 
rájuk se hederített, ordítva zokogta 
bele az éjszakába:

, .S u h o g  a  s z é l ,  K é s m á r k  f e l e t t  
É d e s  h a z á m  I s t e n  v e le d ! "

Csend volt egy darabig, azután a prí
más lassan elkezdte az ismétlést, hoz
záhajolt az öreghez, panaszosan felsírt 
a hegedű: ,,Suhog a szél . . .

Azután csend lett, mélységes csend, 
a diákok is hallgatva ültek a pohár mci- 
lett, csak a kté román tiszt részeg hor
kolása hallatszott, ahogy az asztalra bo
rulva aludtak.

Volt-e már valaki? . . .

V olt-e  m ár v a la k i  csen gve f ig y e lő d ?! 
G ö n g y ö lte -e  sz av a d  v irág sz irom ba?
I tta -e  szom jasan  sz em ed n ek  sugarát.
Im ád atá t fén y ü l f e je d r e  fon v a?

H an gos c s en g éséb ő l  s e ly em lá ty la t  szö lt-c?  
B e c éz te -e  lágyan  h a ja d  b á rso n y á t?
L á tta -e  b en n ed  a  terem tés  sz ép ség ét,
F en ség ét c s o d á lv a  a la k o d o n  á t?

V olt-e  m ár v a la k i  lén y ed n ek  v isszhangja, 
G on d od  terh ét  o sztv a  já tsz i kön n y ed én ?  
B ú jt-e  m ár v a la k i  k ö z e l  a  te lk ed h ez .
É gett-e  a  c s ó k ja  sz iv ed  k ö zep én ? !

C sizm azia  Olga.
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Irta: G y ö r g y  L a jo s .

Tikkasztó forróság lankasztotta a 
hegyoldal növényzetét. A kék ég meze
jén vakítón tüzelt a nap, izzott az egész 
kő-vas rengeteg, a város. Lent a Duna 
habjai csillogtak, a messzi láthatár szé
lén kormos felhők tornyosultak.

Fiatal pár hevert a fa alatt.
A fiatalember jegygyűrűjét forgatta 

töprengve, a leány tekintete a messze
ségbe révedt. Hallgattak. Fülükbe kósza 
méhecskék zümmögtek egyhangú nótát, 
lelkűket valami nagy szomorúság csüg- 
geszlette. Szálltak, gomolyogtak már 
dübörögtek is a fekete felhők s a fiata
lok borult egű, kilátástalan holnapokra 
gondoltak.

— Eső lesz, Erzsiké .. .
— Eső . . .
— Talán haza mennénk?
Erzsiké összerezzent. Visszahozta le 

kintetét s szeme az ujjára tévedt. A ka 
rikagyíirüre. Csendesen, szomorúan va 
laszolt:

— Ráérünk még, Zoltán.
A leány füszálacskákat tépdesett, i 

fiatalember apró bogár küzdelmes út 
jál figyelte. Katicabogár . ,  , Hogy ma 
szik, éviekéi fölfelé a füvecske hajlékom 
törzsén! Ni, már egészen a hegyéig ju 
tott. .. Most leesett szegényke. Ho 
van; ^ " e • • - Már ismét előbúj
s elölről kezdi a harcot. Vájjon hov? 
tart ez a kicsike bogár? Ki tudja, . . Ér
demes-e annyit szenvednie az araszny 
útért? . . . ő tudja .. .

Zoltán Erzsiké kezét simogatta.
— Erzsiké, Erzsikém, mi lesz velünk?
Panaszosan, türelmetlenül szakadt fe

a fiú szívéből a kérdés. Árnyék suhanl 
at a leány arcán.
. 77 Z°Hán, ne kínozzon már. Hiszer 
lúd,a, látja . . .  Nem lehet, Zoltán . . .

A fiatalember lázadozott.
— Erzsiké, miért nem lehet? Hiszen 

jegyesek vagyunk! Akkor miért jegyez
e k  el egymást? Tavaszra ígérte az es
küvőt, azután nyárra, most pedig őszre 
sem. Erzsiké, én nem értem magát. . .

Erzsiké bágyadtan mosolygott, 
t .T71 ÉrtseJi meg, Zoltán. így nem lehet. 
I ltja az önérzetem. Semmim sincs. Jól

nem  * 7e, A ény  va£v°k. Szüleim
nem orodnek velem. Két koldus háza- 
sodjek össze? Nem, így nem lehet, Zol- 
tan Varjúnk még egy kicsit.

holtan izgatottan pattant föl helyéről, 
.rzsike, hát ne.m bízik bennem ?

bennem. J ° ,,0n VC,Cm' Erz^ e .  Bizzon
Könnyes-mosolygós szemme

telt messzire a leány. Csak 1 
melyen, mint az illatos, ingerk 
relmes nyári este. 8 K

Nagyot dördült az ég.
Menedéket kereső emberek futottak 

lefelé a Gellért-hegy oldalán. Meg
eredt az eső, Erzsiké belekapaszkodott 
Zoltán karjába s úgy szaladtak lefelé. 
Lihegve értek az Alagúthoz. Kínt verte, 
paskolta az útcát a zápor s az Alagút 
penészes boltozata alatt egymáshoz si
mult a két gyerek.

— Nézze csak, Zoltán, — szólalt meg 
Erzsiké, — nem is látni a túlsó nyílást.

Zoltán megremegett.
— Nem, most nem látjuk, Erzsiké . . ,  

De végig kell menni rajta, küzdeni, 
szenvedni kell s mire a túlsó oldalra 
érünk, elmúlik a vihar, kitisztul az ég.

Zoltán a körúton sétált hazafelé.
— Jónapot, Zoltánka.
Bájos, barnapiros leány lépett eléje.
— Kezét csókolom, Micike.
— Csakhogy egyszer magát is látom. 

Hát mért szökött meg tőlem? Hallot
tam, hogy megnősült. Gratulálok.

Zoltán fanyar mosollyal fogadta a 
gratulációt.

— Igen, megnősültem . . .
— És boldog? — kérdezte a leány.
Zoltán nem felelt. A levegőt bámulta.

Keserű érzések szorították össze a tor
kát. Az Alagútra gondolt. .. Igen, végig 
kell járni az Alagútat. Csakhogy nagy 
az út odáig! Elfárad a test, csügged a 
lélek s mire a verőfényes túlsó oldalra 
érünk: elszáll a bohó álom, szétfoszla- 
nak az illúziók, a hosszú, küzdelmes 
úton fagyos közönybe dermed a lélek.

A leány gyöngéden a fiúhoz simult.
Zoltán összerezzent. Különös, meleg 

ritmusra zúgott a vére. A leányra pil
lantott. Milyen szép, milyen kívánatos. 
Hogy csillog a szeme. Piros, nedves szá
ja meg-megremeg.

Kapuhoz értek.
— Nem jön fel hozzánk egy kicsit, 

Zoltán?
Beléptek a kapun. Sötét volt a lép

csőházban. Micike beakart csöngetni az 
ajtón. Zoltán megfogta a kezét.

— Ne, — várjon egy kicsit.. .
— Mit akar? — kacérkodott a leány.
Érzelgős komolysággal felelt a fiú:
— Valami fáj, nagyon fáj . .. Micike, 

én szerettem magát . . .  de az élet más
felé hajszolt... igen, igen... maga 
megért engem . . .

Micike Zoltán arcát simogatta,
— Megértem. Zoltán . . .
Zoltán átkarolta a kislány derekát. 

Akkor, akkor, Isten v e le ... Én 
elmegyek. Micike, gondoljon reám . . 
Megcsókolom . . .  engedje meg . . .  Mi
cike .. , édes . . .

Elváltak. Zoltán arca tűzben lángolt.

Micikére gondolt. A ragyogó, szép 
lányra. . .

Azután Erzsikére . . . Kétség, önvád 
mardosta szívét. Hogy áll majd otth* i 
Erzsiké elé? Hiszen még semmi sem t< 
tént. . .  De hátha folytatódik? Ha ismét 
találkoznak? . . .  Hazudjon? Nem. Ha
zudni sohasem tudna.

Az Alagúthoz ért. Ni, hogy pislognak 
a lámpák. Hűvös van. Odaát kéken ra
gyog az ég. Odaát verőfényesek a lom
bok s mosolygás az élet, Erzsiké . . 
Hiszen csak összekoccantak tegnap. Ma 
kibékülni. Erzsiké . . . Mennyit dolgo
zik s hogy bízik benne. Erzsiké . . . 
H is z en  c s a k  v é g ig  k e l l  m e n n i a z  A la g -  
ú ton  . ..

Nagy hó esett az éjjel. Cifrák, hóvi
rágosak a fák, fehérek a háztetők. Zol
tán egyedül gubbaszt a szobában. Er
zsikére gondol . . .

Csomagolni kezd. Igen, törülközői is 
kért. Poharat is. Fehérneműt kell 
vinni. Ennivalót is. Csirkét visz neki. 
Már kész is a csomag.

Zoltán elindul. A klinika felé. Elgon
dolkozva járja az utcákat. Lassan bal
lag föl a lépcsőn. Fehérruhás ápolónők 
járnak a folyosókon.

Benyit az ajtón. Erzsiké szobájába. 
Kezéből kihull a táska.
— Erzsiké! . .  . Erzsiké! . . .
Egy percig bénultan áll, majd odaros- 

kad a fehér ágyra s boldogságos szív
vel csókolja Erzsiké kezét.

— Erzsiké, hát megtörtént?
Pirosképü baba alszik a bölcsőben.
— Megtörtént, Zoltán . ..
A baba fölébred és sír. Még nem kan 

fejecskét. Majd csak holnap. Zoltán 
karjába veszi. Erzsiké csak mosolyog, 
fáradtan, — boldogan ..  .

Szól a csengő, a látogatás ideje le
járt. Zoltán búcsúzik.

Hajrázó boldogsággal szalad az ut
cákon. Örömhírt visz a szülőknek ..  .

Az Alagúthoz ért. Milyen közeinek 
látszik most a túlsó oldal! Milyen gyor
san végigszalad most rajta! Vakító fe
hér fény sugárzik szeme, lelke felé. Az 
éjét világossága. Szíve hevesen dobog. 
Mindjárt a szabadba jut. Kerekedik, bő
vül a nyílás s friss, hideg szellő csap 
Zoltán arcába.

Az Alagút végére érkezett. . . Nagy, 
megszentelt öröm tölti be szívét. A jövő: 
a drága, édes kis baba . ..
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Irta: N y á r y  A n d o r .

Vasárnap volt.
Az emberek mise után összeverődtek 

a községháza előtti téren, meghallgat
ták a kisbiró dobolását, aztán rátértek 
a politikára. Az elmúlt eseményeket 
sorba szedték s nyugodt, megfontolt 
lassúsággal közölte mindenki a maga 
véleményét.

Egyik a háborúval példálódzotl.
A háború szóra megmozdultak az em

berek, mintha tömegükön villámos áram 
hullámzott volna át.

A nagybajuszú Móricz Márton kipi
rult:

— A rácok csinálták, — állapította 
meg a háború okát. — Azok agyarkod- 
tak. Pusztultak volna ott, ahol vannak.

Péter bácsi az oroszokat okozta, mert j 
azok álltak.a szerbek háta mögött.

Füstös György, aki valamelyest ér
tett a külpolitikához, mert a háborúban 
az ezredes lovásza volt s ebben a minő
ségben sok mindent hallott a tiszt urak
tól, azon az állásponton volt, hogy a há
borút a franciák kezdték, hogy a német
től elvehessék Elzár-Lotafringiát.

— Bizony, — sóhajtott az öreg Istenes 
Antal, — mennyi vér hullott!

Hegyeset sercentett a porba:
— Azt köllene a bőriből kifordítani, 

aki a nagy vérontást a világra hozta.
Erre már1 Kormos Nagy István is meg

szólalt:
— Azt ugyan hiába akarnátok a bé

riből kifordítani! Mert a vérontást nein 
a francia csinálta, de a rác se, az orosz 
se, hanem más valaki.

Az emberek elhallgattak. Mindenki 
Kormos Nagy István felé fordult. Kor
mos Nagy Istvánnak ugyanis nagy te
kintélye volt nemcsak a faluban, hanem 
a környéken is. Fiatal korában egy vi
lágjáró tudós szolgája volt s amint me
sélni szokta, még a Fekete tengert is 
látta. Bizonvságképpen egy literes üveg
gel hozott is a vizéből s ha néha a 
leányának levelet ír, abba mártogatta a 
tollát. Olyan fekete volt a vize, mint a 
tinta, írni lehetett vele.

Az emberek közelebb faraltak hozzá 
s amikor látták, hogy Kormos Nagv Ist
ván hallgat, vagyis kérdésre vár, Péter 
bácsi megszólalt:

— Hát ki csinálta?
Kormos Nagy István összeráncolta 

szemöldökét:
— Éní — mondta szárazon.
Az emberek öszenéztek:
— Te? — pislogtak a kalapkarima 

alól s nem tudták, hogy nevessenek-e.
De Kormos Nagy másodszor is meg

ismételte:
— Én, ha mondom.
Móricz Márton megkockáztatta a kér

dést :
— Hogyan?
Nagy István pipára gyújtott, hogy a 

szó jobban menjen, aztán nagyon szo

morú arcot vágott és beszélni kezdett.
Tizenegy esztendővel ezelőtt, 

mikor a jég elverte a szőlőmet, az egész 
termésem mindössze egy csutorára való 
bor volt. Búsan ballagtam hazafelé. No, 
mondok magamban, — ezt a csutora bort 
nem érdemes tartogatni, megiszom 
azzal, akivel legelőször találkozom . . . 
Hál . . . Amint a hegyháton baktatok, 
elibém toppan egy ősz, öreg ember. — 
Aszongya: Aggy Isten! Mondok: Agy- 
gyon Isten keenek is! Aztán megkérdez
tem tőle: Kicsoda kee? Aszongya, hogy 
ő volna a Teremtő. No, — mondok, — 
akkor keenek nem adok a boromból. 
Mért nem adott többet!

Azzal odébb álltam.
A fordulónál szembe jött velem egy 

magamforma, török sípkás ember. Jó 
napot kívánok! — aszongya s megbil
lentette a csücsös sipkát. — Magának 
is! — bólintottam rá, aztán őt is meg
kérdeztem: — Kicsoda az úr? Aszongya, 
hogy ő volna az ördög. No — mérgesed
tem meg — akkor neked éppen nem 
adok a boromból, mert te vitted el a 
termést!

Azzal ott hagytam.
Megint tovább ballagtam. Mikor az 

utcánkba befordultam, valaki megrán
totta a ködmenem szárát. — Jó napot, 
komám, — szólt nevetve. Ránéztem: — 
Kicsoda kee? — kérdeztem tőle, — 
hogy olyan barátságos. Aszongya, hogy 
ő volna a halál. — No, — örültem meg
— ezzel megiszom a boromat. Mivel
hogy a halál igazságos, mindenkinek 
egvformán mér.

Kinyitottam a kapuajtót, aztán bemu
tattam az udvarba.

— Tessék, halál úr!
Bementünk a szobába, leültünk az 

asztal mellé, aztán a csutorából eliddo- 
gáltunk.

— Jó kis bor, — csellinlett a halál a 
nyelvével.

— Jó, — mondok — csak kevés.
Aztán szembe fordultam vele:
— Hát a kee termése milyen volt az 

idén?
A halál szomorúan ellegyintett.
— Ne is beszéljünk róla, — aszongva

— életlen a kaszám, aztán fáradt va- 
gvok. A világkezdete óta nem pihentem. 
Rám férne egy kis pihenés. Mindjárt 
jobban menne az aratás.

— Hát biz fura mestersége van kee
nek — mosolyogtam. — Embert arat.

Aztán megkérdeztem tőle, hogyan ve
szi ki az emberből a lelket.

A halál nagyot nevetett:
— Az a legkönnyebb mesterség — 

mondta. — Belebujok az emberbe, 
aztán kitolom belőle a lelkei, mint az 
asszony a tolófánkot.

Nem hittem.
— A kicsibe is belebujik? — kérdez

tem kételkedve.

Bele bizony, nevetett a halál.
De bele ám. Bele tudok én bújni akko- 
rácska likba is, mint a babszem.

No, — csóváltam meg a fejemet 
— azt már nem hiszem el!

Hirtelen eszembe jutott valami s rá
mutattam a csutorára:

Ha belebujik kee ebbe a csutorába, 
akkor elhiszem a szavát.

A halál kétszer se mondatta magá
nak, hirtelen megnyúlt, mint a füst, 
aztán lassan belehúzódott a csutorába. 
Hátát nekivetette a csutora falának s 
mivel igen fáradt volt, — meg aztán 
igen jól esett a hátának a csutora hús 
fala — elszunnyadt benne. Én is elál- 
mosodtam, bóbiskoltam egyet s mikor 
felébredtem, elfeledkeztem a halálról, o 
csutora száját bedugtam s a csutorái 
pedig felakasztottam a kamrába a szeg
re. Mondok, szüretig úgy se lesz rá 
szükség.

Úgy is lett.
A csutora egész esztendeig lógott a 

szegen. A másik esztendőben aszongya 
az asszony:

— Hozhatna kee egy kis bort a pincé
ből. Megkívántam.

Mondok:
— Lehet.
Leakasztottam a szegről a csutorát, 

hogy az asszony kívánságának eleget te
gyek s mikor a dugót kihúztam, hogy - 
mondok — megszagulom a csutorát, 
níncs-e ecetes szaga, hát még a lélekze- 
tem is elállt.

— A fíistölgőjit!
A halál kiugrott a csutorából, nagyot 

kurjantott s azzal elkezdett táncolni, 
mint a forgószél:

— Tyuhaj! — verdeste össze a boká
ját. — Kipihentem magam. Most ked
vembe vagvok. Lesz aratás!

A szegről lekapta a kaszámat, aztán 
futóra vele!

— Hej, megálljon kee! — kiáltottam 
utána ijedten, de biz a halál elszaladt, 
hogy azóta se láttam. A következő hé
ten aztán kiütött a háború.

Kormos Nagv István elhallgatott egy 
pillanatra, aztán megszívta a pipáját, 
aztán az emberek felé fordult:

— Hát most már elhíszik-e keetek, 
hogv a háborút én csináltam?

Péter bácsi elnevette magát:
— Álmodtad te ezt!
Kormos Nagy István szeme megvil

lant.
— Miért? — kérdezte. — Talán nem 

hiszi el?
— Nem ám, — szutya'kolt az öreg 

mert az nem igaz!
— Igazsága van! — bólintott mérge

sen Nagy István — a háborút olyanok 
csinálták, akik ráértek, aztán kipihenték 
magukat, mint a halál a csutorában.

Még egyszer végignézett a tömegen, 
aztán kemény lépésekkel megindult a 
falu felé.
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Rosszkedvűen kelt fel mennyezetes ágyából 
Darkőy Ábrisné. Türelmetlen mozdulattal 
nyomta meg a csengőt.

— Parancsol a nagyságos asszony? kér
dezte a lelkendezve elősietö szobaleány.

— Böske! itthon van az uram?
__ Igenis! Az üvegházban alszik a dívá

nyon.
— Hány óra volt mikor hazajött?
— Talán négy, talán három. Úgy gondolom, 

akkor hajtották ki a csordát a tanyából.
— Jó l van. Mehetsz.
A leány sietve kifordult. Ábrisné az öltöz

ik ödéshez fogott. Közbe-közbe megcsóválta 
bodros fejét.

Skandalum! — mormogta végre félhan
gosan és a szoba másik sarkába dobta piros 
papucsát. Egy félesztendös férj reggel vetődik 
haza, mikor már a csordát hajtják az udvarra. 
És ez szerelem? Ez hűség?

Sietve kapta magára almazöld otthonkáját. 
egy kacér pillantást vetett tükörbeli képmása 
felé és ott termett az ura előtt. Darkőy Ábris 
jóízűen aludt. Az asszony első pillanatban meg 
akarta csókolni, de aztán visszafordult és ku
tatva nézett maga körül. Meglelte amit ke
resett. Ábris smokingja hanyagul volt oda
vetve egy szék karfájára. Az ölyv nem csap le 
oly gyorsan gyanútlan zsákmányára, mint Áb
risné az ura kabátjára. És megtalálta a corpus 
dclictit: egy összehajtott cédulát. A fiatal asz- 
s/ony megsemmisítő pillantást vetett gyanút
lanul alvó urára, majd kiment a kis ajtón és 
bezárkózott szobájába. Tanulmányozni kezdte 
a cédulát. írás semmi, csak öt, egymás alá so
rakozó szám.

— Elváljak az uramtól? töprengett Ábrisné. 
Mit szólnának barátnőim, akik úgyis irígylik 
tőlem ezt a csúnya, édes uramat. Vonjam kér
dőre Ábrist? Hazudna. Bosszúra szomjazom!!

Csengetett.
János jöjjön be, rendelkezett.

János, a „parádés kocsis" belépett.
— Parancsol a nagyságos asszony?
— Hallja maga vén bolond! Ha a nagyságos 

urat még egyszer beviszi a városba s ott tudom 
is én hová, éjnek idején, úgy összeszidom, 
hogy még az ükunokája is koldulni fog attól. 
Ha a gazdájának nincsen esze, legalább kend
nek, mint öregebbnek, lehetne.

János összeütött bokával hallgatta a fiatal 
asszony katonás beszédét. Majdnem szalutált: 
egy percre azt hitte, régi katonakorának kapi
tánya áll előtte.

Az asszony elnevette magát.
— No hát János bácsi, úgy-e máskor nem en

gedi, hogy az uram holmi gyanús mulatság ked
véért engem sírni hagyjon? Lássa, én nagyon 
szeretem azt a maga haszontalan gazdáját és 
azért kérem, legyen segítségemre.

A vén kocsis nem felelt, csak kezet csókolt 
asszonyának. Ez volt nála a mély meghatottság 
jele.

_  Abriskám, dél van, kelj lel, kihűl a leves!
Darkőy megdörzsölte szemét és vidáman, de 

kissé csodálkozva mustrálgatla felesége nyájas 
arcát.

Minő csúf éjszaka volt!
__ De hogyan is mehettél ilyen csúf időben

vadlcsre? hizelgelt az asszony, — minő 
könnyen meghűlhettél volna . . .

A férj felvillanó szemekkel kapott a mentő- 
gondolaton.

— Lássad kedvesem a vadászat egy infá- 
ms szenvedély. Képes az embert a legszebb asz. 
szony mellől kicsalni az erdőbe. De nem is volt 
szerencsém. Nem akadt vad a puskavégre. 
Hiába, ot is a feleségem járt az eszemben!

— Ravasz róka gondolta az asszony mél
tatlankodva és kedvesen mosolygott az urára.

— Ábriskám, tudod-e minő nap van ma?
_ ?
— A nevemnapja! — mondta szelíden íz  

asszony.
Ábris boldog mosollyal csókolt kezet fele

ségének.
— No, ezt megünnepeljük!
—' Van egy tervem kis uram. Hívjuk ki Sá

rosból a Bányay fiúkat, hadd muzsikáljanak. 
Tudod, mennyire szeretem finom játékukat, 
különösen Ernő gordonkázását.

Helyes, jó lesz! örvendezett a férj. 
— Azonnal fogatok és elhozatom a fiúkat.

— Már intézkedtem, — felelte a menyeicskc 
ártatlan arccal, — már itt is lehetnék minden 
percben.

A férj homlokára barázda szaladt: nélküle 
tervezett az asszony? És éppen a Bányay 
fiúkra gondolt? Óh csak nem lesz féltékeny, 
hiszen régen volt, hogy a sötétarcú, érdekes 
Bányay Ernő udvarolt a feleségének.

Az ebéd erőltetett beszélgetéssel telt el. A 
férfi szivében a féltékenység mérge hatni kez
dett, az asszony meg azon tépelödött: minden 
férfi ilyen kétsziínü?

Ernő! játszd legkedvesebb nótámat, 
hiszen tudod jól, melyik az ..  .

Ábrisné kacér pillantással nézett unokafi
vére sugaras szemébe. De ez a nézés nem ke
rülte el a férj figyelmét. A vendég szíve fel
melegedett: a gordonka zokogott, a kisérö kla
rinét sírt, panaszkodott . . .

Ábrisné lohúnyt szemekkel, álmodozva 
hallgatta a fülbemászó melódiákat.

Éjfél lehetett. A vonót tartó kéz bágyadtan 
ernyedt alá. Bányay Ernő felgyűlt tekintettel 
nézett háziasszonyára. Ábris elölt forgott a vi
lág.

Kisietett a levegőre.
S amint kiért a tanya udvarára, úgy el

kiáltotta magát, hogy a távoli istállókban a 
lovak ijedten felnyerítettek.

_ Ember! hol vagy?
János, az „ember" előkerült.

Parancsol nagyságos uram?
— Fogj be azonnal a homokfutóba!
János a fületövét vakargatta.
— Éifél van nagyságos uram? — kérdezte 

súgva titkolódzva.
I _Megbolondultál? kérdezte vissza a

gazdája,
! — Nem én, de ha már éjfél van, nem io-
! gok be senki parancsára sem!

Az Ist .. . . káromkodta el magát Abris, 
I hát ki itt az úr, én-e vagy te?

János pödörintett egyet hatalmas, ősz ba
juszán.

— Hát instálom, úgy áll a dolog, hogy 
egyikünk sem az úr itt, hanem a nagyságos

j  asszony, aki mindkettőnknek parancsol.
A földesúr belemarkolt cselédje ősz üstö

kébe.
' — Beszélj, mert lelőlek!

— Hát én addig, míg az asszonyomat kii- 
| lön meg nem kérdeb: tehetem-e? be nem ío- 
I gok semmi parancsszóra.

Szamár vagy öregem! Hál mi a csudán 
küldje m el azt a két felesleges úrfit a városba?

: Az egyik ott somfordái a feleségem körül és 
t azzal a boszorkányos muzsikával bolond.lia 
| asszonykám fe jét. , .

János csak állt, állt, gondolkozott.
A reglama azt mondja, hogy a gazdám

nak éjfél után befognom nem szabad. De a ti
lalom nem szól az úrfiakra. Megyek hát sietek!

S már el is sietett az istálló felé.
Ábris izzadt homlokkal lépett az ebédlőbe.
— Fiúk, a hajnali vonattal utaznom kell a 

bugi vásárra. Tartsatok velem. Úgyis hamaro
san virradni fog és az asszonykám elfáradt a 
sok muzsikában.

A vendégek örömmel kaptak az ajánlaton. 
Ernőnek rossz volt a lelkiísmerete, megérette 
ezt a házigazda tekintetén. Az asszony megle
petten nézett urára, majd elmosolyodott.

Minő találékony a féltékenység — gon
dolta kárörömmel. — Csakhogy egy kis baj 
van uracskám, mert János az én emberem.

Alig gondolta el ezt, kocsizörgés hallat
szott. Ábrisné meglepetten ismerte meg a li
picai lovak járását.

— Árulás! sziszegte apró fogai között és 
tüntető nyájassággal nyújtotta csókra kezét a 
távozó fiúknak.

A tornác lámpája levilágított a ház előtti 
térre. János feszes kézre tartotta a gyeplőt, 
de szeme sarkával felnézett asszonyára.

— Rendben van1 — mondta ez a tekintet.
Vén áruló! — felelte az úrnő tekintete.

A Bár.yay fiúk felugrottak a kocsira,
— Ábris, hál gyere, nyugtalanok a lovak, 

szólltgatták a házigazdát, aki a feleségétől
búcsúzott.
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Ábris a lépcsőre sietett, de ebben a percben 
János kocsis a két szürke közé suhintott os
torával s a homokfutó úgy röpült ki a tanya 
udvaráról, mint a kilőtt nyílvessző.

A férj hüledezve nézeti kocsija után.
Egy édes, kacagó hang magához térítette, 

(elszaladt a verandára.
— Asszony, mit jelent ez?
A menyecske elfelejtette a nevelést.
_ Reváns, kis gazdám, a tegnapi kirucca

násodért. Mert mond, illik az, hogy egy új
donsült férj egy ártatlan összeszólalkozás 
miatt, se szó, se beszéd, éjnek idején befo
gat s behaj tat a városba s ott nem tudom hol 
és kik között nehány óra alatt egy nagy ósz- 
szeget elherdál?

És diadalmasan az ura elé tartotta a számoló 
cédulákat, melyet a gyanútlan alvótól el
csempészett.

Ábrisnak mentő gondolata támadt. Bonho- 
iniával mondta s közben elkapta a felesége 
derekát.

Azt hiszed, 'hogy az éjszakai vadles után 
korcsmáand voltam? Az a számla, melyet olyan

fenyegetően lobogtatsz kicsi kezedben, csak 
egy jegyzék azokról a tárgyakról, melyeket 
születésnapodra vásároltam. Sajnos, feledé- 
kenységböl a csomag bent maradt a városban.

— Ábriskám! hát igaz lenne ez? — próbált 
örülni az asszony.

— Persze, hogy igaz! — erösködött a férj 
és titkon örült, 'hogy asszonya e percben nem 
gondol arra, hogy éjíéltöl-hajnalig, nem igen 
járhatott üzletben vásárolni.

Lásd babám, ez a szám egy selyemharis
nya ára, itt meg kél pár keztyüt jeleni, ez itt 
meg egy csudaszép, pókhálóvékony fátyol ára.

A menyecske egy perc alatt az ura nyakún 
csüngött s trilláitól hangos lőtt az udvarhá.

*

Reggel lett.
Ábris úr kiszökött a hálószobából és az is

tállók felé tartott.
— Vén bolond, merre van?

itt, nagyságos uram, puculotn a Szula-
mitot.

János bá! — mondta halkan a gazda, a 
múlt éjszaka vadászni voltam, megértett?

János bólintott fejével.
— S most itt ez a levél öreg. Üljön a Szula- 

mitra s lóhalálában vágtasson Zuckerbein divat- 
üzletébe és elhozza azt a holmit, ami itt össze 
van írva. Mire felkel a feleségem, a paksa- 
méta itt legyen, s ha kérdezi az asszonykám, 
hol öltöztem át vadászgunyába, mondja, 
hogy a karádi földesúr városi szállásán van nő
kéin egy reserva vadászmundérom. Na és én 
el akarom felejteni, minő szemtelen volt maga 
János a múlt éjszaka.

A vén szolga mosolygott,
— Hanem aztán nem korcsmázunk többé 

édes gazdám. Én megfogadtam, hogy többé 
nem haragítom magunkra azt a drága kis jó
szágot, a mi szigorú kommandánsunkat.

— Én is megfogadtam, — mondta nagyon 
halkan Ábris és visszasompoygo11 a felesége 
szobájába.

Szulamit, a karcsú, gyönyörű pej, felnyerí- 
lett, mikor János kocsis nevetve, gyöngéd sze
retettel simogatta fényes sörényéi.

B a t t la y  G é z a  O v id iu s - fo r d i t á s a
Ismerteti: PINTÉR JENŐ.

(Deucalion és Pyorha)
Ó mondd, ha éged egymagádban 
Kiméit volna meg az elem,
Mit tennél most? Nem marná szived 
Búbánat, gyötrő félelem?
Ó én — szívembe szentül érzem — 
Követtem volna feleségem.
Mely téged elnyelt — hiszed-é —
A hullámsírba odale.
Bár én is tudnék éltet adni,
Anyagnak adni szellemet,
Lelket lehelni emberekbe.
De rólunk elvégeztetett,
Ketten leszünk — az égre! — mi 
Nemünk utolsó sarjai!

Szólott és sírtak mindaketlen.
Aztán magukba föltevék,
Fölkeresik az istennőt, hogy 
Utat mutasson a nagy ég.
A cephisusi vízhez mentek.
Még zavaros habok, de szentek. 
Megmosták arcuk és kezük 
S behintették öltözetük.
A parton állt az istennőnek 
Megszentelt márvány temploma,
Födelén még csúszós iszapnak 
És földi sárnak volt nyoma.
Az egykor dús oltáron ott 
Lobogó tűz nem lobogott.

A templom küszöbénél őket 
Arcra készteti az áhítat,
És buzgó hittel odanyomták 
A hús kövekhez ajkukat.
És szóltak: „Ha jogos kérelmek 
Az istenekhez útat lelnek, 
b meglágyíthatják szívüket:
Mely földi szóra nem süket:
Mondd, Themis, mit kell lenni nékünk, 
Hogy megmentsük a földi fajt;
S mi módon hozhatnánk mi helyre 
A pusztulást, a vészt, a bajt.
Mentsd meg az embert,irgalom, 
le jó, te égi hatalom!"

És szólt az istennőnek ajka: 
„Hagyjátok el e szent helvct. 
Befödött fővel oldjátok meg 
Ruhátokon az öveket,
S ki szült vala: a nagyanyátok 
Csontjait hátra dobáljátok!"
. . . Sokáig némán álltak ol t.
Majd Pyrrha szólt. Vonakodott 
Az ég tanácsát megfogadni. 
Bocsássanak meg — szólt — neki, 
Nagyanyja csontját szétdobálva 
Ősét megsértői nem meri.
És tanakodtak: a szavak 
Burkoltan, hogy mit mondanak.

S ekkor fia Prometheusnak
Ki egykor szent tüzel rabolt — 

Így szólt Pyrrhához, hű nejéhez,
Ki Epimethus lánya volt:
„Ne aggódj, édes feleségem.
Lehet, hogy rossz a megfejtésein.
De ám a jóslat égi szó 
És bűnbe nem sodor a jó,
A jóslat képletes beszéd csak. 
Szavát ki várja, fejtse meg.
A föld iin mindnyájunk nagyanyja. 
A csontok benne a kövek.
S követ ha dobsz: hát nem lehel 
Megsértve jámbor kegyelet!"

Férje igéit helyeselve 
Titán leánya fejjel int,
Bár aggódott, mert a jóslatnak 
Vette értelmét szószerinl.
Próbát tenni a szükség kerget. 
Elhagyták tüstént a szent berket.
Be van már födve a fejük 
És kiövezve öltönyük.
Majd a köveket hátraszórlák,
Mint Isten ajka meghagyá.
És im a kő, amely kemény volt,
A földre lágyan hullt alá.
(Nehéz elhinni egy kicsit,
De bizonyítja régi hit.)

Repült a kő hát, s hogy lehullott 
Puha anyaggá változott.
Majd nőni kezdett, s mindegyik kő 
Valami formát mutatott.
Lágy vonalakká vált a forma:
Ez is, az is már emberforma,
Csak alakjukon omlik el 
Valami durván szőtt lepel.
S mint a szobor, mely készülőben 
A művész vésője alatt 
— Nem látod még, de sejtheted már 
Emberi formákat mutat:
Éppúgy a kő a földön ott 
Lassan emberré változott.

A kőnek az a része, melyhez 
Tapadt a sár: lelt az izom.
Ami szilárd volt, csontá lelt az.
Ér lett, mi ér az anyagon.
S a napok ahogy múltak-lcllek,
A kövekből férfiak keltek 
Miket Deucalion dobolt.
S legott asszonnyá változott 
A kő, mit Pyrrha szóra hátra.
Oly durva lelt, miként a kő 
A földi ember. Munka közben 
Pihegve, némán szenvedő.
Ez bizonysága, ez bizony,
Hogy származásunk alacsony.

Python.
Maga a föld önként sziilé meg 
Száz formában a lényeket.
A nap melegje föltüzelte —
Az itt felejtett nedveket.
Termő melegtől szinte ég a —
Föld hátán minden víz, pocséta.
A tó, folyó és a mocsár —
Tükrén játszik a napsugár.
S a forró, termő televényben 
A földi jámlbor állatok 
Növekedtek, mint anyaméhben 
Termékenyítő szent magok.
Minden, mit mostan szült a föld 
Magára lassan képet ölt.
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Fókalesen
(2)

Második expedíciónkon, 1914 ta
vaszán háromszor is felkerestük a fóka- 
barlangot. Úgy látszik, a fókák megis
merték a jó öreg ,,Najade“-t, pedig köz
ben csukaszürkére is átfestették. Még 
messze voltunk, amikor valamennyi ki
menekült a barlangból. Az Adriában a 
barátfóka él, az Északi-tenger partjain 
a borjúfóka. A barátfóka nagyobb és 
szebb, de ma már ritkaságszámba megy. 
A borjúfóka kisebb és szaporább. Több 
van belőle, mint ahogy a halászok sze
retnék. Sok halat pusztítanak. Róluk 
folyt a beszéd Ostia fövenyén, miközben 
a hirtelen jövő éjszaka ránk terítette 
csillagos köpenyét.

— Öreg finkenwardi halászoktól tu
dom, — kezdte Stemmer — hogy a het
venes években az Elba torkolatának 
környékén igen sok fókát fogtak. Akkor 
még könnyebben ment a dolog, mert a 
fókavadászat még nem volt divatban. 
Ez az újabb keletű sport igen óvatossá 
tette a fókákat. Akkoriban Hagenbeck 
harminc márkát fizetett minden eleven 
fókáért. Hordták is Hamburgba száz
számra. Később kisebb lett a kereslet, 
alább is hagyott a fókavadászat. Akkor 
lendült fel megint, amikor a kilencve
nes év ékben a hatóság jutalmat tűzött 
ki a fókák pusztítására. Öt márkát fizet
tek minden elejtett fókáért. A bőrét a 
halász szabadon értékesíthette. Később 
a német halászati egyesület is díjakat 
tűzött ki szegény fókák fejére, egy 
cuxhaveni cég pedig állatkertek számá
ra szedett össze eleven fókákat. Amíg 
a jutalmat fizették, rendszeresen folyt 
a fókafogás Schleswig-Holstein partjain, 
mikor azonban megszüntették, a halá
szok is visszatértek eredeti mestersé
gükhöz.

— A fókákat nagyszemü, erős hálók
kal fogják. Egy-egy háló négyszáz méter 
hosszú és hat méter mély. Felső sze
gélyét palackalakú faúszók emelik a fel
szín felé. A halászok mondják, hogy még 
így is sok megszökik a hálóból. Öreg 
tapasztalt fókák, amelyek már nem egy
szer kerültek hálóba, könnyedén átve
tik magukat a szélén és elillannak. 
Amint a fóka hálóba jut, nyomban alá
bukik, s alatta próbál kimenekülni. Ha 
a háló a feneket éri, nem sikerül a sza
badulás. Erre végig kutatják a hálót, 
nem találnak-e rajta valahol rést. H n 
háló el van szakadva, vagy avult, a fog
lyok valamennyien kitörnek.

— A finkenwardi halászok egyszer 
magukkal vittek fókafogásra. Kint a gő
zösök rendes útvonalán nehéz a fókákat , 
megközelíteni. Ilyen helyen óvatosak- 
bak. Alig látja meg a hajót, máris c- , 
suppan a homokpadról a vízbe. A halA- | 
szók az ilyen helyeken legfeljebb az éj- | 
szaka sötétjében próbálkoznak. Nappal 
a watt-tenger csatornáiban könnyebb a 
munka. A keskenyebb csatornákat elre- 
kesztik a hálóval és bele kergetik a fó
kákat. Szélesebb csatornákban óvatosan 
körülkerítik a homokpadon gyanútlanul 
heverő fókákat és nagy lármát csapva 
hálóba zavarják. Amikor a halászok 
magukkal vittek, tökéletesen sikerült a 
fókákat észrevétlenül megközelíteni. A 
nagy hurrázásra vízbe ugráltak, de máj- 
várt rájuk a hálókör. Nem volt menek
vés számukra. Mentői jobban igyekez
tek szabadulni, annál inkább belegaba
lyodtak a hálóba.

— Kis csónakon követtük a háló sze
gélyét. Ahol a felszín alá sülyedt, ott 
mindenütt egy-egy fóka volt beleakadva. 
A halászok a hálónak azt a darabját 
óvatosan beemelték a ladikba és kisza
badították a fókát. Egyszerűen nem 
ment a dolog, mert a fóka félreértette a 
jószándékot és kegyetlenül kapálódzott. 
A fókafogás, akkor láttam, nem könnyű 
mesterség. Aki nem elég gyors, vagy 
nem vigyáz eléggé, hamar megjárhatja. 
A fóka ugyanis kétségbeesetten forog 
maga körül, s nem egyszer előfordult, 
hogy hónapokra munkaképtelenné tett 
egy-egy halászt. Olykor három mázsás 
példány kerül hálóba. A fókaóriások
kal két-három halász bánik el. A háló 
szemei közzé beakadt fókát úgy szaba
dítják ki, hogy a csónakba beemelve, az 
egyik halász ráül a fóka hátára és ke
zével tarkójánál fogva lenyomja. A má
sik halász ezalatt kiszabadítja a fejet 
a hálóból. Mikor ezzel elkészültek, a 
hálót visszaeresztik a tengerbe, a fóka 
fejére meg erős, aprószemíi hálóból ké
szült sapkát húznak, s a nyakán meg
kötik. Mondhatom, nem utolsó látvány 
az ilven hálósapkás fóka! A sipkáról 
erős kötél lóg le, annál fogva oda erő
sítik a csónakhoz és vontatják. A zsák
mányt a ladikok a bárkának adják át. 
A halászok ügyelnek rá, hogy a fókák 
bőre ki ne száradjon és föl ne meleged
jenek, mert könnyen pusztulnak. A ki
száradás miatt sok fóka megvakul, míg 
a bárkából a vízmedencébe kerül. A 
fogság első napjaiban elbusulja magát 
a fóka. Éhségsztrájkot kezd. Nehány 
nap múlva azonban megszokja az új

helyzetet, az éhség is győz és elfogadja 
az eledelt.

__ A fókafogásnál csak,néző voltam,
de akkor kaptam kedvet fókavadászatra. 
Nagyon büszke voltam az első fókára, 
amit lőttem. Gereznáját minden ven
dégemnek meg kellett csodálnia, míg a 
moly ki nem rágta. Azóta minden bii- 
sumi fürdövendég rettenhetetlen fókava
dásszá alakult át. Nem kell hozzá más, 
mint egy jó puska és néhány márka, 
amivel az ember bárkát bérel. Ha a va
dászat sikerrel járt, visszafelé a bárka 
már messziről tülköl, hogy a fotográfus 
idejében ott legyen a kikötő hídon és a 
zsákmánnyal együtt kapja le a vadászt. 
Ha meg elszalasztották a fókát, néma 
csendben sompolyog vissza a kikötőbe 
a kocavadász vitorlása.

— Jól emlékszem, éppen új hold ideje 
volt. Épp olyan sötét volt az éjszaka, 
mint most. A dagály tetőpontját érte, 
mikor vitorlásunk Büsumból kifutott a 
kedvező széllel. A kora hajnali deren
gésben több fóka bukkant fel a bárka 
közelében. Nem lőttem rájuk. Úgy is 
lesüllyedtek volna a mély vízben. A ho
mok padok felé igyekeztünk, amik az 
apállyal szárazra kerülnek. Az egyik 
közelében apró pontok, mozogtak a víz
ben. Jó szem kellett hozzá, hogy valaki 
észre vegye. Nyomban megállót! a bár
ka A vitorlákat csendben lebocsátották, 
a vasmacskát is zajtalanul eresztették 
le. A nagy csöndben a szemfüles fóká
nak elég a legkisebb gyanús zörej, hogy 
víz alá merüljön s akkor fuccs a vadá
szatnak. Arra már nincs dő, hogy más 
homokzátony után nézzen a vadász, a 
fóka meg, ha egyszer gyanút fogott 
ugyanazon apály ideje alatt már nem tér 
vissza oda, ahonnan meglépett.

— Jól imádkoztunk, mert a szél a fó
kák felől fújt. Nosza, lehánytunk ma
gunkról mindent, s belebujtunk valami 
furcsa kosztümbe, amiben alig különböz
tünk valamiben az igazi fókától. Külö
nösen, amikor a csuklyát is fejünkre 
huztuk, hogy csak a szemünk látszott ki. 
Viaszos vászonból készült, egybeszabott 
kabát-nadrág az, mint amilyet gyerekek 
viselnek. Hátul gombolódik. Ebben a 
maskarában száltunk kis lélekvesztőrs. 
Jó nagy kerülővel eveztünk a homokpacT 
felé, amelyről az apály már teljesen le
vitte a vizet. Úgy becsültem, tartott vagy

| két óra hosszáig, míg oda értünk. A ho- 
! mokpad túlsó szélén szálltunk ki. Egy 
ember a csónakban maradt őrnek. Ott 

! hagytuk a hálót is, amivel az elejtett 
i fókát szokták kihalászni. A halászmes-
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ler hosszú szigonyt vett elő a ladikból. 
Sekély vízben ez ugyanazt a szolgálatot 
leszi, mint a háló, feltéve, hogy a fóka 
nyomban kimúlt. Ha még élet van ben
ne, sokszor megszökik a szigonyról is.

- Örökkévalóságnak tetszett, míg ha- 
soncsúszva a fókatanya közelébe értünk. 
Puskáinkra ugyancsak vigyáznunk kel
lett, mert ha homok kerül a csövükbe, 
felrobbannak. Előttünk ötven lépésnyire 
a fókák milsem gyanítva vickándoznak 
a vízben. A halászmester alig észreve
hetően jelt ad. Abban hagyjuk a kú
szást. A hajnali világosságnál jól lát
juk a fiatal fókák ezüstszürke gerezná
ját s a nagyié jü öregek sötétebb ruhá
zatát. A halászmester lassan megindul 
előre. Szakasztott úgy mozgott, mint 
maguk a fókák. Észre is vették nyomban. 
Az ijedősebbek alá is buktak, a fiata
labbak azonban kiváncsian nézték a csu
dalényt. Mikor látták, hogy semmi baji 
sem okoz, neki bátorodtak és kezdtek fe 
léje közeledni. Egyik-másik a partra is 
kimászott s akkor érkezett el a mi pil
lanatunk. Az igazi fókavadász csak go
lyóval dolgozik. Fiatalabb fókáknak 
elég ugyan a sörét is, de öregebben 
könnyen elviszik.

