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SZÉPIRODALMI, TÁRSADALMI ÉS TÖRTÉNELMI HETILAP
Felelős szerkesztő: Társszerkesztő:

S Z E G E D Y  L Á S Z L Ó  H A N G A Y  SÁ N D O R
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TARTALOM:
G Á R D O N Y I G É Z A : A  h ídon  
H E R C Z E G  F E R E N C Z : A  k a ló z  
Z IC H Y  JÁ N O S  g r ó f : A  m a g y a r  szó  
B Ó N Y I A D O R J Á N : A  gu ru ló  a ra n y  
T Á B O R I  K O R N É L : A  n e m z e t igazi é r té k e i  
D r. D Ö M Ö T Ö R  M IH Á L Y  : A  m a g y a r -tö rö k  

k é rd é s
P IN T É R  J E N Ő : B a tt la y  G é z a  fo rd ítása i  
K IL IÁ N  Z O L T Á N : Is te n íté le t  
H A N G A Y  S Á N D O R : S z iv e k  á lm a  
S O M L A Y  K Á R O L Y ; A  n o v ig rá d i gy ű rű  
O R B Ó K  A T T I L A :  A tla n tis z  p ro b lé m á ja  
R E X A  D E Z S Ő : A  ta n u la tla n  k ö n y v m o ly  (ford .) 
N Y Á R Y  A N D O R : J á n o s  b á cs i m eg h al  
F Á B I Á N  E R N Ő : H a z u g sá g o k  g y ű jte m é n y e  
D r. M O R V A Y  G Y Ő Z Ő : L o rd  B y ro n  h á z a s s á g a  
P A U L IN I  B É L A : H ejn y e  k e d v e se m  
G Y Ö R G Y  L A J O S :  M e s e  a  fu ru ly áró l  
R E M S E Y  G Y Ö R G Y : T ú l a  fö ld ö n  
M Ó K  F E R E N C N É : G ró f Z ich y  R a fa e ln é  
B O Z Z A Y  M A R G I T : Ö t é v  m ú lv a  . . .

K O V Á S Z N A Y  E R Z S I :  K e z e k  
M O L N Á R  E N D R E : A  zö ld  a s z ta l  
K O R N A Y  I S T V Á N : A  le tip r o tt  M a g y a ro rs z á g  
D A R N A Y  K A J E T Á N :  A  B a la to n  
P É T E R F Y  T A M Á S :  G o n d o la to k  
V itéz  P A T A K Y  F E R E N C :  M a g y a r  v i té z e k  
R . S O L T É S Z  IR É N  : Ő sz i G á b o r  te m e té s e  
C S E T E  B A L Á Z S :  C in é  m in ty e !
D r. A T Z É L  E L E M É R : E g é s z s é g ü g y i p ro b lé m á k  
S Z E G E D Y  L Á S Z L Ó : A  k o m á ro m i r a b  (re g é n y )  

s tb ., stb .

E G Y E B E K :

L á to g a tá s  a  n ö v é n y k ó rta n i  in té z e tb e n . —  
T u rá n o k — Ö s m a g y a ro k : H a n g a y  S á n d o r . —  
T a rd o s  K re n n e r  V i k t o r : M irk v a  H a lá s z  J á n o s .  
—  A  v id é k i s a jtó  : G y . L . —  N e m z e ti  S p o r t :  
D r. M e z ő  F e r e n c .  —  N e v e tő  s o r o k  : V . B .  
M a g y a r  lá n g o k  : S z e g e d y  L á s z ló . —  S z ín h á z : 
N y á ry  A n d o r . —  A  N e m z e t N ó ta f á ja : F a r k a s  
D e z s ő , —  K ö z g a z d a s á g : N é m e th  J e n ő ,  s tb .

V E R S E K :

A p rily  L a jo s  ; —  V ály i N a g y  G é z a ;  —  H a ra s z ti  L a jo s  ; —  K is te le k y  E d e  ;—  R e m s e y  G y ö r g y ;  
—  B o r o s s  S á n d o r ;  —  H a n g a y  S á n d o r ; —  R e m é n y ik  S á n d o r ;  —  V e r z á r  B é l a ;  —  S z e g e d y  

L á s z l ó ;  —  A g y a g fa lv i H eg y i I s tv á n ;  —  C s iz m a z ia  O lg a ; —  R e m s e y  S á n d o r ;

w z m ,

Kettős szám ára: 25.000 korona.
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( LombfUrész-
an ragok, szerszámok, deszkák raktára

i Fischer László
3 Budapest, IV, Kammermayer Károly ucca 3. szára 

Árjegyzék 2000 K bélyeg ellenében,

\  Korcsolyák nagy választékban 1
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s za b .