— Két lövés dördült el. Egy fóka olt 
maradt a fövenyen, a másik megsebe
sült ugyan, de még vissza tudott ug
rani a vízbe. Utána a halászmester a

szigonnyal. Beleláboít a vízbe és rövid 
keresés után már döf is. A szigony ve
gén ott a fóka, amely kiadta páráját, j 
Azután újra kezdődik a csalogató ja- I 
ték. A halász ismét átalakul fokává, 
hogy lépre csaljon még néhányat. Nagy 
sokára sikerül is a dolog. Éppen ideje, 
mert a víz, kezd ismét emelkedni s a da
gály nem sokára ellepi a homokzátonyt. 
Második lövésnél gyönyörű nagy pél
dányt találok el a fején. Mint az ólom 
süllyed el menten. A mester hiában ku
tatja a szigonnyal. Oda kiabáljuk a la- 
dikost. Már alig van négyzetméternyi 
száraz hely a homokpadon, de hát csak 
nem hagyjuk ott a zsákmányt, hozzá 
még a legszebb fókát!

— Körülkerítjük hálóval a helyet, j 
ahol az állat elmerült, de üresen jött fel 
a háló. Újabb félórába kerül a második j 
hálóvetés, de az eredmény ugyanaz. A 
zátonynak már csak b búbja látszik ki, 
a többit elnyelte a dagály. Hárman szo
rongunk három tenyérnyi helyen, de 
még egsyzer megpróbáljuk visszahódí-1 
tani a prédát a tenger gyomrából. Las
san, nagyon lassan evezve húzzuk ma
gunk után a hálót és ime, fölbukkan ben- j 
ne az elejtett fóka. Legalább első szem- 
pillantásra annak néztük, holott egy 
ócska matrózcsizma volt. Végtelen un
dorral dobtuk vissza sírjába. Embe- 1

reink már bokáig állnak vízben. A ho
mokpadot teljesen elöntötte a dagály 
árja. Még egy visszavonhatatlanul utol
só hálóhúzás és csakugyan előkerül a 
fóka. Éppen ideje volt, mert a víz azon- 
közben már közeledett térdünkhöz s 
vissza kellett vonulnunk a tenger hullá
mai elől. A fóka megérte a fáradságot, 
mert kereken harmadfél mázsát nyo
mott. Ennek a bőrével büszkélkedtem 
nehány esztendeig. Okvetlenül el kell 
jönnie velem északtengeri fókavadá
szatra, ha izgalmas kalandokban akar 
részesülni!

Újra megigértette velem s én szíve
sen álltam rá. De vajon össze kerülünk-e 
még valaha, hogy megvalósíthassuk, 
amint ott a meleg homokban lustálkodva 
megbeszéltünk? Kerestem, kérdezősköd
tem utána, de senki sem tudott felőle 
biztosat. Tavaly nyáron magánosán za
rándokoltam el Ostiába, arra a helyre, 
ahol éjszakai beszélgetésünk folyt. Még 
a helye sincs már meg. Tíz év alatt vil
lasor épült ott. Minden megváltozik 
ezen a földön, csak a hullámok jönnek 
ma is szakadatlan sorban a part felé. 
Néztem, néztem őket óra számra és 
Stemmerre gondoltam. Vajon nem a bol
dog vadászmezőkön üzi-e a fókát? Ki 
tudná megmondani, hová sodorta őt a 
vihar?

János bácsi Becsben
Bizony, jó pár esztendeje annak, 

hogy ez a furcsa kis história megesett.
János, a kegyelmes úr daliás hu

szárja annak idején sűrűn járt Bécsbe. 
A kegyelmes urat kisérgette. Amíg a 
kegyelmes úr a Burgbani időzött, János 
bácsi az utcán ődöngött vagy pedig a 
sarki kiskorcsmába tért be egy ital bo
rocskára. Cifra gúnyáját sokan megbá
multák s ez Jánost szörnyen büszkévé 
lelte.

Egy alkalommal a kegyelmes úr hosz- 
szabb tanácskozásra hajtatott a Burgba. 
Délfelé járt az idő és János bácsi gyom
rában is delet harangoztak. Takaros kis 
vendéglő hívogatott a sarkon, János 
nem sokat teketóriázott, benyitott az 

ajtón.
— Adjék Isten! . . .
Valamit mormogott a német, de Já 

nos bácsi nem igen értett belőle. Asztal
hoz telepedett s az étlapot böngészte. 
De bizony, nem lett okosabb tőle.

Izzadva ókomulálta az idegen írást.
— Was wünschen Sie? — kérdezi 

tőle a pincér.
János egy kukkot sem ért a beszéd

ből. Ellenben igen, igen éhes.
— Ejnye, a mindenit! Hozzon már va

lami harapnivalót!
Ezt meg a pincér nem értette.
János bácsi nagyokat nyelt. Ádám

csutkája föl-le szaladgált. Finom borjú- 
pecsenye szaga áradt ki a konyháböf. 
János csakl kínlódott, veszkődött önma
gával s egyszer csak fenemód elbődíiil:

— Bee . . . beee . ..
A pincér megrökönyödve nézte a 

bömbölő magyart. De hirtelen föl ragyog 
a képe.

— Ja, ja, Kalbfleisch?
És már hozta is a pecsenyét. No lám, 

j  mégis szót értett a német!
János bácsi csendesen falatozott, de 

belülről szörnyen furdalta valami. Rös- 
i lelkedett a dolgon. No ilyet, hogy még  ̂
bőgni is kellett ebben az idegen város- i

Kerülj engem ! . . .
K e r ü l j  e l  e n g e m , m e n j  t e  m á s  ú t o n ! . . . 

A z  é n  u ta m  v a d ,  s z ö r n y ű  s z é d ü le t ,  
H item  h a lá lo s ,  g ö r c s ö s  ő r ü le t ,  —
Ö r ö k  d ic s ő s é g  s z o m ja  s a jg a t ,  ü z ,
I z z ó  s z iv e m b e n  lá n g g a l  ég  a  tű z ;  
V á g y a k  s u h a n n a k  á t  a  t e lk e m e n ,
S  le g á z o lo m ,  k i  f e l t ö r  e l l e n e m  . . .

K e r ü l j  e l  e n g e m , m e n j  t e  m á s  ú to n !  . . 

M er t  l á s d :  t e  s z é p  v a g y , i f jú  é s  s z e l íd ,  
N e k e d  m o s o ly g ó k  m é g  a z  é j e i d ,  — 
É lh e t s z  v id á m a n , v é d v e ,  b o ld o g a n ,  
S z iv e d b e ‘ c s a k  d a l ,  c s a k  t a v a s z  fo g a n ,
S  h a  k ö d  b o r o n g  is n é h a  t e l k e d e n :  
N a p fé n y  m o s o ly g  á t  t is z ta  k ö n n y e d e n . . .  

K e r ü l j  e l  e n g e m , m e n j  t e  m á s  ú to n !  . . .

H is z  é n  tu d o m , h o g y  e g y  m a r a d s z  v e le m ,  
H a  f ö l d r e  b u k t a t  m a jd  a  k ü z d e l e m :
D e  m é r t  o k o z z a k  a n n y i bú t n e k e d ?  
M in e k  l e g y e n  b ú s  m in d e n  é n e k e d ?  — 
H is z ‘ t e r h e m e t  t e  ú g y  s e  h o r d h a t o d ,
S  e n g e m  m e g ö ln e  n é m a  b á n a t o d  . . .
K e r ü l j  k i  h á t  é s  m e n j  t e  m á s  ú to n ! .  . .

V á g h y -B e n y o v s z k y  P á l .

bán! Ni, hogy vigyorognak feléje jobb
ról is, balról is. Ejnye, az áldóját, őrajta 
biz ne mulasson senki.

Szájat töröl, fizet, de mielőtt távozna, 
összeszedi német tudományát s büsz
kén, kihívóan kiáltja a vigyori társaság 
fel-:

I c h  b in  p e r z s a !
Ez|zel nagy gyorsan elrohant. János 

bácsi megmentette a magyar-becsületet,
Gy. L.

Múzsám: szegényke.
(Verses bírálat Vidor Marcel: M u z s ik á l  a z  É le t  

c. legújabb verseskönyvéről.)
Múzsám:
S z e g é n y k e .  L e l k i  c s o l n a k o n , J ö v e n d ő  m ú lta m .  
E lm ú lt  h o ln a p o m . K i s s é  s z e s z é ly e s ,  z s en g e , s z e n 

d e  n ő .
V e r s e m r e  e n y h e ,  r e n y h e  s z e m fe d ő .  H a lá lb a n  é le t .  
É le tb e n  h a l á l , S z á z s z o r  e l in d u l .  H a z a  n em  t a lá l .  

Múzsám:
S z e g é n y k e .  E m b e r  t e s t i l e g .  C s a k  k é t  s z e m é t  s z é p  
L e l k e  fe s t i  m e g , R ím e k  s z a g o s  v iz é b e '  le r e d ö m .  
A n y á m , A p á m . C s e l é d e m .  S z e r e t ő m . H a lá l 

ig éz ő m .
É le ta la p o m . T é l i  f e l ö l t ő m .  N y á r i  k a la p o m .  
E g y s z e r  s em m im . M á s k o r  m eg  m in d e n e m .
É s n in cs  h a ta lm a m  ő t  le in t e n e m .

Múzsám;
S z e g é n y k e ,  K ö n n y e  p e r m e t e g .  A  l e l k e  jó sá g .  
A r c a  g y e r m e t e g .  S z e n t  k á s a h e g y ,  a m e ly e t  
ó t e s z e k .  N e v e s s e n e k  k i  b á r  a  V á te s z e k .
H ű  c im b o rá m  ő .  N em  h á g y  eg y ed ü l.
F u v o la ,  m e ly  g itá r o n  h e g e d ü l.  É p k é z lá b  M ú zsa , 
I z m o s . É s  d e r é k .  C s a k  f e j é b e n  h iá n y z ik  e g y  
k e r é k .

V a jth ó  L á s z ló ,
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Fölsült . . .
Levelet kap Infanterist Horváth : 

szeretőjétől, a Borbálától. Sok j 
szépet ír a hajadon szarkaláb be
tűivel a vitéznek s levele végén i 
'közli, hogy mihelyt elkészül az új I 
szoknyája, leveteti magát és e?- 
kiildi a fotográfiáját.

Eldicseksziik a gyorek a kaver- 
nában a levéllel, elmondja töviről - 
hegyire, mi van benne. Este tá
bori őrsre osztják be. Pajtásai 
menten elhatározzák, hogy meg
tréfálják. Káplár úr Sajda meg
leste, hogy a háti-zsákjába tette a 
levelet; elcseni onnan, leírja be
lőle a Borbála „atrec'‘-át, aztán 
visszateszi a helyére. Papírt, ce
ruzát kerít s egy bánatos lcvéT- 
ben megírja a hajadonnak, hogy 
elesett a Horváth, agyonütötte ct 
gránát, de azért sohse sírjon, ne 
búsuljon, itt van ö helyette, szíve
sen lesz a szeretője, csak küldje 
el a fényképet, nem is kell várnia, 
míg elkészül az új szoknya, leve- I 
tetheti magát a régiben is.

A bakagyerek egész éjjel szol
gálatban lévén, másnap alszik s ! 
csak harmadnapra írja meg a vá- I 
laszt szerelmes Borbálájának. Am 
a tábori postának is aligha nincs 
érzéke a humor iránt, mert csak 
így érthető meg, hogy Horváth- 
nak a válasza, amelyet 24-én kül- ! 
dött el, előbb odaér a leányzóhoz, 
mint a huncut kápláré, aki már 
két nappal előbb elküldte a csa
lafinta írást. A leánynak helyén az 
esze, tüstént átlátja, hogy itt va

lami turpisság történi, válaszol is ! 
a káplárnak s megszólítás nélkfil 
ilyképp kezdi az írást: „Hogy az a 
kórságos nyavala törgye ki azt a ! 
ragyás pofáját . . .“

Káplár Sajda se tette ki a le- ! 
velct az ablakába. (Nem is tehette j 
ki, mert bár sok mindene volt a 
bigliai kávéménak, de ablaka 
hiányzott . . .)

Találó hasonlat.
A 36. (cseh) ezredet gyáva s 

hazaáruló magatartása miatt fel
oszlatják; hozzánk is kerül belő
lük, minden századunkba néhány 
díszpéldány. A Somogymegyei ín- 

í fanterist Pál találóan jellemzi a 
helyzetet:

A’ má‘ csak ollan, mint ami
kor a kocsit az egyik ló előre 
húzza, a másik meg hátra. A jó 
lovat csak biztati, csak biztati .-.z 
ember, é darabig csak húzza a 

' másik helett is a kocsit, aztan 
egyet gondol, ü is megáll, nem 
húz tovább."

Rangösszehasonlítás:
Kérdem az egyik bakámtól, ki 

nagyobb úr: Böhm Ermolli gene
rális-e, vagy a falujabeli jegyző.

A generális úr — feleli ö 
habozás nélkül, — mert ha ő do
bol tat, több nép megy a dob- | 
szóra, mint ha a jegyzőnk doboltál.

Kire értette?

A zalai ezred tartalékban volt 
a galíciai Kruhowban. Ezredesük I 
állandóan úgy öltözködött (baka- 
nyelven: „úgy volt agyusztálva’ ), 
mint egy közlegény, a disztinkciója 
is el volt takarva s bizony gyak- ' 
ran megesett, hogy a bakák el
mentek mellette s — mórt arcról 
nem ismerték — nem szalutáltak 
neki. Emiatt egyszer nagyon meg
haragudott az ezredparancsnok 
úr, tiszti gyűlést hívott egybe, 
alaposan lehordta a liszteket, 
hogy a legénység nincs megfele
lően kioktatva, egyben kijelen
tette, hogy személyében teszi fe
lelőssé a tiszteket s szigorúan 
megbünteti azt, akinek alantasa 
öt a jövőben nem ismeri meg.

A tisztek még aznap iskolát tar
tanak az altisztekkel, az altisztek 
a legénységgel. Káplár Hajas így 
magyarázta el a veszedelmes pa
rancsot a szakaszban:

Az ezredes úr igen harag- 
szik, mert hogy ti nem szalutáltok 
neki. Hát nem ismeritek az ez
redes urat? Egy ollan jókora em
ber, pléhgallér van a blúzán, meg 
három aranycsillag, aztán egy ollan 
tigrisforma kutyával szokott járni 
(szünet). No hát nem ismeritek azt 
a kutyái?

Az Osztrák gólya.
Gogliia — a k edvességéröl köz

ismert — altábornagy tudatja a 
s zab a,dk a i ezredével, hogy Inspf- 
cirungot fog nálunk tartani. Két 
napon át — szinte pihenő nél
kül talpon az egész legénység, I 
mert hát ki akar tenni magáért I 
a derék bácskai ezred. Harmad- i 
napra tiszta is az árok, helyen ! 
van minden, ragyog a fegyverzet. I 
Délutánomként iskola van: tanul
ják a legények a generális nevét. 
Ncgyednap megérkezik. Megnézi 
az állást, a födözékeket, a dröt- 
akadályl; dícsér mindent, minden
kit.

Egyszerre csak odafordul a hoz
zá legközelebb álló bakához és 
tört magyarsággal, tiszteletreméltó 
igyekezettel kérdi tőle:

— Hogy hívják van engem?
A magyarunk kékül-zöldül, se- 

hogyse jön nyelvére az Excellonz 
neve, pedig még a früstüknél is 
tudta, tanú rá a szomszédja. Közel 
áll hozzá a szakaszparancsnoka, a 
hadnagy; tudja, hogy a gyerek fe- 
ledékenysége miatt neki is orr jár,

tölcsért formál a tenyeréből s úgy 
súgja: „Oszkár Goglia." Földéről a 
megszorult gyerek képe, ki is bö
ki nagy bátran: „Seiner Eszlen. 
cenc Földmarsai Lajdinánd Osz
trák Gólya.'1

Kivágta magát.

Szakadt az eső, mintha csöbör
ből öntötték volna. Feneketlen sár 
volt — Gontowánál — a muszka 
és a pozsonyi hetvenkettősök ál
lása között. Hajnal tájban az egyik 
előállásunknál egy spanyollovasl 
lopott egy muszka és nagy buzgó- 
sággal loholt vele vissza az orosz 
lövészárok felé!

tápp ekkor megy ki az altiszt a 
posztokat vizitálmi s ugyancsak 
összeszidja a bakát, akinek a 
rayonjából sikerült az ellenségnek 
a spanyollovast ellopni s piron- 
gatja, hogy miért nem lőtte le a 
vakmerő tolvajt . . ,

— Nagyobb büntetés ez annak 
— válaszol kajánul mosolyogva a 
csallóközi gyerek —, hogy ilyen 
időben vissza kell neki kecmercg- 
ni, mintha eltaláltam volna , . .

Madarász Viktor: Zách Klára (1860.)
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Fellázítottam anyám kacsáit
Odahaza történt a pusztán.
Dél volt. Ültünk az asztal körül, jó szüleim, jó test

véreim, meg én. A leveses tál már kiürült.
Hát egyszerre csak kinyílt az ajtó és berepült egy 

sült kacsa. Szép, pirosra sült kacsa volt s akkora, mint 
egy kisebb fajta liba. A hátába kés volt szúrva és villa. 
Letelepedett az asztal közepére. Nekiálltunk. Hát ettük, 
ettük a szépen pirosra sült kacsát, amelyik olyan kövér volt, 
hogy csak úgy csepegett alá a zsírja az ember szája szélén. 
(Ne tessék irigykedni!) S amint így esszük, eszegeijiik, 
csak eszembe jut: igazság szerint demekkora disznóság, 
hogy az ember csak azért hizlalja a kacsát, hogy meg
egye és roppant egyoldalú dolog, hogy mindig az emberek 
eszik meg a kacsákat, — soha sem a kacsák az embereket.

S mindjobban felháborodtam ezen. Igen, az ember al
jas, ragadozó . . .  És roppant lelkifurdalásokat kezdtem 
érezni, hogy évek hosszú során át én is gyilkosságok útján 
jutottam legkedvesebb eledeleimhez.

Végül pedig megfogadtam, hogy abba is hagyom a 
kacsaevést, de, sőt kezembe veszem az ügyet és megkísér
lem lebeszélni embertársaimat is a kacsaevésről, bizony. 
S a püspökfalatot és a nyakat, amelyek még az asztal kö
zepén tartózkodtak, már nem is ettem meg, de sőt mind
járt elkezdtem az agitációt, mondtam jóanyámnak:

— Roppant igazságtalan dolog kérem, hogy mindig 
mi együk meg a kacsákat és sohasem megfordítva!

Anyám, — aki pedig jólelkü asszony hírében áll, — 
képzeljék, kinevetett. Ez roppant felbőszített. Sietve be
kaptam egy szelet töltött borjút — ez nem számíthat húa- 
evésnek, a töltött borjú csupa növényi anyag, csak e nö
vényi anyagok körül van egy kis borjú — és kirohantam 
az udvarra: majd iszen csinálok én mindjárt rendet! Igen, 
felvilágosítom a kacsákat, aztán a borjúkat, aztán a disz
nókat, aztán az ökröket. Ha szükségesnek mutatkozik, fel
lázítom őket. Fel én! Nos, fel!

Nem kelleti sokáig keresnem a kacsákat. Ott lefe
tyeltek a vályú körül.

Megállottám a kútnál.

Levettem a kalapomat.
— Tisztelt polgártársak! — Kezdtem.
E megszólítás, úgy látszik, bizalmat keltett bennük.
— Kács, kúcs! — mondták és elkezdtek figyelni, ami 

igen jól esett nekem.
Tisztelt polgártársak, polgártársnők! Kegyetek nem 

is tudják, hogy micsoda gazság történik kegyetekkel. Ke
gyeteket hizlalják, hizlalják . . .

— Háp, háp, háp! — kiabált egy korosabb kacsa.
— Kegyed rosszul sejti, — mondtam, hizlalják, 

de nem azért, hogy kegyetek jól érezzék magukat, 
leket jól érezzék magukat.

Kacs.', kácsá kács, — mondta az öreg.

— Csak várjon! — nyugtattam meg. — Kegyetek kö
zül hetenként eltűnik egy-kettő, ugy-e bizony?

— Kács, kács, kács, kács, — kiabáltak valamennyien.
— No, hála Istennek, csakhogy elismerik. Nos, az az 

egy-kettő a vágóhídra kerül, azoknak elvágják a nyakát, 
a zsírjukat megeszik krumplival.

— Kács, kácsá, kács, háp!
Bizony ez borzasztó. Önök ki vannak szolgáltatva 

az emberi önkénynek. Önöknek tehát, ha nem akarnak el
pusztulni mind egy szálig, öntudatra kell ébredniök, önök
nek meg kell csinálniok a kacsák forradalmát.

Háp, háp, kácsá, káp, — kiabáltak a kacsák lel
kesen.

Minden a legjobb úton haladt.
Azonban c pillanatban megjelent az ajtóban anyám. 

Kezében egy szakajtó kukorica. Megrázta a szakajtót. 
Ugrált a kukorica a szakajtóban, zörgött.

— Ez gyilkosotok! — mondtam a kacsáknak . . .
De azok már nem hallgattak rám, ott hagytak ma

gamra, szaladtak anyám elé, aki jött a kukoricával . . . 
Ott hagytak a faképnél. És kiabáltak: kács, hápá, háp . . .

Hejnye kedveseim: hát érdemes politizálni?

Üzenet . . .
— Ejnye, kedves mester úr, bizony magának már nem 

írhatok. Csak üzenhetek . . .
Sárga fala volt kívül, fehér fala volt hévül, festetten 

padok sorakoztak benne, — ilyen volt a falumbeli iskola. 
Festetlen padokon sok fekete petty: egyik része meg nem 
mozdult — ezek voltak a pocák, másik része ide-oda sza- 
ladozott — ezek voltak a legyek. Az asztal mellett a so
vány mester úr öldögéit, a sarokban kövér kemence álldo
gált. A fekete tábla egyik oldalán piros vonalak szaladtak, 
másikán kockák szorongtak. A vonalas oldalt még csak el
szívleltem, a kockásat de nem szerettem. A mester úr sze
rette a jó száraz kubaszivart, de nemigen jutott hozza: 
drága volt akkor a kubaszivar, öt krajcár; a kemence a 
jó száraz fát szerette s lelhette is kedvét benne; téli időben

a gyereknek minden, de minden nap egy hasáb fával kel
lett kedveskednie neki. És volt akkoriban gyerek elég; öt 
krajcárt jóval kevesebbet látott a mester úr.

A mester úr nagyon jó ember volt, ritkán pofozott, a 
nádpálcát se használta sűrűn, sőt ha elővette, akkor is 
levettette a rosszalkodóval a nadrágot, biztosan azért, hogy 
ne szaggatódjék a nadrág. De bizonyos, hogy csak akkor 
vettette le a jónadrágot a mester úr, ha már nagyon rossz 
volt a gyerek: ha ablakot lőtt be csujzlival; ha sem a sza 
ladó vonalakról nem akart tudni, sem a szorongó kockákról; 
ha elaludt az előadás alatt, vagy nagyon is ébren volt - 
csipkedte a jókat a pad alatt.

A méheket is nagyon szerette a mester úr. Igaz, azok 
gyógyítgatták. Mert közvényes volt szegény mester úr, 
csontos ujjain nagy csomók kegyetlcnkedtek. S csak inon-
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dobatta is csütörtökönként — amikor a gyerekek nem men
tek* iskolába, amikor a mester úr ment a méhek közé: ..Csíp
jetek. csak csípjetek, attól gyógyulok én 
van-e, aki ezt nem tudja9

Mert — 
amikor a méh villámgyorsan

vágja fullánkját az emberbe, hogy elkergesse az icinvke- 
picinyke méreggel, nem rontja az embert, gyógyítja azza
a köszvényt. S mentül több apró doktorka szúrja az em- 
l>ert, antul jobb: ..rajta, no, rajta!”

Mikor hatodikos voltam, egyszer azt kaptuk feladat
nak: ..írassék egy vers!” Na, íratott — sok vers. Én is íi- 
tam. persze. Én ezt a verset írtam:

Kis tengerész vagyok én,
Kicsi hajón járok én.
Kicsi hajóm vitorlás,
Engem mindig hajón láss.
S hogyha nagyon akarok,
Úszni is megtanulok,
Mert ha úszni nem tudnék,
A tengerben elvesznék.

Hanem akkor az egyszer fájdalmas dolog történi ve
lem is. A mester úr azt mondta, nem is hiszi el, hogy ezt 
a jó verset egyedül írtam.

J a j  de n a iv o n  elszom orod tam , am ikor ez t m on d ta a 
mester űr. A szó a torkom ba fűlt, m ég togad kozm  sem  
b írtam ; „de én  ír ta m  kérem , én  írtam .

És szép hangja volt a mester úrnak es gyönyörűen o.- 
gonázott. Olyan hangja volt a mester urnaa, min az őr- 
inának: büszkék is voltak erre a hívek. És volt egy ked
venc gondolata, azt gyakorta elmondogatta. A templomban 
szeretne meghalni, az orgona mellett, ahogy égnék n 
gyertyák, imádkoznak a népek. Hát egyszer — amikor en 
már más keze alá ]ártam, messze földön, nagyvarosban — 
hallom ám. csak elment a templomba a mester ur, mivel 
hívta a harang. Odaült az orgona elé a mester ur. b a pap 
már ott állott az oltár előtt. S csak várta ám a pap majd 
csak kezdi a mester úr. S a hívek is lestek, lesegettek mi
kor szólal meg az orgona. Nem illik templomban tekmt- 
getni, mégis csak muszáj tekinthetni — mester úr ieié 
ha nem szól az orgona, pedig már jó ideje ott a pap az 
oltár előtt. „No, kezdje már mester úr —súgott oda a 
mester úrnak egy legény, kórusbeli. Hanem a mester ur 
nem kezdte. Meg sem mozdult, csak ült, csomós ujjai a 
sírna billentyűkön. Mert bizony akkor már halott volt a 
szegény mester úr. Meghalt a templomban, hirtelen ha
lállal. amilyet oly régóta kívánt, kedves szerszámja az 
orgona mellett. A sudár viaszgyertyák nemes füsttel bú
csúztatták.

Kedves, kedves mester úr, Maga elköltözött ez apró 
földről, miközben én „nagyvárosban más iskolájába jár
tam, pedig — de nagyon szeretnék mondani valamit mes
ter úr. f jártam, jártam az iskolákat, jó iskolát, de rossz 
iskolát is, hiszen az élet iskoláját is be régen járom . . .) 
Ugyan engedje meg mester úr, hogy megüzenjem a szálló 
felhővel: de igazán én írtam azt a verset, mester úr. Igazán 
nem segített senki, kérem, igen szépen, mester úr  . .  .

A természet képtárlatán
Az ősi rögre jertek széjjelnézni,
A leleuénynek gazdag, dús ölére, 
Ahol a földnek forró, drága vére 
í.úktet, kering sok millió fűszálban, 
Hol gazdagabb és csodásabb vi

lág van,
Mint a házakba rejtett emberi!

ff iába, hogy az emberek csak inkább 
Annak hírét, nevét nagyítják,
Ama kisebb, törpébb világnak, 
Amelyben mindent ök formáltak ... 
Az ös Tudás, a Rendszer, Szépség 
Milljom évüket itten élték!

i
itt nem dolgozik senki, aki kontár 
A legparányibb virág is egy oltár, 
Melyen a művész ihletét túlnőve 
E szent világnak teremtő Erője 
Tökéletest alkotva áldozott!

Csak a szemünk itt mindent meg
szokott:

A felhők színét reggel estve 
A kiterjesztett égre festve 
S annyi sok színt ahány virág van 
S amely a levél-erezetben  
Minden tavaszban, minden nyárbon 
S a százados fakoronában 
Tökéletesen egyformán van.
Azt a felséges, csodás rendet, 
Amelyet csupán az teremthet:
Az öserö, mely fölötte áll 
Az öt utánozó embernek.
Vagy ez az ok tán arra éppen, 
Hogy megérdemelt érdemében 
Nem részesült ez ős világ,
Mert az emberkéz ide gyenge 
S egymást dicsérni nem lehetne, 
Mert itt teremnek a csodák?! — 
Az ősi rögre jertek széjjelnézni, 
A televénynek gazdag, dús ölére: 
Kelet szülötte, örök büszkesége,

A koronás Nap mikor meg/elen, 
Nézzétek meg egy ilyen reggelen! 
Amikor az elmúlott é jje l 
Gyémánt-harmatját szórta széjjel 
Az Isten, ez a dús nagy Úr! 
Fényleni kezd a kék azúr,
Ez a boltíves mennyezet 
S a harmat-gyémánt-gyöngyszemek! 
Mondjátok meg, hogy hol van párja  
Melyik ragyogó palotába 
Ennek a kupolás teremnek?!

\z oldalfalon messze, távol 
A leboruló ég aljából 
Kibontakoznak mind a képek,
Az ös Talentum m ester-kezének 
Eredeti ecsetvonási!
Távol kék lő  hegyláncot látni, 
Melynek felszökő nagy magassán 
Hótól fehérlö korona ragyog. 
Közelebb innen zöld dom boldalak, 
ErdökoszorúV, éreti, búzatáblák 
Élénkítik az ős Talentum vásznát! 
S a látókörnek alsó keretjéhez  
K özel a kép már egészen élénk lesz: 
A völg, a rét, a százezer vrág 
A dnak ahoz csodás harmóniát!

■Nézzétek csak az égnek arcát, 
Milyen derülten mosolyog!
És nézzetek a virágok szemébe: 
Hogy kacagnak a Szemükkel azok! 
Fölötte van ez minden emberkéznek 
Minden kép róla halvány másolat. 
Valami titkos, szent paletta 
A színeket itt szüli, ontja 
És egy istenkéz bennük válogat!

S várjatok meg egy másik képet. 
Amely most nincs a tárlaton: 
Ellentétjét c szelídségnek,
Mikor ég s fö ld  haragtól égnrk, 
Vihar jő  szörnyű szárnyakon!

Mikor dúl-fúl az égnek arca 
Sötét felhők gomolygásában  
S reszketésében a fűszálnak 
Haragvó nagy fölindulás van! 
Mikor sok-sok ezer faágak  
Meglendülnek dühök hevében 
És a harag szörnyű villáma 
Vakítóan villan az égen!

ó  ember hol van ennyi színed?
A képet mire elkészíted,
Mig lem ásolod ezeket,
Úgy is elfárad a kezed!
Háthogyha még az első képet,
Ezt kellene alkotni néked,
Ez eredeti első vásznat, —
Már az első ecsetvonásnál 
Itt terajtad kacaghatnának!

Ó ember, amíg másolt képed  
Oly önelégülten dicséred,
J ö j j  el, csak jö jj  az ősi rögre 
Fellelkesülve, gyönyörködve 
S himnuszt dalolj együtt velem, 
Járván e szent hegy-völgyeken! —

Vagy, bár illő a himnusz hangja, 
Amikor le lked  elragadja  
Ez a felséges ős világ,
E képek, eme szent csodák:
Elég csupán egyetlen egy szó,
Egy egész himnusz helyett hangzó, 
Melyben lelked  mindent kimondhat, 
Amit itt átsz csodálatosnak, 
Fenségesnek és nagynak, szépnek:

Csendben a kezed összefonva, 
Áhitatosan imádkozva,
Mikor terád figyel itt minden, 
Mondd ki csak ezt az egy szót: Isten!

Szigethy Ferenc..

É g  a lámpa . . .
Ég a lámpa s ég a lelkem, 
Verset írok — szomorút; 
Odakünn már a kis házra 
Az éjszaka ráborult . . ,

írok . . . írok . . . Ont a betű, 
Mint a percek, perc után . . . 
Hej, csak visszahozni tudnám,
A reggelt az éj után . . .!

Hasztalan vágy . . .  az Időnek 
Csak előre van tele; 
Vándoroljunk hát szegénnyel, 
Vándoroljunk ővele . . .

Mert lám ő is, akárcsak mi: 
Múltba vissza nem talál —
S egykor őt is megállítja 
Nirvána: a halál . . .!

Balatonfüredi Varga Jenő.

GH -**1''** lé )

Dal
Tenéked írtam ezt a dalt,
Nem bánt ha meg nem érti más, 
Oh csak te értsd meg egymagad 
S az nékem  nagy vigasztalás. 
Nem k e ll a taps s a nagyvilág 
Elism erése sem nekem,
Tenéked szól az én dalom  
Én üdvösségem, én egem! 
Ju talm ul én nem szom jazom  
A dicsőséget és babért,
Az én jutalmam édesebb  
S száz dalt írok egy csókodért. 
S a csókos ajk , mely rám nevet 
És két ragyogó szép szemed  
Mit zengő lantom nak súgok, 
Tenéked írtam ezt a dalt!

Zoltán Vilmos.
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Magyar~íörök irányadásai
Irta: Dr. Dömötör Mihály, v. belügyminiszter, a Magyar-török társaság

I.
A szabadságharc utáni 

esztendők
Ha végig tekintünk a török és 

a magyar nemzet történetén, nem 
találunk korszakot, mely alkalma
sabb volna a két nemzet tökéletes 
érdekközösségének tagadhatatlan 
igazolására, mint az 1849-től 1912- 
ig terjedő hatvanhárom esztendő.

Azokban az eseményekben, ame
lyek a fenti idő alatt lezajlottak, 
egyrészt látni fogjuk a közös el
lenségek működésének pusztító ha
tásait, melynek mindkét nemzet 
kárvallottja lön, másrészt fel fog
juk ismerni azokat o végzetes erő
ket, amelyek megakadályozták azt, 
hogy ez a két nemzet a sorsdöntő 
pillanatokban összefogva egymás
segítségére siessen. Ráfogunk döb
benni, hogy a nemzetközi viszony
latokban nincs igazság, — csak 
erő és érdek van, .— és hogy jaj 
azoknak a népeknek, amelyek cse
lekvésüknél ezt az elvet szem elől 
tévesztik, vagy figyelmen kívül 
hagyni kényszeríttetnek.

1. Miklós orosz cár, miután 
Ferencz József osztrák császár 
kérelmére eltiporta a magyr sza
badságot, elérkezettnek látta az 
időt, hogy Oroszország évszázados 
terveit megvalósítsa és immár meg
növekedett étvággyal esett neki 
egy másik turáni népnek, a török
nek.

A magyar szabadságharcról lé
vén szó, a török nemzetnek a ma
gyar emigratióval szemben tanúsí
tott nemes és nagylelkű magatartá
sából megemlékezni annál inkább 
illendő, mert a mai nemzedék em
lékezetében ezeknek az események
nek tudása kezd elhomályosodni, 
mert sajnos még most is vannak, 
olyanok, akik mindarra, ami sza
badságharcunk körébe tartozik, a 
feledés minél sűrűbb fátyolét sze
retnék borítani.

A törökországi magyar emigrá- 
tió legnagyobb részét az a csapat 
alkotá, amely 1849 augusztus 24- 
én reggel 8 órakor lépett török 
földre s melynek létszáma a hozzá 
csatlakozott polgári egyénekkel 
együtt Veres Sándor mérnök és 
honvéd tisztnek „A magyar emig- 
rátió a Keleten" című müvében elő
adottak szerint 3686 egyénből ál
lott, amihez még a lengyel légió 
1200, az olasz légió 700 emberrel 
csatlakozott.

A török nemzet magatartásáról 
az 1849-es magyar emigratióval 
szemben magyar ember, csak mély 
megilletődéssel és soha meg nem 
szűnő hálaérzettel emlékezhetik 
meg, nemcsak azért, mert a török 
Állam a földönfutóvá tett magyar 
szabadság harcosokat évekig ven
dégszeretettel ellátta, hanem azért 
is, mert a török nemzet tekintve 
Oroszország támadó szándékát és 
saját súlyos nemzetközi helyzetét 
az által, hogy az egész világ által

, cserben hagyott magyarság politi- 
! kai menekültjei kiadását austriá- 
| val szemben kereken megtagadta, 

önmagát is nagy veszélynek tette 
| ki. Kétségtelen, hogy azzal a cse- 
í lekedetével, hogy az osztrák csá

szári zsarnokság népjogellenes ön
kényével szemben megvédte a nem
zetközi jogot, magának az emberi 
mívelődés történetében ércnél ma
radandóbb emléket állított.

Az a sok cselszövés, ellenséges
kedés, vérontás, harc és háború, 
mely a török nemzetet hosszú év
tizedeken át még lélekzethez jutni 
sem engedte, voltaképen Oroszor
szág világuralmi törekvéseire ve
zethető vissza. Oroszországban 
tudták, hogy amig az Aldunától- 
Perzsiáig egy erős turáni imperium 
létezik, addig a panslav terjeszke
dés nyugat és dél felé lehetetlen
né van téve. Az oroszok csakhamar 
meg is találták azt az archimedesi 
pontot, ahonnan a török birodal
mat sarkaiból kiemelni reméiték. 
Rájöttek, hogy az út Konstantiná- 
polyba nemcsak földrajzilag, ha
nem politikailag is a Balkánon át 
vezet. A Balkan félsziget lakossá
gának túlnyomó része az 500 éves 
török uralom dacára görög keleti 
vallású szláv maradt. Valamennyi 
szörnyen míveletlen, vallási és 
nemzetiségi türelmetlenségre hajló 
nép. Épen ezt használta fel Orosz
ország a török nemzet balkáni 
uralmának aláaknázására és a 
muszkát jellemző alattomosággal 
fogott tervei végrehajtásához.

Oroszország elsősorban a görög 
keleti püspököket és metropolitá- 
kat használta fel eszközül, akiknek 
működése voltaképen szakadatlan 
árulás és hűtlenség a török állam
mal szemben, melynek alattvalói 
voltak. Ezek papnövendékeikel 
Oroszországba küldték oktatásra, 
ahol nem a türelem és szeretet 
papjaivá, hanem muszka politikai 
ügynökökké képezték ki őket. Ezek 
azután templomaikban a cárért 
imádkoztak s imáikban azt a kité
telt, hogy „jöjjön a te országod" 
úgy értelmezték, hogy jöjjön a 
muszkacár hadserege.

Kapóra jött az oroszoknak az 
európai államok egyrészének az a 
törekvése, hogy Törökországot mo
dern alkotmányjogi intézmények
kel boldogítsák. Ez a szinte bete
ges törekvés, főleg az intézmé
nyek mindenhatóságába és az em
ber számtani egyformaságába ve
tett hitből fakadt, mely a nemzeti, 
faji és művelődési külömbségeket 
figyelmen kívül hagyja. Ilyen volt 
például az a reformjavaslat, hogy 
a krétai kecskepásztoroknak sza
vazati jog adassék. Laveleye Emil 
belga történetíró remek tanulmá
nya a mai Görögország alkotmá
nyos életéről örökbecsű megvilágí
tása e törekvések hiábavalóságá
nak. Ezt a reformtörekvést Orosz
ország példátlan ravaszsággal il-

' lesztetle be terveibe olymódon, 
hogy egyrészt az európai fórumon 
látszólag támogatta azt, másrészt 
azonban a lázadások, zendülések 
és felkelések állandó szításával 
megakadályozta, hogy Törökország 
a reformok megvalósításához fog
jon. Az 1850-51-iki bosnyák és az 
1852-iki montenegrói lázadás már 
ennek az orosz módszernek az 
eredményei. Ámde Oroszország 

| nem -érte be azzal, hogy a Balká- 
j non állandó nyugtalanságokat 

keltsen, hanem a török állam bel- 
I ügyeibe való beavatkozással és a 
j nagyhatalmaknak Törökország el

leni uszításával megakadályozta 
azt, hogy a török a Balkánon ren
det csináljon.

Minthogy az a Miklós cár, aki 
1849-ben segített leverni a magyar 
népet, 1850-ben a balkán népek 
függetlenségi törekvéseinek pártfo
gójaként még sem léphetett fel, 
Oroszország a második számú ál
arcot öltötte magára s egyenlőié 
vallási jelszavakkal, mint a görög 
keleti keresztények védőié mutat
kozik be s a keresztény felekezetek 
torzsalkodását Jeruzsálemben
használja fel arra, hogy Törökor
szágba belekössön. Oroszország 
Jeruzsálemben a görög keletiek 
számára a többi keresztény fele
kezet rovására előjogokat kezdett 
követelni és különösen a római 
katholikusok jogait biztosító Lave- 
lelte féle francia szerződés félre- 
tételét követelte.

Ezzel az orosz kötekedéssei 
szemben Törökország úgy védeke
zett, hogy az európai hatalmakhoz 
s elsősorban az érdekelt Francia- 
országhoz fordult támogatásért s 
ily módon ezeket az államokat ab
ba a helyzetbe hozta, hogy katho- 
likus és protestáns polgáraiknak 
nemzetközi szerződésekkel biztosí- 

: tott jogait az oroszokkal szemben 
ők védjék meg.

Az ílykép készülődő diplomátiai 
csatározásoknál a körülmények 
nem kedveztek Miklós cár tervei
nek. A magyar nemzet jogtalan el- 
tiprása miatt Oroszország ellen az 
ellenszenv általános volt. A görög 
keletiek követelő magatartása fel
ébresztette a többi íelekezet érzé
kenységét s így még azok az ural
kodók sem támogathatták kellően 
Oroszországot, akik előtt a muszka 
kényúr rokonszenves volt. Mind
ezen felül nem volt nehéz észre
venni, hogy a jeruzsálemi kérdés 
csak álarc, mely mögött a cár hó
dító tervei rejtőznek.

Ebben az időben Anglia Orosz
országot tartotta lcgveszedelmc* 
sebb ellenfelének a Keleten. Na
gyon vigyázott tehát a muszka 
medve karmaira. Nagy ügyetlen
ség volt tehát Miklós cár részéről, 
midőn épen Anglia előtt lebben- 
tette fel a terveit eltakaró fátyolt, 
ama nevezetes beszélgetések alkal- 
kalmával, melyek közte és Anglia

íigyv. elnöke.
pétervári követe Seymur között 
1853. január 9-én Helena orosz 
nagyhercegnö teaestélyén és ne
hány nap múlva egy külön kihall
gatás alkalmával lefolytak. Az ek
kor esett cári kijelentések olyanok, 
mint a nyitány, melyben az egész 
dalmű vezérlő motívumai bentfog* 
laltatnak, mert a cár kijelentései
ben is megtaláljuk már annak a 
drámának az alapgondolatait, ame- 

i lyet a cár a török nemzetnek szánt. 
„Beteg ember van a nyakunkon, 
— mondá a cár az angol követ
nek — nagyon beteg ember és 

j nagy szerencsétlenség volna, ha 
egy szép napon meg találna Hal
ni, mielőtt az összes előkészületek 
megtörténtek". A későbbi tárgyalá
sok alkalmával a cár nyíltan meg
mondta, hogy az előkészületek 
alatt Törökország felosztását érti. 
Az angol követ a kitérő válaszára 
azt jegyezte meg: „Ha Anglia és 
én megegyezünk, a többiekre rá 
sem hederitek." A február 21-iki 
kihallgatás alkalmával már azt is 
elárulta, hogy hajlandó lenne 
Konstantinápolyi mint letétemé
nyes megszállani. A Balkán népei 
mint fejedelemségek az ő protecto- 
ralusa alá fognak kerülni. Kis köz
társaságokat nem tűr, mert ezek 
„a Kossuthok, a Mazziniak és a 
többi forradalmár inenhelyei len
nének" Angliának ekkor a zsák
mányból Krétát és Egyptomot 
ajánlotta fel. Erre az ajánlatra úgy 
a követ, mint Anglia kitérő vá
laszt adott s most már utóbbi lé
nyekre támaszkodó bizalmatlan
sággal figyelte Miklós cár további 
lépéseit.

Nagyon érdekes és jellemző 
Ausztria és Poroszország magatar
tása. Bár Miklós imperialista tö
rekvései és Oroszország előnyo
mulása a Balkánon elsősorban 
őket veszélyeztelte s a szláv ve
szedelemmel szemben egyik sem ta
núsított megértést. Ausztria ide- 
oda ingadozott, sőt eleinte úgy vi
selkedett, mintha Oroszország va- 
zullusa lenne. Ennek a hűbéri alá
rendeltségnek Miklós cár az angol 
követ előtt nyíltan kifejezést is 
adott, midőn a követtel február 
21-én folytatott beszélgetés alkal
mával kijelentette, hogy: „ha Orosz 
országról beszélek, épúgy Ausz. 
triával is szólok." Ferencz József 
szeretett volna Miklós cár kedve
ben is eljárni, de a jó katholikus 
hírében is meg akart maradni. 
Ámde a jeruzsálemi felekezeti tör 
zsalkodás ügyében mindkét köve
telménynek megfelelni bajos volt 
Arra szánta el hát magát, hogy 
Törökországnak más téren oln . 
nehézségeket. Az Omer pasa veze
tése alatt álló török haderő 1857. 
végén már készen állott, hogy 
Montenegróban rendel teremtsen. 
A mint ennek B . ben neszét vet
ték, Ausztria rögtön tiltakozott a 
török hadseregnek Montenegróba 
való bevonulása ellen és 1853 ja-
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nuár elején ultimátumot küldőit 
Törökországnak. Ez volt az osztrák 
bosszú a magyar emigránsok ki 
nem adása miatt. Hogy ebben az 
időben milyen volt az osztrák csá
szári körök gondolkodásmódja, ezt 
Prokesch Ősien bárónak Ferencz 
Józsefhez intézeti 1850 iebruár 
10-én kelt emlékirata igazolja, 
mely az európai 1 örökországnak 
Oroszország és Ausztria közötti 
felosztását javasolta. Szerencsére 
nemsokára az Oroszország elleni 
hatalmas európai koalitio körvo
nalai kezdtek kibontakozni s így a 
memorandumból nem lett semmi. 
Ferencz József az Angol-Francia 
szövetséggel szcmbeszállani nem 
mert, Miklós cár ellen fellépni pe
dig nem akart. A mint ezt Péter- 
várotl észrevették, azonnal felve' j 
lödött ott az Oroszországgal rokon 
ausztriai szláv népek Íellázításá- 
nak és Ausztria feldarabolásának 
a terve. Pasknemits és Jomini orosz 
tábornokoknak katonai szakvéle
ménye pedig az volt, hogy az út 
Slambulba Becsen át vezet. Maga 
Miklós cár is foglalkozott ezzel a 
gondolattal, s részére Jomini és 
Sumarokov ily értelmű haditerve- 
ket dolgoztak ki. Bár ennek híre 
Bécsbc is eljutott Ferenc József 
Oroszország ellen döntő lépésre 
nem tudta magát rászánni; mind
össze annyit lett, hogy egy-egy 
megfigyelő hadtestet küldött a 
halárörvédekre cs Erdélybe és IV.. 
Frigyes Vilmos porosz királlyal 
1854 ápril 20-án véd- és dacszö
vetségre lépett. Ezzel úgy Ferencz 
József, mint Frigyes Vilmos világ
történelmi jelentőségű alkalmat 
mulasztottak el, ami annál súlyo
sabb hiba volt, mert Bunsen lon
doni német követ egy bizalmas 
emlékiratában figyelmeztette ural
kodóját, hogy úgy a német egység 
megvalósítása, mint az európai 
egyensúly érdekében ezt a kedve
ző alkalmat használja 'fel Oroszor
szág letörésére oly módon, hogy 
vegyék el Oroszországtól a lcigá- 
zott idegen népek lakta területe
ket. Ámde Frigyes Vilmos Bunsen 
helyett az oroszbarál Bismarckra 
hallgatott és semleges maradt. íme 
így vállik az anlokralák szeszélye 
a népek végzetévé, mert ha akkor 
Ausztria és Németország Anglia 
és Franciaországhoz csatlakozik 
Oroszország 1914-ben, aligha lett 
volna abban a helyzetben, hogy 
őket öt millió katonával megtá
madja.

Franciaországban, mely a már 
említett jcruzsálemi ügyben a leg
közvetlenebbül érintett hatalom 
volt, két körülmény keresztezte 
Miklós cár terveit. Az egyik az 
volt, hogy Miklós cár III. Napó
leont leveleiben következetesen 
„cher ami" kedves barátomnak 
szólította az uralkodók között szo
kásos „monsieur mon frére’* he
lyett. Kérdőre vonatván kijelen
tette, hogy ő az olyan uralkodót, 
aki uralkodási jogát a nemzet aka
ratából eredőnek vallja 111.
Napóleont népszavazással válasz
tották császárrá nem hajlandó 
testvérnek szólítani. Ez a muszka 
ízű legitimálás, mely különben 
még ma is itt-ott dívik, a francia 
közvéleményt Miklós cár ellen in

! gerelte. Ehhez járult, hogy a fran- 
I cia diplomatia, de kivált Drouyn 

de Lhuys francia külügyminiszter 
I Miklós cár háborús szándékait már 
; oly időben felismerték, amikor er- 
| medve karmaira. Nagy ügyetlen- 
i re Európában még senki sem gon- 
| dőlt. A francia külügyi kormány 

ehhez képest azt a tanácsot adta a 
török kormánynak, hogy tanúsítsa
nak engedékenységei, mert így az 
oroszok mindig követelőbbekké 
lesznek.

Az események fényesen igazol
ták a francia külügyminiszter elő- 

I relátását. A cár Menesikoff herce
get ultimátumszerű instructiókkal 

! küldte Slambulba, még pedig,
! hogy a kiküldetés fenyegető jellege 
■ minél jobban kidomborodjék, hadi- 
I hajón. Menesikoff kiküldetése cél

ját külömben fellépési modora is 
elárulta. Azzal kezdte, hogy az 
c-osz követség előtt a Stambulban 
lakó nagyszámú görög-keleti val
lási! lakosok sorából felbérelt egyé
nekkel állandó tüntetéseket ren- 
deztetett Stambul utcáin Oroszor
szág mellett. ,,Részeg korhelyban- 
dák — írja Veres Sándor, mint 
szemtanú már idézett müvében -- 
zenekíséretében járnak az utcákon 
s az őrjáratokkal itt-ott összetűz
nek. A görögök és szlávok tombol
nak, zsebpisztolyaikból lődöznek, 
tői delik az ablakokat, kihívó elbi- 
zakodással gúnyolják és fenyegetik 
nem csak a törököket, de az euró
paiakat is. Március 13-án csaknem 
zendülést idézlek elő. Galatán a 
török rendőrség közbelépett, de 
akkor az ablakokból éles töltéssel 
lőttek rájuk. Ugyané napon görög 
nemzeti öltözetben végig ment né
hány száz ifjú Peru utcáin, a 
muszka követségi palota előtt fel
sorakozott és hurrah! vivát! kiál
lásokkal üdvözlő Mencsikoffot és 
Miklós cárt. Oly kihívó magavise
letét tanúsítottak a törökök irá
nyában, melyet semmi más kor
mány a világon büntetlenül el nem 
nézne. Bámulnunk kell a töröknek 
kimeríthetetlen türelmén, hogy a 
fentemlílett s azután még több íz
ben ismételt tüntetéseket fegyver
rel is meg nem gátolta. Görög 
matrózok, házalók, naplopók, rab
lók és orgyilkosok e keveréke fa
natizálva muszka ügynökök és buta 
vakbuzgó papok által, útón-útfélen 
bántalmazza a törököket, sőt az 
idegen európaikat is; kihívó szem
telenségük kiállhatatlanná lett."

Menesikoff személyes magatartá
sával is gondoskodott róla, hogy a 
török kormány türelmét kemény 
próbára tegye. Március 2-án az öl 
teljes díszben fogadó Mellemet Ali 
pasa nagyvezér előtt felöltőben s 
lovagló ostorral a kezében me
részkedett megjelenni; május 13-án 
pedig betolakodott Abdul Mejid 
szultán palotájába, s követelte, 
hogy a szultán őt ofgadja. Ez meg 
is történt, azonban a kellő rendre
utasítás kíséretében, amennyiben a 
szultán Mencsikoffot miniszterei
hez utasította. Mikor ez felelni 
akart, a szultán előtt a függönyök 
összecsapódtak, s egy megjelent 
udvari tisztviselő közölte vele, 
hogy várja be a palotába érkező 
minisztereket.

Menesikoff követeléseinek lénye- |

ge abban állott, hogy a török kor
mány vonjon vissza minden olyan 
rendeletét, amely az oroszok' sze
rint a görög keletieket megillető 
előjogokat sérti, ismerje el a görög 
keletieknek a bethlehemi templom
ra támasztott igényét és a görög 
keletiek minden követelését bizto
sítsa szerződésileg. Erre nézve 
Menesikoff egy körmönfont szer
ződés tervezetet is hozott magával, 
amely a cárt az összes keresztény 
török alattvalók védnökévé teszi.

Az egész világ elámult ekkora 
orosz vakmerőségen. Lord Stratford 
május 9-én kihallgatásra jelentke
zett a szultánnál s felhívta ügyei
mét arra, hogy az orosz követelé
sek teljesítése sonverenitáttá ve
szélyezteti. Egyben bejelentette, 
hogy Oroszországgal szemben 
Anglia földközi tengeri flottája 
rendelkezésre áll. Az angol követ 
kezdeményezésére május 20-ára 
összeült követi tanácskozáson An
glia, Franciaország, Poroszország 
és Ausztria meghatalmazottja egy
hangúlag kijelentették, hogy „oly 
kérdésben, mely a szultán ő fel
sége szabad elhatározásait, és son- 
verainitását oly közelről érintik, 
Reschid pasa ő excellenciája a 
legjobban fogja tudni, hogy mit 
kell cselekednie." Ezt a határoza
tot a követek úgy Reschid pasa 
külügyminiszterrel, mint Mencsi- 
koffal közölték. Ezzel Oroszország 
diplomatái elszigeteltsége befeje
zett ténnyé vált,

A török kormány erre visszauta
sította Menesikoff május 18-iki 
sértő hangú jegyzékében foglalt 
követeléseit és megtagadta a Men- 
csikoff által május 20-án ultimá
tum alakjában megküldött javas
lat elfogadását.

Miklós cár jórészt Mencsikoff- 
nak, aki másnap az egész követ
ségi személyzettel együtt elhagyta 
Stambult, köszönhette, hogy Orosz
ország mielőtt az első puskalövés 
eldördült, máris teljes erkölcsi ve. 
reséget szenvedett. Nesselrode grót 
orosz külügyminiszter május 3l-én 
kelt I* -schid pasához intézett leve
lét, melyben utóbbit felhívja, hogy 
Mén sík ff javaslatát nyolc nap 
alatt ja alá, különben az orosz 
csapatok átlépik a határt, az egész 
európai közvélemény, mint az orosz 
részről erőszakosan és jogtalanul 
felidézett háború csinálást, osztat
lan felháborodással fogadta.

1853 julius 2-án Gorcsakov ve
zetése alatt két orosz hadtest be
hatol Moldvába [s olt hatalmába 
ejti a kormányzatot, miáltal az 
oláhoknak csakhamar alkalmuk 
nyílott a muszka szabadsággal kö
zelebbről megismerkedni. Két na- 
ra rá a török kormány hivatalos 
lapjában felhívta Gorcsakoffot 
Moldva kiürítésére s a török hadak 
fővezérét Omer pasát utasította, 
hogy amennyiben Gorcsakoff 
Moldvát 14 nap alatt ki nem üríti, 
kezdje meg az ellenségeskedést. 
Ezek október 23-an meg is kezdőd
tek, melyek során az oroszokat a 
vereségek egész sorozata érte. A 
sors, amelyet Miklós cár oly köny- 
nyelmüen kihívott, már útban volt. 
Az egyesült Angol-Francia hajóhad 
1854 január 3-án befut a Fekete 
tengerbe. Február 12-én Anglia és '

i Franciaország Törökországgal
Oroszország ellen szövetségre lép. 

. nek, melyben kötelezik magukat, 
; hogy a hajóhadon kívül Törökor

szágot szárazföldi csapatokkal is 
támogatni fogják; Oroszországnak
pedig megizenték a háborút.

Minthogy az orosz hadsereg át
kelése a Dunán a török harsereg 
vitéz ellentállásán meghiúsult, az 
oroszoknak voltaképen kapóra jött 
Ausztriának június 3-iki távirata, 
melyben Oroszországnak az aldu- 
nai fejedelemségek kiürítését ajánl
ja, miért is julius havában az al- 
dunai hadseregének visszavonása 
mellett Oroszország haderejét a 
krimi félszigeten összpontosította.

A szövetségesek a julius 18-án 
tartott haditanácsban elhatározták, 
hogy az oroszokat a krimi félszi
geten támadják meg s Sebastopoll 
ostrommal beveszik. A háborúnak 
az ellenség által választott csata
térre való áttétele úgy stratégiai, 
mint politikai hiba volt. A szövet
ségesek szeptember 19-iki partra
szállásuk és az Alma folyó men
tén vívott fölényes győzelmük után 
a krimi félsziget délnyugaton ol
dalán fekvő Sebastopolt vették 
ostrom alá, melyet időközben 
Todleben orosz tábornok rendkívül 
megerősített. A szövetségesek a 
várost csak a déli oldaláról vették 
ostrom alá s így az oroszok észak 
felől a várat újabb csapatokkal és 
hadianyagokkal akadálytalanul el
láthatták. Ha a szövetségesek e 
helyett megszállók volna azt a 
keskeny földnyelvet, amely a fél
szigetet a szárazfölddel összeköti, 
tekintve, hogy a fekete tengeri 
orosz hajóhad iSebastopolból az 
egyesült angol-francia hajóhad os
tromzára folytán ki nem mozdul
hatott, a félszigeten rekedt tekinté
lyes haderő az egész háború to
vábbi folyamára hasznavehetetlen
né válik. De politikai szempontból 
is hiba volt az oroszoknak kedve
ző hadszíntér megválasztása, mert 
az győzelem esetén is az orosz 
haderő csak egy részének a meg
bénítását és csak a krimai félszi
get meghódítását jelentette a nél
kül, hogy Oroszországon halálos 
sebet ejtsen. Ha ellenben a félszi
get cernirozása után a szövetsége
sek az orosz járam alatt nyögő né
pek felszabadításának hatalmas 
jelszavával, amint azt Kossuth La
jos javasolta, az általuk válasz
tott helyen támadják meg Orosz
országot és a lengyelek, finnek, 
tatárok, a Kaukázus és az ázsiai 
Oroszország turáni népeinek fel
szabadításához fognak, ennek a 
győztes háborúnak az eredménye 
az elértnél sokkal maradandóbb 
lett volna.

Sebasttopol ostroma a Malakoíf 
toronynak 1855 szeptember 8-án 
bekövetkezett elestével befejezést 
nyert, mert az oroszok a várat 
kénytelenek voltak kiüríteni. Ez
zel a krimi háború befejezéséhez 
közeledett. Ámde ennek a nagy 
áldozatokat kívánó háborúnak po
litikai eredményei nem állottak 
arányban a szövetségesek fényes 
katonai teljesítményeivel.

(Folytatjuk,
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VII.
A szédüliéses kábulatból kiálto

zás, káromkodás és rohanó léptek 
zaja verte fel a kapitányt.

A fedélzet hátsó részében, az 
óriási kémények mögött ismét va
lami váratlan történt.

A kapitány gyors léptekkel sie
tett a szokatlan zaj irányába, mi
közben boszusan gondolta, vagy 
félig mondta is, hogy „miféle el
átkozott nap ez, amikor minden 
(összetorlódik és minden órában 
történik valami rendkívüli?"

A kapitány a helyszínre érke
zett.

A látvány valóba/n rendkívüli 
volt.

Egy óriási dalmát matrózzal, 
akit általában csak „Pesce Cane"- 
nak, azaz Cápának hívtak, három 
másik matróz dulakodott, de szem
mel láthatólag nem bírtak vele.

Egy pádon, mindjárt az óriási 
kötélcsomók mellett, ahol a dula
kodás folyt: a fehér Clara ült ha
lálsápadt arccal, piheigö kebellel, 
kibontott hajjal!, lehunyt szemek
kel, félig ébren, félig eszméletle
nül.

A kapitány harsányan a dula
kodókra kiáltott:

— Permai — Állj!
Erre a matrózok egy pillanatra 

abba hagyták a dulaikodási és 
egyikük a kapitány elé ugrott:

— Jelentem állá 3 3 an Pesce 
Cane részeg , . , Illetlenül, csúnyán 
viselkedett a Signorináv.il . . Erő
szakkal, megölelte megcsókolta 
és . . .  a Signorioa sikoltott 
ekkor mi Pesce Ca».cra rohan
tunk, hogy megfékezzük.

A matrózról rongyokban lógott 
a matróz-ing. Arca két helyen 
vé*-es. Fedetlen melléből szintén 
vér szivárgott, mely zuzódástól 
harapástól származott.

Aki Pesce Cane baromi erejét 
ismerte: nem csodálkozott rajta. 
Pesce Cane kezeiből nehéz volt 
szabadulni, A három matróz sem 
volt utolsó legény, de Pesce Ca- 
neval — a förtelmes cápával —

A KOMAROMI RAB
Irta: Szegedy László.

még részegsége ellenére sem bír
tak.

A kapitány szinte magánkívül 
volt a dühtől.

Ilyen gazság, ilyen aljas me
rénylet még nem történt a hajón.

Dühtől reszketve, sápadtan, 
vésztjósolóan, félelmetes hangon 
tört rá a részeg matrózra:

— Állj ide!
Pesce Cane a pillanat lenyűgöző 

hatalma alatt nem mert ellen
kezni.

Fejét sunyítva, mintegy ökle- 
lésre készen, bivalymódra megi 
szegve, közeledett a kapitány felé.

Mikor a kapitány elé ért, vér
aláfutásos szemmel, zavaros tekin
tettel nézett a kapitányra.

— Commanda signore Capitano!
Parancsoljon kapitány úr!

A kapitány szinte tajtékzott a 
dühtől. Híres volt fegyelmezett 
idegeiről, de az indulat most elra
gadta.

__ Porco! — Porco Maladetto!
— Disznó! — Átkozott disznó! — 
kiáltott magánkívül az óriási dal- 
mátra. És szavaival jóformán egy
idejűleg — vagy jobban mondva — 
még a szavak csengése közben — 
oly erővel ütötte arcul kétszer 
egymásután, hogy az óriás dalmát 
hátra tántorodott és majdnem ösz- 
szeesett.

De a vad nyers erő győzött az 
ütésen és győzött a részegségen.

Pesce Cane pillanatok alatt ösz- 
szeszedte magát és dühtől eltor
zult arccal, vérben forgó ragadozó
szemekkel rohant a kapitányra, 
Pesce Cane valósággal megvadult, 
őrjöngött.

Két matróz elibe ugrott, de vesz
tükre. Az egyiket felrúgta, a má
sikat gyomron bokszolta. Minda- 
kettő félájultan esett össze. A har
madik matróz segítségért futott.

A kapitány egyedül maradt a té- 
bolyodottnak látszó óriással.

Mellette ült a pádon, félig alél- 
tan, halálrarémült arccal, felbom
lott hajjal a fehér arcú Clara. 
Olyan volt, mint egy haldokló an
gyal a legendás Ilion valamelyik

babérlombos szigetén. Összegyü- 
rött fehér blúzán a részeg dalmát- 
óriás piszkos kezeinek szennyes 
nyoma,

A kapitány és a dalmát között 
nagy köteg szurtos zsíros kötél
csomó,

A közelben egy lélek sem mutat
kozott,

A napnak ebben a szakában a 
matrózoknak ezen a tájon nem 
volt semmi dolguk,

A hajó utasai közül a forró ké
mények közelébe senkisem kíván
kozott.

A második kapitány a hajó
hídon volt, de onnét nem láthatott 
a kémények mögé.

A harmadik kapitány kabinjában 
pihent.

A vén kormányos csöndesen pi- 
pázgatott és éberen ügyelt a kor
mánykerékre.

A legénység egyrésze szigorúan 
megszabott helyeken végezte szol
gálatát.

A pihen,ö-órás matrózok a pince- 
szerü hajófenékben aludtak vagy 
kártyáztak.

A két leütött matróz keservesen 
nyögött és egyikük sem birt még 
talpra állni.

A harmadik matróz segítségért 
futott, de az csak hosszú percek 
múlva érkezhetett meg.

És itt, az elhagyatott kémények 
mögött, pillanatok alatt készült le
játszódni egy véres-halálos tragé
dia.

, , . Pesce Cane előregörbült hát
tal, harapásra torzult állkapcsok
kal és marcangolásra görbült újak
kal, kissé begörbített térdekkel, ra
gadozókra emlékeztető óvatos 
macskalégzésekkel közeledett a 
kapitány felé.

Társai titokban suttogták róla, 
Hogy így rohant egyszer egyik el
lenfelére, akinek vadállatmódjára 
átharapta torkát és nyomban utá
na, mint valami pelyhet, a ten
gerbe dobta.

A kapitány hátulsó zsebébe 
nyúlt, hogy elővegye Browningját.

Elsápadt. A revolver nem volt 
nála . . .

Mit tehetett hát? Menekülni?
Ha ezt tenné: tekintélyének és 

karriérjének örökre vége volna!
Egy hajóskapitány, aki egyúttal 

talpig férfi, ilyen helyzetben in-, 
kább százszor a biztos halált vá
lasztja, mint a gyáva menekülést.

A kapitány tehát állt nyugod
tan és rendületlenül. Várta a 
szörnyű összecsapást.

pesce Cane fújtatva, hörögve, 
fogait csattogtatva rohant a ka
pitányra.

A kapitány egy lépést hátrált 
és acélos öklével a dühöngő óriás 
állcsontja alá vágott.

iszonyú „Knock out" volt!
Ahol Pesce Cane marcangolásra 

görbített medve mancsai a kapi
tány torkát akartájk öspzemor- 
zsolni: ott a hirtelen hátralépö ka
pitánynak csak előrelendülö ököl
csapásával találkozott, mely pö
rölyként zuhant alsó állkapcsa alá.

Pesce Cane felbukfencezett. 
Szájából véres hab tört elő. Éppen 
káromkodni akart, amikor az 
iszonyú „Knock out" érte és nyel
ve az összecsapódó állkapcsok 
közé került.

A helyzet azonban még csak 
most vált igazán szörnyűvé,

Pesce Cane talpra ugrott. Hör- 
gött rekedten üvöltött, torkából 
forró gőz és artikulálatlan indu
latszavak törtek elő.

A kapitánynak e pillanat úgy 
tűnt fel, mintha oldalt egy fe
hér árny suhant volna el. Tuda 
tában csak homályosan ködlötl, 
hogy a fehér árny talán a „hal
dokló fehér angyal" leheteti.

Annyi ideje sem volt azonban, 
hogy homályos sejtelméről egy 
pillantással meggyőződjön.

Aki életében szemben állt már 
kész állati ragadozóval: az tud
ja, hogy ilyen helyzetben egy 
könnyelműen elvesztegetett pilla
natnak a tizedrészét is életével 
fizetheti meg az illető,

A kapitány merőn figyelte szőr-
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nyű támadójának minden mozdu
latát,

Pesce Cane élesre fent „has- 
bontogalót" vett elő.

Ij*y nevezik az olaszok a félel
metes görbekést, amellyel halálos 
párbajaikat szokták megvívni, ha 
ökleik már elfáradtak és valami 
miatt nagyon komolyan összekü- 
lömböznek.

A kapitány helyzete reményte
lennek látszott.

Egy ugrás — és a szörnyű görbe
kés már elvégezte borzalmas fel
adatát . . .

Ez ellen nem sokat használha
tott sem a halálos elszánás, sem 
az acélos ökölcsapás.

Az óriási dalmát már mérlegelte 
az ugrás esélyeit.

Már szinte ugrott is, amikor há
tulról egy kéz ragadta meg mat
rózgallérját és egy hatalmas cson
tos ököl sújtott fejére.

Az ütés összezúzó erejű, szinte 
valószínűtlen hatású volt.

Pesce Cane, az óriási termetű 
és bivalyerejü dalinál hörögve te
rült el a földön. Látni lehetett, 
hogy saját erejéből egyhamar nem 
fog talpra állni.

És ott állott mellette komoran, 
fenségesen sötét arccal, ezüstsövé- 
nyes hosszú hajjal és szakállal az 
öreg kormányos, aki az óriást 
egyetlen ökölcsapással leütötte.

Úgy nézett ki áldozata fölött, 
mint a megtorlás remekbe faragott 
arkangyala. De lángpallosa nem 
kezében volt, hanem szemében lo
bogott . . .

Jóformán a szörnyű ökölcsapás
sal egyidejűleg, de néhány másod
perccel mégis későbben, jeleni meg 
az események színhelyén lélek
vesztő rohanással a harmadik ka
pitány három matrózzal és Clara 
atyjával: mr. Ladislaus Blackbusy 
indiai ezredessel.

Ahoz, hogy a végső kifejlést tisz
tán lássák: még éppen jókor érkez
tek. De ahoz, hogy az öreg kormá
nyos beleavatkozása nélkül a kapi
tányt megmentsék: már éppen 
későn.

Mert az öreg kormányos szörnyű 
ökölcsapása nélkül, kétségtelenül 
csak annak az iszonyú és emberileg 
el nem hárítható pillanatnak leltek 
volna tanúi: amikor az örjöntjo 
dalmát matróz görbe kése a kapi
tány testét felhasit,’-i . .

Mindenki a rettenetes hatás 
alatt állott és szót', inul egymásra 
bámulta!.. É, mikor a ' anguik 
megjött: értelmetlen szavak zápo
rával ostromolták egymást és u 
kapitányt.

A kapitány halványan, megren
dülve, de érces hangon osztogatta ] 
a parancsokat:

— Kötözzétek meg! . . , Vigyétek ; 
a „hármas" pincebörtönbe . . ,

„hármas pincebörtön jófor- | 
mán nem volt egyéb, mint egy na. 
í -  i .V ajta vaskoporsó. Ide csak a 
legsúlyosabban vétkezőket szokták 
zárni, akiket megérkezéskor meg
kötözve adnak át a büntető tör
vényszéknek. Az idezárt rab sorsa, 
a hajó útja alatt, tulajdonképen 
nem volt más, mint az "élve elte
mettetésnek egy Bizarr neme , .

Ha a bűnöst véletlenül olyankor 
zárták be, mikor a hajó még he
tekig úton volt: akkor a „vasko
porsó" rabja rendszerint megőrült, 
vagy örökre eszelős lett, mire a 
szárazföldi hatóságoknak átadták.

Középkorra emlékeztető, ször
nyű, barbár büntetési mód volt 
ez: de az elvadult lelkű, fékez- 
hetetlen jellemű matróz hadat 
csak ilyen elrettentő példákkal le
hetett féken tartani.

A kapitány most a fedélzeten 
fetrengő két matrózra mutatott, 
akiket a dalmát óriás ütött le és 
a harmadik kapitányhoz fordult: 

—. Vitesse szegényeket a hajó
kórházba.

Ezalatt a matrózok a félig ájult 
Pesce Canera vetették magukat. 
Pesce Cane még kezeiben szoron
gatta az élesrefent görbekést, de 
ellenállásra nem gondolt. Az ököl
csapás — mint a matrózok egy- 
másközött mondták — „kikészí- 
tette'* öt. A matrózok erősen hát
rakötözték Pesce Cane kezeit és 
vonszolni kezdték.

A kapitány az öreg kormányos
hoz lépett. Melegen megrázta ke
zét és hirtelen indulattal megölel
te, megcsókolta. Utána elfogódott 
hangon megszólalt:

— Köszönöm drága jó öreg ba
rátom! íme: most már harmad
szor mentetted meg az életemet ...

Az öreg kormányos — mintha 
valami láthatatlan belső láz gyö
törte volna reszketni kezdett. 
Nem tudott megszólalni, csak a 
kezével intett kicsinylö, elhárító 
mozdulatot.

A kapitány nem engedte:
— Hát talán már nem emlék

szel Calaniára? Nem emlékszel I 
arra a csinos kis éjjeli kalandra, j 
amikor a Strelto dél Dianoloban | 
— az „Ördög Szorosában három 
ismeretlen bandita megtámadott — j  
és te öreg fibarátom, mint valami ' 
láthatatlan Gondviselés hirtelen 
ott termettéi és puszta ököííel 
szétverted őket?

— És nem eméksáel a Nápolyi 
„Via dei Ladri"-ra — a „Tolvajok 
Utcájára", ahol ismeretlen bi
tangok hurkot dobtak a nyakam
ba és ahol megint csak a te várat
lan megjelenésed mentette meg az 
életemet? Bizony-bizony drága 
öreg barátom: örökre adósod mara
dok én neked!

Ekkor az indiai ezredes lépett t 
hozzájuk és legnagyobb bámula- 
lukra, folyékony magyar nyélven 
szólalt meg:

— Engedje meg kedves főkormá
nyos, hogy cn is melegen megráz
zam a kezét . . .  A kapitánynak 
majd csak azután gratulálok . .
No: ez aztán kész! Soha még ilyen 
öklöt mióta a világot járom
A mészáros taglóval nem üti le 
különben a vágómarhát, mint 
.ahogy ezt a baromi dalmatát le- 
íitötte . . . Ezzel az ütéssel An
gliában tízezer fontot nyerhetne a 
„National" box Match-en . . .  Nem 
is értem, hogy mit keres maga a 
kormánykerék mellett, amikor 
boxolással vagyonokat keres- 

, ne ' • -1 És micsoda világszen. 
zició enne, ha ezzel a lengő ősz 
hajával és szakáiéval box match-

re menne . , . Micsoda plakátok 
hirdetnék a fölléptét! „A hatvan
éves magyar világboxoló . . . Ed
dig még nem győzte le senki . . . 
Tízezer font ma . . . hogy is híj- 
ják , . . legyőzőjének , . ."

— Hajós János vagyok — szólt 
közbe szerényen a főkormányos.

Igen — folytatta a magyarul 
beszélő „indiai ezredes*' — tehát 
tízezer font a magyar világbajnok, 
Mr. John Hoyos, legyőzőjének ..  .

A kapitány mosolygott. A vén 
kormányosnak azonban egy arc
izma sem mozdult.

— Figyeljen ide kedves öreg ba
rátom — fűzte tovább az indiai 
ezredes — egészen komoly ajánla
tot teszek Önnek: Ha sok pénzt 
akar keresni öreg napjaira: elvi
szem magammal Londonba és ott 
a sportkörök figyelmébe ajánlom. 
Egy hónap múlva fejedelem mód
jára fogják ünnepelni . , . Nos: ke
zet rá: eljön velem?

— — Itt a helyem a hajón — és 
a kapitányom mellett — szólt sze
rényen, de ünnepélyesen az öreg 
kormányos — és jelentőségteljesen 
a kapitányra pillantott.

A kapitány hálás mosollyal és 
megértő fejbólintással viszonozta 
az öreg kormányos kijelentését és 
az ezredes felé fordult:

— Bizony, ne is fárassza magát 
kedves ezredes. Én és öreg bará
tom már csak együtt maradunk . .. 
Tudja: a tengerészbabona azt tart
ja, hogyha két jó pajtás közül az 
egyik ott hagyja a másikat: akkor 
a másik a tengeren keresztül megy 
utána . . .  És — nem is igazi ten
gerész, aki nem babonás.

— All right — szólt fejcsóvál
va az ezredes — all right — ma
radjanak hát együtt. Ezt most- 
már nem feszegetem. De valamit 
még nekem is el kell mondanom. 
De figyeljen öreg barátom! Hall
gathatja maga is kapitány . . ,

„Utólérhetetlen, csodálatos,
pompás ütés volt ez a mai __
kezdte az ezredes. így ütni csak
egyetlenegy ember tudott, __ egy
huszonkét éves tacskó harminc- 
három évvel ezelőtt . . .  És tudja-e 
öreg barátom —szólt az ezredes 
emelkedettebb hangon és fürké
szően az öreg kormányos szemébe 
nézve —, ludja-e, kit ütött le ez 
a tacskó egyetlen ökölcsapással, 
éppen úgy, mint ma a dalmát óri
ást? Engem, öreg barátom, en
gem . . ,

Az öreg kormányos alig észre
vehetően összerezzent. Az ezredes 
csekély szünetel tartott. Tekintete 
akaratlanul is révedező lett, mint 
ha harminchárom év ködös távo
lába akarna tekinteni. Kis szünet 
után tovább beszélt:

„Nézzenek végig rajtam: Ugye: 
ma sem vagyok még utolsó legény, 
pedig már jól a hatvanas éveket 
taposom . . .'*

Az ezredes büszkén kifeszítette 
domború mellét és kihúzta májas 
csontos termetét, Széles villáival, 
hatalmas ökleivel, szikár, erőteljes 
karcsú termetével valóban olyan 
volt, mint aki még ma is könnye
dén összetörné egy-egy fiatalabb

„Gondolhatják, — folytatta az 
ezredes — hogy harminc évvel ez 
előtt még inkább valaki voltam. És 
ez a huszonkét éves kölyök egyel 
len ütéssel összezúzott . . . Azóta 
az egész világon keresem ezt a 
fickót . . . Bezárták . . . meg
szökött . . . eltűnt . . . Pedig még- 
egyszer találkoznom kell vele . . . 
Találkoznom kell vele bármi tör
ténik is, mert . . . elszámolásunk 
nem volt tökéletes. . .  és — itt uz 
ezredes arca beárnyékolódott, te
kintete elkomorult — mert megma
gyarázhatatlan sugallat, mondja, 
hogy véle egyidőben még valakire 
rátalálok, aki nagyon-nagyon kö
zel áll a szívemhez, aki legked 
vesebbem volt a Földön és akit 
tizennyolc év óta az egész világon 
hiába keresek . . .

Az ezredes karját egy gyöngéd 
leánykéz fogta meg; Clara volt, az 
ezredes egyetlen leánya.

— Drága apus ne izgasd fel ma
gad . . . Tudod mennyire árt . . 
Tudod az orvos mennyire meg
tiltotta . . .

Az ezredes hátra fordult. Kar
jaiba kapta Clárát, mint egy gyer
meket és halvány arcát csókokkal 
borította el.

A kapitány kedvesen, moso
lyogva lépett Clára elé:

— Minden hódolatom, minden 
szeretetem az Öné, a Kárpátia an
gyaláé, — aki oly hősiesen meg
mentette életemet. Ha drága Gio- 
vanninám ezt otthon megudja: 
imáiba foglalja az ön nevét . . .

Az ezredes csodálkozva nézett a 
kapitányra és Clárara, A kapitány 
inagyarázólag folytatta:

—'Igen, kedves ezredes, Isten 
után és a derék kormányos után 
elsősorban az Ön leányának kö
szönhetem életemet . . . mert ö 
volt az, aki a veszély pillanatában 
a kormányosért futott . . . Ezt ak
kor csak olyan káprázatszerüleg 
láttam, de most már bizonyosan 
tudom,

—Hát hogyan!? — kiáltott fel 
az ezredes — Clára itt volt? Egy 
ilyen borzalmas és durva dulako
dás színhelyén? Leányához fordult 
és hangjában erőltetett katonás 
szigorúság csengett.

Clára, hogy kerültél te ide? 
Mit kerestél te a matrózok vere
kedő tanyáján?

Clára, hogy kerültél te ide? 
Clára elpirult és zavarodottan, 

tanácstalanul nézett körül.
A kapitány gyöngéden félrevonta 

az ezredest:
'Pesce Cane, a részeg vadállat 

az ön leányát támadta meg . . . 
Három másik matróz Pesce Canet 
akarta lefogni . . . Káromkodás, ki
áltozás hallatszott verekedés kez
dődött, így siettem én ide . . .  Az 
indulat elragadott: Pesce Cane 
pofonokat és ökölcsapásokat ka
pott tőlem, ezért támadt rám kés
sel . . , Clára, a drága gyermek, 
aki a halálos rémülettel félig ájul
n i1 pihegett egy pádon, ekkor — 
mintegy sugallatra — egyenesen a 
kormányoshoz futott segítségért . . . 
így mentette meg az én életemet..

(Folytatjuk.)
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Pöttöndi Palkó
Irta: Dr. Konc?. János.

Pöttöndi Pál csak akkora volt, mint az ara
szom. Egy szegény koldus asszonynak volt a 
gyermeke* Miikor megszületett Pál, csudájára 
járt az egész vidék apraja-nagyja. Sohasem lát
tak olyan apró kis babát, mint Pál volt. Nem 
is hívták másként, mint Palkó, Pöttöndi Palkó.

Szegény anyja mind várta, hogy talán csak 
megnő az ő Palkója is időre, de bizony nem 
nőtt az. Mikor felágaskodott lábujhegyre, 
akikor sem volt nagyobb egy jó kukorica cső
nél. Már 16 éves volt Palkó, mégis ilyen cscp- 
sép volt. Szegény anyját majd halálra emész
ti-1 le abbeli búja, hogy mi lesz az ő Palkójából, 
ha ilyen kicsinynek maradt. Hiszen semmiféle 
munkára nem lesz jó, mert nincs ereje semmi
hez.

Hogy fog majd megélni — siránkozott az 
anyja — ha kiesik kezemből a koldusbot nem 
lesz neki még betevő falatja sem?

Hanem Palkót ez cseppet sem emésztette. 
Ott laktak a város végén a legutolsó szalmás 
viskóban. Az anyja minden reggel bement a 
városba koldulni s csak este felé tért haza 
egy-egy fillérrel s egy tarisznya kenyérrel, 
mit innen-onnan koldult össze. Palkó pedig ott
hon aprózta lépteit, mint valami csóka.. Bi
zony órákig eltartott, míg valamelyik szom
szédba cltipegett, hol vékony cinege hangján 
elbeszélgetett a nálánál sokkal fiatalabb, de na
gyobb gyermekekkel. így telt el ideje Palkónak 
gyermekkorában. Nem messze volt tőlük a be
rek, a nádas és azon tűd az akácos erdő. Eze
ket is mind megjárogalta Palkó nagykésöre

Hanem aztán mégis megtanult valamit Palkó. 
Tudta is úgy, mint a parancsolat. Mert tudjá
tok meg, hogy Pöttöndi Palkó értett minden 
madárnak a nyelvén. S olyan nagy mestere 
volt a madarak nyelvének, 'hogy maga is tu
dott beszélni velük. Ha akarta, úgy fütyült, 
hogy a rigó oda szált a kunyhójuk szalmás te
tejére. Nem egyszer történt meg, hogy a ná
dasból a kis vadkacsa-fialkat magához csalta s 
játszott velíik. A verebet, fecskét, gólyát minő- 
mind jól ismerte s ezek röptűkben csipekteg, 
'csicseregtek: s kelepeltek egy-'egy köszöntő 
szót feléje. A madarak lettek a Pöttöndi 
Palkó örömei. Csak a járása volt szaporátlan 
Pöttöndi Palkónak, mórt az ő ujjnyi kis lá
baival nem sokra mehetett.

Ki is eszelte szépen a módját, hogy miképen 
jusson el ő gyorsabban ide-oda. Volt a nádas
ban egy hevenyében összetákolt fészek, mely
ben egy árva gólya fészkelt. Palkó keresztelte 
el ezt a gólyát árvának azért, mert fészke ott 
volt előbb az uraság nagy csürjének tetején, 
de meglgyult a csiir s bele égett a gólya párja 
és beleégtek a gólya bak is Azóta egyedül buj
dosott a szegény gólya, s azóta kötött vele 
szoros bartáságot Palkó. Órák hosszat elkele- 
pelgettek egymással, Palkó, meg a gólya.

A gólya egyszer el is vitte Palkót, hogy mu

lassa meg neki a messzebb levő tájat is. Szé- I 
pen galléron fogta hosszú csőrével Palkót s 
vitte magasan messze. Hajh! gyönyörködött is 
Palkó úgy, hogy szíve-lelke csupa öröm volt. 
Azután eljött egyszer az ősz s a gólya búcsúz
ni kezdett. Palkótól is elbúcsúzott, mikor így 
szólt Palkó:

—• Hallod-e édes gólyám, úgy szerelne* 
látni valamit a nagyvilágból.

— Igen ám — kelepeit vissza a gólya, Óe 
mit szól anyád hozzá, mert én messze, nagyon 
messze megyek s csak tavasszal jövök vissza 
napkeletről? El sem engedne anyád.

Meg is egyeztek ketten, hogy a gólya ci 
viszi Palkót. Anyját is rá vette Palkó, hogy 
engedné el, majd tavaszra aztán vissza jön ő 
is. Hátha szolgál a szerencse neki is valahol. |

Éppen szent Mihály napja volt, mikor ei- j  
indtiltak Palkó, meg a gólya. Palkó oda he
lyezkedett a gólyának szárnyai közé a hátára | 
s bele kapaszkodva a nyakán a pelyhes tol- j 
lakba vígan e.veztek át a bágyadt napsugárral 
átszőtt őszi ködben.

Sók helyen megpihentek már. Értek szebo- i 
nél-szebb tájakat, de mégis mindenütt az ősz- : 
nek nyomát jelölték a hulló lombok, sárga fa
levelek. A vihar is megtépte útközben a gó
lyát s Palkót majd leseperte a hátáról. Nagy j 
későre aztán enyhébb vidékre értek. Messzi- ; 
ről már zöld ellett a tenger vize s különös, | 
soha nem látott madarak is tarkították a zöld 
mezőt. Hejli! felvidult a gólya is, de Palkó is, 
ki nem tudta meg állani, hogy így ne szóljov.: :

— Édes árva gólyám, hát meddig megyünk 
még? Nem jobb volna már mogtelepedni itt. 
hiszen úgy el fáradtál?!

— Nem, még nem — kelepéit hátra Palkó
nak a gólya. Jó  fél napot repültek még ez
után, mikor a gólya kezdte a beszédet:

— Látod-e ott, messze előttünk azt a nagy 
várost? Ide látszik hét karcsú torony, Látod?

— Látom. A torony alatt víz hömpölyög 
úgy-e?

— No látod: az a hét torony a város leggaz
dagabb emberének óriási palotáját diszíti. Sok
sok szoba van benne, pedig csak ketten lak
nak a palotában: az apa és gyönyösüségcs sz*p 
leánya. Melindának hívják és mindenki sze
reti, mert olyan jószívű, hogy még a madarak
ról sem feledkezik meg soha. Magot szór az j 
éhezőknek s megvédi a védtelen madarakat- i

Ez alatt a város felé érkeztek. Ngay volt a 
nyüzsgés-forgás benne. Ilyent Palkó sohasem 
látott. El is tátotta a száját bámulatában. 
Hanem a hét-tornyú palotát tiszta feketében 
látták. Korom fekete posztóval voltak bevonva 
a falai.

Vájjon mi történhetett itt, hogy olyan 
nagy gyászban vannak - gondolta magában a
gíVlya.

— Még egy-két kört szeltek a levegőben 
s a város alatt az apró szalmafedeles házak 
között telepedlek meg. A tavalyi fészek még

ép volt s az lett most új lakása az árva gó
lyának és Palkónak.

Másnap Palkót lehozta a fészekből a gólya 
s a városnak egy félreeső utcáján letelte. 
Abban egyeztek meg, hogy Palkó megnézi a 
várost s aztán esetefelé ezen a helyen ismét 
találkoznak. Be is tipegett szép lassan a va
rosba. Hát uram Jézus! annyi bámulója akadt 
az utcán, hogy ö ki sem látszott közülök. So
hasem láttak ott még ilyen kis embert. Egyik 
is, másik is ölébe kapta Palkót s niegsímo- 
gatta. Egy kis iskolás leány meg épen haza 
akarta vinni játékzernek s már fel is kapta 
Palkót, hogy a táskájába legye. Nagy erőfe
szítésébe került Palkónak, míg ki koszoló
dott a leányka kezei közül.

Úgy délfelé, mikor a héttornyú palota elé 
ért, beszédbe ereszkedett egy kicsi töpörödött 
anyókával. Mikor azt kérdezte tőle Palkó, 
hogy miért van feketébe a palota, így szólott 
a vén anyóka — tudod, itt lakik a városnak 
leggazdagabb embere. Egyetlen gyermeke 
volt, Melinda. Szép volt, mint az angyalok fe
jedelme. Már férjhez menendő volt, mikor meg- 

! kérte a kezét egy vitéz lovag. Az apja oda is 
ígérte neki s a fiatalok is szerelték egymást. 
Közbe legyen mondva, volt ám Melindának 

| több kérője is, de egyiket sem szerelte, csak 
ezt, akit említettem. Ki is volt tűzve a lakoda- 

> lom napja. Az egész város fel volt virágozva 
: már az előtte való napon. Melinda is épen <i 

kertben sétált, mikor egyszerre sűrű porfelhő 
kerekedett a kert alatt s 24 lovas bontakozott 
ki belőle. Egyenesen Melindának tartottak. 
A vezér egy szempillantás alatt felkapta a 
nyegébe, aztán uccu neki, úgy elmentek, hogy 

I még a nyomukra sem tudtak akadni azóta. Sze
gény apja úgy elbusulta magát, hogy ki sem 
jön a palotából. Azért is bortíolta gyászba a/, 
egészet. A vőlegénye pedig mindenfelé keresi, 
de még hírét sem hallhatta Melindának.

Szegény Melinda — sóhajtott Palkó.
—< Bizony így van az. Szomorúság lepte be 

érte az egész várost.
No, Isten áldja me ganyókám, — kö

szönt Palkó. — Nekem korán el kell indulnom, 
mert amíg haza tipegek, este lesz.

A megbeszélt helyen már várta a gólya. 
Hol leereszkedett, hol magasra tört, hogy vala
miképen megláthassa Palkót. Mikor észrevette- 
egyet-kettőt kelepéit, leszált a földre, hálára 
vette Palkót s úgy eveztek vígan hazafelé A 
száraz galyból, puha toliból készült fészekben 
el mondta Palkó, hogy mit hallott a vén anyó
kától.

Másnap ismét a palota előtt volt Palkó. Be- 
szeretott volna menni, de a kilincsel még ágas
kodva sem érte el. Rúgott e-gyet-egyet a kn- 
pun, de biz az csak halk kopogtatás számba 
ment, melyet az ajtón álló őr észre sem vett. 
Nagykésőre mégis kinyitja egy alabárdos em
ber a nehéz tölgyfa kaput. Szét néz, hogy ki 
a csuda kopogtatott. Kicsibe múlt, hogy rá
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nem lépett Palkóra. -  Ho, hó atyafi! — kiál- 
tott Palkó — nehogy elgázoljon.

— Mit akarsz te cserebogár? — csűfolódott 
az Palkóval.