Q

Hagy.
s z a b .

L
0
u

1

VETITŐ-GÉP
A s z e m l é l t e t ő  o k t a t á s  
t ö k é l e t e s  e s z k ö z e i

E L Ő N Y E I: b á rk i á lla l könnyen kezelhető, 
teljesen tilzmentes, k is  terjed elem ; szab. 
e ljá rá s  a lap ján  egyaránt V ETÍT M OZUÓ- 
É S  Á L L Ó K É P E K E T ; csekély  sú lyán ál (kb. 
2Vü kg .) fo g v a  könnyen szá llíth a tó ;  norm ál 
n agyságú  film ek , tetszőleges hosszú  teker
c s e k ;  e lőad ás  közben  bárm ikor  m egállít
ható  : 160/210 képn agyság . — P rosp ektu s
s a l  és  á ra já n la to k ka l készséggel szo lgálu n k. 
K özségek , testületek részére kü lön  kedvez
m ényes fe ltételeket nyújtunk, a  képellátás  
tökéletes m egszervezése mellett. — Mint 
szórakoztató  eszköz  külön  n agy jöv edelm i 

fo rrá s .
C im ;

V E T Í T Ő G É P  
É S  F I L M I P A R I  B .  T .
B u dapest, V, N ádor ucca 28. T e le fo n : 121-21

Egyenruha  
é s  p o lg á r i 
sza b óSZÖVIK 

RÓBERT
B u d a p e st, VI, A n ke r-k ö z  2. szám .

0
0

Nyári mosó és szövet divatöltönyök 
Fiú ruhák — G yerm ek  co stü m ö k  —

Libériák, inas, kocsis, soífőr öltönyök 
Munkaruhák m i n d e n  foglalkozáshoz 

Iroda, turista, sport, reggeli kabátok

0
NAGY VÁLASZTÉK! KITŰNŐ MINŐSÉG! 0

OLCSÓ ÁRAK! 2
Kérjen árjegyzéket ingyen és bérmentve ! 0

0

0

Gutmann J. és Társa %
Budapest, VII, Rákóczi ut 16 ^Budapest,

T e le fo n  Jó zse f 90— 90 T e le fo n  J ó z se f 9 0 — 90

Gerbaud-val 
szemben!Csak 

egy
rézkarcot
ajándéknak 30.000 koro
nától felfelé. Művészektől fest
mények 400 ezertől! Részletre is!
K é p e k  k e r e t e z é s é t  vállalja 
AURORA R T . keretező-m űhelye 
Gizella tér 4. — Herendi porcellánok, műtár
gyak, szőnyegek. — Telefonszám 117—36.

Eredményesen
csak

üj sonka-, szalámi- és 
tinóm hentesárugyár
Dr. H e rc e g  E s te rh á z y  P á l a  m ú lt é v b en  
h e ly ez te  ü z e m b e  n a g y s z a b á sú  h u s á ru -  
g y á r á t  a  so p r o n m e g y e i K a p u v á r  n a g y k ö z 
ség b en , a h o l  fő k é n t  a  h e r c e g  s a já t  g a z 
d a sá g a ib a n  n ev elt  é s  h iz la lt  á l la to k  k e 

r ü ln ek  fe ld o lg o z á sr a

G y á r tm á n y a i  f ő b b  v o n á s o k b a n :
Sertés és marhahúsból készült különféle 
kolbász-áruk, fiatal angol m alacból prágai 
módra pácolt finom sonka és füstölthus- 
áruk, Esterházy-szalámi, mely tiszta sertés
húsból készült, finom magyar téliszalámi, 
kartellen kívüli árban. Rendkívül keresett 
különleges készítmény a Rábaközi-szalámi, 
mely az előbbivel csaknem versenyképes, 

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

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

Levélcím i Husárugyár Kapuvár, Sopronmegye, 
Sürgönyeim : Husárugyár Kapuvár 

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

Postatakarékpénztári 3zámla 32170
A NEMZET olvasói lapunkra való hivatkozással 

10% kedvezményt kapnak.