Az úrral szeretnék beszélni, vezess elébe.
— Hm! nem lehet az öcsém. — vette. íog- 

hcgyre a szót az ajtónálló. — Oda nem sza
bad be menni senkinek most,

— Nem-e? Hát mondd meg uradnak, hogy 
— ha kedves volt neki a leánya — úgy velem 
álljon szóba egy kicsit.

— Aztán te micsoda szerzel vagy — kér
dezte az ajtónálló, — hogy ilyen nagy dől- 
gokra akarsz vállalkozni.

_  Ne törődj vele, hanem eredj és jelentsd 
uradnak, hogy itt van Pöttöndi Palikó. Érted? 
Pöttöndi Palkó.

Mit volt, mit nem tenni, az ajtónálló beje
lentette urának, hogy Pöttöndi Palkó akar 
vele beszélni. Alig telt el egy-két pillanat, 
már jött az ajtónálló, felkapta Palkót, s vitte 
az ura elé. Ott letette a földre. Patkó pedig 
igy szólt:

__ Nagy jó uram! azért jöttem, hogy bána
todat eloszlassam.

Aztán, hogy tudnád eloszlatni az én 
bánatomat, te cseppség.

— Sohsc törődj azzal Uram. Hanem ha el
fogadod, én bizonyosan tudók segíteni rajtad, 
hogy megláthasd Mdlinda leányodat. Csak azt 
nem tudom, hogy élve, vagy halva látod-e 
meg.

Felugrik erre a hatalmas úr s ezt mondja 
neki:

— Te szemernyi ember, ha nyomára vezetnél 
a leányomnak, boldoggá, gazdaggá tennélek, 
hogy soha szükséget nem szenvednél.

— No jól van. Nem kérek mást, csak azt, 
hogy a hét torony közül azt, mely napke
letre néz, engedd át nekem. Benne kell lak
nom. Hanem senkinek sem szabad tudni, hogy 
én ott vagyok és mibe töröm a fejemet.

Jó  lesz édes fiam.
— Minden ajtót, mely felvezet a napkeleti 

toronyba, be kell záratni, hogy ember oda ne 
juthasson, csak az ablak maradjon nyitva, mert 
én azon járok.

Az úr csak ámult-bámult, hogy ez a csepp 
ember, hogy járhat olyan magasan be a to
rony ablakán. Palkó pedig elbúcsúzott s ti
pegett hazafelé. A gazdag úr meg aznap ki
nyitotta a torony ablakait és bezáratta a to
ronyba vezető ajtókat.

Másnap kora reggel a gazdag úr álmatlan 
éjszakája után kibámult az ablakon s hát azt 
látja, hogy egy gólya a napkeleti torony ab
lakára szállott s nagykésőre lekászolódik u 
hátáról Palkó. Valamit magyaráz a gólyának 
s az neki vág a közeli erdőnek.

Palkónak az volt a szándéka, hogy megszó
lít minden arra járó madarat és megmondja 
nekik, hogy menjenek szét mindenfelé s ku
tassák fel Melinda rejtekhelyét, mert biztosan 
el van dugva valahol.

Fecskék suhantak el a torony mellett épen. 
Palkó kettöt-hármat csicsergelt nekik, mire 
oda szállottak a fecskék az ablak párkányára 
s onnan egyenként be ugráltak a szobába. Kis 
vártatva a verebek vidám zaja szállott be az 
ablakon, utánuk a rigók, darvak és más ma
darak töltötték be a kis torony-szobát. Leg
hátul a Palkó árva gólyája vezetett egy sereg 
gólyát. Azok is be szállottak a szobába. Utol
jára érkeztek meg a sasok. Hanem ezeket csak 
az ablakpárkányára eresztette Palkó, meri

félt, hogy megijednek a többiek, ha a raga
dozó sas közéjük kerül.

Temérdek madarat gyűjtött össze a Palkó 
j irva gólyája, kit Palkó 'küldött el, hogy szedje 

össze a közeliben levő madarakat.
Mikor már együtt volt a széles környék va

lamennyi madara, Palkó felült a gólya hátára 
s onnan e szavaikat intézte a madarak sere- 
géhez:

„Tisztelt madaraim! mielőtt megnyitnám 
Népes gyűlésünket napkeleti tornyán 
E nagy palotának; szívből köszöntelek.
Én, Pöttöndi Palkó kijelentem nektek,
Hogy e mai gyűlést ezennel megnyitom. 
Tudjátok-e miért hivattalak egybe 
Árva gólya által © 'kora reggelre?
Elveszett Melinda, e háznak úrnője,
Éppen ak'kor, midőn készült esküvőre,
Jegyes lovagjával. Úgy beszélte nékem,
Egy öreg anyóka, hogy sétált a kertben 
Melinda kisasszony virágot kötözve 
Bokrétába a másnapi mennyegzőrc.
Hát egyszer csak bement huszonnégy lovassal 
Egy idegen lovag bekormozott arccal.
S felkapva Melindát hirtelen nyergébe,
Ki se tudja, hol van, úgy el nyargalt véle. 
Azóta siratja szegény édes apja,
Kinek Melinda volt egyetlen vigasza.
Aztán tudijáto)k-e, hogy ki volt tinéktek 
Melinda kisasszony? . . .
— Tudjuk hát, hogyne tudnók, — csipogták 

a verebek.
— Magot szórt elébünk — búgták a ga

lambok — ha fogytára jutott szűkös eleségünk.
__ A bizony, rólunk som feledkezett meg

ö — csicseregtek bele a gyűlés zajába a többi 
madarak.

Már alig értették egymás szavát-füttyét, 
mikor Palkó csendességre intette őket.
No hát ha tudjátok, hogy ki volt Melinda, 
Illenék hozzátok, hogy szálljatok síkra.
S akármi módon is kitudakoljátok,
Hogy kinél és hol van? Nagy munka vár rátok. 
De mielőtt bele fognánk c munkába 
Hadiig ássátok az én eszem tanácsára.
Csacska verebeknek ne járjon a szája,
Hogyha Melindának jutnának nyomára.
Minden hírt, mit hozzám juttatni akartok 
Fecskétől küldjétek, mert igen gyors szárnyok. 
Sasok fejedelme messze látó szemét 
Nyissa jól ki mindig és úgy rendelkezzék 
A többi sasoknak, hogy ahol veszélybe 
Kerül vagy egy madár, legyen segítségre. 
Bagoly atyámfiát különösen 'kiérem,
Hogy éjjel vigyázzon s legyen mindég résen, 
Hogyha kóborlásainak közepette 
Melinda nyomára találna éjente. 
Valamennyiteknek esze helyén járjon!
. . .  A viszontlátásra. . .  A gyűlést bezárom.

Volt erre aztán suhogás. Mintha nagy szél
vihar zúgatta volna a terebélyes fáknak lomb
ját, éppen úgy (hallatszott, amikor szárnyra 
kelt a sok madár. Szerteszéjjel repültek. El
indultak keresni Melindát.

Már eltelt három nap s még semmi hírt sem 
kapott Palkó Melindáról. Jö tt ugyan vissza 
már madár, de kedvező hírt egy sem hozott. 
Jö tt az árva gólya is és szomorúan mondotta:

— összejártam berkel-hegyet, erdőt, völgyet, 
de sehol még hírét sem hallottam. Talán meg 
sem kapjuk.

Ne csüggedj gólyácskám, jó az Isten, jót 
ád — vigasztalta Pöttöndi Palkó,

A hetedik napon, mikor már Palkó is kezdte 
reményét veszíteni, érkezett még egy csoport 
fecske. Pihegtck a nagy sietségtől, mint az ül
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dözöttek, Közülök u legelső igy számolt be 
Palkónak:

__ Jön már a pintyőke, a hírt is ö hozza
Melindáról. Ott a meszes erdő alján pihentek 
meg a sas atyámfiával, aiki védelmére hoz
zája szegődött. Messziről jöhetett szegny pin
tyőke, mert úgy meg van tépázva, mint a bor. 
zas veréb,

Alig hogy bevégezte lihegő beszédét a fecske 
s valamennyien elhelyezkedtek ki a szék kar
jára, ki az ágy fájára, szapora szárnycsapások
kal jött a kis pintyőke, s utánna lassú tempóba 
a sas. Mikor egy kicsit megszusszanlafc, 
kezdte mondókáját a pinty:

Jártamban keltemben egyszer eltévedtem, 
Olyan sűrű volt az erdő körülöttem,
Hogy elvesztettem a haza járó útat. 
Ágról-ágra szálltam.
Egyszer csak megláttam 
Terebélyes fáknak eldugott aljában 
Egy kicsiny faházat s annak ablakában 
Egy könnyező leányt.
Lovak és lovasok voltak a ház elült;
A ház megett pedig sürü sötét fenyők. 
Huszonöt volt a ló ugyanennyi lovas;
Köztük ogy a vezér... úgy gondolom, hogy az 
Nem lehet más, mint az a huszonöt lovag, 
Akik elrabolták 
A jegyes Melindát!
Az a, az a — csipogták a madarak mind. 
Volt erre nagy öröm, Palkó másnapra magá

hoz rendelte a pintyőkét, hogy vezesse öt a 
huszonöt rabló házához. Meg is mondta nyom
ban a Melinda apjának, hogy adjon melléjé 30 
bátor katonát, akik kiszabadítják Melindát. 
Tüstént adott is s vezérükül a Melinda vőle
gényét tette.

Másnap, korán reggel elindult a pintyőke, 
utána az árva gólya hátán Palkó. Nyomukban 
fent egy sereg madár, alól pedig az 50 lovas. 
Útközben hétszer szállottak meg, olyan messze 
volt az a hely, ahová a kis pintyőke vezette 
valamennyiüket. Szerencsétlenség is érte útköz
ben szegény madarakat. Egy haszontalan va
dász, aki éppen arra járt és látta, hogy mi
lyen sereg madár vonul el a feje föleit, közé
jük lőtt s bizony két-három veréb és varjú le
hullott. Kis híjjá volt Palkót is nem érte v.t- 
lamelyik bolond golyó.

A hetedik nap estéjén már közel voltak n 
Melinda börtönéhez az eldugott faházhoz. A 
madársereg ellepett egy nagy lombos fát alatta 
pedig tanyát vert az ötven lovas. Palkó kiadta 
a parancsot a madaraknak, hogy egy mukkanas 
se legyen, míg ő jelt nem ad. Az árva gólya 
leszállott vele a földre s ő a pintyőkével a sö
tétben az ágak között igyekezett a faházikó 
felé.

Későn éjfélre érlek oda. A rabló lovasok 
úgy horkoltak a földön, mint a duda. Egy eg/ 
helyen még pislogott az estéli pásztortüz pa- 
rázsa. Akkor jött fel a hold s éppen a házikó 
ablakára világított. Most is ott szomorkodotl 
Melinda egyedül, mert nem tudott aludni, 
Palkó odasompolygolt a ház falához. Könnyen 
ment, mert még az ág sem ropogott a lábai 
alatt. Mikor jól körül nézett, hogy nincscn-c 
valaki ébren a rabló lovagok közül, megszólí
totta Melindát.

' — Melinda! Melinda!
Melinda el sem tudta képzelni, hogy honnan 

szólítják öt. — Melinda, néz le a földre. Én 
. Pöttöndi Palkó vagyok. Azért jöttem, hogy

megszabadítsalak.
Melinda lenézett, de olyan kicsi volt Palkó, 

hogy alig vette észre és a szemeinek sem
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akart Hinni, hogy ilyen kis emberke is van <i
világon:

— Melinda, kezdte újra Palkó, mikor hajnalc- 
dik, légy készen, mert érted fog jönni a je 
gyesed.

Még akart valamit mondani Palkó, de mai- 
nem tudott, mert az egyik rabló lovag felén- 
redl a suttogásra és arrafelé botorkált, ahon
nan Palkó beszélt, Palkó sem volt rest, ham«r 
bebújt egy fa odvába. Mikor megint lecsende- 
sedelt minden, akkor vissza ment a többiekhez. 
Felkészültek s a pintyőke vezetésével indul- j 
lak a faház felé. Palkó az árva gólya hátán ; 
egyenesen a faház tetejére szállott s a mada- ; 
raknak onnan adta meg a jelt. Mire azok nagy | 
lármával közeledlek s a házikó lelett még na
gyobb zúgást keltettek. Ezalatt az ötven lovas 
is oda érkezett. A vezér megfuvatla a kürtöt,

s neki vágtak a házikó tövében az alvó rab
lóknak.

Hejh volt ott kapkodás. Ki a fegyverét, ki a 
lovát kereste, nagy ijedségében, hogy álmából 
felverte az ellenség kürtjének szava, összetűz
lek keményen s nemsokára levágták mind a >15 
rabló lovagot. Ekkor a Melinda jegyese ki
hozta Melindái a házból és még sírtak is örö
mükben, hogy ismét egymáséi lehetnek.

Mikor már mindennek vége volt, elmondtak 
Melindának, hogy miképpen tudták meg hollé
tét. Melinda örömében az ölébe vette Palkót 
s kincset, gazdagságot ígért neki, csak haza 
jussanak.

Dél tájban hazafelé indultak. A madársereg 
messze elöl repült s utána Melindáék. Palkó 
pedig az árva gólya hátán egy napi járásnyira 
előbb volt azért, hogy hírt vigyen a Melinda 
apjának.

Meg is örült az apja nagyon. Palkói fiává 
akarta fogadni, de Palkó nem fogadhatta el, 
mert őt otthon nyomorék édes anyja várta.

Csaptak aztán Melindának olyan lakodalmat, 
hogy még ide hozzánk is eljött a híre. Az ösz- 
szes madarakat megvendégelték.

Palkónak pedig a Melinda apja adott kél 
akkora gyémántot, mint két tyúktojás. Ezt a 
a kél gyémántot az árva gólya kél szárnya 
alá kötözték s Palkó íeltclepedelt rá, eljött 
haza szegény nyomorék édes anyjához. T a 
vaszra is járt már az idő.

Hej de mcgörvendelt Palkónak az édes 
anyja! A két gyémántból Palkó szép nagy pa
lotát épített a város végére, A palota tetejébe 
pedig sok-sok fészket a madaraknak, s a kö
zepére egy nagyobbat az árva gólyának. Tgy 
éltek aztán békességben. boldogan Pöttöndi 
Palkó s a madarak.

A feldarabolt egyházmegyék sorsa
A Szentszék intervenciót határozott el és közvetítő indítványt tesz a kettészakított magyar egyházmegyék

jogrendezésére
A trianoni békeszerződés által terem- ( 

..eit új állapotok rendezetlen kérdései 
nek egyik legnagyobbja a Magyarország 
feldarabolásával szétszakított egyház
megyék további helyzetének kérdése, a 
mely állandóan foglalkoztatja a magyar, 
csehszlovák, román és jugoszláv kor
mányokat anélkül azonban, hogy az ügy 
érdemleges megoldást nyerne.

A változott viszonyokkal ez az álla
pot sehogysem tartható fenn. A kiegyen
lítő tárgyalások azonban eredményre 
még megközelítőleg sem vezettek. Kény
telen tehát a római Szentszék arra, 
hogy intervencióra szánja rá magát az 
érdekelt kormányoknál és megtegye a 
maga közvetítő indítványát az egyház- 
megyék uralmi ügyének rendezésére, 
ami a legközelebbi időben megtörténik 
már a forszírozott békeállapot érdeké
ben is.

A jelen visszás helyzetről és a ki- 
látásos rendezésről a legilletékesebb 
helyen a következőket mondották mun
katársunknak:

— A trianoni békeszerződéssel ket
tészelt magyar katolikus egyházmegyék 
uralmi ügye jogilag még mindig teljesen 
rendezetlen. Ezek ugyanis sok évszáza
dos fejlődés képződményei, függetlenek 
minden politikai és államhatalmi beha
tástól, tehát a békeszerződés által szét 
nem tagolható, jogilag egységes egészet 
tesznek és kizárólag a római Szentszék 
alá tartoznak akkor is, ha az ország te
rületét részekre osztották. Ezzel szem
ben a mai tényleges helyzet az, hogy az 
egyházmegyék fejei, a püspökök az 
egyik ország területén levő székhelyeik
ről nem kormányozhatják egyházme
gyéiknek ama részét, melyet a másik 
ország határai mögé csatoltak el. Mint
hogy egy egyházmegye fennállása kor
mányzó püspök nélkül el nem képzel
hető egyházi abszurdum, ezért ideigle
nesen az elcsatolt részeken székhellyel 
biró püspökök méltóságukkal összekö

tött kormányzói és egyéb egyházi funk- 
cionáriusi jogkörüket átruházták egyes, 
a magyar területen székhellyel biró fő
papokra, akik most a csonka egyházme
gyék ügyeit átruházott püspöki jogkör
rel, de e méltósághoz szorosan tartozó 
személyes jogok gyakorolhatása nélkül 
intézik. így a nagyváradi egyházmegye 
csonkjában Lindenberger János debre
ceni prelátus kanonok és plébános, a 
szatmáriban Székely Gyula mérki plé
bános, a Csanádiban a jelenleg Szege
den székelő Glattfelder püspök, a rozs- 
nyóiban Tornay János sajópüspöki plé
bános, a kassaiban Payer Ferenc sátor
aljaújhelyi prelátus-plebánus látja el a 
püspöki teendőket.

— A viszonthelyzetben azonban sú
lyos komplikációk keletkeztek, amelyek 

I legkirivóbbja a csonka-Esztergom egy
házmegyei eset, melynek ugyanis két- 

: harmadrésze került Csehszlovákia terii- 
j rületére. Az egyházmegyének kormány- 
j zója a magyar hercegprímás, aki szin- 
| tén kinevezte a maga ideiglenes püs
pöki helynökét csehszlovák területre, 
aki ott egy ideig el is látta a csonka 
egyházmegye kormányzatát. Két év előtt 
azonban a cseh kormány nem respek
tálva a viszonosság nyugalmas előnyeit, 
a hercegprímás által kinevezett püspöki 
helynök elmozdítását kérte minden ok 

' nélkül a Szentszéktől, ami súlyos bo- 
I nyodalmakat idézett elő. Politikai kér- 
! déssé élezték ki ezt a politikától eddig 
j mindig független egyházi kérdést, amit 
aztán a pápa úgy volt kénytelen — az 
egész kérdéskomplexum rendezéséig — - 
ideiglenesen megoldani, hogy külön pá
pai adminisztrátort nevezett ki oda, aki 
kizárólag a Szentszéknek tartozik fele
lősséggel.

A nehéz probléma körül már szám
talan megoldási terv merült fel. Ezek 
közül három volna az a megoldási le
hetőség, amelyből a pápa választja ki a 
neki tetszőt és a békeállapotnak legin

kább megfelelőt. Ilyen: 1. önállósítsák a 
szétszakított egyházmegyei részeket és 
küldjön ki kormányzásukra a Szentszék 
teljes jogkörű egyházi kormányzót; 2. 
vismembrálják a csonka egyházmegyé
ket, azaz olvasszák be a szomszédos 
ilyenek testébe a szomszéd egyházme
gyei kormányzó kormányzata alatt; 3. 
erősítsék meg a mai állapotukban eze
ket, azaz a csonkaterület kinevezett 
helynökei korlátolt jogkörrel maradja
nak meg végérvényesen és általuk gya
koroljon uralmat egész egyházmegyéjé
ben a püspök.

— A római Szentszék intervenciója 
nemsokára bekövetkezik, amikor is rö
videsen összeül egy utódállamközi kon
ferencia a nagy kérdés ügyében egy pá
pai kiküldött elnöklete alatt. A kérdés 
most már sürgősen megérett a végleges 
megoldásra, mert igen sűrűn nyugtala
nítja az összes fórumokon keresztül 
főként az érdekelt kormányokat, me
lyeknek pedig főtörekvésük a békeálla
pot megszilárdítása kell hogy legyen.

Néha-néha . . .
Néha-néha rád gondolok 
Harag nélkül, — megbocsájtón,

Olyan ez mint alkony csókja 
Mely ott ég meg vissza-fájón ..  .

Néha-néha hajnal tájon 
Megjelensz az álmaimba,
Pedig tudom: a szerelmünk 
Nem tér többé soha vissza . .

Néha-néha csöndes este 
Két karomat széjjel táróin.
És úgy hívlak sírva vissza 
Szertcfoszló, édes álmom'

Anka Éva.
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A magyar nőegyesületek társadalmi munkája
Irta: Sebestyénné Stetina Ilona.

II.
Ugyancsak állami feladattá tette 

az 1891. VIII t. c. és az ugyan
azon évben szentesitett 21. t. c. az 
c ’’::igyott az úgynevezett állami 
gyerekek gondozását. (Szél Kál
mán törvénye.) Hogy azonban az 
állami gondoskodás mellett is mily 
nagy szükség van e téren a tár
sadalmi munkára és hogy tényleg 
mennyit tesz is a magyar társa
dalom az utóbbi évtizedekben a 
gyermekvédelemért, azt mutatja 
az a tanulságos kimutatás, melyet 
dr. Kun Béla. dr. Marsalko János 
és dr. Rottenbiller Fülöp 1911-ben 
állítottak össze a fiatalkorúak tá
mogatására hivatott jótékonycélú 
intézményekről. Több mint 300 
nöegyesületet említenek azok so
rában, melyek gyermekek gondo
zásával vagy azzal is foglalkoz
tak. Külüön sorolják föl természe
tesen azon intézményeket, melyek 
gyermekvédelmi feladatok végzé- j 
sére alakultak. (Gyermekvédő Li- j 
ga. Patronások. árvaházak). És me. [ 
lyek az 1908 évi 36. t, c. intézke- I 
dései értelmében keletkeztek, j 
(Bűntettes gyermekek, Ijavítóne- I 
velés). Ezekkel a gyermekvédel- I 
mi intézményekkel foglalkozni j 
nem feladatom, kiemelem mégis ; 
közülök. az Országos Katholikus 
Nővédö Egyesületet, mint amely- j 
nek Patronás egyesületei is telje- j 
sen női alakulatok s melyenk ma ' 
már nagy kiterjedésű áldásos 
munkásága az alapító gr. Pállfy 
Pálné és gróf Zichy Rafaelnénak j 
nevéhez fűződik. (1916-17-ben már 
12 leányköre. 6 anyaköre Pállfy |
Anna grófnő által vezetett leány- I 
otthona és 17 vidéki egyesülete i 
volt.) Az Iskola Nővérek szép in
tézményét is kezdeményezte, mely 
az első magyar nőképviselönek 
Schladhta Margitnak agitátiójára 
ma már akormány és főváros isko
láinak jelentős sociális intézmény- 
nyé fejlődött. A nővédö egyesület 
kötelékébe tartozik a Szegedy 
Maszák Aladámé elnöklete alatt 
ólló Katholikus Háziasszonyok Or
szágos Szövetsége is számos vidé
ki alakulatával, cselédképzövel és 
cselédotthonával s ebben az irány
ban kifejtett igen értékes munkás
ságával.

Még a pdronáge és védőegyesü- 
lctek leginkább az utolsó évtize
dek hajtásai az árvahazak már 
Mária Terézia idejétől kezdve, 
szép számmal voltak hazánkban, 
mag a királynő is alapított árvahá
zat Debrecenben. Kassán. Nagysze
benben. A főrangú hölgyek egész 
sora önfeláldozan követte a szép 
példát s így 1911-ben már 95 árva- 
házunk volt. Mégis egyet itt is ki 
kell emelnem a többiek sorából, 
mert az a nöegyesület. mely ezt 
létrehozta teljesen a nemzeti érzés 
jegyében született, a nemzeti ujjá- 
ébredés az 1861 - i kí felbuzdulás 
korában. Lukácsi Sándor bocsátott 
ki felhívást, „Kertész Gazda' című 
lapjában, egy nemzeti gazdoasz- 
szony egyesület megalakításár i. A 
felhívás mögött Damjanich János- l folytatj

né és gróf Batthyányi Lajosné a 
nemzet két nagy vértanújának öz
vegyei állottak. És az ő elnökletük 
alatt március 15-én meg is alakult 
a Magyar Gazdaasszonyok Orszá
gos Egyesülete. A tervbe vett nem
zeti jelzőt a helytartóság ekkor tö
rülte. Az egyesület a magyar női 
hivatás helyes betöltésére való 
buzdítást, segítést, oktatást tűzte 
céljául és kiállítások, versenyek 

I -endezése. jutalmak kitűzése által 
igyekezett célját elérni. Mint e 
nagy célnak eszközét vették tervbe 
a kisdedovók, nevelőintézetek, ár
vaházak létesítését is. Az első té- 

; nye volt az egyesületnek egy nagy
szabású gazdaasszonyi kiállítás 
rendezése, melynek jövedelmével a 

; már 1868-ban megnyitott leányár- 
vaházának pénzbeli alapját vetet
te meg. A Damjanich-uccai szép 
intézetet 1871-ben Erzsébet király
né is meglátogatta gróf Andrássy 

i Gyuláné kíséretében. (Damjanich- 
né az egyesület elnöke, ki az aradi 
13-ak szomorú sorsát elfeledni so
hasem tudta, nem vett részt a fo- ; 

I gadáson.) Ez a látogatás azonban 1 
j nagy lendületet adott az egyesiilet- 

nek. mely árvaházát is folyton bő
vítette. tökéletesítette, polgári is
kolává fejlesztette s a középosztály 

I  árváinak kitűnő nevelő intézetévé 
| avatta. A hetvenes évek végén már 
j 100 növendéket volt képes az árva

ház befogadni, melyet hogy a nö- . 
vendékeket a kertgazdasági isme- 
-etekre is nagyobb sikerrel tanít- : 
hassák később Cinkotára helyeztek 
ki. De jött a háború s az azt köve
tő válságos idők. Az árvaház tevé
kenységét ideiglenesen be kellett 
szüntetni, annál is inkább, mert 
Zichy Sarolta grófnő az egyesület 
akkori elnöke a megszállott Ciffer- 
ről nem intézhette az egyesület 
ügyeit. A szép palotában most Po
zsonyból menekült tanítóképző van 
elhelyezve.

Azonban nemcsak az árvaházak 
ös kisdedovóintézetek köszönhetik 
megalakulásukat nagylelkű magyar 
asszonyok tevékenységének, hanem 
a nők felsőbb oktatása érdekében 
is. a magyar női társadalom kebe 
'eben indult meg oly lelkes mozga 
lom, mely megelőzte és sokbai 
ösztönözte a kormányt törvényho 
zási javaslataiban. Az úttörők kö

kér fel a nőnevelés kérdéseinek 
tárgyalására, a hetvenes évek ele
jén Molnár Aladár azokat a gyö
nyörű nőnevelési elveket, melyek 
szerint Trefort 1875-ben a magyar 
állami felsőbb leányiskolákat meg
alkotta. Az Országos Nőképzö 
Egyesület később is mindenkor 
hallatta buzdító, bátorító szavát 
nönevelési kérdésekben s iskolájá- 
jának fejlesztésében mindenkor 
példaszerűen elöljárt. Még a kül
földön is nagy elismerést aratott az 
egyesület, a párizsi világkiállításon 
a nagydíjjal tüntették ki s Ca- 
mille Sée, az udvarias francia á l
lamférfi, meglátogatván az intéze
tet azt mondta, hogy írígyli a ma
gyar nemzetet az ilyen lelkes 
egyesületéért és szép és jó iskolá
éért. (Erzsébet királyné is nagyon 
szerette és sokszor meglátogatta az 
ONE intézetét és érdeklődött az 
egyesület munkássága iránt. Az 
egyesület pedig háládatosságát a 
nagy királyné iránt azzal is kife
jezésre juttatta, hogy a királyné 

j  sírja mellé a bécsi Kapucinusok 
sírboltjába a magyar női társada
lom áldozatkészségéből egy szép 
Mária Dolorosa szobrot s arra |
egy érckoszorút helyeztetett.) (Zo
la mintázta)

Legjelentősebb ténye volt az
ONE társadalmi munkájának a 
Magyar Nöeegyesületek Szövetsé
gének megalakítása ezelőtt 21 esz
tendővel; Veres Pálné nem élt

: már akkor, De Teleky Sándorná 
(többek biztatására) felszólította a 
magyarországi nöegyesületeket a 
szövetségbe való tömörülésre s az 
egyesület szép székházában ideig
lenes irodai helyiséget is adott a 
szövetségnek.

Erős nemzeti érzésének és az 
ONE traditióinak megfelelően cse
lekedett ekkor. Mert arról volt 
ugyanis szó. hogy Magyarországot 
a nőegyesületek világszövetségében 
Ausztria vagyis az osztrák nőegye
sületek szövetségének elnöke Hay- 
nischné képviselje. Nemzeti külön- 
.állásunk dokumentálására meg kel
lett alkotnunk M.N.SZ.. melynek

cs ápolónőket képző egyesület, ön 
álló intézménnyé is fejlődött. Hogy 
a trianoni határok kisebbre szab
ták munkásságának területét s 
hogy az anyagiakkal való küzde
lem jelenleg bénítólag hat e mun
kásságra az kétségtelen s érthető. 
Hiszen a nemrég még oly erős és 
gazdag Nőképzö Egyesület tevé
kenysége is összezsugorodott, régi 
jó iskolájának az első magyar le- 
ánygomnázimnak fenntartásúba.! • > 
nehézségekkel küzd. De a/. , közös 
sorsa ma minden társadalmi mtéz- 

J  ménynek, A nehéz gazdasági vi
szonyok nagyon nagyon nehéz 
helyzetbe sodorták valamennyit. 
Az MNSZ ma is szerencsésebb 
akárhánynál, mert olyan páratlan 
energiájú és kötelességtudású el
nöke és alelnöke van, mint gróf 
Apponyi Albertné és Rosenberg 
Auguszta. Ök törhetelen munkás
ságukkal ,,megfogyva bár" össze
tartják és fentartják a szövetsé
get a legnagyobb nehézségek kö
zött is. Fényes bizonyíték erre az, 
hogy a szövetség alelnöke és a 
szövetség kötelékébe tartozó két 
másik magyar nő útban van ma 
az Atlanti tengeren Kanada felé, 
hogy ott a nők világszövetségé
ben beszámoljanak a magyar asz- 
szonyok társadalmi munkásságá
ról.

A nők képzése és a magasabb 
rendű nőoktatás érdekében érde
mes munkát fejtett ki a többiek 
között az 1885-ben Mária Dorot- 
hea királyi hercegnő, a nagy nádor 
unokájának, védnöksége alatt ala
kult a Mária Dorothea Egyesület 
is. Vagyonának alapját az a kézi
munka vetette meg, melyet a ki
rályi hercegnő készített és ado
mányozott az egyesületnek. A ké
zimunka kiállításából és kisorso
lásából 5.000 forint gyűlt be s az 
akkor megindított országos gyűj
tés lehetővé tette, hogy az egye
sület a főváros által adományozott 
telken négy év múlva megnyithat
ta az Orczy utón épült szép kis 
palotájában a Tanítónők Ottho
nát, melyben munkaképtelen öreg

felekyné után Batthyányi Lajosné í és családtalan fiatal tanítónők la
lett az elnöke s kezdettől fogva 
iRosenberg Auguszta az alelnöke. 
Megkellett alkotni nemzeti érzé
sünk követelésére a szövetséget,

M t  a legnagyobbak Veres Pálné mely miatt akárhányszor nemzet-
Beniczky Hermin és hűséges műn 
katársa Teleky Sándorné szül. Te 
leky Jozefina grófnő voltak Ve 
resné már 1865-ben felhívja asz 
szonytársait az elhanyagolt magyar 
nőnevelés felkarolására. Kilencezer 
magyar asszony által aláírt kér
vényt nyújt be a képviselőháznak 
magasabbfokú leányiskolák felál
lítását sürgetve: 67-ben megalakít
ja az Országos Nőkéo/.ő Egyletet, 
mely már 1868-ban megnyitja rna- 
gasabbfokú leánynevelő intézetét, 
a legkitűnőbb tanárok tanítanak az 
iskolában (Baráth ^eronc, Qönczy 
Pál és Bihari Péter) és a Jegkivá 
lóbb tanulók kerülnek ki

] köziség vádja ért bennünket. Az 
M.N.SZ. pedig magyar nemzeti 
mivoltának tudatában csakhamar 
megerősödött s két év múltán már 
83 egyesületet fogadott kötelékébe. 
Ez a szám a trianoni békéig jelen
tékenyen megnövekedett s nincs a 
társadalmi munkának olyan terü
lete, melyben eredményesen ne dol
gozott volna. Gyermekvédelem, 
munká nővédelem-, anya-, és ifjú
ságvédelem munkájából, az alko
hol- és tüdővész elleni küzdelem
ből épúgy kivette részét, mint a 
női szavazatjogi, a betegápolási, a 
kivándorlási, oktatási kérdésekben

Iáinak védelmet. Az egyesület ke
belében alakult tanítónői szakosz- 
táy pedig éveken át igen hasznos 
paedagógiai munkát fejtett ki: ülé
sein tárgyalva és kiváló előadók 
által tárgyaltatva, a nönevelési 
kérdések mellett a nőkérdés leg
fontosabb problémáit is. Innen in
dult ki az orvosnők képzésére 
irányuló mozgalom, melynek elő
adója az akkori boszniai kormány
zónak Kállai Benjáminnak* művelt 
lelkű felesége volt. Innen indult ki 
a leányok gazdasági oktatására 
vonatkozó tanácskozás, a eány 
inas-, és háztartási-iskolák eszmé
je is itt vetődött fel és itt talált 
szószólókra. A mai Szabad Líce
umnak megfelelő tudományi nép
szerűsítő előadások Hampelné

, , , ,  • - ................. - ........ Pulszky Poleina és Pilyi Sándor
(Rosenberg Auguszta! ’” V e r« !é  vak’ m unkakókEzen egyes szak- j kezdeményezésére, innen indultak
"  a az agítáhSst 1- Ál í  osztal>’ok k“ ül némelyek azóta, hódító útjukra, a az agitalést, előadókat mint a Gondviselés 'betegápolási | (Folytatjuk.)
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MAGYARBIRODALOM
Négy író Hangay Sándor 

uj v e rs e s  könyvéről, 
i.

Az eget jelző kék linóleum met
szetbe vágott csillagos út, a Ha
daik útja díszíti Hangay Sándor 
most megjelent legújabb versikö
tetének címlapját. Csaba útján 
csillag porzik, című ciklust, amely
ben 1914-1915 évek terméséi 
gyűjtötte össze.

Már maga a címlap és az évek 
jelzése következtet a könyv tar
talmára, Ezek a Iháború évei sze
rint írt és összegyűjtött versek a 
legfinomabb műszer pontosságával 
tükrözik vissza azokat a nehéz ér
zelmeket, súlyos gondokat,vergő
dő és elszakíthatatlan bilincseket, 
amelyek az örökös halálvárásban 
tisztult katonák lelkét gyötörték, 
kínozták, széppé és nemessé tet
ték. Hangay ezeknek a nehéz ér
zelmeknek, súlyos gondoknak át
élésében abban különbözött millió 
és millió katonatársától, hogy — 
míg a harc Múzsája kezé
ben kardot, fegyvert, repülőgépet 
adott, addig a másik, a szelíd, a 
szép, a jó, a költészet Múzsája 
szerelmes csókjával homlokon csó
kolta s mikor a harc lármája el
ült, a lőporfüst leszállt s a piegté- 
pett katonák gondtalan álma oda
haza járt, az ő álma sóhajtásban 
virrasztóit és mindazt, ami milliók 
és milliók lelkét és szívét foglal
koztatta, megfeküdte: fájó boldog
ságát, szomorú vágyódását, tisz
tult sóhajtását dalos rímekbe szed
te és muzsikás kedvében zengő 
magyar nyelven, szárnyaló költé
szettel lerögzítette mindnyájunk s 
az utókor gyönyörűségére.

Kötete olyan, mint a fényszóró 
tüze, aki magjába kerül megvilá
gosodik tőle s leiké megtelik a 
hat szomorú esztendő minden bú
jával, bajával, borzalmas szépsé
gével és ördögi csúnyaságával,

A vastag, 205 oldalas könyv fő 
zászlója a költő lelkének izzó ha- 
eafisága. De érzésének már a ki
fejezésmódja is érzékelteti velünk 
az igazi költőt. Ez az érzése nem 
külsőségekben nyilvánul, 'hanem 
magából a gondolatból, belülről 
nemesedik ki. Nincs benne sab
lonos, elkophatott, tucatköltőket 
jellemző üres handabandázás, 
nagyképü puffogás, helyette min
den gondolata finom, ízléses Cs 
mély. Egyszer magasba emel, az
tán lesújt, de érezzük, hogy suj- 
tása —bár fáj — sebeket gyógyít 
és mindig őszinte rajongásból fa
kad.

Van azonban Hangay verselésé
ben egy rendkívül értékes mozza
nat, amely megkapja az olvasót, 
írójuknak külön értéket biztosít 
6 a ma prózai lelkű poétái előtt 
ismeretlen valami mert ezzel csak 
a legkiválóbb költőik dicsekedhet- j 
nek:

A hitvesi szeretet meleg, szép 
és tiszta, őszinte megéneklése. Il
latos, mezei virágcsokor ez az ott
hon maradt, sokat szenvedett sze
relmes asszony szíve asztalára.

Ez a gondolat, a szeretet, mint 
aranyos szál eleijétől végig átszövi 
verseit, meleggé, illatossá teszi és

a halál véres, borzalmas virágai 
között felénk nyújtja az élet piros 
virágát, hogy vele enyhítse aman
nak csúnyaságát.

Alig van verse, amelyebn szép, 
könnyes szemű asszonyának ne 
Üzenne s gondolatban vágyó, forró 
csókját rá ne lehelné homlokára. 
Bárhogyan űzi pihent vére zúgása, 
bárhnrfvan forr fel az idegen és 
nélkülözött nő látására, vágya a 
gondolatban meddőn kiéli magát s 
a ki nem élt vágy fájó bünbánat- 
lal borul le öt váró, síró asszonya 
elé.

Ebbéli érzése mindig tiszta és 
férfiasán érzelmes. —

Hitvesi szeretctével laVn egyen
rangú értéke apai, szülői szereteti; 
két kicsi fia iránt.

Apai szeretetének egyik reme
ke, a „Kicsi fiúk álma“ c. verse.

Mély, tiszta, nemes gondolat, 
mikor levelet ír a mennyországba s 
a világrettegett katonák nevében 
orra kiéri Jézuskát, hogy ezután ne 
kardot, puskát vigyen ajándékba a 
gyerekeknek, mert talán azért ve
rekszik a világ.

Sok tömött és gyorsan váltakozó 
gondolatu verse valóságos szimfó
nia. Zenéjét halljuk olvasásakor.

Uj színt, érzelmet hoznak azok 
a versei, amelyekben repülése al
kalmával támadt és átélt gondola
tait Írja meg. Egyik verse arról 
szól, hogy büszke gépe mint viszi 
magasra, fent jár a csillagok út
ján, magasról büszkén nézi a föl
det, szíve dobog a repülő inese- 
s egyszerre csak a repülő mese- 
vitéz Csillogó szeme könyes lesz. 
Észreveszi, hogy fent, a magasban 
milyen árván, milyen egyedül van. 
Milyen egyszerű és milyen mély 
gondolat. Es így megy végig a 
vastag könyvön.

Vcrsclése keresetlen, közvetlen, 
nincs benne semmiféle modernes 
müvcszietlenkedés, divatos értel- 
metlenkedés vagy erotika. De van 
benne magyar szív dobogása, zene, 
muzsika, napsütés, vihar zúgása, 
szerelmes suttogás, hitvesi, apai 
csók, halk 'hangú mese, s az érzel
meknek cs gondolatoknak olyan 
plasztikus kifejezése, hogy néme
lyik sorát szinte tapintani lehet.

Vágyódása, szerelmes gyötrődé
se megkönnyeztetik az olvasót. Aki 
ezt megtudja tenni, annak nagy, 
meleg szíve van. csatát nyert s a 
magamfajta kritikus okvetlenkcdé- 
se nélkül is elárulta, hogy született 
költő.

A gyönyörű kiállítású könyv az 
Arany János irodalmi és nyomdai 
rt. lelkes és a magyar irodalom 
iránt minden áldozatra kész nemes 
igazgatóját dicséri, aki pazar bő
kezűséggel áll írói gárdája mellett 
s törhetetlen magyar akaratával 
mnrfteremti azt, amit a „szakér
tők" lehetetlennek tartanak ma- 
nap: az új magyar irodalom rc- 
naissanceát.

Nyáry AndorII.
Hatalmas, vaskos kötetben — im

ponáló, ízléses külsővel, pazar ki. 
állításban, pompás illusztrációkkal 
— a köttő sikerült arcképével dí
szítve — új köntösben jelenlek

meg Hangay Sándor háborús köl
teményei. A költői értékben gazdag 
könyv hangos cáfolat azon szüklát- 
körii, elfogult kritikusok és esz
tétikusok véleményével szemben, 
akik azt állítják, hogy a háborús 
költészet csupán silány, selejtes, 
efemer értékű költői alkotásokat 
produkált. Háborús liru tehát -  
minden skatulyázó, szőrszálhaso
gató filológus véleménye dacára 
is — van, Erről tanúskodik még a 
háború tartama alatt napvilágot 
látott — Szabolcska Mihály szer
kesztésében megjeleni „Háborús 
Anthológia" továbbá a Magyar 
Könyvtárban közzétett Hangay- 
Oláh-Kiss-féle gyűjtemény s más 
cgyébb Anthológia, ahol irodalmi 
becsű költeményeket olvashattunk.

Hangay Sándor a világháború 1 
legérdekesebb, legtartalmasabb, leg
jelentősebb lírikusainak egyike. 
Költészete — a tragikus véget ért 
Gyóni Gézáéval együtt — a há
borús líra legeklatánsabb, legmeg
győzőbb erejű értékmérője. ‘Han
gay a világégés vérzivataros, ször
nyű idejének bátor Tirtacusa, harci 
csalogánya; százezrek balzsamos 
szavú vigasztalója és lelkesítője. 
Igazi viharmadár, aki nem a mi- 
nistériumi fűtött szobákban, hanem 
a szenvedések és megpróbáltatá
sok égő poklában „tábortüzek fod
rozó lángja" melleit zengi cl gyö
nyörű dalait. Csukaszürke ruhás 
— milliókkal egysorsú, magyar ka
tona, akinek golyózápor és ágyú- 
bömbölés közepette is — nem a sa
ját. élete, — hanem az áldott rög, 
a drága anyaföld, — szülőinek, hit
vesének és gyermekeinek sorsa 
minden gondolata. Lobogó lelkű — 
fajáért, földjéért halni kész 
specifikusan magyar lírikus. So
hasem uszít — mindig emberi, mil
liókkal rokon érzelmekről énekel. 
Dalait dúló csatákban, földalatti 
halálárkokban, vagy levegőben írja. 
Minden hite, álma, vágya, akarása 
a magyar rögben gyökeredzik. So
viniszta, csak a magyar világ ér
dekli. Erdélyi lélek-filozófálásra 
hajlamos. A mély gondolkodóknak 
a Kemények és Reményikek ko
moly fajtájából való, — ami komor 
hangú, székely népballadákra em
lékeztető verseiből is kiérzik.

Különös érdeméül említhető, hogy 
a sorvadó, dekadenciába sülyedt 
magyar lírába új motívumot vitt 
bele az absolut zeneiséget. Lírája 
dallamosság tekintetében első he. 
lyen áll. A nemzeti élet vezérgon
dolataitól, irányító érzelmeitől soha 
nem tér el. Pályája iskolapélda an
nak az igazságnak igazolására, hogy 
a minden áron való újszerűség ke
resése, idegenmajmolás, teheiség- 
telenséget leplező póz, s a megszen
telt hagyományok megtagadása nél
kül is lehel szépet, művészit és 
magyart alkotni.

Hangay Sándor költészetének ne
mes tendenciája, érzelmeinek me
legsége, gazdagsága, kepeinek ele
vensége, nyelvének zamatos ma

gyarsága, zenei szépsége, formái
nak modernsége, változatossága élő 
dokumentuma annak, hogy a Si- 
szavirág életű izmusolt kikapcso
lása mellett is van fejlődés. Han
gay költészete a hagyományokon, 
nyugvó irodalom határozott fejlő
déséről tanúskodik.

A könyvel az „Arany János iro
dalmi és nyomdai rl." adta ki. Ál
dozatkész vállalkozásáért különös 
dicséret illeti. Derckas művészi 
munkája a magyar könyvkiadás 
valóságos remeke.

Vályi Nagy Géza. 

III.

Dickens könyveiből a régi Lon
don, Balzac könyveiből az ezer- 
titkú Paris izgató, rejtelmes arca 
színesedik felénk. Az utcák nevei 
mily különösen hangzanak szá
munkra, milyen izgató és érdekes 
az az ismeretlen világ! A regény
író félig a múltban, félig a jelen
ben él. A múlt megszépüli formá
jába vetíti a jelen arculatát, lelkét 
s múlton, jelenen keresztül a jö
vendő felé vezet bennünket. Pali- 
nátlan, csupán a nyers jelenből sar
jadó formákkal nehezen tudná ér
deklődésünket lekötni. A ma Bu
dapestje nem regény-téma, hiszen 
nagyon is közel van hozzánk. Ben
ne élünk. Legfeljebb mint zsurna
lisztika érdekelhet bennünket. De 
sétáljunk csak át Budára és sétánk 
alatt lélekben repüljünk vissza a 
múlt felé. Mennyi emlék, mennyi 
romantika rajzik bennünk! Édes il
latot lehet a jázmin és mi messzi, 
elmúlt időkre gondolunk. Nagy
anyáink menuet-muzsikás, kedves 
világa elevenedik meg előttünk.

Régi romok, avult bástyák ma
radványaiba botlunk és ime, régi, 
dicsőségesen-szomorű harcok em
léke fogja meg szívünket. . .

Hét éve már, hogy az utolsó vi
lágháborús puskalövés elhangzott. 
Években már távol, de szomorú 
emlékekben még olyan közel érez
zük hozzá magunkat, hogy szinte 
irtózunk gondolni is reá. A har
cok nagy regényét, a világháború 
hatalmas époszát csak egy jövendő 
nemzedék tudja majd megírni. 
Andersen  írja, hogy minden szá
zad nagy küzdelme végül költé
szetben kristályosodik ki. E dal- 
talan, szívtelen, érzésnélküli, fá
radt világ-nemzedéket is új, dalos 
és harcos nemzedék fogja felvál
tani.

Hangay Sándor háborús v rsci 
különös, mélységes hatást keltenek 
az olvasó lelkében. Háborúról, ve
res-könnyes harcokról dalol, de 
ezek a versek finom, érző lélokhíl  
születtek s a költő lelke „átszitált'*, 
megnemesíletl, tompított tónusú i 
ményeket önt formába, A háború 
még nagyon közel van hozzánk, 
emléke szomorú és döbbenetes, gon.

, dőlni sem szeretünk rá; de Han- 
! gay Sándor verseit mégis szívesen,
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örömmel olvassuk. Miért? Egy- 
szerű a felelet. Hangay Sándor 
nem „háborús költő", nem „irre
denta költő", Hangay Sándor ne
mes, igaz értelemben vett — k ö l
tő. És mivel nem a háború szo
morú „aktualitása" telte őt költő
vé, mint egynémely alkalmi 
poétát, — ennélfogva az eseménye
ket is igazabban, művészibben lát
ja s kifejezési eszközei is művé
sziek, tökéletesek.

Még diák voltam a háború alatt 
s diákos kedvvel, lelkesedéssel sze
degettem, gyűjtögettem a nagy há
ború bánatos virágait, — poéziset,

Hangay Sándor lapokból kivá
gott verseit ma is őrzöm s néhá
nyat azóta sem felejtettem el. Nem 
„tanultam" én azokat a verseket: 
úgy szívódnak be telkembe, minta 
virágba a hajnali harmat. Szépek, 
igazak, jók voltak s az eltelt idő 
mutatja: nem „aktuálisak", hanem 
állandó értékűek leltek.

Csaba útján csillag porzik . . . 
Mennyi szépség, mennyi örök-em
beri érzés árad ki ezekből a ver
sekből! Sóhaj és imádság, szomo
rúság és reménység, epekedés az 
otthon hagyott asszony után és vá
gyódás két drága fiúcskáért . . . 
Tábortüzek mellől simogató, vi
gasztaló dalokat sóhajt felénk a

költő, egyszerű, nemes férfiasság
gal búsul az üszkös rom-világ fö
lött, majd fölszáll a magasba s a 
„gépmadár" szárnyán repül dalol- 
/a a kékszemű égbolt felé. Nagy 
hatalmas érzések, gondolatok 
szárnyaltatják lelkét, tűz és láng 
várja odafönt, lentről szenny és sár 
taszítja, de megszólalnak az esteli 
harangok s imádságos, szent áhí
tatban simul el a lélek dacos hu?, 
lámzása . . .

Hangay Sándor, a magyar D'An 
nunzio, „a föld, a szenny, a sár 
fölé emelkedett, nemcsak a gép
madár szárnyán, hanem lélekben 
is. Háborús verseiből a szenvedő, 
harcoló ember leiken átszűrt for
mája tekint felénk. Taine így jelle
mezte Balzacot: . . . Shakespeare 
és Saint Simon mellett Balzac a 
legteljesebb tárháza a bizonyíté
koknak, melyekkel az emberi ter
mészet megértésére rendelkezünk... 
Hangay Sándor háborús versei 
nemcsak versek, nemcsak művé
szet, hanem dokumentumok, a har
cos, szenvedő magyar lélek, élő, 
értékes dokumentumai.

A remek kiállítású könyv az 
Arany János nyomda r. t. mun
kája. — A vállalat igazgatói 
valóban lelkes, áldozatkész tá
mogatással segítik a „Nemzet"

írógárdáját, hogy értékes írásaik a 
nagy magyar közönség közkincsei 
lehessenek.

György Lajos.

IV.
Hangay Sándor „Csaba útján 

csillag porzik . . . "  című verses kö
tete, most hagyta el a sajtót. így 
kezdem, mert esemény ez előttem 
és kell, hogy mindenki előtt az le
gyen, aki egy finomságokban gaz
dag emberi lelket megérteni és sze
retni tud. Versek kellemesen csen
genek és fordulatosak. Tartalmuk: 
egy emberi lélek kendőzetlen 
őszinte megnyilvánulása, fájdalom, 
bánat és kevés öröm. Érzések; 
komoly, igaz és őszinte érzések, 
melyek a költő leikéhez hajlítják 
lelkünket. Nem ósdi, száraz za
katoló; de végtelenül finoni 
egymásba halkuló lelki rez
gések ezek. — Háború és a 
béke szinte egyé olvadnak ebben 
a csodálatos finom harmóniában s 
végül a szerző sokszerű ,,Én"-)et 
adják: Az emberi a magyar kato
nát, a férjet, az apát: Hangay 
Sándort.

Napjaink egyik legjobb lyrikusát.
Az ő gondolatai az enyémek, az 

ő érzései az enyémek is és minden 
érző megsanyargatott ember tár
sunké is. Hogy elmondjam mindazt,
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amit róla el kell mondanom, köny
vet kellene írnom s ezért még egy
szer: ö  korunk egyik legjobb lyri. 
kusa s igazi jelentőségéről a közel 
jövő is meg fog győzni bennünket.

Pataky né.

Gyúrói Nagy Lajos: Magyar 
Zsoltárok. Gyúrói Nagy Lajos re
formátus pap és hivatása tükrözik 
vissza a verseiben. Ezek a költe
mények valóiban zsoltárok. A nya
kas, megtörhetetlen magyar kálvi
nista lelki világa lüktet bennünk 
íjnséges erővel és darabos ősi 
művészettel.

Líráját nem a túl'finomult, ki 
sziszolt decadcntia ringatta, ha
nem a magyar puszták szabad 
szele, mely zsálya és kakukkfű 
illatot ismer csupán. A mi íüliink- 
nick talán bárdoliallan is egy kissé 
ez a nóta. De mindenesetre ben- 
nönk van a h'ba és ntom a költő
ben.

Az a borzais ifjú erő, mely min
den sorából kicsendül, tagadhatat
lanul szimpatikus. Erős, napbarni- 
totta pairasztl'egényc'k énekelnek 
így, akiket a föld, az ősi föld sze
retető ihiLt dalra. Egyszerűen ked
vesen és mindig talpraesetten. 
Melódiájuknak nincs nagy skálája, 
die azt ami a szívüket nyomja, azt 
magyaros nyersességgel kiéncke- 
Mlk. Hogy ilyenkor aztán a tnagya- 
naiti'o művészi igények elsikkadnak, 
ki törődik velük?

A Szarkofág
- Trianon emlékére. — 

1920. május 13.

Kit hív vajon vádlón tetemre?
S a véres habban 'föltörő kiáltás 
Kinek nevére száll egekre?

Négy gyászba dermedt, nagy hegyóriásnak 
Zordan felnyúló gránit oszlopán,
Komor bazaltok ércült ívein 
Éjbe borítva földet és eget,
Fekete posztók pompájába húzva 
Egekbe nyúló Szarkofág mered.

S az égbe nyúló szörnyű Szarkofágon 
Zárt szájjal, némán, halott hidegen, 
Süppedt üregbe jéghideg pecséttel 
Befödve lehunyt lángcsóvás szeme,
Jeges lepellel kihűlt tagjain 
Nyújtózik népem órjás teteme.

De borzalom, — a testet leplező 
Lepel redöi vérrel tarkítottak 
És négyfelé a szörnyű Szarkofágra 
Az őstetemről 'elmetélt tagok 
Eresztékiből s nyitott vérerekből 
Feketén omló sötét vér csorog.

És szörnyűség, a gigászi halottnak 
lm még mozognak meredt ajkai 
És a virrasztók kábult keblire 
Uj rémület száll, — újult döbbenet, 
Körötte, akik ólmos gyászban állunk 
Dobbanni halljuk az óriás szívet.

S az ércpántokkal lepántolt kebel 
Irtó rengéssel megremeg,
Az órjás mellkas megemelkedik,
Véres hörgésbe rendülve zihál,
S az ajkakról fel a sötét egekre 
Nehéz sóhajtás vad vihara száll.

Kit hív vajon e szörnyű csonka törzs, —
A vértől csörgő elmetélt tagok,
F. négybevágott eleven halott

Gyertek testvérek, szivünk lángjait 
Hordjuk az élve fölkoncolt halottnak 
Orgyilkolt vérrel fertezett 
Irtózatos nagy ravatalára,
Lángoljon egybe minden tűz körötte 
S legyen belőle égig érő máglya.

Négy gyászba dermedt nagy hegyóriásnak 
Zordan felnyúló gránit oszlopán,
Komor bazaltok ércült ívein 
Éjborítva földet és eget,
Fekete posztók pompájába huzva 
Egekbe nyúló Szarkofág mered.

S az égbe nyúló szörnyű Szarkofágon 
Szétdult szíveknek torzult lángjain, 
Szerteáradó négy nagy vérfolyamnak 
Örökkön buzgó rémes kútfeje 
Mint égrevádló borzalmas kiáltás 
Vonaglik fenn a nagy magyar tetem;
Én megölt népem órjás teteme.

Remsey György.

Haldokló május
Mikor beköszöntött, langy odaadással 
csengett a mosoly ajka szegletén.
Mikor ránéztem hamvas arcára 
lányos pírba botlott szemem-sugára 
és úgy éreztem, hogy én pirulok belé.
Langy szellőt fujdogál arcomba 
esti alkonyon; 
csillagot csókolt a boltra 
és szerelmet suhintott 
minden zeg-zúgos kis útra.
Oly áhítattal öleltem néha éjeit.
S nappalain kiifagyotl csontimai 
bizsergés járta át.
Május! Te csókos édes Május 
bár örökké tartanál!
Szelíd Május mi az?
Felfokoztad vágyaid?
Tüzes lettél, mint kemencébe zuhant 
zöldelő galy , . . ?
Megbabonázva állok velc-d szemben én. 
Május, Te már nem vagy a régi csacska lány. 
Te asszony le tté l. . .
Kihűlt vágyak ülnek a szemedben; 
fehér arcomat barnára szívod.
Éget a csókod és a helye sajog.
Mi a z ? . . .
Ja j és az ölelésed be forró.
Tikkadok. Május mi le l t . . . ?
Felelj,
És Május tüzelt forrón szüntelen, 
aztán eleredt a könnye , . . 
csendben, lágyan, szelíden . . .
Mikor pedig kiapadt 
lermőharmatjának utolsó csöppje 
langy odaadással sóhajtott felém . . .  
Megértettem,
Az egykor szende Május kiélte magát 
és nagy bús ravatalon feküdt előttem 
a bujaverö első júniusi éjszakán.

Lendvay Béla

Amelynek rémes, rőt tüze 
Csapkodjon föl a riadt egekre 
Örök boszuknak tüzvészes tüzével, 
Hogy míg lobog e szörnyű máglya 
Ne legyen addig ádáz gyilkosoknak 
Szelíd álmokkal álmos éjszakája.
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Szamosi Soós Vilmos 
szobrászművész

Vannak olyan emberek, kikkel szemben a 
sors következetesen mostoha. Minden csapás
sal meglátogatja őket és ők szótlanul várják, 
állják, mert minden megpróbáltatás csak olyan, 
mint egy-egy 'beteljesedés. Minden újabb te- 
her, amit a sors rájuk rak, olyan előretudoti, 
olyan régen megígért volt — már semmi sem 
éri őket készületlenül. Sorsuk, az eljövendő 
dolgok kemény rendje már ott van az indulo- 
emberbon. Születésekor hozta-e! magával’, 
vagy gyermekkorában a mindig pillanatokkal 
élés finom hajszálcsövein szívta-e fel? Olyan 
mindegy! Meg van és súlyossá teszi az első 
lépések döngését is. Vívódó, harca lelkek 
sorsa, kiknek ekéje mélyebben jár és kemé
nyebb, súlyosabb igán vonszolják maguk mö
gött, Ideálizmusuk szép, színesre tarkítja egyé
niségük bolt'hajtását és zengő himnusszal töl
tik be az űrt: „Azt bünteti kit szeret.,

így állanak sorsuk eressze alatt, mozdul.:- 
lanul. Sem megretirálnio'k, sem védekezniük 
nem lehet, mert ez a tűrés, ez a kiállás az 
egyéniségük kemény váza, erre épül minden, 
amit élnek. Ott kell állniok és végigcsinálniuk 
kényszerűen, keserűen; mint az adomabeli 
székelynek, kiáltaniak kell: „Hadd lám Uram 
Isten, mire megyünk ketten!“ Minden ütés, 
minden megpróbáltatás tömörebbé, zártabbá 
szorítja a karakterüket. Olyanná lesznek, mi t 
a nagy tűzben zsugorodott agyag, amiből sa
ját szobruk 'készül, A sors sajtójába kerüit 
ember a saját szobrává keményedik és az éle
tével elkülönül a puhább, ruganyosabb éle
tektől.

A szoborrákeményedés és elkülönülő élei 
útján halad Szamosi Soós Vilmos szobrászmű
vész is. 1885-ben született Kolozsváron. Apja 
az Udvarhelymegyei Szent-Ábrahámról! szár
mazott !ki! Kolozsvárra. Nagyapja jómódú 
gazdálkodó volt, aki már igen korán magá
hoz vette unokáját. Itt nőtt fel 12 éves ko
ráig. Elvégezte a 6 cloini osztályt és közben 
segítgetett a gazdaságban is. Az öreg Soos 
lelkiismeretes gazda volt. Égő munkaidőben 
már jóval pitymalat előtt talpon volt az egész 
ház s a Hargita elett felguruló nap már kint 
találta a „borozdá'ban". Ilyenkor már munkára 
készen kellett állania a háznépnek. „Jobb ha 
műk várjuk a napol, mett a nap úgysem vár

műnket" — szokta mondogatni az álmos fia
taloknak.

Délben nagyanyja hozta ki az ebédet.
Estefelé mikor már csendes és nyugodt gyer

mekké vénült az unoka is, — ott üldögélt a 
ház előtt a három öreg. Beszélgettek. Az élei 
komoly felfogása, a mindig talponálló, harcias 
készenlét, a nagyszülők egyszerű, de szilárd 
erkölcsisége s az alkonyati mesélgetésekibcn

kiömlő, derűs fantázia gazdasága adták meg az 
első életalapot Szamosi Soós Vilmosnak. így 
lelt komollyá, tépelödővé, aki a dolgok si
ma és megszokott felülete alól titkokat búv*- 
rol magának. És így lett a szilárd erkölcsileg 
útján bátor, erős és lelkesedő fanatikusa a 
maga elé tűzött céloknak.

Gyermektársai között is komolyabb és kissé 
parancsoló egyéniség. Túlmegy az ö játéka*- 
kon és saját módokat eszel ki. Nem elégszik 
meg a durranó agyag „puska" mulatságával. 
Embert, állatot gyúr az agyagból. Nem mon
dom, — világért sem a csodagyerekek egész
ségtelen koravénsége ez, nem korán ütköző 
oroszlánkörmök. Gyermeki játék, önfeledt szó
rakozás, amit az erkölcsi erő csak jóval ké
sőbben termékenyít meg. Egyelőre ő is csak

katona, cukrász, vagy mozdonyvezető szerein©
! lenni, mint minden gyerek. Tizenkét év illan 
! el fürgén és boldogan.

Egy napon — nyár volt és az aratásnak ’s 
vége, — a nagyapa elé áll a gyerek és kertelés 

| nélkül kirukkol azzal, hogy ö bizony Kolozs- 
I várra szeretne menni. Tanulni szeretne, mint a 

többiek, akik épúgy vagy még úgy sem, mini 
ő, kitűnő tanulók voltak. Az öreg Soós nagy- 

I apának nagy csalódást jelent ez. Gazdái,
I ügyes, okos szorgalmas gazdát szeretett volna 

nevelni az unokájából, aki takarékos élettel, 
ángy igyekezettel megnöveli a család vagyo
nát. És most itt akarja hagyni ez is. Elmegy 
tanulni, nyomorgó úri rabszolgává küzdeni nn,- 
gát, mint az apja. Nem használ a kérés, rábe
szélés, semmit sem. A fiú makacsul ragasz
kodik a tervéhez.

Könnyes búcsúval válik cl a szentábrahámj 
szép gyermekségtől. Kolozsváron polgári isko
lába iratkozik. Hatodik évben jár, mikor a 
Mátyás király szoborterv az egész városa lázba 
ejti. Újságolt írnak a készülő szoborról, min
den társaságban, uccán csak erről bőszéinek. 
A kis diák a levegővel szívja be a gondolatot. 
Neki gyürközik: ö is csinál egy Mátyás-szob
rot. Tanárai és a városi urak el vannak ra
gadtatva a gyerek ügyességétől, s mikor 
Fadrusz Kolozsvárra ment, bemutatták neki. 
A nagy mester szeretettel vette maga mellé 
és budapesti műtermében szívesen foglalko
zott vele a próbaidő alatt. Rövidesen ösztön
díjra ajánlotta a városi tanácsnak. Szamosi 
Soós Vilmos nagy hála meghalódoltságával 
emlékszik Fadrusz jóságára, arra a mérhetet
len embcrszcrctctrc, aminek a nála töltött Idő 
alatt állandó sugárzó melegét érezte. Egy évg 
tartott, Fadrusz haláláig.

Azután Mátrai tanítványa lett, az Iparmű
vészeti iskolában. Mátray fafaragóból lett mii- 
vészpadtgógussá. Nem volt nagy koncepciójú 
művész s nagy és széles látókört a tanít
ványainak sem mutatott. De tudta őket lelke
síteni. Szidások, korholások és elismerések, 
dicséretek, okos, szinte precíziós mérlegen 
mért adagolásával játszott a tanítványai lelkil- 
letén. Lelkesített, emelt, nagy magasságokba 
lendítette a fiatalok ambícióit — de az iirea 
ürügyeken titámkodókat megtörte. A gyengék, 
a szívósság nélküli szalniatüzek hamar lekok- 
kadtak, gyorsan elfüstöllek az ö iskolájából. 
De azok közül, akik az ö tanításié, az ö szi
gorú korrektúráját végig állották, egy sem
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esett el az életben. Szamosi Soós 5 éven ál 
volt a növendéke. Mikor az Iparművészeti is
kolát elvégezte, Párisba készült. Nem tudott 
kijutni. A Képzőművészeti Főiskolán Radnav 
növendéke lett. Négy esztendeig dolgozott itt 
(1908—1912-ig). Mesteréhez inkább baráti vi
szony fűzte, mint a tanár és tanítvány hideg 
távolsága. Ez a viszony a főiskola komoly 
miliőjében, a szüntelen munka feszültségében, 
az érés nagyszerű éveit jelentette számára.

Először 1910-ben állított ki, a kritika a 
„plaketmüvészet poétájának" nevezte s az ál. 
lalános elismerésből ez a legigazabb, leghozzá
értőbb hang. Azóta sikerei folytonosak és pár- ( 
huzamosak a fejlődésével, honosabb állomá
sok a kolozsvári Brassay Sámuel-sircmlék pá
lyázata (1908), a pécsi Dalárda 100 éves ju
bileumi plaketdíja, melyet 66 pályázó közül 
nyert meg. 1916-ban az Erzsébet királyné em
lék müpályázalán a külföldi zsűri által első 
díjra ajánlott pályatervével a negyedik díjat 
nyeri. 1919-ben a Képzőművészeti Társulat 
tárlatán a Baruch-díjat, 1921-ben a Hercz- 
díjat nyeri. 1919-ben a Magyar Nemzeti SzÖ- j 
vétség plakettpályázatának, 1924-ben a Mn- 
egyclcm Király-díjának lett a nyertese. 1920- , 
bán a báró Dániel arcképéi megvette a Szép
művészeti Múzeum.

Hogy ennyi szép siker mellell sem váll « 
művészete népszerűvé, annak elsősorban az a 
nagy áhítatos érzés az oka,, amivel a művé
szetet az élet minden dolga fölé helyezi. 
Mélységesen lenézi azokat, akik a munkájok, 
a művészi termésük értékén kívül, admi
nisztrálással keresik az érvényesülést. Felhá
borodik azokon a gyors és nagyjából megcsi
nált szobrokon, amiket a „szoborgyárlók" on
tanak ki lerekre, uccasarkokra és polgári hasz
nálatra. Irtózik az üzletkötések, szerződések 
kötésétől, a munkája pénzrováltásától. Nem 
a könnyelmű emberek grandszenyör gesztusá
val, hanem a komoly ideálista, a próféta fel
háborodásával.

Minden szobra a legteljesebben megoldott 
és befejezett mű. Világért sem valami natura- 
lísztikus értelemben. Távol áll a reálizmustól 
is. Szobrainak egészen különös stílusa van. 
Nem részletez. Elsősorban az értelmet hor
dozó főbb formákat keresi meg. Ezeken be
lül csak a karakternek, csak a feltétlenül jel
lemzőnek van helye. Valami halavány vonatko
zással az iparművészeihez, a felület sikokra- 
bontásával olyan kötött és zengő ritmust ér cl, 
ami szobrait nemcsak költőivé, hanem szinte 
zeneivé teszi. Ez a stílusbeli egység a legtel
jesebb lelkiismeret és a szeretet révén, aml-

I vei dolgozik, egyenletesen öleli át és borítja 
el a szobrait. Olyanok, mint egy-egy komor, 
kissé filozofikus balladás székely népdal. Ke- 
rüli a nagy sziizsét, a bőséges mesemondások 
megvesztegető alkalmát. Komoly és szentül 
átélt fonna érzet eket feje/, ki. A komorság mel
lett a mély érzelműsség és őszinteség, fö- 

: képen a stílusában jelentkezik, — tisztán és 
kristályosán. így az abszolút szobrászai ál- 

' láspontján, a stilusérzékeken túl, a koncent
rált kiofjezö erőt igyekszik megvalósítani. 
Ezek a tulajdonságai teszik különösen elsö- 

j  rangú arcképszobrásszá. Lélekábrázolásn 
olyan, ihogy a legjobb belga és francia szob- 

! rászok mellett foglal helyei. Ebben a műfaj
ban is legkiválóbbak a báró Dániel arcképe, 
az édesanyjáé és egy önarcképe.

Plakettjei közül a Nemzeti Szövetség érme 
s a pécsi dalárdáé leginkább fejezik ki az ö 
romantikus drámai lelkűidét. Határozott vo- 
nalritmusuk, kemény formakezelésük mellett, 
csodálatosan lágy és meleg élet ég az ősma
gyar kürtös és a méla regős figuráján. Ugyanaz 
a nosztálgiás, édes álmodozás, multbanélés, 
mely Szamosi Soóst — talán a gyermekkori 
mesék, emlékek és a nagy szeretet varázs- 
köpenyegén a székely-hun mondák világába 
röpíti. Két fia van: Attila és Csaba.
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Lengyel Reinfuss Ede 

műtermében.
Egy művész, aki törhetetlen energiával, 

megalkuvást nem ismerve ment a maga útján, 
csak a célt látta maga előtt és ezt akarta el
érni. És odaérkezett. Ma ő a magyar portre- 
festők közül a legeslegjobbak egyike, aki tuda
tában van genie-jének és hisz gondolatai 
nemejsségében, költői felfogásának mélységében 
és aki bízik erejében.

Pályájának etapejai egy-egy emelkedést Je
lentettek s most ott tart, hogy büszkén nézhet 
vissza eddigi müvészéletének útján. Plató sze
rint a „szépség a természet elsőbbségi joga1', 
a művésze pedig ezt a szépséget meglátni s 
megérteni. Lengyel-Reinfuss legszcrencséjsebb 
ecsettel tudja megoldani azt, hogy a pszicholó
giában elmerülve, nem veszíti cl a művész bí
ráló szemeit.

Atelicrjc erős, komoly munkának a képét 
mulatja. Szerény művész, aki a reklámot lie- 
riilve-kerüli s mégijs felkapta a hír szárnya s 
viszi az ország halárain is túl Reinfusz-Lengyel 
nevét. Egy előkelő prágai müvészlap legújabb 
száma több képének reprodukcióját hozza u 
legszebb bírálattal. Érdekes háttere van ennek 
az idegen dicséretnek. Lengyel-Reinfuss éppen 
a qseh megszállás miatt menekült Kassáról Bu
dapestre, hogy új gyökeret verjen élete itt a 
fővárosban. De a cseh míivészérdeklődés ma
gyar földre is követi ezt az istenáldotta mű
vészt, aki első sikerét egy nagy koncepciójú 
történelmi képével vívta ki. (Rákóczi bevonulá
sa a kasjsai székesegyház elé 1705-ben." Ez a 
kép az abauji Buzinkában a Bauernebel-család 
kastélyának képtárában van.) Jöttek sorra a 
sikerek. Az érdekes felfogású Rákóczi fejede
lem képei, melyeket a vármegyék sorra megren
deltek a megyeházak részére. így erősödött a 
művész iránya \s lassan egészen a portréhoz 
tért át. Művésezténck titka, hogy érzésbeli lát
táimat tudott adni arcképeinek. Nem tud sab
lonos lenni, ötletszerűsége frappáns, felfrissítő 
és imponál. És éppen ez az ereje hozta meg

eljsö párisi sikerét. („Zászlóbortás a Beszede
ken." Petit Palais.) Utána jött az állandó si
ker a Műcsarnokban. Müncheni évei alatt vas- 
íegyelcmmel tanúit, dolgozott, a legjobb atelie. 
rekben volt otthon, a legelső nevekkel barátko
zott, hogy mint kséz ember telepedjen le sző
kébb hazájában, a felvidék kulturális góc
pontjában, kuruc Kassa városában. Első ífjű- 
jságának reminiscenciái hazacsalogallák, pedig

akkor idegen érdeklődés a külföldre hívta. Ha
zajött. Mert lelke telve volt a csodás jászóvári 
környék ezer szépségével, az egész abauji ku
ruc romantikával, lelkes művész szivének forrfl 
hazaszeretetével. És ez az őszintén átérzett ma
gyarsága űzte el a cseh uralom alá került Ősi 
városból, s jött közénk, hogy itt tovább dolgoz
zon.

Öröm végignézni műterme kincseit. Történél, 
mi érzéke gyakran visszaviszi a kuruc világba 
„Kuruc előőrsök", „Injsurgensek" és a többi 
szebbnél-szebb lovasképe. Egy legújabb képe 
erősen megkapta figyelmemet: hózivatarban kel 
ló keményen áll. Magyar lovak turáni daccal

néznek szembe a förgeteggel, nem térnek fa, 
. nem húzódnak vissza, nem tágítanak: várnak. 

Szimbólumnak vettem a képet, a biztos kezd 
kuruc festő álmának . .  .

Szerencsés müvé|sz, mert meg tudja látni « 
I jellemző momentumokat, melyek az ecsetre 
várnak. Jön a többi: egy tájkép, csupa líra.

, Ismét egy erdőrészlet, dekoratív darab. Aktok.
! Portrék: Herzig ezredes leánya, Sándor Boró 
I úrleány, Ejszterházy Ilona színművésznő por- 
; Iréja, Pálmai Ilka arcképe, ifj. Zichy János 
I gróf „Kincs" nevű versenylován, aztán egy 
mellképe, Orosz Endre úrlovas lovasképe és 
Fayer Sándornénak, Budapest legjobb úrlovas. 
nőjének lovasképe. Gróf Andrássy Géza a Lo
varda réjszére most rendelte meg lovasképét és 
mellképét családi képtára részére. Szirmay 
gróf portré megrendelése is friss munkára ser
kenti a művészt. Egy svájci közismert mübarál 
állal vásárolt kép díszíti a műterem egyik falát, 
itt meglepő a kifejező mélyjség, a formaefíektus 
és az átfogóerő. Báró Schell Gyula arcképe stb., 
stb.

A művész fáradhatatlanul kalauzol, magya
ráz, beszél jövő terveiről, színes álmairól s 
közben megfeledkezik arról, hogy tovább kell 
portretiroznia dr. Gárdonyi Albert egyetemi m. 
tanár, főlevéltáros érdekesen szép feleségét, aki 
türelmejs mosolygással várja, hogy tovább üt
hessen a művésznek.

Még két legújabb képére hívja fel figyelme
met. „Munka után" és „Pihenő*1. Talán ebben a 
kelben mélyült Lengyel-Reinfuss tudása a leg
jobban, mert a világítási hatást a kolorit erős
ségével, a vonalvezetés biztonságát a stilizálí- 
ság szuggesztív erejével harmóniába tudja 
hozni. Látszik hogy mély elmerüléssel dolgozik, 
bravúros könnyedséggel old meg nehéz felada
tokat és bátran komponál.

Azzal a tudattal váltam el a kuruc festőtől, 
a modern p o r tr é já tó l, hogy atelierjéből na
gyon sok nemes kompoziciójú müvészalkolás 
fog kikerülni és nem fogja megbánni, hogy nem 
csalta ki hazájából a külföldi hívó-szó, de meg
marad közöttünk, magyarnak, a mienknek.

Mók Ferencné,
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NEMZETI PROBLÉMÁK
— Idegenforgalmunk vij irányai —

a fővárosnak saját állandó idegenforgalmi hiva-Három jelentős uj etapja van a nemzeti célú 
idegenforgalomnak. Az elsőhöz József Ferenc 
dr. királyi herceg vezet, alki a Budapest Fürdő- 
város Egyesület közgyűlésén kitűnő program- 
mot adott. Ha ezt a Feikix Feurc okos francia 
módszerével követik, akkor az ideáknak mind
untalan való terjesztése: a propagation a tout 
propos" meghozza a kellő eredményt.

A királyi herceg néhány kedves részletet 
citált dédapjáról, aki már 1808-ban élctrehivta 
u Szépészeti Bizottmányt. Célja az volt, hogy

tállá legyen.
' Ezt Bárczy intenciója szerint Déry Ferenc 
; alpolgármester és Vita Emil tanácsnok 1916- 
ban életre is hívták, s azóta Zilahy Dezső ve- 

; zeti, töretlen buzgósággal. Legfontosabb dolga: 
a propaganda minden eszközének alkalmazása. 
Tekintve, hogy a főváros anyagi forrásai nem 
a legbővebbek, a hivatal fökép a múltból fönt
maradt külföldi összeköttetéseit használja föl, 
legnagyobb részt a világsajtóban gyökerezett j

I béréi mind nagyobb propaganda-anyagot visz- 
] nek magukkal. Az államközi kereskedelmi ka
marák, a magyar külképviseleti testületek tag
jai éppoly szívesen terjesztik Zilahy propagativ 
anyagát.

A második idegenforgalmi etap az uj össze
fogás volt, mely az ország egész társadalmát 
agzdasági és hivatali köreit igyekezett beállí
tani az idegenforgalmi akció homlokterébe. 
Emiatt rendezték a Ripka-féle nagygyűlést, 
amely valamennyi tényezőt — a kulturális, üz-

BÁRSONY OSZKÁR,
a MÁV központi Menetjegyiroda BÁNLAKY GÉZA,
s az Idegenforgalmi és Utazási vál- a Szt. Gellért gyógyfürdő és szálló 

lalat vezérigazgatója. vezérigazgatója.

ZILAHY DEZSŐ. DR. MIKLÓS ELEMÉR,
a székesfővárosi idegenforgalmi hi- az új állami idegenforgalmi hivatal 

vatal igazgatója. szervezője.

Festet kulturált nagyvárossá tegye, hogy aki 
idejön, megtalálja benne a kellő tisztaságot, 
csínt és rendezettséget.

Azóta sokáig nem volt állandó idegenfor
galmi intézményünk; csak ad hoc merült föl 
1896-ban a milleneum alkalmidból és szórvá
nyos kísérlet történt Szent István napjának 
idegenforgalmi propagandája ügyében. Halmos 
János polgármester alatt Almády Géza foglal
kozott evvel a kérdéssel és útmutató füzetet 
is irt róla. Bárczy István polgármestersége ele
jén a minap elhunyt Gálos Kálmán iniciálta, 
hogy a közgyűlés tagjaiból idegenforgalmi bi
zottságot küldjenek ki, Azon dolgozott, hogy

nekszusait. Súlyos akadályok ellenére is meg
oldotta feladatainak javát.

A háború és a két forradalom után az ide
genforgalom irányítása a közgazdasági ügyosz
tályhoz dr. Purébl Győző kezébe jutott. Fol- 
kusházy Lajos polgármester főfelügyeletével. 
Ök évről-évre fokozott anyagi eszközöket bo- 
csájtottak a hivatal rendelkezésére.

Ma már igen változatos és tekintélyes pro
paganda-anyag van, amelyet állandóan terjeszt 
a külföldi relációkban. Alig akad olyan kong
resszus, kiállítás, jelentősebb sportesemény, 
árumintavásár, melyen a hivatal kellő módon 
ne reprezentálná a magyarságot. Kiutazó em-

leti, a sport- stb. élet képviselőit — összegyűj
tötte s elhangzott fölzólalások nyomán egy leg
felsőbb országos idegenforgalmi fórum megal 
kotása van folyamatban. Ez erkölcsi, törvény
beli, és kellő támogatást is fog juttatni az ide 
genforgalom részeseinek.

Emellett jelentős a szerepe annak a valóim  
nagyfonlosságu alakulásnak, amely a közeli na 
pókban fog telje apparátussal a nagyi.yilvánm- 
ság elé vonulni: a magyar idegenforgalom ér
dekelt fürdők, üdülőhelyek. Inrr.ísv állalal • 
szállók, vendéglők, kávéházak, szanatóriumok 
stb. vezetőinek, valamennyi Idegenforgalmi 
iparnak rzvetkezése ez,
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Célja, hogy a maga 'hozzáértőivel, erkölcsi és 
anyagi erejével, harmóniában a hivatalos kö
rökkel, lendítse föl a magyar idegenforgalom 
ügyét.

Számottevő az a társadalmi mozgalom is, 
amely a Budapest Fürdőváros-egyesület élelrc- 
keltése az ifjú királyi herceg említett megnyi
tójának értelmében folyik. Főfeladata az, hogy 
a társadalmat szaturálja a nemzeti érdeket 
szolgáló gondolattal: mindenkinek kötelessége 
a hozzájárulás, mindenkinek érdeke is, hogy 
Budapest világfiirdöváros legyen.

Jó  példa Lipcse, amelynek valamennyi la
kosa a legnagyobb mértékben át van hatva a 
nemzetközi vásár szolgálatának jelentőségétől 
s a nagyszabású aktus, amely kétszer évenként 
hét napig tart, buzgóságukat a legnagyobb 
sikerrel 'honorálja.

Végre a félhivatalos 'körök is érdeklődnek, a 
többi közt a '.Külügyi Társaság kebelében igaz
gatója Eöttevényi Nagy Olivér idegenforgalmi 
szakosztályt kíván alapítani s efelöl tárgyalt 
már az idegenforgalom vezetőivel.

Szükségesnek tartjuk, 'hogy legalább vázla
tosan szóljunk ezekről a vezetőikről', akik a 
legutóbbi nagygyűlés előadói voltak.

1. Bánlaky Géza, aki Budapest tennivalit és 
jövendőét oly alaposan méltatta, elsőrangú 
mérnökember. A városgazdasági ügyosztály fő
mérnöke volt, s a tanács nevében ellenőrizte a 
Gellért-fürdő- és szálló nagyszabású építő
be r e n d e z ö - ni ii n k ú j á t. Közben gyakorta járt kül

földön, hogy a nyugati fürdőket és szállókat 
tanulmányozza s amikor az európai nívójú 
Gellért első vezetője — dr. Bossányi — meg
halt, a tanács igen helyes érzékkel, Bánlakyt 
állította a fiirdöszálló élére. Higgedt teimpara- 
mentuma, nagy gyakorlati tudása okvetlenül 
előbbre segíti az uj idegenforgalmi akciót. An
nál inkább, mert vezérigazgatói állásában már 
sok jelét adta propagativ tehetségének.

2. Bársony Oszkár harminc éve foglalkozik 
■az  idegenforgalom leggyakorlatibb kérdéseivel. 
Pályája elején a Cook-cég tisztviselője volt s 
amikor Gálos Kálmán a szerény keretű uta-

I zási irodáiból kialakította a mai nagy Menet
jegyirodát, első munkatársul nyerte meg Bár
sonyt. Nincs az a forgalmi, tarifális, vagy más 
hasonló szakkérdés, amelynek Bársony ne vol
na tudója és bár a háború alatt bosszú ideig 
olasz hadifogságban szenvedett, hazatérve, igen 
gyorsan beleélte magát uj ügykörébe és ina 
gyökeréig ismeri valamennyi előbb vázolt föl
adatot. Szegény Gálos elhunyta után, szinte 
az első órában, Bársonyra gondoltak és szó 
sem lehetett arról, 'hogy más legyen Gálos utó
da a vezérigazgatói székben. Minden irányban 
sokat várnak tőle az idegenforgalom föllendi- 
tése körül.

3. Dr. Miklós Eleimér a székesfővárosi ide
genforgalmi hivatal megalakulásakor referense 
volt ennek az ügyikörnek és miután azelőtt 
sokat járt és tanult külföldön, egyenrangú és

j megértő dolgozótársa volt Zilahynak. 1918 ele

jén együtt dolgozták ki azt a tervezetet, amely
nek alapján Weikerlo Sándor és Szterényi Jó 
zsef báró mindenképp megértőén alakították 
ki az országos idegenforgalmi irodát. Szterényi 
széles látókörével és nagy munkabírásával 
gyorsan realizálta a tervet. Első cselekedeti 
közé tartozott, hogy Bódy Tivadar polgármes
tert fölhatalmazza a közös feladatok irányítá
sára, 'hogy az állami alakulás szorosan együtt
működjék a fővárosi hivatallal. A forradalom 
ennuk is véget vetett s utána az első kereske
delmi miniszter, Hegyesihalmy Lajos megszün
tette az állami intézményt. Ezt kell most föl- 
elevenitení és remélhető, hogy dr. Miklós je
lentős szerepet kap.

4. Zilaihy Dezső nemsokára tíz esztendeje, 
hogy vezeti az idegenforgalmi hivatalt. Huszon- 
ötesztendös sajtóbeli múltja, a propaganda te
rén előző nagy prakszisa, a magyarság, a haza 
és a főváros szeretutében olyan mestere, mint 
Rákosi Jenő - akit rokoni kötelék is fűz 
hozzá, — mindez etikai nézőpontból is megadja 
a garanciát arra, hogy a jövendő idegenfor
galmi problémák megoldását remélhetjük.

Miután Bánlakyék a legnagyobb megértéssel 
és kollegialitással kapcsolódnák be a székesfő
városi idegenforgalmi 'hivatal munkájába, en
nek már napról-napra fejlődő eredményei mu
tatkoznak.

T.

A nem ismert harmadik

A hirtelen jött nyári zápor illata még 
olt párázott a levegőben. Az utca már 
beléhajolt a felszikkadt száraz málto- 
nyába. Olyan volt a város, mint a felhe- 
viilt asszony a hűsítő legyezés utógon
dolatában. Nedves csomócskákban fel
felszállt az izzadó föld nedves gőze és 
a frissbeszakadt langypetyhiidség ráfe
küdt a lázas szívekre.

A férfi szaporázó létpekkel szelte ke
resztül a lassan újra éledő korzót. Bo
rét még csiklandozta a rátapadt ruha 
nedves simogatása. De feltörő képzeté
ben már a tűzben égő asszonylány ham
vas ajkára szorította lázban remegő szá
ját . . . Ezért vágott neki iramodó futás
sal elébb a vízfüggönybe bódult uccaso- 
rok végtelenjének. Ezért dacolt a zuho
gó áldással, mely úgy csörgött a bolto
zatos égi ereszekről, mint részegítő má
morba zuhant vízesés a tobzódó heje- 
hujában.

A nagy futásban íelajzotl inai ernyedt 
rugdalódzással a fáradságba ülte be ma
gát. De az akarat parancsoló követelése 
nagy lódulásokkal dobta előre nekihaj- 
lott testét.

Végre elért a célhoz, ahol felkorbá
csolt vérének zajos ujongásával ölel
hette lelkére az oly nehezen epedett 
asszonylánykát.

De esztendők óla ma először hiába-

(Lelki karc.)
Irta: Lendvay Béla.

való volt az útja. A légyott boldog igé
zete helyett az érthetetlenség üres kér
dőjele feküdt belé a szívébe.

Ott karikáztak az alkonyba hultt ut
casorok égőszemü lámpái között a meg- 
csalatás és megcsalás rőtszínü fénycsó
kocskái. Vérébe korbácsolt a felhorkant 
vágy . . .  és a dac kesernyés íze már-mar 
a torkáig furakodott. Csupán a veleszü
letett büszkeség szégyenbe ölelt érzete 
oltotta el a tüzet, melyet szentségtelen 
kezek bűnös igézete szított a pillanatok 
forrongó katlana alá.

Visszamélyítette tekintetét a hiába 
várt asszonyilány gyermeteg arcocská
jára. Ott szikrázott előtte a hamvpírtól 
égő pici ajak. A tűző tekintet omló vil
láma. A babonásan szép piros szalma 
alól kiincselkedő fürtök szőke tengere. 
És érezte tisztán — talán soha annyira 
igazán, mint most, hogy szereti, szereti 
nagyon az általa lett. . . asszony-leányt.

Az acélossá vált önérzet jóleső fölé
nyével győzte le a kisértő gonoszt.

És amikor lehullott a késő éjjel pár- 
nás feketéje — zajongószívéből kikelt 
álomképek az asszonylányka törékeny 
alakja köré fonódtak.

A bentről fakadt csodás szépek színei, 
szebben és melegebben sütötték káprá- 
zatukat, mint három évvel előbb a li- 
liomszórás párás é jje lén ... A hajdan

bűnből fogant vágy a szűzi érzések fó
kuszába ért.

És a leszállóit éj kisértő sötétjében az 
asszonylány rángó zokogásba fojtva 
hánykódott a párnák lágy ölén.

Siratta az elsőt, ki még mindig csak 
az első: a férfit, aki ma hiába várt s 
akit ő ma nem látott. . .  és rágondolt a 
másikra: a csörrenő kardú századosra, 
ki perzselő szavakkal égette — oh még 
nem is oly régen a fülét — a lelkét.

Felcsengtek benne a kérlelő szavak:
— Holnap hatkor . . .
De felcsengtek benne újra más sza

vak.
— Oh Istenem, de hogyis mondta az 

első?
— Amíg a nő csak eggyé, addig maga 

a derűs ég — a szerelem szűzi jegyese. 
Mikor már kettő osztozott a bájban . . . 
úgy a harmadik már a küszöbön ‘kocog... 
és a többi lopva suttogással, zajjal ka
cagással: jön-jön, feltartóztathatatlanul 
a nyomában — biztosan jön utána . . .

A gyönyörű lány keblét összeszori- 
lotta a didergő láz. Valami ami, ami még 
nem volt, valami hiányzott és ez kisértő 
lehelletével ott zakatolt a vérében: — 
a még nem ismert h a r m a d ik  kacagott 
rá a távolból . . .

Tisztelettel kérjük előfizetőinket, akiknek előfizetése június I-én lejárt, a megújítást mielőbb elintézni szíves
kedjenek, hogy a „Nemzet" szétküldését akadálytalanul eszközölhessük.



1925 június 15. 431

Turáni elemek 
Egyptom ős 
vallásában
Irta: Hcin&ciy Sándor.

Ha valaki az egyptomiak mytho- 
lógiájával tüzetesebben foglalkozik, 
csodálkozással állapítja meg, hogy 
egy filozófiai gondolkozásra valló 
vallájs mellett, még egy másik, 
igen alacsony kultúrát feltételező 
népvallás is létezett náluk, sőt t 
kettő egymásra hatott, karöltve 
járt, végtére egyesült.

Már most, ha tovább kutatjuk e 
furcsa mythológiát, nehezen dönt
hetjük el, melyik volt az ősibb? Sőt 
több mint valószínű, mindkettő ké
sőbbi eredmény s az előző, ma 
már nem ismert vallás — romjain 
épültek fel.

Egyptom különböző szellemi góc
pontjaiban— csak úgy, mint Hel
lén-földön a kezdetleges állam- 
szervezet következtében — szám
talan vallás fejlődött ki, melyek a 
politikai egyesítés létrejöttével ma
guk is egyesülésre törekedtek. Még 
a történetelőtti időkben a szellemi 
vezetést három város ragadta ma
gához. Alsó-Egyplomban: Memphis 
és Ileliopólis; Felső-Egyptomban 
pedig: Théba. Úgy hogy már Hero- 
dotos idejében, aki Kr. e, az V. 
szd. közepe táján utazta be Egyp- 
tomot, e három város szerint há
rom kiilömböző tant lehetett myt- 
hologiájukban megkülömböztelni.