Balog fogmííterem
B u d a p e s t, V I I I ,  J ó zs e f k ö r ú t  3 1 b .

A főváros legmodernebb fogműterme. Foghúzások, fogtömések fáj
dalommentesen, az orvostudomány legújabb vívmányai szerint. 
Aranyhidak, aranyfogak, mindennemű plombák, úgy fővárosiaknak, 

mint vidékieknek, részletre  isi

Budapest, VI. kér., 
Gróf Zi c hy  J e nő  
u c c a  11. s z á m. MERCUR BERAUTO-UZEM T e l e  fon: 43—21 

191—46. Sürgöny
eim: „ L u x u sa u tó "
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A legnépszerűbb, a leghasznosabb szövetkezet, mely szivén viseli 
minden egyes tagjának érdekeit. A közönség százezreinek sze- 
retete tette ily naggyá és a közönség millióinak szeretete fogja

tenni még nagyobbá!
Központi iroda:

BUDAPEST, IX. KERÜLET, KÖZRAKTÁR UCCA 34. SZÁM.

SZAKORVOSI betegek részére EZÜST SALVASAN-OLTAS
Rendelés egész nap. Rákóczi ut 32 .1. cm. (A Rókussal szemben)

Garage és bér autóüzem
ltllllllilltlllllllllllllltlllllllltllllllllllllllllllllllilllllll!ltlllllllllllllllllilltlllllltlllllllll|!l|l|lll||||t|||i!|||t||||!||tll!ltlll|tllllllllllllltlllllllllllllllllll

H u n g a y  T e s t v é r e k  a u t o m o b i l  é s  g é p j a v í t ó  t e l e p e
P o s ta ta k a rék p én z tá r i szá m la  51363. T e le fo n : 168—48.
A lkatrész  ü z le t : G yár ucca 22. T elefon szám  : 168—52.

B érau tó k  városban , v id ékre , k ü lfö ld i tú rákra . — É J J E L - N A P P A L .

„ C S I P K É K  F A T  T O L O K  
NŐI DIVAT KÜLÖNL£GE5SÉGEKesFÜGGÖNYÖK

rnlicuch/ s z á l l_____________
_  IV. K É R .
10D0NAHEBCEG UTCA2 0  

TEL. 118*81 ■
K O R O N A - U T C A I  O L D A L O N ?

b o l t j a

I  MAGÁNTANTOLYAM
■ (WALTER-SZEMINÁRIUM)

A r a n y  János
i r o d a l m i  é s  n y o m d a i -
------  m ű i n t é z e t  U T .  ------
( F a l i k a r t  o  n - g y á  r )

L a p o k , f o l y ó i r a t o k  a  
l e g i z l é s e s e b b  k i v i t e l b e n  l

B u d a p e s t ,  V I I I .  k é r . ,  
S z e n t k i r á l y i  u c c a  2 3 .  
T e l e f o n :  J ó z s e f  1 2 — 9 4 .

Előkészítés középiskolai magán vizsgákrat 
vidékiek is! RÁKÓCZI UT 51. SZ. 

Telefon : József 23—99. 1
ARAMY JÁNOS IRODALMI ÉS NYOMDAI MÜ1NTÉZET RT., BUDAPEST, VUI, SZENTKIRALYI-U. 23 (MŰSZAKI IGAZGATÓ RICHTER MÁRTON



1925. JULIUS 1.

Szerkesztik:

HANG A V SÁNDOR js r  S Z E G E D Y  L Á S Z L Ó
A Nemzet m egjelenik minden hó 1. és 15-én.

ELŐFIZETÉSI ÁRA: Csonka Magyarországon egy évre 600.000, fél évre 300.000 
negyed évre 150.000 korona.

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

SZERKESZTŐSÉG : Budapest. Vili. kér., Eszterházy-utca 4 a 
KIADÓHIVATAL: Vili., Szcntkirátyl-utca 23.

Telefon: József 42—94.

Kína háborog és Japán megindítja páncélos hajóit, 
hogy Ázsia földjére légiókat küldjön.

A sárga veszedelem! — hördül föl Európa s már a dip
lomaták körében mozgolódás észlelhető.

A sárga veszedelem! — üvölt Nyugat kis- és nagy 
sajtó — csahosa, minthogyha legalább is az emberiség, a 
müveit, kultúr-emberiség sósa forogna kockán.