A bölcseleti vonást mindeneseire 
a Babyloniából átszármazott kháld 
csillagimádat keltette életre s ez 
fejlesztette vallási felfogásukat arra 
;i magaslatra, melyen ma méltán 
bámuljuk. Ellentétben áll vele a 
vadakat is megszégyenítő állatkul- 
l"s, mit egyesek az afrikai benn- 
‘'Xülőitek fétisimádalából származ
óinak. Plutarchos álláspontja sze
rint symbolum volt csupán, ugyan
ik o r  Uhleman csillagászati elvek

ből, Röth viszont a hyerogliphák- 
0(,l magyarázza. Mindenik fölte
vésnek van alapja, az azonban bi
zonyos, hogy a primér felfogás 
iligha lehetett. Az Egyptomba be
vándorló sumir-babyloni faj nem 
hozhatta magával, mivel ott nyo
mát sem leljük; a bennszülöttek 
pedig legföljebb a legprimitívebb 
lerinészetvallás kezdetén voltak 
akkor még s csak a sámánizmus

lérfoglalásával fejlődhetett ki a fe- 
lisizmus náluk.

Plutárchos a krokodilt pl. az is
tenség symboluma gyanánt fogja 

I föl, mivel azt gondolták róla, nin- 
j csen nyelve s így azt akarták vele 

jelképezni, hogy az isteni Igének 
| sincs szüksége hangra. Uhleman a 
I zodiákus állatkor állatait látja ben

nük megtestesítve, vagyis a látha
tatlan isteneket tisztelték volna a 
nekik szentelt látható állatok ké
pében. Röth meg a hyerogliphák 
képírására viszi vissza eredetüket, 
hol kígyó, krokodil, oroszlán, bika, 
kos stb.-vel jelölték a kiilömböző 
isteneket.

Végül a monda egyenest a világ
teremtéshez utalja az állat-kul
tuszt, megokolva avval, hogy az 
istenek Boreseth (Typhon)-tól való 
félelmükben kiilömböző állatokká 
változtak s ennek emlékére kell 
azokat tisztelni.

Megjegyzem, hogy az első ke
resztények katakombabeli ábrázo
lásainál előforduló állal-symboiu- 
mok nem innen, hanem a kháldeai 
astronómiából valók. A négy evan- 
gyelista: Lukács ökre, Máté orosz- 
lána, János sássá, Márk angyala 
határozottan oda mutatnak; bár az 
a módozat, mellyel a katakombák
ban itt-olt találkozunk, hogy Mátét 
oroszlán, Jánost sasfővel ábrázol
ják, a hyerogliphákra emlékeztet. 
De megértjük e kettős vonási azon
nal, ha meggondoljuk, hogy a zsi
dóságra úgy Babylon kultúrája,

- a babyloni fogság alatt, — mint 
Egyptomé az egyptomi fogság ide
jén, egyforma intenziven halott.

Egyptom őslakóságát, bár egyes 
tudósok teljesen különálló, semmi 
más fajhoz nem számítható népnek 
tartják, — mégis a többség sumir- 
turániaknak veszi őket, akik az olt 
talált bennszülöttekkel keveredlek. 
Hőmmel szerint ennek a bcvándoi- 
lásnak, még a sumir-nyelv élő hasz
náltakor kellett megtörténni s a 
Grundriss dér Geographie und Gc- 
schichte des allén Grients című 
művében, az egyplomiakat a sumir- 
babyloniak mellékágának tekinti. 
Brugsch pedig a Hieröglyphisch- 
demolisches Wörterbueh- jaban, 
nyelvük bölcsője gyanánt a Tigris 
és Eufrát-közét jelöli ki.

Nyelvészeti szempontból valóban 
helyes utat mutatnak e tudósok 
számunkra s egyben nagyon helye
sen a legjellegzetesebb építészeti

hasonlóságot tarják elénk mit a 
piramisok és a náluk jóval korábbi 
keletű Khald íáccsözetes hétbolygó 
torony-templom architekiurája mu
tat föl. Különösen feltűnő ez a mei- 
dumi mészkőg'ilánál Mi még meg
lophatjuk a hasonlóságot z tem
plomok általános közös iypv.sával 
melyeknek modora Babylcnból jött 
Egyptomba s innen viszont a zsidók 
vitték Izraelbe, Beosztásuk mindhá
rom népnél közös: előudvar, elő- 
templom s a szentek-szentjéből ál
lott, hol a zsidók a frigyládát, a 
babyloniak és egyptomiak isten
szobraikat őrizték.

Az egyptomi templom leírását 
Alexandriai Kelemen hagyta ránk. 
Tőle tudjuk, hogy pitvarát oszlop
sor szegélyezte, arany- és ezüst-le
mezekkel borított falait drágakövek 
ékesítették s a szentek-szentjét 
arannyal szőtt függöny leplezte. E 
leírás teljesen megfelel, akár a ba
byloni Marduk-isten Isagilu-, akár 
Ninib-isten Ipatutilu templomának. 
Viszont e kettő — az egyptomi és 
babyloni — pedig teljesen azonos a 

! Josephus Flavius által ránkha- 
: gyott Jeruzsálemi templommal. De 

párhuzamot vonhatunk a piramisok 
és hunhalmok között is s ugyan
csak turáni szokást fedezünk föl 
bennük.

Ha tehát elfogadjuk a nyelvé
szek vázolt elméletét, akkor azt is 
el kell fogadnunk, hogy a beván
dorolt elem sumir-turáni kultúrával 
jött új hazájába, melynek tovább 
fejlődését egyrészt a helyi viszo
nyok, másrészt az elhagyott ősha
zával való érintkezés befolyásolták.

Fájdalom, hogy Manetheo, egyp
tomi pap történelmi munkája nem 
maradt eredetiben az utókorra, 
mert ő lenne a legjobb kútforrás 
kultúrájuk kialakulásához; de a be
lőle merített történetírók: Afrika- 
nus, Eusebius, Josephus Flavius 
stbiek nyomán töredékeit mégis 
összeilleszthetjük.

Kr. e. a VII. szdban assyr-csapa 
tok hódítják meg Thébát. 670-ben 
Assarhaddon assyr király Alsó- és 
Felső-Egyptom fölött parancsol. A 
pháráók szívesen házasodnak Baby- 
lonból s az ilyen házasságok révén 
babyloni istenek kapnak otthont a 
Nílus partjain. II. Ramzes Khons 
istennő szobrát küldi a mezopotá
miai király ördögmegszállotta 
leánya fölgyógyítására. Sőt tudjuk, 
hogy a Kr. e. II. ezredben az ék

írás háttérbe szorítja a hyerogli- 
phákat, mivel a babyloni nyelv vá
lik diplomatiai nyelvvé. Szóval 
Babylon befolyása akár fegyveres, 
akár barátságos úton, de minden
kor érvényesül.

Majd hykszoszok, skytha pász
torkirályok igázzák le Tamerát, a/ 
árvíz országát, mint a legősibb 
időkben nevezték Egyplomot, Ál
taluk, a már semilizálódott sumir- 
babyloni befolyást, tiszta turáni be
folyás frissíti föl. Négy századnak 
kellett leperegni, míg a Thebából 
kiindult nemzeti mozgalom győz 
fölöttük, de már ekkor a skytha- 
kultura a lelkekben volt. A sumir 
Istarnak Astarte név alatt hódol- 

i tak. A harc istennője Aten, vagy 
Antu dicsőségét templom hirdette. 
Sphinxek, griffek és más csodás 
lények beszéllek róluk s végül az 

i ö szobormüveiken jelenik meg leg- 
| először a lovas harciszekér, a kurta 
I görbített skytha-kard és más tu- 
j ráni fegyver. Sőt Lenormant hatá- 
] rozottan állítja, hogy az addig 

még ismeretlen lovat Egyptomba a 
hykszosok vitték be.

De mythológiailag is fontos a 
! thébai nemzeti küzdelem. Egyesíti 
| a birodalmat s helyi istenét Annin-t 
I teszi meg az egész ország legfőbb 

istenévé, hogy most már az „isle- 
I nck ura, istene, legfőbb isten" le- 
| gyen.

Vallási szempontból történel
müknek még egy érdekes korszaka 
van: IV. Amenhotep föllépésével 
Kr. e. 1403 körül, ki a Nap kizá
rólagos tiszteletét hozza be, leta
szítva trónjukról a többi isteneket. 
A mai Tell-el-Amarna völgyében 
látható, a nagy pháráó által épí
tett Napváros romja. Ez az első 
monotheista mozgalom, ami azon
ban a papság ellenállásán hajótö
rést szenvedett.

A Napimádat ideiglenes győ
zelme, tulajdonképen nem volt más, 
mint az előbbi, ősi vallásnak visz 
szahozatala.

A Napkultus mélyen benne gyö 
kerezett a nép lelkében s így köny- 
nyen aratott diadalt. A papság sem 
tudta volna megdönteni, ha IV. 
Amenhotep nem ragaszkodik a val 
lásújitók szokásos türelmetlensé 
gével a Nap kizárólagos tiszt- lété- 
hez, mert hisz a nép, bár a Napot 
imádta elsősorban, a többieknek is 
áldozott. (Folyt. I öv.)
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A letiprotí Magyarország
(1849—1867.)

Haynau.
Irta: Komái István.

(A bécsi udvari titkos levéltár és ma
gyarországi levéltárak anyagának [el

használásával.)

A már altábornagyi rangra emelke
dett Haynauról már sokkal előnyösebb 
vélemény hangzott, mint ezredes korá
ban.

Mugent táborszernagy, Haynau had
testparancsnoka 1845. november 19-én a 
következőket jegyezte fel a kvalifiká
ciós listába:

,,Erős, izmos testalkatánál fogva ál
landóan egészséges és minden tábori 
szolgálatra kiválóan alkalmas. Ezelőtt 
az én ezredemnél volt ezredes, ahová 
igen kedvezőtlen minősítéssel helyezte
tett át, (Vigníel ezredessel és más fel
jebbvalóival való állandó ellenkezései
ről van szó.) De parancsnokságom alatt 
olyan kiváló ezredparancsnoknak bizo
nyult, amilyenhez hasonlót 30 évi szol
gálatom alatt nem ismertem.

Katonailag kiképzett. Sokféle szolgá
lati ismeretekkel rendelkezik. Nagyobb 
hadsereg-osztálynak békében és háború
ban való vezetésére ügy szorgalmánál, 
pártatlanságánál, valamint egyéb tulaj
donságainál fogva is kiválóan alkalmas. 
Tábornoki parancsnokság helyettesíté
sére, vagy más hasonló alkalmaztatás
ban azonban, rangban fiatalabb altábor
nagy nem egészen felel meg a mérték
nek. (Itt megint arra céloz Mugent, 
hogy maga fölött való közvetlen elül- 
járót nem igen tud megtűrni, mert min
denkinél okosabb akar lenni, mint Vig- 
niel ezredessel szemben is.)

Egyébként teltre készsége, becsvágya, 
kitűnni akarása és erélye következte
ben minden viszonyok között használ
ható, különösen háborúban a legnehe
zebb feladatok teljesítésére is".

Az 1846, dec. 20-án ugyancsak Mu
gent táborszernagy a többi között ezt u 
minősítést írja róla:

„Szolgálati ismeretei a gazdasági té
ren is kiterjedtek.. . de arra kevés haj

landósága van, hogy mindeme képesse
geit főnökeinél tisztán szolgálati úton, 
minden zaj és feltűnés nélkül érvénye- 

1 sítse . . . Viszont (alárendeltjeitől sem 
fogad el tanácsot, azoktól feltétlen fe
gyelmet követel . . . E magatartása miatt 
nehéz elbírálni, hogy magasabb felelős
ségteljes hatáskörben, ahol a sors mér
legelése és megfontolás szükséges, mi
ként fog cselekedni.

Ezért azt hiszem, hogy csak a leg
szükségesebb állásban alkalmazható, 
ahol olyan széleskörű ellenőrzés alatt 
áll, amely nagyobb pozitív tekintélytől 
ered.

E véleményem az ő dandár- és had- 
oszlályparancsnoki magatartásán ala
pul . . .“

Ez a vélemény már nem a kezdő al- 
tábornagyról szól, aki új állásában igye
kezett kissé elfojtani magában a túlsá
gos autokratikus hajlamokat, hanem 
arról a Haynauról, aki már egy-két év 
alatt megmelegedett az altábornagyi 
állásban, tehát ismét szabad folyást en
gedett önkénykedő természetének.

E két minősíés Grácban kelt. A kö
vetkező minősítést már Temesvárott, 
1847. november 13-án állította ki PittI 
altábornagy, a temesvári hadtest pa
rancsnoka, akinek Haynau helyettese 
volt.

„Haynau báró altábornagy úr, aki 
saját kijelentése szerint 61 éves műit, 
de már jó hetvenesnek látszik, e nyáron 
láz-betegségbe esett. E miatt 3 heti sza
badságot adtam neki, hogy ezt az ide 
hét mérföldnyire levő Bogsán községben 
töltse el . . . Innen csak nagyon kevéssé 
megerőödve tért vissza, hogy szolgálatát 
újból átvegye, melyet azonban vissza- 
visszalérte óta kedvetlenül tölt be . .. 
Egyébként jó és alapos katonai tudás
sal rendelkezik, de szenvedélyes ter
mészetű és a katonai méltóságát nem 
őrzi meg kellőképpen, mert saját lovat 
nem tart, mint ahogy hallottam, elő
zőén Grácban sem és mégis e lovak 
számára kincstári szénát használ, holott 
a széna-járandóságot pénzben kapja 
meg . . . Mindez okok következtében a 
visszamaradt gyöngélkedő állapota 
miatt, addig is, míg az általa kért hadi 
szolgálatra újból alkalmassá válik, er
kölcsi tulajdonainak is meggyöngülése

miatt általános kívánság, hogy ö eltá
volíttassák, mert senki sem akar vele 
együtt működni: ezért talán a nyugál 
lományba való helyezésre alkalmassó 
vált“.

Uj állomáshelyén tehát már jól ismer
ték Haynaunak jellembeli ofgyatkozá- 
sait, aki apróbb panamáktól sem irtó
zott, amik ugyan már az akkori osztrák 
hadseregben sem voltak szokatlanok. 
E szépséghibák miatt azonban PittI al- 

; tábornagy még nem adott volna róla 
ilyen szigorú és lesújtó véleményt. A 
fő ok azonban ismét az ő összeférhetet
len, atetolratillus természetéből követ
kezett, amely miatt végül úgylátszik, 
már minden tiszttársa megutálta őt. 
Ezért aztán nem volt maradása.

Haynaut mindazonáltal még sem he- 
1 lyezték nyugalomba, hanem csak szol
gálaton kívüli viszonyba. Grácba kerüli 
1847. december elején. És ha az európai 
forradalmak ki nem törnek, az olasz 
háború meg nem indul, hamarosan, va
lószínűleg már 1848. elején végleg 
nyugdíjazták volna, bármekkora pártfo
gás őrködött is fölötte.

Haynaunak hosszú gráci pihenöjéi, 
amely idő alatt Bécsbe, Berlinbe és 
más német városokba is sürnü utazga
tott rejtelmes célokból, 1848. év ta
vaszán egyszerre megzavarták az euró
pai szabadságmozgalmak.

7. Az európai szabadságmozgalmak 
nemzetközi hatása.

Az 1848-iki európai forradalmi moz
galmak kettős célúak voltak. Kezdőd
tek az emberi jogok egyenlőségének, a 
jobbágyság felszabadításának jelszavá
val és folytatódtak az alkotmányos po
litikai szabadság kivívására, vagy meg
erősítésére irányuló törekvésekkel, me
lyeket betetőzték az elnyomott nemze
tek és nemzetiségek felszabadítását és 
hatalmi érvényesülését követelő fegyve
res kitörések.
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Hogyan lett magyarrá 
a városligeti színkör 

ötven év alatt
Ötven esztendővel ezelőtt, ami

kor Pesten még emeletes lóvon„- 
tok tetején igyekezett ki a „zöld
be,” a városligetbe, a nyári üdü
lést kereső publikum, az volt a leg
főbb iszórakozása, hia odaállhatott a 
Garibaldi (igazság szerint Baro- 
kaldí volt a neve) ponyváéifkusza 
közé. Ezen a szórakozó helyen 
persze akkortájt még mindenütt 
tulnyomóirészt német szó járta. Sőt 
németül játszottak a városliget in
nenső sarkában meghúzódó fa- 
szinkörben is, hát ugyan csak na
gyot néztek az emberek, amikor 
egy szép napon magyar nyelvű 
színlapon magyar szinielőadást hir
detett egy német nevű színház
igazgató.

Féld Zsigmondnaik hívták a me
rész fiatal német színészt, aki úgy 
gondolkozott, 'hogy mégis csak ab
szurd um, hogy Magyarország fővá
rosában, ott ahol a szerényebb 
igényű nép szórakozik, német be
széd járja! Ezt a gondolatát tettre 
váltotta és ka emögött meg is hú
zódott az az ötlete, hogy a német 
színjátszást magyarrá változtatni 
— üzletnek sem lesz utolsó, fogta 
magát és elment az akkori újság
írás legnagyszerűbb alakjához, mai 
nap is élő büszkeségünkhöz Rákosi 
Jenőhöz és kegyetlenül kerékibe- 
tört magyarsággal elmondta neki 
mit akar. Nyilván nagyot nézett 
Féld Zsigmond ötletén Rákosi J e 
nő is, de — mivelhogy őt is azonos 
gondolatok fűtötték; a magyar fő
várost magyarrá tenni, _ habozás
nélkül teljesítette a kérését. Féld 
Zsigmond elkérte Rákosi Jenőtől 
az „Éjjel az erdőn" című színda
rabot, azután elment Réthy Pál
hoz az Első magyar színiházi ügy
nökség gazdájához és arra kérte: 
szervezzen számára teljes magyar 
színtársulatot. Amikor ez is meg
volt, isten hírével útnak eresztette 
a német komédiásokat és ezzel 
végérvényesen megvetette a lá
bát odakünn a Városligeti Szín
körben a magyar múzsa . . .

Hát bizony Féld ZsigmondnaiK 
erre a vállalkozására kezdetben 
nem igen voltak kíváncsiak az em
berek. Akárhányszor megesett, 
hogy közönség hijján — elmaradt 
az előadás . . .

De azért csak nem nyugodott

Féld Zsigmond és ha az első esz
tendők veszteséggel is zárultak, 
minden nyár elejére együtt volt az 
új magyar társulat, amelynek tag
jai kedvéért egyre nagyobb lett a,z 
érdeklődés a Féld Zsigmond szín
háza iránt.

De azért ne gondolja senki, hogy 
a sok üres ház nem hagyott nyo
mot Féld Zsigmond kedélyén.

A ma már liszteskorú 'hetvenhat
éves öregúr, — akkor javaikorabeli 
fiatal férfi, — bizony ogy kicsit 
morózus lett s ha jovialitásából 
jócskán veszített is, még a harag
jába is belekeveredett némi jóízű 
humor.

Ott járt kelt a fabódé körül, ko
mor arccal, hátratetl kezekkel. Az
tán benézett a nézőtérre, amely 
kegyetlenül üres volt. Majd dühös 
morgással kiment, sétált a fapalánk 
körül, ahonnét a liget környéke, 
szegény népe, asszonyok, lányok, 
gyerekek „élvezték" a Színkör 
előadását. Ezek nem is sejtették 
szegények, hogy mi sors vár rájuk, 
mert önfeledt gyönyörűségükben 
észre sem vették, hogy Féld Zsíg- 
mond dúló haraggal közeledik fe
léjük , . .

Egyszerre csak rettenetes kiál
tás hallik:

— Nem lakarogyálok inneni? 
— szólt a potya hallgatóságra és 
nézőközönségre.

A sok szegény ember persze 
ijedten rebbent szét a palánk mel
lől, de a következő percben megint 
összeverődött, mire a haragvó di
rektor újra rájuk kiáltott:

— Halt! Nem ott jó nézni elő
adást! Mars be pámulni, tapsolni Is 
fogjatok.

És beterelt a nézőtérre jó fél
házat, amely vörösre tapsolta a 
tenyerét a boldog élvezettől , . .

Nem csoda hát, ha ez a publi
kum híven kitartott Féld mellett es 
úgy odaszokott az arénához, hogy 
többé sohasem lehetett onnan el
hessegetni. Majdnem pontosan 
meglehet állapítani, hogy a szín
házak potya-publikuma ott szüle
tett, meg a Városligeti aréna tá 
jékán. És él és virul ma is.

* #
?

Annyi bizonyos, hogy Féld Zsrg- 
mondnak jóformán egyetlen nyári 
szezonja sem múlt el anélkül, hogy 
ne lett volna a társulatánál egy-két 
kitűnő erő. Persze ezek javarészt 
komikusok voltuk, mert Feldnek

az volt az elve, hogy a publikumot 
a pénzéért mulattatni kell. Évekig 
tagja volt hát a társulatának a re
mek humorú kövér Nyilassy Má
tyás, akinek például a „Chany 
nénje" asszonyruhás szerepe volt, 
egyik legremekebb alakítása.

Éveken át kitűnő komikusa volt 
Feldéknek Gyöngyi Izsó, aki töb
bek közt Kövessy Albert Gold- 
stein Számijában volt páratlan.

A régi Népszínház Ujváry Ká
rolyival majd minden évben elő
lit zakodolt Felei Zsigmond. A je 
les komikus a Zsidó honvéd cím
szerepét játszotta fényesen. Szir
mai Imre is a ligeti-arénában ját
szotta bele magát a régi Pest höl
gyeinek a szívébe. Amikor a .,Gi- 
gerlik"-et játszották egy egész sze
zonon át, ő volt tizedmagával a iő- 
gigerli. Girardi kalap a fején, nagy 
kockás, fuszes ruha és ibolyacsokor 
a fölhajtótt nadrágszárán . . . Azu
tán Németh József, Nyáray Antal, 
Polgár Károly, Szilklay Kornél, 
Csilky László, meg a hölgyek TI. 
Csillag Amália, Komái Berta, de 
Kiiry Klára, Pajor Emília, Hegyi 
Aranka, sőt Újházi és legtöbb 
nagynevű művész is akárhányszor 
vendége volt az arénának, amely
ben a nagyszerű magyar társulato
kon és művészeken kívül egész 
sora a külföldi színpadok nagyjai
nak is vendégszerepeit. Duse 
Eleonóra, Zacconi, Salvini, sőt egy 
ízben egy teljes angol színtársulat 
a Carmen paródiával egy egész 
szezonon át vendégszerepeit. És 
színre került ott sok mulatságos vi
dám darab, amelyeken nagyszerűen 
mulatott a közönség. A Madarász, 
Szegény Jonathán a Vénusz asz- 
szony látványosság, Dreyfuss kapi
tány stb. Azért mégsem volt 
zavartalan ez az öröm. Fcldet 
sókat csipkedték az ócska díszle
tek, meg a gyönge zenekara miatt. 
De őt ez nem zavarta. Segített a 
dolgon úgy, ahogy tudott. Megtör- 

| tént például, hogy egy népszínmű 
erdő-jelenetében, amely még hozzá 
éjjel játszódott le, nagyon sötét 
volt a színpadon, úgy hogy a sze
replők arcát alig lőhetett látni.

Féld haragosan a színpadra ro
han és rákiált a világosítóra.

— Kolber, Kolber, mit mek csi
nálsz maga? A közönség nem meg
látja senkit a színpadon. Eressze le 
nekem a nad luszter!

| — De doktor úr, hiszen
ez egy erdő; ott nem lehet luszter!

Az nem egy erdő, az az én 
színházam és itt én parancsolok és 
itt legyen világosság! Megértetted?!

Máskor meg ott ül az öreg úr a 
zenekar fölötti első proszejenium 
páholybna és nézi merően a muzsi
kusokat. Ahogy nézi, nézi őket, 
észreveszi, hogy az ogyik pofau- 
nista ahelyett, hogy fújná a hang
szerét, nyugodtan újságol olvas.

I — Pszt, pszt, - szisszen a mu
zsikus felé a direktor, — Írod ma
gát- hívnak?

— Pospischil, — feleli ez. Más- 
: nap aztán a karmesterrel együtt

maga elé citálta a muzsikust 
mondván:

— Most már tudom miért pán- 
tanaik újságok mindég az enyim 
zenekart. Mert a Pospischil aihe-

j  Jyett, hogy nekem trombitálna, uj- 
| ságot olvas.

— A karmester is, a muzsikus is 
I nevetve mentegetőznek:

__ De direktor úr, hiszen vannak
I olyan zenoszámok, amelyeken végig 

pauzálnoin kell, nincs mit játsza
nom.

— Az nekem wursl! feleli « 
direktor, — én fizetek a teljes 
gázsi, hát tessék otthon pauzáim, 
de a színházamban tessék trombi
tálni.

Nagy eset volt az is, amikor Férd 
a maga számára is kiválasztott ne
hány szerepet és azokat betanulta 
és eljátszotta magyarul. A ma
gyar nyelvet ugyan kegyetlenül ke
rékbe törte, de magyarul játszott, 
ami kétségbevonhatatlan érdeme.

A Kirchfeldi pap, a Deborah, a 
Molnár és gyermeke :fö férfi szere
peiben sokszor játszott s a közön
ség mindég szeretettel fogadta.

Aztán, hogy térült fordult az idő 
és Feldék azt hitték, a közönserg 
szívesebben megy majd kőszínház
ba, lebontották a régi fa-arénát és 
nagyszerű kőszínházat építtettek a 
helyére. De bizony azóta csak > 
gondok és a küzdelmek növelte 1 
tek meg, a publikum kevésbbo. 
Télire meg egyáltalán nem tudták 
odaszoktatni a közönséget, habar 
a színház fűtőtestekkel is !■>! van 
szerelve. De belefáradt 1 
mond a várossal való örökös csa
tározásba is, azért a pár garasnyí 
kis szubvencióért, amit évente ka
pott, úgy, - így most már a maga 
fiatalsága, meg a nya'ri aréna kf>*
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riili romanticizmus elszálltával 
jobbnak látta, ha pihenni tér.

Elvégre ötven esztendei szín- 
igazgatás erre is jogot ád, Kikkor is, 
ha öt évtized alatt az ember sem
mi maradandót nem alkot, már pe
dig Keld Zsigmond elvitathatatlan 
érdeme, hogy a német szót a liget 
tájékáról tökéletesen kigyomlálta.

A hálás utókor pedig: a pálya
társai, volt tagjai könnyes hódolat
tal köszöntötték a héten lezajlott 
félszázados jubileumán, sőt kijutott 
neki abból a megtiszteltetésből is, 
hogy kapott egy kultuszminiszteri, 
meg egy polgármesteri elismerő 
levelet , . .

Ezentúl az az öröme is meg van, 
hogy — ott lakik az Aréna úton 
meglehetős gondterhes viszonyok 
között — jó formán egész nap ott 
üldögélhet az erkélyén, ahonnan 
pont a színházra tekintget naphosz- 
szat a liget zöld elő fáinak a koro
náján keresztül. S ahogy én ösme- 
rem a jólelikü öreg urat, aki min
denét a családjára, meg a színé
szeire pazarolt, nyilván ezt mon
dogatja magában:

— Az én színházam! . . .
Polgár Géza.

XXXK\A/0\XXXXXXA> xxxxxxAz Unió-szinházak 
elmúlt szezonja

2
Ami a kél színház „sikereit ', a 

magyar darabokat illeti, sajnos, 'oe 
kell vallanunk, hogy ezek előadá
sával a direkció meglepően redu
kálta igényeit. Liptai-Drégely ko
médiája, a „Vöiös ember" sehogy- 
sem tudott őszintén halni, Faze
kas Imre „Altona" című erkölcs
telen, rém darabja pedig egy 
örömtanya látványosságaival meg
örvendeztette, érdekelte ugyan a 
pesti közönség könnyebb részét, a 
darab nívójára azonban legke
vésbé sem lehet büszke a színház. 
Ép ilyen volt a Belvárosi Színház
ban Fodor László bohózata. Két
ségleien, hogy e darabok jelzik a 
legsajátosabb eltévelyedést: telje
sen hiányzik belőlük az egységes 
művészet, egyéniség, kvalitás ereje,
— a szerzők egy-egy témán ügyet
lenkednek, hamisítanak s rontanak 
csupán. A direkció ekkor már 
szinte a vakmerőségig jutott rossz
indulatú, üzleti cinizmusában. Így 
került sorra a Belvárosiban egy,
— még egy francia vígjáték, 
amelynek szerzője frivolitásokból 
talán mindenkinél többet adott és 
ilyen volt a Magyar Színház sike
res darabja, a „Csibi" is. E csúf 
hónapok összevisszaságából néhány 
színész-sikert emelhetünk ki, főleg 
Csortosét és Bajor Giziét. Nem 
példátlan, hogy kiváló színész, szí
nésznő stílustalan s gyönge darab
ban is megteremti a művészi siker 
lehetőségét, ám az ilyesmi a szín
házkultúra fejlődésének nagyobb 
eseménye ma nem igen lehet.

Ami ezután még hátra volt: az 
edzett riporter, Pásztor Árpád tiu- 
rabja reklám-témájával s Biró 
Lajos drámája az író cmigrúns- 
nmlljának varázsával jelentett né. 
mi vonzóerői a két színház müso-

Velök, pár héttel el is odáz
ták az összeomlás idejét. Persze, 
néhány túlbuzgó napilap és folyó
irat agyontámogalta Biró Lajos 
drámáját, azét a Biró Lajosét, aki 
a novellában kétségtelenül muta
tott stiluskészségel, de aki elmé
lyülni nem tudott: drámáiban — > 
Sárga liliomtól Mariska házasság 
töréséig —• affektált, felszínes voít 
mindig.

Ilyen darabok után végül a.; 
anyagi katasztrófa következett. A 
tagokat a direkció lelketlenül cser
benhagyta, de a színészek úgy is 
fellélekzettek, hogy művészi jövő
jükről önmaguk gondoskodhatnak a 
a szatócslelkű gazdagok már nem 
uraik többé. Tudjuk, hogy a szí
nészek vállalkozásának sikere két
séges, de bízvást reméljük, hogy 
vezetésük alatt a színházak mű
vészibbet, érdemesebbet és értéke
sebbet fognak produkálni ezentui. 
S erre szívesen gondolunk, meri 
mi az irodalmi és művészeti fejlő
désnek nemcsak jellemzői, bírálói, 
de némileg serkentői is szerelnénk 
lenni.

Egyelőre a színész-igazgatók 
kénytelenek a régebben lekötött 
darabot hozni: az elmúlt hetekben 
így került sorra (és bukott meg) 
egy Pirandello-darab s egy francia 
bohózat. Mindkét választás a Fa-
ludi bíine, rosszhiszeműségének es 
kritikátlanságának bizonyítéka. Pi- 
randellol már nem az új irodalom, 
de a modern kolportázsirodalom 
egyik vezérének kell tekintenünk. 
Ezek az írók mindenáron újat 
akarnak s arról megfeledkeznek, 
hogy a művészet nemcsak az új- 
keresés tere és lehetősége, de az 
emberi szellem legjobb, — legtör- 
vényszerübben s legtökéletesebben 
érvényesülő energiámnak alkotása. 
A génié egy-egy korszak, nemzeti 
élet művészetét, irodalmát teremti 
meg, — azt, aminek minder kor
ban, nemzeti életben meg kellett 
teremtődnie. Ma ezt mindenki be
látta, de Faludi azért választotta 
ezt a kevésbé sikerült Pirandello- 
darabot, mert — pikantériát hoz. 
S neki: az irodalom pikantéria, 
a színház: üzlet. Ezért halott lei- 
szabaduláskép a színészekre e 
rosszlelküség kudarca. Sajnos, 
azért van — rövidebb, vagy hosz- 
szabb — időre szükség, hogy c 
színházakban a művészet hajlékot 
találhasson újból.

László István.

BEM UTATÓ K:
CYRANO DE BERGERAC.

Míg a magánszínházak szezonju
kat jellemző örökös balsiker és 
teljes részvétlenség hiánya miatt 
egymásután bezárják kapuikat, a 
Nemzeti Színház a főszezon dicső
ségére valló telt házak mellett hoz
za színre újabb és újabb meglepe
tést tartogató darabjait.

A múlt héten újította fel új be
tanulással Rosland ötfelvonásos 
örökbecsű, zengő nyelvű, csupa 
szín, csupa báj, édes romantikájú 
drámáját, a korán elhunyt Pelhes

| Imre ünnepi szerepét, minden «döA 
minden színésznek csodálatos 
mágnesét.

A főszerepet, a hétszilvafás 
bocskoros nemest, a nagyorrú lova
got, a lángeszű poétát, a csalódot
tan szerelmes, szépszavú, boldogta
lan katonát, a kaleidoszkópsz*- 
rüen tarka színű és érzelmű Cyra- 
nót Kiss Ferenc alakította.

A felújítás dicsőségének emlé
kével szivében — azt hiszem 
nem haragszik meg ránk, ha meg
állapítjuk róla, hogy az igazán 
nagy színészek táborába voltakép
pen csak most, ezzel a szerepével 
érkezett meg.

Tehetséget mindig elismertük, üe 
korai hírét eddig nem szerepeinek, 
inkább a háború utáni idők bete
ges, túlcsapongó színészkultusza- 
nak köszönhette, mint sokan azon, 
akik még mindig adósai igazi, 
nagy, a határon túl emelkedő te
hetségük bebizonyításának,

Kiss Ferenc ezen már túl vau. 
A hozzá fűzött reményeket dicső
ségesen, beváltotta s nem irigyeljük 
tőle korai hírét, amely méltó és 
fényes előlege volt csupán mostani, 
igazi beérkezésének.

Játékában Cyrano, a régi nemes 
lovag új életre ébredt és torz leste, 
meleg lelke ezer színes, tarka vi
rággal, villámmal, suttogással, 
menydörgéssel töltötte meg a 
színpadot, a nézőteret. Mintha Cy
rano sokrétű szerepét egyenesen 
az ő bőskálájú művészetére szab
ták volna. Kitöréseiben férfi volt, 
ellágyulásában is erős, gúnyolódása 
vágott, szerelmes önfeláldozása 
meghatott, hősi, katonai fellángo- 
lása igaz és póz nélküli, csúfondá- 
roskodása pedig gyermekes, bájos 
és közvetlen. Művészetéből, mint 
drága értékek gyöngyöztek ki, t»z 
érzelmek s a szerep nagy skálájá
nak minden mozzanatát — a leg
apróbb mosolytól a legdrámaibb 
kitörésig — a lehetőségig kiaknáz
ta és megjátszotta. Szép, férfias 
hangja, beszéde rutinos volt s 
szerepének mindig megfelelő tem
pót tartott.

Alakítása ünnepe volt a színház
nak, a szakadatlan kihívások, vas
tapsok, amellyel a lámpák elé hív
ták, premierszerü hangulatot adott 
s belső, nagy sikere mellett a kö
zönség zúgó, külső elismerése 
most már véglegesen eldöntötte, 
hogy Kiss Ferenc lelkére-testére 
azok a szerepek valók, amelyekben 
kedves egyéniségét, de különösen 
nagy, meleg szívét, bőkezű pazar- 
sággal végigöntheti a színen, a 
nézőtéren. Ha ilyen szerepeket já t
szik, egészen bizonyos, hogy a 
mostani sikere minden egyes eset
ben megismétlődik.

Kiss Ferenc mellett a felújítás
nak még egy kimagasló eseménye 
is volt: Bodnár Jen ő , a színház 
egyik igen tehetséges, kedves szí
nészének feltűnése. Ragueneau 
szerepéi alakította olyan tökélete
sen, kedvesen és humorosan, hogy 
minden szavával, mozdulatával 
megnevetette a közönséget. Határo
zott tehetség. A színház hasznt» 
munkát végezne, ha egyszer egyé
niségéhez illő nagyobb szerepben 
próbára tenné.

Roxán szerepében Váradi Aran

ka remekelt s szelíd bájával, női
ességével leheletfinommá tökélete
sítette Roxán amúgy is finom nő
alakját. A sikerből Abonyi Géza, 
Nagy Adorján, Bartos, Mihályit 
Béla, Gömöry Vilma, Iványi Ir»n, 
Beleznay Margit, Pethes Sándor 
és Margit és a többiek is dereka - 
san kivették részüket.

A rendezés Rádai Dénes szarc- 
avatolt tehetségét dicséri, s min
den képe hozzá simult a daraD 
leikéhez, a csata jelenetben pedig 
megrázó és döbbenetes volt.

Ny. A.

A három testőr.

Még lelkűnkben ragyog Cyr ino 
nagy és maradandó hatása, a Nem
zeti Színház fáradhatatlan igazga
tója és együttese máris újabb fel
újítással kedveskedett közönségei
nek. Ezúttal Herczeg Ferenc „A 
három testőr" c. bohózatát újí
totta fel új betanulással.

A kiváló darab most is frissen 
hatott, tiszta, nemos, választékos 
humora, csillogása most is meg
találta a nézők lelkében azt a 
rokonszenvet, amellyel immár ba
rom évtized óta gyönyörköd leu 
publikumát.

A telt ház lelkes tapsa igazolt.!, 
hogy az igazi értéket nemi köp • 
tatja el az idő. A nemes érc érc 
marad, csak a hitvány kő porzik 
szét porrá, hogy idők múltával az
tán végleg megsemmisüljön — ér
deme szerint.

A régi szereplők közül Gál 
Gyula játszotta pompásan Pollaí- 
sek sokoldalú és fordulatokban 
bővelkedő alakját. Az újak küzdi 
kitűnő volt Uray Tivadar, aki min
den szerepével erős lépésekkel 
halad a teljes elismerés felé, (3o- 
n-öry Vilma, Somogyi Erzsi, Mi- 
hályfi, Pethes, Sugár, Bodnár, Ga- 
bányi és Gyergyai jól játszottak. 
Horváth Árpád rendezése friss 
színt és tempót adott.

SZÓLLÁS MAGDA, 
zeneművészeti főiskolai növendék, 
akinek a Csajkowszky zongoraver
seny előadásával hatalmas sikert 
volt. Nagy Géza főiskolai tanár 

növendéke.



A NEMZET N Ó TA FÁ JA
Rovatvezető: Farkas Dezső

Fenti címen új rovatot nyitunk, hogy 
helyet adjunk a magyar szívből kipat
tanó és magyar szívhez szóló dalnak.

Amióta a betegesen modern áramlat 
tartalmatlan, ízléstelen zenei fércszüle
ményei a divathóbort útján eljutottak a 
magyar falvakig, mindegyre halkul a 
magyar nótaszó ..  .

Ahol eddig sírvavigadás ringatta el a 
szíveket; ahol akkurátos rátartisággal 
méltóságteljes, vagy dévajkodó, szilaj 
nótaszóra járta a táncos a hamisítatlan 
régit, ott ma vásári zajjal vinnyog a bá
rok fertőjében fogamzott csintadratta!

Idegen ez nekünk, távol áll ami ma
gyar lelkűnktől.

Bűnös boszorkánykonyhákon koty
vasztják e mákony-muzsikát.

Ne halljuk meg többé csábító szavát, 
hangozzék fel újra a magyar ajkakon a

légi, szittyazamatú dal, melyben fajunk 
jelleme mutatja igazi arculatát, mely
ben! a gyászos trianoni határok fölött 
összecsókolódznak a magyar lelkek 
Kárpátoktól az Adriáig, melyben benne 
él a dicsőséges múlt, a jelen siralma, a 
jövő hite, törhetetlen bizalma, a magyar 
szívek öröme és búja, melyben mosolyog 
a virágos tavasz, amely úgy illik a pász
tor furulyára, a cigány hegedűjére, 
melyben halljuk a szelíd esti harang
szót, melyet szárnyán hordoz a susogó 
szellő a rónákon, a hegyeken és a völ
gyeken . . .

Feltárjuk a múlt feledésbe merült 
patinás dalait, bemutatjuk az újabb fi
gyelemre méltó dalokat.

A sorozatot a Túrán Regöscsoporl 
müsorszámaival kezdjük. Olvasóink ezt 
bizonyára a legnagyobb érdeklődéssel

fogadják, mert hiszen e dalokkal sok
sok magyar szívet hódítottak meg a 
Túrán regösök szerte a csonka hazában.

Zongorán játszó olvasóinkkal közöl
jük, hogy f. é. szeptember hóban jelenik 
meg egy füzetben énekhangra és zongo
rára az addig közreadandó 25 dal- Erre 
még annak idején visszatérünk.

A NEMZET-ben megjelent dalok al
kalmasak társadalmi egyesületek haza
fias műsoros estélyein való előadásra. 
Nyilvános előadás joga A NEMZET út
ján szerezhető meg.

Mai számunkban a Túrán regőscso
port három remekbe faragott műsorsza
mát hozzuk. A híres vitézi csárdást, to
vábbá hazánk testéről leszakított, Ba
ranyába vsiszavágyó lélek megkapó két 
sirámát: Szépen kéklő Baranyában és 
Rózsa rózsa rózsaszál.

Vitézi csárdás.(A Túrán regöscsoport m űsorából. — Előadási jo g  fenntartva.)1924 február hó 9-én a Pesti Nagy-Vigadóban tartott vitézi bál alkalmával Fóméltóságu, nagybányai vitéz Horthy Miklós Magyarország Kormányzója, a vitézek elsó Főkapitánya által felavatott állandó viiózi csárdás. Bemutatta a Túrán Regöscsoport cs Radics Béla zenekara.
Élénk tánciitemben. Szövegét és zenéjét szerzé: Farkas Dezső.
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1. Vi - té-zek! Le-gé-nyek! Degyö-nyö-rű ez az é - let ti - nék - tek! V i-té-zek! Le-gé-nyek!
2. Le - á-nyokl Vi-rá-gok! Tur-bé- ko - ló csók-ra tér-mett ga - lám - bök! Le-á-nyok! V i-rá-gok!
3. A -pám-nakl A-nyám-nak! Kö-szö-nöm, hogy tar-tott ed-dig fi - á - nak! A-pám-nak! A-nyánmak!

M -bz -fe a----. -».... m - - l ni íli >• > üJ

f ... '  — í»— ki í  - : í  ■ í  ' Y-----*--- í ----i  j  - -  '• ]

Haj-la - do - zik min- den ró-zsa fe - lé - tek! Mert a - hol a trom-bi - ta szól csa - tá - ra,
Me-nyecs-ké-nek szánt a ked-ves a - nyá - toki Mert az a lány, ki a vi-tézt meg-ér - ti,
Bú-csut in-tek, hát-ha töb-bé nem lát - nak... Mert a vi'- téz e - lül-jár a esa - tá - ba,

Ott te-rém a hír-ne-ve-tek vi-rá-ga. Vi-té-zek 1 Le-gények, Be-sze-gődöm én magam is kö - zé - lek. 
Gyöngyös pártát fő-kö-tő - re ese-ré-li, Le-ányok! Vi-rá-gok 1 Mo-so-lyog a ma-gaség is re - á - tok! 
Azt se tud-ja go-lyó mi-kor ta-lál-ja? Apámnak! Anyámnak I Könnye minta sli-rii zá-por meg-á - rád!

L a p zárta  után é rk e z e it : Csepelen a Falu Szövetség június 21-től 23-ig nagyszabású gazdasági és kulturális kiállítási rendez.
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Szépen kéklő Baranyában.
(A Túrán Regöscsoport műsorából. — Előadási jog fenntartva.)

Hallgató. (Tempó rubato.)

H . J  • ? mm.
Szövegét és zenéjét szerzé: Farkas Dezső.

-------  — E— ,  — l-  . — -  N---- b—'

1. ) „ , , . , ( Ta-lán nem is az a ré - gi2 j Sze-pen kel;-ló Ba - ra-nyá-ban Nem úgy van mint re-gen, -lán nem is az a ré - { 
zért mé-gis o - da vá-gyik

nap ra-gyog az é - gén. ^le-csek al - ján gyász-ban él - nek, Kis fa-lum-ból te - me - tő lett.
Szüli-te-len a szí-vem. Úgy sze - ret-nék ha - za - mén - ni, A-nyám sír-ját meg-ö - lel-ni,

É = H E E » = f e ? = E e í e : iEÍE?Jp="= fe íir j, íi ,= J= ^ = S E Í= fe í- l
83!S f i "írt; 1.5Ig-tsziS’.-tSX:::!*"-* *-«.

— f r *  ■* ■* *
Az á i-vá-n ál ár-vább let - tél Szí- vem lel- keni Ba - ra- nyá-ja, Szii - lő - föl- dem szép ha - tá - ra 1

Rózsa rózsa rózsa szál.
(A Túrán Regöscsoport műsorából. — Előadási jog fenntartva)

Lassan, andalogva.
2

A l
v

Ró - zsa ró - zsa ró

Szövegét és zenéjét szerzé: Farkas Dezső.

■ n t

r * ■

!• ) Ró
2. )

m f
( Só - ha - jóm de mész-sze szál... Drá - va mén - ti

‘ ’ (Szí - vem új - ra fel - ta - Iái, Len - ge szél ha

kis - le - ány, Szí-vem ér - te jaj de fáj! Bí - bor aj - ka óh mi szép,
ar - ra jár, E - led uj - ra zöld ha - tár... Csat-tan új - ra ott a csók,

Ar - ea mint a 
Ar - ra má - sok

Már’ - ja 
nem va -kéió k i)Hejl Ró '  zsa ró - zsa ró zsa szál, ( Só - hn - jóm de 

( Szí - vem új - ra

I________ I CÍ I Flne._______ ^  |

rmész-sze szál... mész - sze szál...
fel - ta - Iái!... fel - ta - - Iái!...
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Szepesi Kuszka Jenő kiállítás
A rálkosszcmtmihályi községhá

za felé scregcstöl igyekszik az v 
ncplö közönség. A kapu előtt 
dísznövények pompáznak, a lép
csőkön fehérruhás kislányok áll
nak sorfalat. Fönt a teremben 
elegáns közönség jelenlétábein, 
nyitják meg Szepesi Kuszka Jenő 
kollektív kiállítását. A művész 
boldog mosollyal, aranyos ked
vességgel fogadja a gratulációkat.

Vidéken kiállítást rendeznií^ne- 
héz és kockázatos feladat. Szepe
si kuszka Jenő művészi hírneve * 
művészetének mélységes komoly
sága mégis meghozta a sikert. A 
község intelligens lakosságán kí
vül ,a fővárosiból, a környékről is 
sokan eljöttek, hogy gyönyörköd
jenek a művész munkáiban. A ki
állítás külsőségében és értékében 
egyaránt nívós. A katalógus kí- 
lencvenegy képet sorol fel. Hatal
mas; élményt, lelket sugárzó vász
nak, bravúros rajzok s néhány 
hangulatos pasztell borítja a fala
kat. Lombhullás című vásznán az 
ősz ezerszínű, hangulatos pompá
ját csodáljuk, az Áradás barna, 
tompított színei művészettel telje
sek, a Téli hajnal szűzi fehérsége, 
fenséges némasága gondolkodásra 
késztet. Csíkszereda égése a pusz- j  
tulás komor érzését kelti a  szem- I 
1 élőben, tengerparti tájképeiből I 
nagyarányúság, fölemelő érzés j 
árad a lelkek felé, Falu utcája 
holdfénynél című kép eredetisé- > 
gével, egyéni felfogásával lepi 
meg a szemlélőt. Apró háborús

rajzai érdekesek, a tökéletes 
koncepció erejével hatnak.

Szepesi Kuszk4 Jenő fáradt
ságos, küzdelmes múltra tekinthet 
vissza. Eredetileg jogi pályára ké
szült, de lelke, tehetsége a művé
szi pályára sodorta. Tizcnhta éves 
korában állította ki először képeit 
a Műcsarnokban. Lotz Károly uta
sításai szerint dolgozott, majd bá
ró Mednyánszky Lászlóval járta 
Európa festői vidékeit. Képein a 
legegyszerűbb módon, leiken át
szűrve fejezi ki a természetet. 
Nem modoros, nem mesterkélt, 
képei fenséges egyszerűséggel, 
művészi közvetlenséggel Ihatnak.

Szepesi kuszka Jenő, mint da
liás huszártiszt küzdötte végig a 
háborút. Az élet — s a művész
nek kijáró mostoha élet — nem 
törte meg erejét. A küzdelem 
csak elmélyítette, megnemesítet
te, művészetét. Rékosszentmíhá- 
lyon él, csendes visszavonultság- 
ban, Őszre külföldön, Bécsben és 
Befrlinben szándékozik kiállításo
kat rendezni.

Csodálatosan gazdag a magyar 
élet. Ez a maroknyi nemzet meny
nyi értéket, őstehetséget gyöngyö
zött ki a világ számára! De meny
nyivel nagyobbak, hatalmasabbak 
lennének, ha méltóképpen becsül
nénk, támogatnánk igaz értéke
inket. Magyarnak lenni s magyar 
művésznők születni szomorú, küz
delmes sors. Csák egy vígasztal; 
a szenvedés, a küzdelem a szép
ség ősforrása . . .

Gy. L.

Körösy Vilmosnak a Sziget- 
Clubban rendezett kollektív kiál
lításán kellemes inpresiókat gyűj
töttem. A fiatal, de ismert nevű 
művész ötven képe, öröme a ma
gyar szemnek, a magyar léleknek. 
Képei szépek, finomak és artiszti- 
kusalk. Öt a Margitsziget inspirál
ta, melynek szépségeit nagyszerű 
művészi érzékkel fogja fel. Mind
egyik kép tónusának mélységével 
és színeinék szépségével a Sziget 
más-más hangulatot adják. S o k  
lágyság, finomság és nuaisztbefi el
mélyedés csendül ki képeiből. 
Szeretettel és lelki elmélyedéssel 
kereste azokat a kiéld vés hangula
tos mozaik darabkákat, melyek a 
Nyulák szigetét adják. Különösen 
a lombok között leszűrődő nap
fény derűjét, valamint az őszi szí
nek moll skáláját adja vissza szé
pen a lombok valőrjének gazdag
ságával. A sok lágyság és mausz- 
beili finomság mellett nem hiány
zik képeiből, a  temperáimén tűm és 
az erő.

A kiállítást a müértők és a 
nagyközönség 'érdeklődése köze
pette Dr. Rónay Zoltán kultuszmi
nisztere oszt. tanácsos nyitotta

meg. A művészi értékben gazdag 
őszinte figyelmet érdemlő kiállí
tás június 22-ig látogatható.

Hangverseny a Zeneakadémián.
A zeneművészeti főiskola május 26. 
és 27-iiki hangversenyén jobbára az 
ifjú zeneszerző-gárda mutatkozott 
be. Dr. Stokker zongorára írt vál
tozatait adta elő Szűcs Márta, ügy 
a szerző, mint az előadó dicséretet 
érdemel. Megemlíthetjük még 
Deutsch Antal vonósnégyesét, Hó
dúin István dalait, Starnpf Anná
ban előkelő ízlését, Kovács Ist
vánban virtnóz zongoristát és 
ügyes szerzőt ismertünk mge. Jó l
esett hallanunk a modernek után 
a gyönyörű Csaijkowsz’ky zongora- 
versenyt, még pedig egy fiatal mü- 
vésznövendék Szóllás Magda elő
adásában, akinek játékát mély ér
zés, magas intelligencia, tempera
mentumos, kitűnő technika jellem
zi. Fölényes játékával bebizonyí
totta, hogy pódiumra termett. Re
méljük, hogy sokszor fogjuk öt 
még hallani. Alapos és gondos fel- 
készültsége kiváló tanárának Nagy 
Gza zeneművészeti főiskolai ta
nárnak érdeme.

Ó. BOLDOG ÍRÓK!
Irodalmi álom.

Szereplők: Tudós, író, Költő és Én.
Estére járt az idő. Az égen csil

lagok ragyogtak. Éhes voltam. Tíz- 
deka kolbászt vásároltam. A kol
bász elég kevés volt, de mégis 
megfeküdte a gyomrom. Badarsá
gokat álmodtam . . .

Gyönyörű terembe lépek. Pazar 
bútorok, elragadó pompa. Megla
pulok a sarokban s füleimet hegye
zem. Két elegáns, jóltáplált úr be
szélget egymással. Mint mondani 
szokás, hanyag eleganciával társa
lognak.

TUDÓS (méla mosollyal): Na
gyon fáradt vagyok . . .

ÍRÓ: Sokat dolgoztál?
TUDÓS: Igen. Tizennyolckötetes 

munkát fejeztem be. De nem ez 
merített ki. A kiadók. Képzeld 
csak, ezrével kapom a leveleket. 
Még a Tüzföldi Kiadók Részvény- 
társasága is zaklat, őrülten ver
sengnek a kiadás jogáért. Egymást 
licitálják agyon. Ah, úgy unom 
már ezt a komédiát . . .

ÍRÓ: Borzasztóak ezek a fickók. 
Engem is üldöznek. Darabomat ép
pen most fogadta el a Nemzeti 
Színház és máris megindult a ver
seny. Már az igazgató is eleget 
gyötört, sürgetett, most pedig a 
kiadóik üldöznek a kéziratért.

TUDÓS: Az elmúlt évben is így 
jártam. A lepkeszárnyak színvál
tozata című 23 kötetes munkám 
kiadásáról volt szó. Két hétig ol- 
\astam a kiadók ajánlatait. Ször
nyűséges volt, ahogy egymásra 
licitáltak.

iRÓ: Hiszen az ember szívesen 
dolgozik, de ez a hajsza már ide
gekre megy. Tegnap éjjel egy két
százoldalas kis regényt beszéltem 
a Diktikon-ba. Ma már nyakamon 
ül a kiadó.

KÖLTŐ (borzas fejű iifjú, lihegve 
jő): Képzeljétek csak! Nahát, ez 
borzasztó! Borzasztó!!

ÍRÓ: Kérlek, kérlek, mi történt?
KÖLTŐ: Megölt a nyomdász! 

Megölt a nyomorult!
TUDÓS: Beszélj, beszélj, mi a 

baj?
KÖLTŐ: Most jelenik meg a 

verseskönyvem. Tízezer példány
ban. Nem szeretek tömegárút adni. 
Tízezer példány éppen elég. És 
most . . . Képzeljétek, az a nyo
morult, megkérdezésem nélkül 
húszezer példányt nyomatott! Az
zal védekezik, hogy a Délvidéki 
Kisgazdák Egyesülete deputáció-

ban kérte a másik tízezer példány 
kinyomatását. Hát ez borzasztó! 
Ilyet csinálni, megkérdezésem nél
kül!

ÍRÓ: Remélem, máskor szóba 
sem állsz azzal a fickóval . . .

KÖLTŐ: Kérlek szépen, már 
most sem akartam vele nyomatni 
a verseskönyvet. De úgy könyör- 
gött, riniánkodott, hogy végre en-

jjpuisa íiuisaAji ]soiu stj uiaipají
ÉN (remegve, félénken eléjük 

lépek): Alázatos szolgája . . .
TUDÓS (meglepetve): Kinek a 

szolgája? Kicsoda ön?
ÍRÓ: Bizonyosan kiadó, azért 

alakoskodik így . . .
KÖLTŐ: Kihez van szerencsénk?
ÉN (alázatosan): Kezdő író va

gyok, kérem szépen . . . Én . . . 
én . . . egy kis novellát hoztam. 
Ha támogatni méltóztatnának . . . 
kérem, nagyon hálás lennék . . .

ÍRÓ: Jól ír?
ÉN: Talán, azt hiszem, úgy 

mondják . . .
TUDÓS: Akkor vigye a kiadó

hoz.
ÉN: Kérem szépen. a kiadók 

nem adnak ki . . .
ÍRÓ (csodálkozva): Ön lázas! Mi 

baja? A kiadók egymással vere
kednek a kéziratokért.

ÉN: Nem, kérem, ók csak a be
érkezettek írásait adják ki.

ÍRÓ: Ezt igazán nem értem! Kik 
azok a beérkezettek?

ÉN: Akik már nagy írók. Akik 
elvették a főszerkesztő leányát, 
akik tagjai az Irodalmi Társaság
nak, akik korteskednék a minisz
tereknek, akik megszöktetik a 
képviselő úr anyósát, akik lapen
gedélyt szereznek, kérem szépen, 
ezek a nagy írók . . .

TUDÓS: Ez a fiatalember úgy 
beszél, mintha a múlt században 
élne. Meg is kérdezem tőle. (Fe
lém fordul): Mondja csak, hány 
esztendőt írnak most?

ÉN: Most, most . . . 1925-öt.
KÖLTÓ: Szent Isten! Hiszen ez 

az ember Múmia! Most ébresztette 
fel a kollégánk . . .

ÉN (vergődve): Kérem, kérem, 
mondják csak, hányadik esztendőt 
írják Önök?

TUDÓS: 2025-öt.
ÉN (felriadok): Nem, nem. ez nem 

lehet! Micsoda káprázat' Seo.it- 
ség! Segítség!!

(Feleségem gyöngéden fülönfog: 
Apuskám, Apuskám, rosszat ál
modtál? Erre én felébredek).

(gy- öy*
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Isten kardja
— Trianon ötödik évfordulójára —

idézzük a Sámánt, a távoliba látót:
Magyarok Istene: mikor küldsz Megváltót!? 
Lelkünk belsejében viharzón forrongva: 
Várunk égi választ, félön szívszorongva . . ,

„ ...F én y es  kardot lelnek. . .  lángot szór a fénye: 
Hadad Isten kardja . . .  magyarok reménye . .. 
Ráismer a magyar apraja és nagyja:
Az Égből dobta le Hun-Atilla A ty ja !. . .

Gsillagtalan éjben fekete szivárvány: 
Szétvagdalt Egy — Nemzet. . .  Ja j! iszonyú lát

vány!
Ezer éves Haza: se élve, se 'halva:
Trianoni bárddal öt részre vagdalva . . .

Megszólal a Sámán: ,,. . . Nézzétek a Földet. . 
Ne is kérdezzétek sorsotokat többet!
Hajnalán egy izzó forró magyar nyárnak:
A magyar virrasztók, nem hiába várnak. . .

. Riadj magyar! riadj! Isten választ küldött; 
Üldözött lesz mind, ki eddig téged üldött. . .  
Mert ös lelő helyén Égből dobott kardnak:
Uj Atillája is támad a magyarnak!

Szi.'ajalbb üteme: a lázadó vérnek:
Égi kürtje harsog újra Hét vezérnek!
Ércek összecsengnek, forró láva lázad:

Kis ántán . .. Nagy ántán . . : T ria n o n ::, 
Gyalázat! . . .

„ . .  . Idegen népeken erőt vesz döbbenet:
A magyar Föld kérge lángolva megreped . . 
Uj reményt érlelő enyhe hajnaltájon:
Valóra vál majd az ezeréves álom . .."

....... Látom a jövendőt. . . Villan Isten kardja. . ,
Kezében egy uj Hun Világverő tartja . .  .
. .  . Menekül az indo, menekül az árja: 
Villámolva szétsujt a négy világtájra! . . .

Szegedy László

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Mikor mégcsak piros csákó volt a fejemen, 
fakard az oldalamon -  kedves dalom volt: 
„Kossuth Lajos azt izente . . . “

Teltok az é v e k ... Szivembe belopózott az 
első szerelem . . .  Virágillatos tavaszi fuvalom 
halkan, szerelmesen zengette ifjú szivek dalát 
ábrándos éjszakákon: „Csak egy kis lány van a 
világon!".. . Ez lett a kedves dalom . . .

Mikor pedig engemet is száműzött a nem
zeti balsors, amikor rám borula a szomorú 
menekült sor, ott kellett 'hagynom Erdélyt, a 
szülőföldemet s átrobogott vonatunk a Király
hágó bércein, úgy éreztem, hogy kedves dalom
a bujdosók dala ......  édes Hazám Isten veled!."
s így variáltam a dalt: „zokog a szél Erdély 
fe le tt. . . "

Megérkeztünk Bihark eresz lesre, szent ihlet 
rtmegtetlc meg a lelkeket: ott lengett a soká 
nem látott magyar zászló „piros hajnal, fe
hér álom, zöld rem én y ..."  És mi megérkez
tünk a szomorú, „koldús magyar temető"-be 
.........Levettük a kalapot, kitöröltük szemünk
ből a búcsú, a bánat könnyeit s felhangzott a 
sok bús magyar menekültek Hymnusza: „Isten 
áld meg a magyart!" . . .

Itt, Borsodban új dal született .. . Sassy Csa
ba és Thurzó Nagy László irredenta szelleme 
dalba lehelte, versbe sírta a fájó magyar lélek 
keservét, bánatát — izenetet küldtek a Turul 
madár sebes szárnyain . . .

Most ez az én kedves dalom — fájó magyar 
lelkek legszebb bánat és rcménydala!. ..

Az Avas alján fel fdbúgnaik a tárogató édes
bús hangjai, a Turul madár akordjai. . .  Elhall
gatom sokszor a veranda alján, bűbájos tavaszi 
éjszakákon . . .  Karomra hajtom a fejemet a 
kerek kis asztalra — és visz magával a sebes- 
szárnyú turul madár . . .

k e d v e s  a lo m
Irredenta hangulat a miskolezi „Avas aljá -ról, 

Irta: Baranyay Károly dr. utr. et philos

Legelőször Erdély közepéibe . . .  Hallom ott
hagyott, szenvedő székely testvéreim „síró- 
rivó búsulás"-. át — érzem Pozsonyban a 
sóhajt — Késmárk felett a magyar könnyhul- 
latást!. . .

De még sokkal messzebbre is elvisz - a rég 
rég múlt nagy emlékein . .  .

Látok sok millió klhinait: félelem, rettegés 
emel turáni testvéreink a hún ellen harmad- 
félezrcdes kihinai falat . . .

Görögök imák: Hérodotosz, Hippokrátesz, 
Thukydidesz. Nicolaus Damascenus, szicíliai 
Diodor és többiek — az erő és hatalom féliste
nétől, annak is legvitézebb fiától származott 
egy dicső, hatalmas nép, a föld kerekén a leg
igazságosabb — Schytes utódai. . .

Aztán visszatér Európába Nagy Szent Leó 
Attillától Rómáért könyörög,

a görög Onegeziosz lelkesen kiált fel: ,,. . . 
Nagy F ejedelem !... Több Nálad a szolgaság, 
mint nálunk gazdagság, hatalom! . . . "

„Nagyra kellendő képzetek villának meg dia
dalmas Ügekrül" — „Párducos ifjak és kaca- 
gányos leventék" jőne'k Pusztaszerre, Hazát 
ala.pit Árpád a honalapító . . .

Alig egy század — és felragyog a magyarság 
Drágaköve — a Szent Korona . ..

A hős, igazságos Szent László király kima
gaslik a többi magyar közül, nagysága, emléke 
oly nagy, mint önmaga . . .

Nagy Lajost látom és a „magyar tenger vizé
be hanyatló Észak, Kelet s Dél hulló csil
lagát . .  ."

Aztán Mátyást, amint „nyögi bús hadát 
Bécsnek büszke vára . . ."

Drégely, Kőszeg, Szigetvár, az Egri N^k. . .
Rákóczi, Bocskai, Bethlen Gábor hősi emlé

keit . . .

1848 március Idusát, mikor szabadságol hoz 
a magyar tavasz, Petőfi először szavalja a: 
„Tajpra magyar"-t; a Hazának új életet ad 

j  Széchenyi, Kossuth szelleme! . .  .
1914 nyarát, amikor harcba kergeti a ma- 

I gyárt az idegen érdek, a nemzeti becsü let. .. 
j  Magyar vér mindenütt!. . . Mazuri tavuk, 
| Gorlicze, Tarnopol, Sabác, Kragujevác, Voljc- 
| vo, a Lovcsen, Doberdo, Isonzó ezer halált 
a ra t. . .  Magyar ágyúk bömbölnek Lilié, Mau- 

| beuge, Nainur, Antwerpen, Verdun alatt — 
I ontják a kérellhetetlen halált. Rohamra men
nek bátor ifjaink, adják és keresik a biztos 
halált, — de milyen hasztalan!

1919 őszét, mikor fáradtan, kimerültén ván
szorog haza a fáradt oroszlán, békejobbot inte
get mindenfelé. . .  De nem akarják megérteni 
. . .  Jön az éhes varjuserog mindenfelől, mind 

I teltben, egyre éhesebben. . . Szállják, lépik,
I marcangolják az áldozatot. . .  
j Sötét, nagy nemzeti gyász Keleten, Északon,
| Délen, Nyugaton egyaránt.. .

Hosszú két éven át a nagy nemzeti gyász sö- 
I tétjében csak két fénylő reménysugár: Sopron 
I és Baranya! Mily kevés az ezeréves testből s 

mégis — be ok nekünk! . . .
De ez a kevés is elég, hogy új életre keljen 

a dermedt remény, hogy ébredjen a bízó vágy: 
új erőt öntsön a csüggedt lelkűkbe a nagy ősök 
szelleme:

megmozdul még egyszer e föld a dobogó pa- 
; r.'pák alatt, cljöne'k a kacagányos apák és a 
j daMás leventék . .. Jön —- az új Honalapitás . . .

S hallom kedves dalom a Turul madár utolsó 
| akkordjait:

„Lesz még magyar nyár, lesz még kikelet!
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RÖNTGEN.

Korszakotalkotó fölfedezése most 
harmic éves.

Harmincegy esztendővel ezelőtt, | 
az 1895. év végén a würzburgi 
egyetem egyik elsötétített fizikai 
laboratóriumában egy akkor ötven 
esztendős német egyetemi proiesz- 
szor alpárimén tálasa közben olyan 
meglepő, újfajta sugarakat vett 
észre, amelyek schogysem akartak 
a tudós professzornak engedel
meskedni.

Az újfajta fénysugarak keresz
tülhaladtak a kísérlethez használt | 
cső fénymentesen záró papirborí- j 
tékán, mire különféle kísérletek | 
után a tudós a kezefejét tette ki 
a sugarak hatásának, mire a keze • 
fölé helyezett és bizonyos anyag- j 
gal bevont üveglapon megjelent a 
kezének a csontvázképe . . .

A német tudós Wilhelm Konrád 
Röntgen volt, akit eladdig csak úgy 
ismertek, mint a legtöbb német 
professzort, de azóta, hogy az új
fajta sugarakat fölfedezte, nevét 
az egész világon ismerik.

Röntgen X-sugaraknak nevezte 
cl az újfajta sugarakat, amelyeknek 
különösen az orvosi tudomány te
rén való páratlan jelentőségéről 
annak idején három előadást tar
tott. Később az ő tiszteletére 
Röntgen sugaraknak nevezték el a 
tudós professzor fölfedezését és 
az azóta elmúlt harminc esztendő 
elég volt alioz, hogy a föld kerek
ségének minden pontján, ahol em
beri kultúra van, áldva emleges
sék a nevét, sőt ma már szinte 
napirendre is térleka korszakol 
alkotó tudományos fölfedezés fö
lött és napjainkban úgy beszélnek 
az emberek a röntgenezésről, mint 
a legmegszokotlabb és legtermé
szetesebb dolgokról.

—‘ Megyek, megröntgeneztetem 
magamat, így mondják, ha bármi 
kainkon, szanatóriumainkban nincs 
nap, hogy tíz busz esetben ne al
kalmazzák a röntgcnezésl.

Nálunk Budapesten két evvel a 
Röntgen sugarak fölfedezése után 
a Rókus kórházban szerelték föl 
az első Röntgen-laboar tóriumot.
Most, hogy a fölfedezés harmadik 
évtizede heteit, ellátogattam a 
kórházba, ahol a közel hatvan 
eves kora ellenére is fiatalosan 
friss és agilis dr. Stein Adolf rönl- 
gemol'ógust találtam a laboratóri
umban, azt a férfiút, aki a legelső 
röntgenvizsgálatokat és fölvétele
ket készítette Magyarországban, 
illetve Budapesten.

Az ősz szakállú, agglegénysor
ban élő orvos-tudor örömest ka
lauzolt a laboratóriumban és kész
séggel mondotta el a következő
ket:

— Nőin is gondoltam arra, hogy 
most van harminc esztendeje a 
korszakot alkotó fölfedezésnek. 
Pedig igaz, húsz év előtt, a tiz 
éves jubileumán magamis ott vol
tam Berlinben. Az egész világ min
den részéből odaserogletlek akkor 
a kartársak, csak maga Röntgen 
nem jött el a saját jubileumára. 
Nyilván dolgozott, semhogy ünne
peltesse magát.

Amikor az első apparátust föl
szereltük — folytatja Müll'er
Kálmán dr. volt a Rókus-kórház 
igazgatója cs Donátli Gyula pro
fesszor sürgette a Röntgen-labora
tórium fölállítását.

Végre Budapest székesfőváros 
tanácsa 1893-ban 2503 forint 31
krajcárt szavazott meg a laborató
rium berendezési költségeire. Mi 
aztán nyomban bevezettettük a 
Kerepesi útról az egyenáramot és 
tüstént munkához láttunk. Meg
hozattuk a Röntgen-lámpást egy 
kisebb és egy nagyobb fluoreszkáló 
ernyőt és egy teljes fényképező 
berendezést. Pár héttel később 
már meglepő eredménnyel működ
tünk. Az első felvételek voltak: 
egy férfi gipszkötésben felvett 
csonttöréses egy fiatal leány terd- 
iziiletébe fúródott tű, egy férfi 4. 
és 5-ik bordája között, majd egy 
másik férfi szemlürcge fölött 
megrekedi revolvergolyó és így 
tovább. El lehet képzelni, hogy 
ezek a rendkívül érdekes esetek 
milyen lázas izgalomban tartottak 
valamennyiünket . . .

S hogy ez alatt a három évtized 
alatt mennyire fejlődött a röntge- 
nezés, azt alig lehet fölsorolni. 
Míg kezdetben túlnyomórészt csak 
a diagnózist, azaz a töréseket, fi- 
camodásokat, idegen testek helyét 
állapítottuk meg, addig ma már 
egész sorát az azelőtt gyógyítha
tatlannak hitt betegségeknek is 
gyógyítjuk a röntgensugarakkal.

A gyógyításra pedig úgy jött rá 
az orvostudomány, hogy a R.-su
garak kai kezelő orvos keze gyul
ladásba jött, sőt később fekélyek 
támadtak rajta cs nem egy orvos
nak az ujjait, keze fejet, karját 
is amputálni kelleti.

Ma már ezek ellen tökéletesen 
képesek vagyunk védekezni hosz- 
szúszárú ólomkeztyükkel, amelye
ken tudvalévőén nem hatolnak át 
a sugarak.

Makacs bőrbajok, női bajok, 
méhvérzések esetén biztos ered
ménnyel működűnk, sőt az epehó
lyagot is ki lehet mutatni, do a 
viszérbe is képesek vagyunk bi
zonyos preparátumot belefecsken
dezni, sőt újabban az agykamrába 
is betekinthetünk . . . Biztató ered
ménnyel kísérleteznek a rák gyó
gyítása terén is a R.-sugarakkal, 
viszont az a különös, hogy az 
előbb említettem gyulladások — 
rákos képződményeket is okozhat
nak.

Ma már azonban ott tart az or
vosi tudomány, hogy pontos ada
golással biztos gyógyító-eredmé
nyeket érhetünk cl.

A R.-képek folografálása terén 
is nagyot haladtunk. Míg kezdet
ben 4 Vi—5 perc kellett egy-egy 
fölvétel exponálásához, addig ma 
egy másodperc, sőt annak töre
déke is elégséges.

Beszélgetésünk folyamán idő
sebb úr jelentkezett, akit pár hó
nappal ezelőtt autó gázolt el1 és 
most csonttörésének a R.-fölvéte
lét kérte el, hogy a törvényszéki 
tárgyalásonkártérítési pőre támo
gatásához bemutathassa.

Stein dr. útmutatására asszisz
tensei pár pillanat alatt előkeres
ték az annak idején fölvett kép 
üveglemezét s az azóta fölgyó
gyult férfi sietett vele a tárgya
lásra, hogy százhúsz millió iránti 
pőréhez elvigye perdöntő bizonyí
téknak.

Majd elmondja még Stein dr., 
hogy valamikor régen Alcsutr.i is 
elutazott, amikor néhai József fő
herceg esés közben bokatörést 
szenvedett és a fenséges csalid 
részére felvételt készített.

Eltekintve attól, — fejezte be a 
beszélgetést Stein dr. — hogy ma 
már nemcsak a diagnosztizáláshoz, 
hanem a gyógyításhoz is nélkülöz
hetetlen a R. kiváló megnyugtató 
hatása is van a betegre, mert tel
jes mértékben reményt ad a gyó
gyulásra.

Megtudtam még végül, hogy míg 
kezdetben egyetlen egy R.-ké
szülék volt jó eddig csak Buda
pesten; ez amelyiket a Rókusbán 
szereltek föl, addig ma igen sok 
van a fővárosban cs a vidéken is.

Pedig a régi kétezer forintos ár
ral szemben ma a legegyszerűbb 
berendezés legkevesebb százmillió, 
de van, amelyik három-négvszáz- 
milHóba is belekerül.

A nagy német tudós, ha élne, 
ma 80 esztendős lenne; fölfedezé
séért az emléke örökké élni fog.

Polgár Géza.

A növényekjapróbb ravasz- 
kodásai
A növények szolgái

A növény a maga életének 
megvédése érdekében valóságos, 
néha fegyveres harcot folytat a 
ránézve kártékony állatok és nö
vények ellen, míg fajának fontar- 
lására és terjesztésére szorgalmas 
szolgáivá tudja tenni a légáramla
tot, a rovarokat, a gerinces álla
tokat, sőt magát az embert is.

Hogy ez így van, azt el kiéli is
mernie mindenkinek, aki valaha 
megfigyelte, hogy a szellő s a 
színdús virágszirmokkal és méz
zel ravaszul rájuk csalt rovarok 
mikép végzik a virágok hímporá- 
nak széthordása által a növények 
megtermékenyítésének munkáját 
s ugyancsak a szellő mekkora 
buzgalommal működik közre a 
növénymagvak mennél nagyobb 
területre való széthordásában, mi
dőn a növénycgyedről letépi s 
magával ragadja például a fész
kesvirágnak pappuszos. vagy a 
szilfa és kőrisfa szárnyszerii hár
tyával ellátott termését, míg a 
gyapjas állatok, sőt ruháján ma
ga az ember is öntudatlanul más, 
távolabbi termőhelyre viszi a bo
gáncs, vagy az úgynevezett kol- 
dustetű ragadós magvát.

Az aviatíkus pitypang
Üc nézzünk most egy növényt, 

mely évezredek óta a levegőben 
röpködő „aviatikus“-ra bízza a 
maga magvát, hogy a legmegfele
lőbb helyen a földre ejtve és ott 
csírázásra bírja. Gyermekkori is
merősünk ez, a „gyermekláncfű" 
vagy ahogy botanikusaink kissé 
furcsa magyarázattal nevezik, a 
„pongyola pitypang", (Taraxacum 
officinale). Ennek a növénynek a 
termése tipikus ejtőernyő, olyan 
melynek segítségével a léghajósok 
veszedelem nélkül a földre eresz
kedhetnek, ha hajójuknak fent a 
levegőben valami baja esett. Ez a 
pitypang finomszerkezetü ernyőre 
segítségével a legenyhébb légá
ramlatnál is órákig evez a leve
gőben s relatív nagy távolságokat 
fut be. Teljes szélcsendben aztán 
a földbe, talajba fúródik, ahol fi, 
marosan csírát hajt s azutód. a/ 
új .növény további élete és fenma- 
radása biztosítva van,

Csak egy-két példa a zlelítő- 
til ama számtalan ravasz fogás
ból, melyekbe/ a növények nyúl
nak, hogy a természet fajfentarló 
ösztönének engedelmeskedve, fa
juknak men:n 1 nagyobb területen 
való elterjedését biztosítsák.

Zoltán Vilmos.
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í I U j w  . . j-* ra’ Nyárok megérkezését hírül adja s 
N ■■ hogy maga is ott telepedjék meg. 

Borsa felöl a Torojaga havas alatt

>- ereszkedik Mármarosba a kis csa
pat, de nem juthat tovább Kon/- 

j ,hánál, mert itt a hegylakók körül

A magyar honfog
lalás mondái

Irta: Szendrey Zsigmond.
A honfoglaló magyarok éjszakára 

érnek Munkács vidékére. Álmos a 
Csernek-hegyen vonatta fel sáto
rát, mert onnan az egész tábort be
láthatta, az alvezérek pedig lent a 
Latorca sík partja mentén szerte
szét telepedlek le. Álmos hajnalban 
erős füstöt lát a Várhegy felelt; 
azt hiszi, hogy az éj sötétsége alatt 
ellenség húzódott oda, azért „szá- 
guldozókat" küldött ki a vidék 
kikémlelésére. A kémek csakhamar 
visszatérnek s jelentik, hogy a fő
pap ollártüzének füstje az, mert a 
szerencsés ideérkezésért hálaáldo- 
zatot akar bemutatni a magyarok 
istenének. Álmos azonnal lóra kap 
kíséretével és maga is részlvesz az 
áldozaton, de még az áldomáson is 
olt maradt. Közben annyira meg
tetszett neki a síkból kiemelkedő 
magános Várhegy, hogy mindenáron 
ott akart megtelepedni. A főpap 
azonban az első foglalás jogára hi-  ̂
vatkozva sokáig vonakodott a cse. i 
rétöl, végre mégis egy szép fehér | 
lóért átadta a helyet. Álmos azon- I 
nal átköltözködik s hozzákezd a vár 
építéséhez. Az egész magyarság se
gítségére van; utakat készítenek, | 
fát és köveket hordanak, alapot ás. j 
nak, falakat és épületet emelnek, j 
úgy hogy mire a pihenésre szánt i 
•10 nap eltelt, már egy kis csapat is 
elég volt a vár befejezéséhez. Ekkor | 
Álmos a sereggel Ungvárnak in
dult. Ungvár bevétele után azonban 
béleltnek érezte idejét; népének 
megmutatta az új hazát, elfoglalá
sán vitézeket cs vezért nevelt, kora 
már csak akadálya lehetne a gyors 
haladásnak. A fejedelemséget tehát 
átadta Árpádnak s ö maga minden 
munkától visszavonult. Árpádot 
Szerencs alatt érik utói a várépítő 
kis csapat küldöttei, hogy az épít
kezés befejezéséi megjelentsék s a 
magyarok első várának nevet kérje
nek. Árpád kikérdezi őket munká
juk folyásáról s mikor valamennyi 
azt erösítgette, hogy követ, fát s 
minden egyebet messziről és nagy 
munkával kellett a vár tetejére 
hordaniok, hát bizony nagyon mun
kás hely volt az, akkor azt mon
dotta, hogy legyen hát a vár neve 
Munkás.

Álmos a vezérség átadása után 
öreg vitézeivel dél felé, Erdélybe 
indul, hogy Atilla népének a ma-

•-^veszik és elnyomják őket. Álmos és 
még sokan elesnek, a többiek pedig 
visszafordulnak a főcsapathoz. Sok 
idő múlva valaki templomot épít
tetett azon a helyen, ahol Álmos el
esett s e körül emelkedett Konyha 
községe.

A székelyek azonban máskép 
tudják a mondát. Szerintök Álmos 
megérkezett Atilla népéhez, Udvar
helyszékben az almási Várhegyen 
várat is épített magának s ezt va
lamint a körülötte támadt községet 
a maga nevéről Álmos-nak nevez
te el. Itt élte utolsó napjait, itt 
halt meg és itt is temették el; ezért 
áskálnak még ma is annyit a Vár
hegy oldalában: keresik az Álmos 
kincseit. Sok-sok idő múlva az á|. 
mosiak szégyelni kezdték, hogy 
őket álmosoknak csúfolják a szom
szédok, azért falu jók nevét Almás
ra változtatták.

Álmos legkedvesebb vezére Mcr- 
ke volt. Közel akart lenni Álmos
hoz, azért Almás felett, a Merke- 
tetőn emelt magának váracskát. 
Innen járogatott át Álmoshoz, s 
vadászgatva, rablókat üldözve élte 
napjait; mert ebben az időben ezen 
a tájon nemcsak vad volt bőséggel, 
de rabló is. Egy magános vadász.

pesben úgy látták, hogy „szebb ez", 
Liptóban azt mondták, hogy 

„lépj tovább": innen a Sáros, Sze- 
pes és Liptó elnevezés, míg Árva 
terméketlen és kevés népit árva 
voltáról kapta nevét.

Bár Árpád a lassan haladó fö- 
csapatot vezeti, a különböző vidéki 
mondák szerint közbe-közbe a kü
lön haladó vezéreket is íel-felke- 
resi, hogy mindenről személyesen 
is tudomást szerezzen, mert hiszen 
az ö akarata és tanácsa szerint 
történt a honfoglalás, így terem 
egyszer az épen Túróéban járó fel
vidéki csapathoz is; emberei taná
csára megfürdik Slubnya nagysze
rű vizébe s a ballapockáját kínzó 
köszvénytöl örökre megszabadul. 
Majd Gömörbe ér a csapat s meg
látván egy békésen szántogató 
lótot, megkérdik tőle: „Uram, me
lyik út vezet itt jó föld felé?" Ez 
a megszólítás a gömör-malohonti 
Uram-család nevének eredete.

Mikor ez útjokban az első ma
gyarok a Rima forrásához érkez
tek, vezérük a forrás mellett álló 
„nagy fa" alatt ütötte fel sátorát. 
Aki a fa tövébe ül, olyan susogást 
hall, mintha a szél zúgatná a faga- 
lyakat. Csakhogy ez nem a gályák 
zúgásának hangja, hanem a múlt 
szellemének suttogása. Mert ágai 
közt ott ül a múlt szelleme és szü
net nélkül az elmaradt évekről be
szél. De csak az értheti meg szu-

gatása alatt meglesték, kemény ; vát, aki véletlenül épen olyankor
irc után elnyomták s a mai Merke 

tetőn lábát, karját, orrát, fülét le
vágván felakasztották.

LIngvárról egy csapat Huba és 
Bors vezetése alatt a Felvidék fel- 
járására és meghódítására indul. 
Sárosban nagy volt a sár, —■ Sze-

fa alá, mikor a szellem 
épen olyan eseményről susog, mely
ben az ő ősei is résztvettek. Az 
ilyen ember azt a jóslást is meg
érti, melyet minden esemény elbe
szélése után a szellem mondani 
szokott.

Mikor a Gortva völgyének egy 
kanyarulatából kifordulnak, megle
petve állanak meg az előttük fel 
tűnő hatalmas szirttömegek láttára; 
de még. jobban meglepik őket a 
leghatalmasabb szírt tetején égnek 
mereszkedő vár óriási bástyái. ,,Aj, 
nagy kő!" kiáltanak fel a vitézek 
közt lovagló tegzes magyar nők. 
Huba vezér parancsára azonnal csa
patokra oszolnak s különböző ol
dalokról a vár ellen indulnak. 
Gedő kishadnagy az ostrom pa
rancsnoka, aki csak nehány nappal 
azelőtt kapta meg vitézségi jutal
mául Gedő várát. Bár gyorsan és 
rajjal rohannak előre, a falak üre
sek, a vár zajtalan marad. Geddő ér 
legelőbb a várkapuhoz, zárjára ül 
buzogányával s a kapu azonnal ki
tárul. Berontanak, de emberre se
hol sem akadnak: a várnép előre 
megszökött a magyarok jöttének 
hallatára. A kardcsapás nélkül 
kézre jutott várat egy vitéz sem 
akarta elfogadni s ezért Gedő kis
hadnagy indítványára Huba vezér 
leányának, a „tegzes" Hajnácská- 
nak adták.

Már Barsban van a hős csapat. 
Bars vezér lovagol az elöcsapat 
élén s a Garam partján egyszerre, 
nem tudni honnan, egy szarvas ug
rik elé. Űzőbe veszi, hol eltűnik 
előle, hol megint megpillantja, s 
egyszer épen egy meredek hegyol
dalon törtet fölfelé. Bors mindenütt 
utána, mindenütt nyomába; isten 
csodája, hogy mindketten a mélybe 
nem siklanak. Végre a hegy tetején 
nyiltávolságra kapja s a csodás 
agancsú szarvas összeesik. „Isten 
u jja ," —i mondta Bars vezér a 
azonnal megkezdte Bars várának 

! építését.
Vágvecse és Mocsonok közt az 

■ út egy mély lapályon keresztül 
1 vezet. Pénzesvercm, Zobor vezér, 
| Nyílra várának kapitánya, mikor 
i a magyarok közeledésének hírét 
j  meghallotta, tíz nagy vasládáb ui 
j ide vitette minden aranyát s drága

kövét. Mindegyik ládát hal óriás
bivaly húzta. Tíz öl mély gödörbe 

| ásatta őket s az ördög védelmébe 
ajánlva elátkozta a helyet és kin
cseit Azóta is ott őrködik felettük 

í az ördög, egy kis fekete kutya ké
pében; holdtölte éjfelén akárki 
megláthatja, S mindaddig ott lesz, 

j amíg egy hetedik leányként szüle- 
j  lett hét leányos anyának hetedik 

leánya, aki holdtölte éjfelén há- 
I rom foggal jött a világra, hold- 
í  tölte éjfelén véletlenül oda ne.n 

kerül; akkor az ördög eltűnik s 
a ládák maguktól a föld színére 

' pattannak.

Madarász Viktor; Zrínyi Ilona a vizsgálóbíró előtt (1859).



1, Delmár Walter az utolsó kör végén (Sunbeam) 2. Éles kanyarban.
(Az Autó felvétel a Tourist Trophyról.)

’Ft«!sö sor 1. Karner a depók előtt. 2, líj. Horthy István, Jakab Tivadar százados, Szelnár Aladár dr, vezártitlsár, 3, llöbl 
Hujo (Puch) startja. Második sor 1. Franz Gall az egyik fordulóban. 2. A versenyzők kioktatása (A/ Autó fclvutclel
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ZUBER FERENC, 
az Országos Testnevelő Tanács 

főtitkára,
a magyar sportélet egyik vezető 

embere

llosvaí Selymes Péter: Az híres, 
neves Tholdí Miklósnak jeles cse
lekedeteiről és bajnokságáról való 

história.
Tholdi Milklós mint sport

ember. Milyen sportágakban volt 
bajnok? —

Irta; Dr. Mező Ferenc.
A minap, ahogy a régi magyar 

irodalom remekeit olvasgatom, 
felötlik nekem Ilosvainak 1 holdí
rói írt „széphistóriá* -ja. Hogyan? 
Ifát már 6 évszázaddal ezelőtt is 
voltak nálunk bajnokságok? Kí
váncsi lettem, vájjon Tholdi I. 
(megkülönböztetésül Toldi II.-löl; 
az FTC szimpátiikus lelkész-atlé
tájától) is diszkoszdobó voll-e’ 
vagy ugró, avagy pláne hosszil- 
távfutó! De amiatt is fúrta oldala
mat a kíváncsiság, hogy milyen 
számokban írlak ki akkoriban 
bajnokságot. Végigböngésztem hát 
llosvai vitézi versezetét s a követ
kezőket sikerült megállapítanom: 

llosvai hazánkban a legrégibb 
sporttörténetiró. 1574-ben versben 
énekli meg Toldi Mikié snak, a két 
századdal előtte élt bajnoknak 
sportmultját, (Mint kuriózumul 
megemlítjük, hogy Toldi a legújabb 
kutatások szerint kb. 1315—85 kö
zölt élt, előbb Pozsony vármegye 
alispánja, majd Heves, Bihar, Sza
bolcs főispánja volt.) Nem lehetet
len, hogy költőnk újságírónak ké
szült, talán éppen sporthirlapirö- 
nak, mert hát ugyancsak fölületes 
volt, akárcsak négy évszázaddal 
később némelyik ujságárkus fc- 
kete-kávé melletti sportrovatvezc- 
löje. Vagy mi másnak nevezzem, 
mint fölül. I gnek, hogy niég 
azt is elfeledi.' megírni, hogy mely 
számokban I \ .enykedett bajno
kunk. Szerencsére valahogyan ki 
lehet ezt hámozni munkájából.

Tholdi (llosvai idejében ,,h“-val 
írták), ahogy mindjárt a história 
elején olvassuk, .erős, vastag gye,, 
mek kicsin korában," felnőtt korá
ban, a királyi udvarban. „Az ő 
nagy erején clálmélkodnak vala." 
Lajos király egy alkalommal „új 
udvar"-t (bajnoki viadal) rendez 
és egy cseh ugyancsak nagy le
gény az „öklelés* -ben, minden

magyar vitézt csúffá lesz. Ekkor Szörnyű rángalással í árasztó,
Tholdi áll ki ellene s epeszté,
„Frős cseh vitézzel ottan ölbe Ugyan ropog vala az cseh vitéz-

mér.-, nck teste

Az 1903. évi % angolos gátfuiö 
bajnokság mezőnye.

Az Vi angol m érföldes clnbbajnokság startja a MAC 1894. évi tava
szi viadalán.

A B. T. C. női tornászainak csoportja.

i T:  T J . f . I,eS " " ^ K á r o l y ,  Ottó Puh. Delmár Waller. Hold 
Karoly. Középen Mary Dezső alezr édes és Szelné, dr. uezérlilkdr. 

( Az Autó felvétele.)

A Ludovikások nyolcasa.

: Csudálatos vala Toldi egészsége,
I Keze között csehnek elolvada 

teste."
' No, gondoltam, valami jó ko- 
i zép a) súlyú birkózóról szól az 
’ ének. De csakhamar kiderül, hogy 

tévedtem: a húsz éves Miklós 
„Hatalmas erejét nézik nagy csu

dával,
Nagy malomköveket emelget egy 

karjával. ’
| Tehát egyben súlyemelő bajnok 

is, gondoláim, (akárcsak kései utó
da Weisz Ricsi).

Már-már végérvényesen megál
lapítom, hogy Tholdi a nehéz atle- 

. tíkában excellált, amikor a köv. 
sorokban egészen más tudósitásia 
akadok. Egy alkalommal megjön 
Budáról hősünk bátyja, György, 

; vele jönnek „vitézlő szolgái" is 
i és ugyancsak hangos lett tőlük a 

nagyfalusi kúria. Unaloműzésből-e, 
j vagy mert talán vérbeli atléták 
í voltak, egyik nap gerelyvetéssel 

szórakoztak.
A gerelyt minden dobás után Mik..

I lós dobta vissza és csudák-csudája! 
nemcsak hogy ledobta azokat — 
úgy látszik minden előzetes tré
ning nélkül —, de kétszer akkorá
kat dobott, mint a budaiak; ahogy 
llosvai mondja a 16. századbeli 
sportnyelven.
„Tholdi Miklós ott köztük forgo

lódik vala,
Vissza két annyira az urudal veti 

vala.
Nem lep meg bennünket ez a 

i klasszis-különbség, hiszen köztu
domású, hogy 6 évszázaddal ké- 

i söbb: napjainkban is összes nagy 
dobóinkat — hamarjában csak 
Bauer, Kozla, Dávid, Fóthy, Lunt- 
zer, Mudin I. és II,, Újlaki, Am- 
brózy, Toldi II., Bedő, Forbálh, 
Marvnlics nevét említjük — a vi
dék liferálta.

De a kődobásban is asszisztált a 
fővárosiaknak és akárcsak az 
imént, most is az
„Oly nagy nehéz követ, melyet 

hónnak vala, 
Azt is sokkal messzebb visszaveti 

vala.
(akárcsak boldogult Mudin Imre. 

aki a kődobásban életében először 
indult egy WAC versenyen Bées- 
ben s mindjárt meg is javította a. 
osztrák rekordot).

Mindez fülébe jutott bátyjának 
Györgynek, s ahelyett, hogy örüK 
volna öccse rekordjainak még 
megorroll miatta s megpirongalt 
az öcsköst, valószínűleg azért 
mert az ifjú elhanyagolta a min
dennapi munkáját, vagy mert öt 
bántotta, hogy a vele jött pest'
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Mudin István , a MAC hősi halált 
halt versenyzője az athéni stadion
ban az 1906. évi olympiai versenyen

(vagy akkoriban budai) bajnokok 
olyan csúnyán leégtek.

Nemsokára gyilkosságba esett 
Miklós. Hogy az igazolt atléták so
rából törölték-e, mint a közel
múltban valami suskus miatt egyik 
kiváló, nagy jövő előtt álló atlé
tánkat . . arról megint nem szól 
az ének. De utána a királyi kony
hába ke,nül, ott edényeket mos, 
s vizet hord a Dunáról, s ahogy 
egyszer látja, hogy a vitézek 
megint rudat hánnak vala, még 
pedig Lajos király jelenlétében, 
odasomfordál, felkap egy gerely!, 
vagy akkori nevén rudat s akár
csak otthon Nagyfaluban, „két 
annyira veti," mint a többiek. A 
király érdeklődik kiléte iránt és 
amikor megtudja, hogy Tholdi 
György atyafia s hogy gyilkosság 
miatt bujdosott el hazulról, tüs
tént megkegyelmez neki. (Persze 
akkor még nem voltak érvényben 
a MASZ-szabályok!)

De nem lehetetlen, hogy magas- 
ugróbajnok is volt hősünk, sőt ta
lán világbajnok is. Budán valami 
„főember" elköltözött a másvilág
ra s egy ifjú özvegyet hagyott 
maga után, aki iránt Tholdi heves 
szerelemre gyuladt, A „tisztes asz. 
,zony" elúnta Tholdi lovélbeli á l 
dozásait, szabadulni akart tőle s 
— meghívta vacsorára, de előbb 
kelepcét állított neki: az egyik I 
ablakra kárpitot vont és arra egy 
aranyszínű oroszlánt festett. Ahogy | 
Tholdi megérkezik „csak egy kis 
apróddal," azonnal heves udvar
lásba kezd s ugyancsak teszi a 
szépet a helyre özvegynek. De ez 
asszonyka egy föltételhez köti 
szerelme viszonzását;
„Gyakorta hallottam — asszony 

néki monda, 
Náladnál ugrásba nincs jobb ez 

világba,
Az én szerelmemért amaz orosz

lányra,
Kérlek, ugorjál fel az én kívánsá

gomra."
Szerelmes hősünk kész örömest 

teljesíti a kívánságot:
„Ottan Tholdi Miklós hátra ira

modé k,
Az asszony kedvéjért egyet-kettőt 

ugré'k,
Fene oroszlányra hamar felugor- , 

ék, I

Buda piacára Tholdi csöndülést
ugrók."

„Csak nyaka nem szegék, igen 
boszankodék,

E helyből kitűnik, hogy hősünk 
magas-ugró bajnok is volt, sőt úgy 
látszik világbajnok is. De az már 
valószínű, hogy ezzel az ugrással 
nem dicsekedett el senkinek.

Tholdi öreg korában is állandó 
tréningben lehetett — erről is hall
gat krónikásunk. — mert csak 
így magyarázható meg, hogy Né- 
metujhely várában, ahol Lajos ki- 
rály bajnoki viadalt rendezett, va^y 
egykorú sportnyelven „új udvart 
hirdete," egy olasz vitézt, aki min
denkit legyőzött, kópiájával ugyan
csak kiforgatott nyergéből s csak 
a király parancsára kegyelmezett 
mcig életének.

Most már teljes pompájában 
előttünk van Tholdi sportkarrierje, 
bajnoki babérjait sikerült koszo. 
íúba kötnünk: bajnokságot nyert 

j  az öklelésben, a birkózásban, «« 
súlyemelésben, rúdhányásban, utói.

I dobásban s a magasugrásban, utób
biban alighanem világbajnokságot 
is. Pótolhatatlan kár, hogy Ilosvai 
nem 'közölt számszerű adatokat

teljesítményeiről, mert bizonyos, 
hogy mindenegyes eredménye ma 
is dísze lenne rekordlistánknak.

Bizonyos, hogy Tholdi olyan all- 
round tehetség volt, amilyent alig
ha ad egyhamar a magyar humus.

Csak még egy dolgot! Csodál
kozva olvasom Ilosvainknál, hogy 
a pályaversenyek már divatban 
voltak; Németujhely várában 
ugyanis: „Szép pálya futások, 
győzködések lőnek."

Ő R S Z E M .
A hatvanesztendős Nagykanizsai 

Torna Egylet. Ritka jubileumra ké
szül az NTE, az ország egyik leg
régibb sportegyesülete: a jövő év
ben ünnepli fennállásának hatva
nadik évfordulóját. A jubiláris ün
nepségek előkészítése a klub 
agilis elnökeinek Bogenrieder Fri
gyes gyógyszerésznek és Krátky | 
István városi főjegyzőnek a veze- | 
tése mellett — már megkezdődött.

Az olasz magyar atlétikai mér
kőzés. A minap még mint ellenség 
álltunk egymással szemben, mo> t 
mint ellenfelek mértük össze erő
inket. A belviszályoktól megosz
lott vendégeink a küzdelembei:,

amint az előrelátható is volt, alul
maradtak, de egyikük-másikuk 
akaratereje, sokoldalúsága, kris
tálytiszta stílusa őszinte tapsokra 
ragadtatta a mi elkényeztetett atlé
tikai-publikumunkat. Nem volt 
minden pikantéria nélkül, hogy az 

■ eredetileg kövezett 10.000 méter 
helyett —éppen az ö kívánságukra 
— ötezren ütköztünk meg és ott,

| a beteg Grosz helyett, aki csak 
! a zászló becsületéért futotta végig 
i a távot, olasz nevű fiatal atlétánk, 

Be Honi verte meg nagyralartolt 
futójukat.

Opportet, ut iíant scandala!
j Szükséges, hogy legyenek skanda

lumok, mondja a régi szokásszólás. 
A íutbalsportra gondolunk, amely 
szinte minden évben produkál 

[ olyasmit, ami a gentlcman-sport- 
i emberekben enyhén szólva - re- 
I szenzust kelt. Az idei bajnoki év

ben a II. osztály gondoskodott első 
osztályú ocsmányságokról. „Lefek
vés," „megvásárlás," „megveszte
getés" úgy szálldogálnak az 

I MLSZ berkeiben, mint nyáron az  
ökörnyál a levegőben.

Az ilyen komiszságok, amelyek 
tálán nem is egyedülállók, igen al- 

j kalmasak arra, hogy a világhíres 
magyar futbalt itthon is, külföldön 
is lejárassák, hogy a sok fiaskó 

i miatt, úgyis kedvetlen publikumot 
I még jobban elriasszák a mérkőzé

sek látogatásától a sport támoga- 
j lásálól.

Az autó kiállítás magyar szenzá
ciója. Az automobil kiállítás leg
nagyobb szenzácija volt, mint a 

í tapasztalatok mutatták a „Start" 
árúkihordó kiskocsi. Elsősorban 
magya gyártmány (Hangay Test
vérek, VI., Király ucca 46.) ami 
egyúttal azt is jelenti, hogy telje
sen a budapesti viszonyoknak 

j megfelelően építve és a magyar 
közgazdasági helyzethnz képest az 
üzemben tartása oly minimális, 
hogy az üzemanyag alig jöhet szá
mításba a teljesítményhez képest.

Ha a Start vállalt a prospektusá
ban beígéri 3 személyes személy- 
szállító kocsit ilyen praktikus és 
gazdaságos formában fogja kibo- 
csájlani, úgy előreláthatólag ugyan
olyan eredményt fog elérni, mint 
a szállító kocsijaival.

Magyarország olim pikonjai az 
athéni stadionban 1896-ban.

HANGAY GYULA, új magyar construkciója a három 
kerekű kihordó automobil, mely nagy feltűnést keltett az autó kiál lításon
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Vitéz Komáromi Ján os hunv. hdgy.

A  Székesfehérvári 17-es honv. 
gy.-ezreddel, mint szakasz, később 
mint századparancsnok állta a tör
ténelem véres próbáját a Monté 
San Gábrielén. 19)7 szeptember 
29-cn a dicsőséges honvéd-ezred 
legnehezebb frontszakaszán a 
646-cs magaslaton, az ellenség ál
lal pozdorjává lőtt ós meg *'gy is 
állandó pergőtűz alatt tartott állast 
védelmezte az ellenséges túlerőnek 
ismételten megujjuló támadásai el
len Századparancsnoka betegen és 
kimerülve néki adta át a már ma
roknyira leolvadt létszámú csa
patot.

A parancsnokságot átvéve, nem 
csak hogy állásainkat megtartotta; 
de az olaszokat, nékik súlyos vesz
teségeket okozva, véres fejjel verte 
vissza. Ugyanekkor az olaszok elő
retolt állásába lévő, az olasz tü
zérséget irányító fényjelzőt ma
roknyi csapatával rajtaütésszerűen 
előtörve tönkre telte. Ezen dicső 
fegyverténynek nagy fontosságú je
lentősége az volt, hogy a fényjel
zőtől cddigelé biztosan irányított 
olasz tüzérségnek csapatainkban 
tett pusztítását megszüntette és 
úgyszólván az ellenséges ütegeket 
harcképtelenné telte.

Vitéz Komáromi János fegyver
tényéért az I. oszt. ezüst vitézségi 
érmet nyerte; de elnyerte sok ma
gyar szülő sohsem múló háláját is, 
mert véreiket az olasz pergőtűz el. 
némításával az ágyúk torkából 
reájuk leselkedő biztos pusztulás
tól mentette meg.

Vitéz Paioky Ferenc, 
a Monté San Michele hőse.

Nem ezzel az elcsépelt frázissal 
kellene kezdenem vitéz Pataky 
Ferenc példa nélkül álló hőstetté
nek ecsetelését; mert ez a fogalom 
nem fedi az Ö önfeláldozó, halált 
megvető, igaz magyarságából la
kadó erényének büszke vér virágát.

1915 október hó 21-én a már na
pokon keresztül tarló pokol tűzben 
megtizedelt I. számú honvéd gya
logezred a Monté San Michelére 
előre tolt legveszélyesebb és az 
olaszok pusztító oldal tüzének ki
tett állásában vitéz Pataky Ferenc 
tartotta a vonalat. Veszteségeik oly 
nagyok voltak, hogy századából, 
már csak négyen maradtak. Éhez
ve, több átvirrasztott éjszakától 
végképp kimerülve, már-már jár- 
lányi erejük sem volt. De vitéz Pa
taky Ferenc a legvégsőkig kitartott 
és társait példaadásával szinte 
szuggerálta. Most következeit a 
legsúlyosabb idő: Az olaszok isme
telt támadásba mentek ál s a pán
célok mögött óvatosan előre kúszó 
ellenségnek támadása már-már si
került, mikor vitéz Pataky Ferenc 
halálra szántan elsőnek ugrott ki 
az állásokba törő olaszok elé és 
puskatussal három olaszt halálra 
zúzva az ellenség közt oly .-émü- 
letet támasztott, hogy azok hanyal- 
homlok menekültek. Dicsőséges 
fegyvertényének következmén ve
ként az eddig állandó tűz alatt tar
tott tartalékunk állásainkba vo
nulhatott s a már teljesen kifo
gyott tölténykészletet kiegészítve, a 
demoralizált olaszok ellenében csa
pataink szilárdan helyt ilhattak.

Nem hőstett az, aminek vitéz 
Pataky Ferenc fegyvertényét ne
vezzük: de a magyar faj, a ma
gyar erő, a magyar vitézség, Ön

feláldozás, hazaszeretet vérglorias 
ragyogása s amíg a magyar anyák 
ilyen fiakat nevelnek, addig ben
nünket a poklok kapui se dönthet
nek meg.

Vitéz Pataky Ferenc a szörnyű 
világégés elmúltával sem adta át 
magát a jól megérdemelt pihenés
nek; hanem még most is hazánk 
elejei közt, önzetlen, hazafias, be 
csületcs, komoly munkával dolgozik 
a szebb magyar jövendőért Fegyve
rét tollal cserélte fel s egyike a 
,,Nemzet" kiváló munkatársainak.

Vitéz Viola Ján os  tiszthelyettes 
fegyvertényei.

A háború kezdetén m. kir, 6. 
honv. gyal,-ezred Ill.-ik zlj.-ával' 
vonult hadba. Sorozatos hőstettei
ből csak kettőt emelünk ki.

1914. szept. hó 9-én reggel zif. 
parancsnoka Aranyossy Béla szds, 
által a szerbektől félkör alakban

! körülvett és a leghevesebb tűz 
alatt tartott zlj. szakaszonként való 

i visszavonulásának fedezésére ren
deltetett ki. A zlj. még kisebb 

! részletekben is csak a legsúlyosabb 
j veszteséggel tudta magát a gyűrű

ből kivonni s ez csak Viola János 
hősies ellentállásának emberfölötti 
és párját ritkító lélekjelenlétének, 
derék önfeláldozó magatartásánák 
köszönhető. Ezen fegyvertényéért 

j  felettes parancsnoksága az arany 
| érem elnyerésére terjesztette fel.

A zlj. 1914 szept. hó 13-án ál-
í lőtt a leghevesebb harcokban. A 

,,kulisteil‘ magaslat ellen irányult a 
támadás. A támadásnál Vizinger 

1 fhdgy. parancsnoksága alatt a %■ 
2-ik század szolgált zlj. tartalékul.

■ Vizinger fhdgy. az erdős terepen 
elönyomulva csapatával eltévedett 

| s így a tartalékot csupán Viola Já - 
; nos törzsőrmester szakasza képez- 
| te. A zlj. ismételt rohamainál a pa- 
! rancsnok, egy századparancsnok, 

kél alanlos tiszt és rengeteg le
génység esett el. A helyzet annyira 
kritikus volt, hogy tisztán Viola 
törzsőrmester közbelépésének vo»t 
köszönhető az állás megtartása. Ne
vezett látva a helyzetet, hősies és 
halált megvető páratlan bátorság
gal és eléggé nem dicsérhető hatá
rozottsággal tört előre s a már-már 
ingadozó rajvonalat legelői halad
va rohamra vezette. Ezen dicső 
fegyverténynél, amely a már-mar 
végzetessé váló helyzetet csapata
ink számára kedvezően befolyásolta 
Viola törzsőrmester, súlyosan meg
sebesült, úgyannyira, hogy rok
kantságát is ennek köszönheti. Nem 
találunk szavakat dicséretére, de 
kitüntetései mellett méltán illeti 
meg, hogy a vitézek között is vi
téznek neveztessék.
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Közgazdasági szerkesztő;
NÉMETH JENŐ.

Heinrich Ferenc
A régi vágású igazi kereskedők- 

nek egyik tipikus alakja dőlt ki 
Heinrich Ferenc volt kereskede
lemügyi miniszternek, a Heinrich 
A. és fiai vasnagykereskedö cég 
társtulajdonosának halálával. Az 
elhunyt megszemélyesítője volt a 
tetőtől talpig becsületes, méltá
nyos, de amellett agilis és körül
tekintő kereskedőnek, aki nem- j 
csak öröklött, a maga szakmájában : 
a legelőkelőbbek közé tartozó ce- , 
gét tudta erőteljesen továbbfejlesz- , 
leni, hanem hazánk közgazdaságr ! 
és politikai életének is egyik ki- > 
magasló alakja volt. Mint kereske- j  
delemügyi miniszter és később, j 
mint a kormányban aktiv részt j  
nem vevő politikus, a napi politika* j 
apró viszálykodásaiba nem igen ar- | 
tóttá magát bele, hanem magas 
koncepcióval mindenkor arra tö
rekedett, hogy a szegény, megcson
kított, agyonnyomorított ország ká
tyúba került közgazdaságának a 
helyes útra való terelését segítse 
szóval és tettel elő. Mindig libe
rálisan gondolkozott, a felekezeti- 
ség, szétvomás, gyűlölködés kicsi
nyes politikájának hullámai meg 
nem tántorították soha. Mégis leg
értékesebb közéleti tevékenysége 
gazdasági munkája volt, amelyet 
igazi gyakorlati érzék, a  viszonyok 
és a helyzet helyes felismerése 
jellemzett. Gyakorlati gazdasági 
működése cége üzletének vezeté
sén kiterjedt arra is, hogy egyik 
legelső nagy pénzintézetünk, a 
Pesti magyar kereskedelmi bank 
vezetésében, valamint ennek a 
banknak az érdekkörébe tartozó 
számos vállalat irányításában te 
vékeny részt vett. Több részvény- 
társaság elnöke és igazgatósági 
tagja volt. Ezeket a tisztségeket 
nem tökintette szinekurának. ha
nem odaadó, szorgalmas, alapos 
szaktudásától áthatolt munkával 
vett részt azoknak a vállalatok
nak az irányításában, amelyeknek 
igazgatósági tagja volt. A május 
30-án elhunyt közéletü férfiú te
metése junius 1-én óriási részvét 
mellett volt.

A magyar-román pénzügyi 
egyezmény szerint úgy a magyar 
hatóságok a román honosaknak, 
mint a román hatóságok a magyar 
honosaknak kötelesek a hatósági 
letéteknek Romániából való kivi
tele, illetve bevitele tárgyában a 
román vámhivataloknak rendeletet 
küldött, amely szerint szabadon 
bevihető a békebeli kibocsátású 
bélyegezetlen, vagy bármely lebé- 
lyegzésü értékpapír, míg magyar 
hadikölcsönkötvények csa/k akkor

vihetők ki, ha a tulajdonos bebi
zonyítja, hogy azokat 1918 október 
előtt tette le és Romániában a ha
tóságnál lebélyegzés végett kellő 
időben bejelentette. Ugyanez áll a 
rendelet szerint a takarékbetét
könyvekre és safe-depositoktól fel
vett kötvényekre és más papírok
ra is. Az arany- és ezüstpénzek, 
valamint drágakövek a vámtör
vényben és vámtarifában megálla
pított feltételek mellett minden 
bizonyíték nélkül bevihetők. A Ro
mániában felvett letétek kivihe
tők, ha a tulajdonos bizonyítja, 
hogy a Magyarországgal kötött 
nemzetközi egyezmény értelmében 
vette azokat fel, de csak akkor, 
ha a háború élőt kibocsátott pa
pírok lebélyegzés végett (nosztrili- 
kálás) be volíak mutatva. A ki
es bevitel engedélyezése céljából 
kérvényt kell benyújtani a határ

vámhivatalhoz, amelyhez 3 pél
dányban csatolni kell a ki- vagy 
bevitelre szánt tárgyak jegyzékét.

A Földhitelbank rt. junius 6-án 
tartotta meg Paupera Ferenc ar. 
elnök-vezérigazgató elnöklésével 
ezévi közgyűlését. A közgyűlésen 
elsősorban is az 1924. iizletévröl 
szóló igazgatsági jelentést ismertet
ték, amely rámutat arra, hogy a 
fősulyt inkább a régi mezőgazda
sági üzletfelek hiteligényeinek Ml 
élesítésére fektették. Változatla
nul gondot fordított az intézet « 
lefolyt üzletévben arra is hogy a 
korábbi ávek során megszerzett 
birtokok jövedelmezőségét belter
jes gazdálkodással és előrelátó be
ruházásokkal az eddigieknél is na
gyobb mértékben fokozza. Az in
tézetnél elhelyezett magyar koro
na- és valutaibetétek számottevő

módon emelkedtek. A közgyűlés el
határozta, hogy a 7,674,619.848 7C 
tiszta nyereségből részvényenként 
osztalék címén 8000 K-t fizet az 
intézet pénztáránál.

A m. kir. kereskedelemügyi mi
niszter 12.801, számú rendeleté.
Ezentúl a postautalványok és postai 
szállítólevelek szelvényeire, vala- 

| mint a m, kir. postatakarékpénztár 
befizetési lapjainak értesítőlapjaira 
— ez utóbbiakra az előírt díj lero- 

! vása mellett — magánközlemény 
ismét korlátozás nélkül írható.

| Ugyancsak korlátozás nélkül újból 
I helyezhető el magánközlemény vagy 

sajtótermék az értéklevelekben.

MEZŐGAZDASÁG
LÓTENYF.SZTÉS.

A Magyar Lovaregylet 1925 
junius hó 7, 9, 11, 13, 11, 16; 18; 
20 és 21-én Budapesten a/, uj ver
senytéren lóversenyt rendez. A 
verseny kezdete d. u. 3 óra J0 
perc. ídénybérlet 9 napra 700.000 
korona. Napi jegyek: 1. osztály ün
nep és vasárnap 100.000 kor., hét
köznap 80.000 kor. II. osztály 
30.000 kor. III. osztály 10.000 kor. 
Napi páholy 4 személyes, ünnep 
és vasárnap 800.000 kor., hétköz
nap 640.000 kor. A külön fogadási 
helyre (Bookniiakereik körében) 
bérlet 9 napra 1,500.000 K, napi
jegy 200.000 kor. Vendéglő és to- 
talisateur minden helyen.

Egyetlen egy próba
és máris meggyőződik, hogy aMIRA3 féle vize 
csodás hatású!

Központi iroda :

Budapest
V. Hold ucca i. szám. 

T e l e f o n : 147-03.
ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG
Alakul! 1857-ben. Budapest, IV. Vigadó-tér 1. A legrégibb és legna
gyobb magyar biztosító intézel Minden ágazatban legelönyöseb. 

ben biztosit. Fiókjai vannak az ortzág egész területén.
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Helyreigazítás. A Nemzet 11 — 
12. számában a 330. oldalon kó' 
zölt „Keresztfa lett hazánk címtl 
versbe sajnálatos tördelési hibák 
csúsztak be. Így a második strófa 
első négy sora így hangzik:
Volt bűnünk ezernyi . . . De nem 

több, mint másnak. 
S nálunk hitványabbak nekünk 

már sírt ásnaic.
Tűrheted-e Isten gazságát a gaz- 

natc?
Nézheted-e Isten vesztét a ma

gyarnak?
A harmadik strófa első négy 

sorából szintén kimaradt egy sói 
és a helyesbíteti első négy sor 
így hangzik:
Van-e még jövője a vérző ma

gyarnak?

Van-c még hazája, mit szét nem 
szabdaltak?

Van-e még honfi bú, mely égig 
lobogjon?'

Van-e még magyar kéz, ameiy 
fegyvert fogjon? 

A többi rész helyes, A helyre- 
igazítás azért, fontos, mert van
nak, akik szavalni akarják és a 
megcsonkított formában ez nem 
volna lehetséges.

Nem bírom tovább. így ne«s 
szabad beszélnie! Beküldött fény
képe nem mindennapi szépségről 
beszél. De biztosíthatjuk, 'hogy a 
csalódások, vágyódások és lelki- 
szenvedések még szebbé és tő
ként még nemesebbé fogják tenni 
vonásait. Megjlátja: a szenvedés
ben az életnek sok. rejtett igaz
sága valóságos ragyogást nyer.

Mert vannak az életnek mélysé
gei, melyeket csak akkor ve
szünk észre, amikor valamely sze
rencsétlenség vagy szenvedés bru
tális ereje látásunkat felnyitják. 
Higyje el: Minél több megpróbálta
táson estünk át: annál jobban 
megtudjuk becsülni az élet reális 
javait és annál jobban megértjük 
az életeszményi szépségeit.

Wéber László, Kövér József, 
Kun László. Utoljára hívjuk fel 
nevek viselőit, hogy mielőtt rend
őrkézre kerülnének, saját érde
kükben haladéktalanul jelentkez
zenek a „Nemzet" kiadóhivatalá
ban.

B. I, Hajdúdorog. Nagyon sok 
értékes dolog van benne, de fel
dolgozása még nem eléggé iro
dalmi, Azonkívül egyik fő hibája 
a hosszadalmasság.

Kiss János. Érdemleges választ 
csak lapunk legközelebbi számá
ban adhatunk.

Vitéz K. S. Megfigyelő képes
sége igen jó, de a stílus nem áll 
arányban ezzel a képességgel. 
Kissé átdolgozva használható 
volna.

A. Emil: A vörös királyfi. Az
írás is olyan, mint minden más 
művészet: ha a tehetség meg van is; 
sok-sok gyakorlat kell még hozzá, 
mire teljesen készet, irodialmilag 
tökéleteset produkálhat. Az ön 
írása tehetségre vall, de a kellő 
gyakorlata még hiányzik.

Kaptuk a következő levelet:

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Csak ma került kezembe a 

„Nemzet" május 1-i száma és

megdöbbenve észleltem, hogy 
„Kertben" című versem Kodelka 
hentesmesler szomorú sorsára ju
tott és feltrancsirozva került elő a 
nyomda titokzatos rejtekéböl; — 
még pedig „Virágregc" és „Mar
garéták a napsütésben" címek 
alatt. A végtagok pompásan egy- 
beillenek, hanem mintha mégis 
így kissé fejetlen lenne a iolog. -- 
Nagyon kérem tehát igen tsztelt 
Szerkesztő urat, némi szomorú 
vígasztalásképen kárpótoljon a kö
vetkező számbain egy kis helyre
igazítással, hogy i. két vers egy 
szerves egészet alkot és csak vé
letlenül, vagy tördelési hibából,
— vagy Ön tudja milyen megnő 
verhető ok miatt darabollatctt 
szét.

Nekem őszinte, nagy örömei 
szerzett, hogy a verseim éppen a 
„Nemzet"-ben láthattak napvilá
got, ahol a magyar író- és költő
gárda legkiválóbbjai sorfala mö
gött szerényen meghúzódhatom,
— de éppen azért, miért minden, 
amit a „Nemzet" adf értékes és 
tökéletes, őszintén sajnálom, hogy 
az én kis kezdő zöngicélésem kissé 
fejetlenül került a nyilvánosság 
elé.

Mély tisztelettel 
Walter Margit.

Az írónő kérését e sorok közlé
sével teljesítettük.Hozzáadni va
lónk legfeljebb még annyi, hogy 
csakugyan tördelési hibáról van 
szó, amely azáltal keletkezeti, 
hogy a szedő egy hibás gépírásos 
bekezdést félremagyarázva, két 
verseimet szedett.

A  „ N e m z e t "  I r o <
Minden nagy csatavesztés, minden 

nagy összeomlás után, minden nemzet 
újjáéledő irodalmában támad új életre.

Ha van még az emberekben hit, buz
galom, erő; ha van még a lelkekben 
nemzeti eszmény, nemes akarás, ma
gasra csapó fellángolás: mindez az iro
dalom hatalmas kisugárzásában mutat
kozik.

Csatazajban hallgatnak a múzsák. 
De mihelyt elült a csatazaj: újra mú
zsáktól legyen hangos minden művész
berek. Mert jaj az olyan nemzetnek, 
amelyiknek a gépfegyverek kattogásába, 
ágyúk dörgésébe, odaveszett a lelke is!

Szomorú a rét, amelynek nincs virága!
Még szomorúbb az a nemzet, amely

nek nincs irodalma!
De bármily iszonyú legyen az anyagi 

és testi elbukás: ha lélekben el nem 
buktunk; ha lelkünk fájdalma, keserű
sége, szenvedése irodalmi virágzásba 
szökik: akkor hamarosan halhatatlan 
erővel támadunk fel!

A ,,Nemzet Irodalmi Társaság azért 
alakult, hogy minden hitet, minden lel
kesedést, minden alkotó erőt a magyar 
nemzeti irodalom művelésébe állítson.

A „Nemzet" Irodalmi Társaság a lel
kek himes virágos szálaiból akar szőni, 
eltéphetetlen örökéletü nemzeti lobogót

A „Nemzet" Irodalmi Társaság mint-

i a l m i  T á r s a s á g
egy villamos gyüjtőmedencéje akar 
lenni a magyar lelkek szikráinak, fel
lángolásainak és meteorszerü felragyo
gásainak, mert

A „Nemzet" Irodalmi Társaság azt 
akarja, hogy a magyar lelkek villamos 
feszültségének ez a gyüjtőközpontja a 
komoly sorsfordulások pillanataiban dö
rögni és villámolni is tudjon!

A „Nemzet" Irodalmi Társaság meg
alakulása a legszélesebb mederben fo
lyik, mert felakarja ölelni, a cél szolgá
latába akarja állítani az ország minden 
tehetségét, minden nemzeti érzésű hü 
fiát.

A „Nemzet" Irodalmi Társaság épen 
ezért, a legnagyobb szeretettel fogadja 
a magyar vidék magyar íróinak és lel
kes irodalompártolóinak csatlakozá-

Isát is!
Mindazok tehát, akik a „Nemzet"

| Irodalmi Társaságba belépni óhajta
nak: késedelem nélkül tudassák ezen 
szándékukat a „Nemzet" szerkesztő
ségével, amely kérelmüket a „Nem
zet" Irodalmi Társasággal közli. A 

I tagfelvétel fölött a választmány dönt.
A „Nemzet" Irodalmi Társaság cél

kitűzéseit a „Nemzet" 13—14 számá
ban közöltük és szíves figyelmébe, 
komoly megszívlelésére ajánljuk 
mindazoknak, akik még nem olvasták.

m e g a l a k u l á s a
A „Nemzet" Irodalmi Társaság tag

jai a következők:
a j  Belső alapító tagok.
b j  Külső alapító tagok,
c) Pártoló tagok.
d) Rendes tagok.
e )  Tiszteletbeli tagok.
Adja Isten, hogy a nemes, lángsuga

ras, színdús magyar lélek ébredjen újra 
alkotó öntudatra, mint a Kölcseyek, 
Berzsenyiek, Vörösmartyak, Petőfiek és 
Aranyok idejében!

Egyelőre minden érdeklődő forduljon 
a „Nemzet" szerkesztőségéhez, VIII., 
Eszterházy ucca 4/a.

Hazafias üdvözlettel: 
a „Nemzet" Irodalmi 

Társaság

Felelős szerkesztő :
Szegedy László

Segédszerkesztők : 
Nyáry Andor, 

Vályl Nagy Géza 
György Lajos

Fele lős kiadó :
Varga Béla  dr.

Kiadóhivatali igazgató :
Csobánczy László
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A KÖZTISZTVISELŐK \
KEDVEZMÉNYES BEVÁSÁRLÁSI FORRÁSAINAK \
ORSZÁGOS értesítője!
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A MAGYARORSZÁGI KERESKEDŐK, IPA R O SO K , VÁLLALATOK, SZANATÓRIUMOK, FÜRDŐ- ÉS
ÜDÜLŐ TELEPEK KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI

A m. kir. államvasutak országos személyzete 
A helyiérdekű vasutak „ „
A m. kir. pos'a és távirda „
A in. kir. postatakarékptár „ „
A várni- liszlv. és alkalmazottak
A/, állami tanárok „ „
Az állami tanítók „ „
A m. kir. törvényszékek „ „
A m. kir. járásbíróságok „ „
A7. árvaszéki hivatalok „ „
Az állami klinikák orvosi kara és országos sze

mélyzete
A városi kórházak orvod kara és országos sze

mélyzete
A vármegyei kórházak orvosi kara és orszá 

gos szmélyzete
A m. kir. dij- és illetékkiszabási hiv. országos 

személyzete
A Gazdatisztek Országos Egyesületinek tagjai 
A magyar orsz. mérnök-egyesület tagjai

A m. kii. minisztériumok személyzete 
A m. kir. pénzügyigazgatóságok országos sze

mélyzete.
Az állami és városi adóhivatalok orsz személyz. 
A városi és községi tisztviselők „ „
A városi tanárok „
A városi tanítók „ n
A községi tanítók „ „
Az egyházi hivatalok „ „
A felekezeti iskolák „ „
A szöllészeti, borászati felügyelőségek országos 

személyzete
A bányászati és erdészeti hivat, orsz személyz 
A kataszteri és kultúrmérnöki hiv. „ „
A m. kir. mértékhitelesitési hiv. „ „
A m kir. iparfelügyelőségek „ „
A in. kir. állampénztárak „ „
A m. kir. fémjelzö és fémbev. hiv. „ „
A m. kir. állami gyermekmenhelyek „ „
A magyar országos ügyvédi kamarák tagjai

A Nemzeti Hadsereg tisz i és altiszti személyzete 
A m. kir. csendőrség országos személyzete
A m. kir. pénzügyőrség „ „
A m. kir. vámőrségek
A m. kir. államrendörség „ „
Az áll. és városi fogyasztási hiv. orsz. személyz. 
A m kir. bányakapitányságok „ „
A ni. kir. dohánygyárak „ „
A m. kir. statisztikai hivatalok 
Az orsz. gazdasági munkásbizt. pénztárak orsz. 

személyzete
Az orsz. munkásbiztositó pénztárak személyzete

A magyar hajózási vállalatok orsz. személyzete 
A pénzintézeti tisztv. országos személyzete 
A biztosítóintézeti tisztv. „ „
A gyáripari tisztviselők „ „
A malomipari tisztviselők „ „
Az összes állami, városi és vármegyei nyugdíja

sok és kegydijasok számára.

Pintér Jenő dr. 
m. kir. tankerületi főigazgató 
„A Nemzet” tőmunkatársa.

Hangay Sándor 
ny. tábori pilóta százados, 
„A Nemzet** szerkesztője. 

Horváth Károly 
ny. máv. főfelügyelő. 

Kiss Lajos
biztositó intézeti főtisztviselö.

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:
„A Nemzet" főmunkatársai és szerkesztősége:

Dr. Koncz János főjegyző
a jegyzők orsz. szövetségének elnöke 

„A Nemzet1' fömunkatársa.
Varga Béla dr.

„A Nemzet** szerkesztője, 
a .Magyar nemzeti szövetség" sajtóosztályának 

vezetője,
Vasadi Ernő
p. t. tanácsos.

György Lajos
a „Földhitelbank" fötisztviselöje, 
„A Nemzet" h. szerkesztője.

Laky Imre
;ir. államrendőrségi főparancsnok. 
„A Nemzet" főmunkatársa. 

S/.egedy László iró 
„A Nemzet" szerkesztője. 

Vályi Nagy Géza 
ny. százados,

„A Nemzet" h, szerkesztője.
Nyáry Andor

„A Nemzet'* h, szerkesztője.

Felhívás a magyar köztisztviselőkhöz!
A tisztviselőosztály bevásárlásai a szabadkereskedelemben.

A beszerzési csoportok és a különféle alkalmazotti szövetkezetek, a tisztviselői és alkal- 
mazotti kar nagy örömére a felszámolás és megszűnés előtt állanak. A tisztviselőosztály egyes 
rétegeit sehogysem elégítették ki ezek az intézmények és most a tisztviselői- és alkalmazotti kar 
alig várja már, hogy összes szükségleteit a szabadkereskedelemben tetszése és izlese szerint 
szerezhesse be.

A tisztviselőosztály helyzetében határozott javulás jelei mutatkoznak és rövidesen be
következik már az idő, amikor a tisztvíselőosztáiy vásárlóképessége ismét helyreállvan, szamo - 
tevő kihatással lesz a súlyos adók alatt nyögő magyar kereskedelemre és iparra épen úgy, mm 
a háború előtti időkben, amikor a magyar kereskedelemnek és iparnak egy nagy retege a magyar 
középosztály szükségleteit látta el. .

A tisztviselőosztály az utóbbi tíz év lefolyása alatt az államháztartás su yos e yze 
téhez mérten redukálta igényeit, azonban e hosszú idő alatt sem halt ki be o e a )oiz es es 
most, hogy viszonyai már javulófélben vannak, minden tisztviselő és alkalmazott visszanyervén 
bevásárlásainál cselekvési szabadságát, ismét ízlésének és az őt megillető igenyeine meg e e o ej,
igyekszik ellátni családtagjait és önmagát. , , ,,

A tisztviselőosztály bevásárlásainál és közszükségleti cikkeinek beszerzesenel ezután mar 
nem akar tudni közvetítő szervekről, csoportokról, hanem a cégekkel^ iparosokkal es kereske
delmi vállalatokkal óhajt egyenes és közvetlen összeköttetésben lenni. .

Épen ezért ez országos értesítő összeállításánál az a cél vezerelt bennun e , °£ ' n’ 1
den városból, a közszükségleti szakmából néhány oly cégnek és iparosnak kedvezmenyes ajan a 
tát hozzuk a magyar középosztály közvetlen tudomására, amely cég es iparos mar a 11)011 
előtti időkben, vagy az utóbbi évek alatt, szolidságával és a kereskedelmi, ipari eletbm kivívott
renoméjával határozott bizalmat érdemelt ki. ^

Ezen cégek és iparosok kedvezményes ajánlatait varosok szerint, pontom CiUI 
és szakmáiknak feltüntetésével a következő oldalon közöljük



szeritesztősége felkéri az összes állami-, városi- és varmegyei hivatalokat, 
valamint az összes állami közintézményeket, hogy minden bevásárlásnál és szállításnál „A N em zet
ben beiktatott megbízható cégeket vegyék figyelembe, kik elsőrangú árukat mérsékelt árakon szállítanak 
........ ................ ......... ......... ......................... ......min................ ....... iiiiiiiiiiiiiii....... .......................min......'mi...(Iliim....

Az ország területéről ezen 
beiktatásban részt vehet 
minden solid, megbízható 
cég, iparos, vállalat. Beik
tatás dija egy egész évre 
600.000- korona, azzal a 
kikötéssel, hogy az illető 
cégnek, iparosnak és válla
latnak, egyúttal „A Nemzet-1 
előfizetőjének is kell lenni.

BUDAPESTEN:
I. kerület.

Férfi és női kalap: Kemper 
József kalapos-mester, I., Horthy 
Miklós út 8, és I,, Apród u. 7. 
Szállít köztisztviselőknek, család
tagjaiknak a napi árakból 10% en
gedménnyel elsőrangú kalapokat.

II. kerület.
Nyári vendéglő és mulató: Tory 

György, II., Hattyú u. 14. „A régi 
zöldhordó1’ tulajdonosa, Buda leg
szebb ikerthelyisége, ízletes kony
ha, jó borok, előzékeny kiszolgá
lás, mérsékelt árak. Vasmegyei 
találkozó.

Hentes és mészáros: Koch Gyu
la, II., Margit körút 71. Szállít 
köztisztviselőknek, családtagjaik
nak napi árakból 5% engedmény
nyel sertés-, marha-, borjúhúst, 
zsírt, szalonnát.

III. kerület.
Férfi- és női divat: ifj. Weísz S. 

Sámuel, Óbuda, III. Flórián tér 15.

Köztisztviselőknek

előleg nélkül
részletre /# « női
kalapok

Tauszlyné
s z a l o n j á b a n ,

K i r á l y  u c c a  1 3
III. ép ü let, II, e m e le t

Tel.: 37—66. Szállít és árusít köz
tisztviselőknek, családtagjaiknak 
kirakati árakból 5% kedvez
ménnyel elsőrangú férfi és női di
vatárúkat.

Edényárúház, vaskereskedés: 
Connerth A., III., Óbuda, Flórián 
tér 14. Árusít köztisztviselőknek, 
családtagjaiknak napi árakból 5% 
engedménnyel zománcedény és 
konyhaberendezéseket.

IV. kerület.

Porcellón és üveg: Láng M., cs.
és kir. udv. szállító, IV., Szervita 
tér. Köztisztviselőknek és család
tagjaiknak 10% engedményt ad.

Menyasszonyi kelengyék: Fend- 
rich Imre, IV., Belváros, Deák tér 
3 Köztisztviselőknek, családtagok
nak szigorúan szabott árakból 5% 
engedményt nyújt.

V. kerület.
Úri és női szabó: Kiss Albert és 

Társa, V., Mária Valéria u. 10. 
Köztisztviselőknek, családtagjaik
nak 10% engedményt nyújt.

VI. kerület.
Úri szabó: Kovács A. angol 

szabó, VI., Szondy u, 12. Köztiszt
viselőknek 15% 'engedményt nyújt.

Hentesárúgyár: Kerecsényi Sán
dor, VI., Aradi u. 44. Köztisztvise
lőknek, családtagjaiknak zsírt, sza
lonnát és 'hentesárút 5% enged
ménnyel szállít.

VII. kerület.
Tűzifa: Nánási Jenő fa- és szén- 

kereskedő, VII., Klauzál u. 26—28. 
Tel.: J .  146—85. Köztisztviselőknek 
jelentős kedvezményt nyújt.

Biroczky József zongora készítő, 
Budapest, VII., Hernád ucca 40.

Demeter Sándor cipészmester.
Luxus női-, férfi- és gyermekcipők 
készítését elvállalja és javításokat 
eszközöl. Budapest, VII., Dem- 
binszky-u. 22. sz. alatt.

Cipöiizlet: Kiss Antal, VII., Thö
köly út 36. A m. kir, népjóléti mi
nisztérium, csendőrség, rendőrségi 
szállító. Minden állami, városi, vár
megyei alkalmazottaknak 10% en
gedményt nyújt.

Országh Ilona oki. iparművész
nő, a gödöllői állami szőnyegszö- 
vöiskola v. tanárnője iparművé
szeti műhelye és tanfolyama VII., 
Murányi ucca 61. III. 20. Selyem- 
és börbalilk, domborított bőrmun
kák, perzsa-, smirna, torontáli-, 
szúrnák-, ó-gobelin szőnyegszövés. 
Szabadkézi rajz, festés, tervezé

sek, művészi divattervezés, betű
vetés. Halasi varrott, klöplicsipke 
készítés, aranyhimzés. Zita király
nő Ö felsége által arany emléktü- 
vel s a helsingforsi szépművészeti 
kiállításon elismerő oklevéllel ki
tüntetve. Tanítás a nyári hónapok
ban is. Felnőtteknek esti tanfo
lyam. Felvilágosítást ad napon
ta d. u. 2—8-ig,

Kenderesy Imre verseny szabó
sága Budapest, VII., Hernád ucca
26. sz. Mérték után készítek férfi 
ruhákat a legújabb divat szerint. 
Fazon munkákat és átalakításokat 
a 'legolcsóbban (elvállalóm. Kívá
natra házhoz anegyelk. Pontos ki
szolgálás!

Papp Béla illatszertára, Buda
pest, VII., Dembínszky-u. 28.

Női kalapgyár: Garbovíts Imre 
és társa, VII„ Rózsa u. 38b. Ere
deti gyári árakból 10% enged
ménnyel árusít köztisztviselőknek, 
családtagoknak elsőrendű divat
kalapokat.

V ili. kerület.
G erz tr  és Társa építkezési vál

lalkozók. Törvényszékileg bejegyz. 
cég. Elvállal templomok, paloták, 
bérháza'k és nyaralók renoválását 
és átalakítását; föld- és betonL 
munkákat, saját szabadalmazott 
hangszigetelő válaszfalaik felállítá
sát, s kriptá'lyoik építését és javí

tását stb., stb. — A munkáimért 
teljes felelősséget vállalok. Ren
delkezésünkre álló elsőrendű 
anyagokkal, kiváló szakmunká
sokkal jutányos árak mellett házi
lag végezzük, Költségv. díjtalan. 
Budapest, VIII., József ucca 7.

Szobafestő és mázoló mester 
Nagy Péter, Budapest, V ili., Práter 
ucca 16. sz. Elvállal minden e 
szakmában vágó munkát a legegy
szerűbbtől, a legfinomabb kivitel
ig, Köztisztviselői családoknak 
10 százalék engedmény.

Béky János szobafestő m, Buda
pest, VIII., Baross-u. 92, Telefon- 
hívó szám: József 39— 64. Köz
tisztviselő csal adóiknak 10 száza
lék engedmény.

IX. kerület.
Férfi kalap: Krischki Bódog ka

lapos mester, IX,, Ráday u. 26. 
Szabott árakból 5% engedményt 
nyújt köztisztviselő családoknak. 
Raktár: saját és a leghíresebb vi
lágcégektől.

DEBRECZEN:
Női és férfi kalap; M. Nagy Mi

hály kalapos mester, női és férfi 
kalap és sapka nagy raktára Deb- 
reczen, Csapó u. 17. (Színházi á t
járó.) Átalakításokat szakszerűen 
eszközöl. Köztisztviselőknek, csa- 
ádtagjaiknak 5% árkedvezmény.

t i lu u í-J U U K z .

FORDSON-TRAKTOROtf °liver-ekék, Ford-autók és alkatré-
A N T A L  IÁNOS f í  Y A V^ I V V y i V ) szek azonnali szállításra kaphatók
A N 1 A L  J ÁNOS  ES T Á R S A  a „F 0 R a , eyárah aulorMt ftépvi5e|ete K a p o s v á r ,  F ő  u c c a  22

a™, Jánot w S  T. »*»»** -M M  v/,,.. Sztníkiráíyi ucca 23. M 0szak i TgaIgaló : Richier Márlon.