Pedig attól ugyancsak távol állunk!
A lény az, hogy a világ mostani kalmár-diktátorai féí- 

lik Japántól a keleti koncot. Még a foguk is vacog íjed- 
tükben, ha arra gondolnak, hogy Ázsiában megveti lábát 
a kis sárga japán. Tudják, hogy akkor az ő hatalmuknak 
ott örökre vége.

Kínát az orosz szovjet rubeljei aknázták alá. Tegyük 
mindjárt hozzá: nem volt nehéz. A különböző nagyhatal
mak mindenike kisebb-nagyobb területet foglalt el magá
nak Kínából, ahol saját lobogója alatt kalózkodott. Ezek
ről a területekről, mint valami erődökből, fúrták beljebb 
és beljebb kereskedelmi és politikai előőrseiket, akik ki
szipolyozták és tönkretették a népet.

Emlékezzünk csak vissza a boxerlázadásokra, meg a 
köztársaság harcaira.

Minden lázadás Kínában, elsősorban a betolakodott 
idegenek ellen robbant ki. Ma is azokat mészárolják az 
elkeseredett kulik, akiknek az európai kultúra, a fehér 
kultúra, nem jelentett mást, mint kizsákmányolást és vég
telen nyomort.

Franciaországot lekötötték a marokkói harcok, ahol 
eddig ugyancsak beborult a francia gloire. A kereskedő 
Anglia reszket Egyptomért és Indiáért. Indiai érdekeit 
még jobban veszélyeztetve látja ma, mint tegnap. Ha 
Kínába bevonul a bolsevizmus, az ő bőrére megy. De 
ugyancsak az ő bőrét teregetik ki, ha Japán okkupái ja
Kínát.

Amerika kereskedelmét félti és elért positióit nem haj
landó egy kétes hadművelettel veszélyeztetni.

Mindenki kapkod, mindenki remeg a mában a holnap 
előtt. A sárga veszedelem réme veri félre a győztesek 
szennyes lelkiismeretét.

Csak mi eltiport magyarok nem félünk. Nekünk a 
sárga veszedelem igen szimpatikus. Nekünk Ázsiában ren
gették bölcsőnket ott, ahol a japánokét. Nekünk a sárga 
veszedelem reménység, a remény szép virága, melynek 
kclyhéből a turáni népek nagy ébredése nyílik majd felénk.

Mit hoz a Holnap?
Ezt kérdi ma szívszorongva mindenki. Én, te és ö, 

mindnyájan szegény szenvedői és hányattatja! a Ma sirok
kójának.

Mit hoz a Holnap?
Az egyiknek állástalanságot, a másiknak lepiegésb' 

hogy rá is rákerül a sor; a harmadiknak betegséget, 
rültséget, megrokkanást, kétségbeesést. t

És ez így megy napról-napra, minden nappal síróbh 
hangon kérdezzük egymástól: mit hoz a Holnap?

Ez az egyének jövőbe reszketése!
De az egyének összessége alkotja a nemzeteket. Ami 

az egyéninek fáj, fáj az összességnek, fáj a nemzeteknek is.
A nemzetek ugyancsak azt kérdik: mit hoz a Holnap:
Európa méhében nagy kataklizmák vajúdnak. Min

denki érzi, mindenki fél a kirobbanástól, de segíteni, meg
akadályozni senkisem tudja.

Megrothadt a mai társadalom. Megrothasztotta az 
előző század, ahol bomlasztó csiráit vetették el a testi és 
lelki destruktiónak.

Ma már nincs az a tudós felcser, aki megtudná gyógyí
tani. Nincs segítség és nincsen mentség.

De a jövőt megmenthetjük!
Uj, erős generációt neveljünk. Adjuk meg gyerme

keinknek elsősorban a hitet, amit a XVIII. és XIX. szá
zadnak semmiféle áltudománya sem pótolt. Ha lelkűket 

S rugékonnyá tesszük, már félig megnyertük a csatát.
Sportoljon és tanuljon az új fiatalság, hogy leste acé- 

i los legyen, harcra termett és erkölcsei jámborak. Vezes
sük vissza gyermekeinket a természethez, a magunk szá
mára úgysem találjuk meg az útat.

Legyünk önzők, igenis: önzők! Tanuljuk el az olaszok
tól a sacro egoismust, amely meg mutatta, hogy egyedüli 
értéke az emberiségnek. Jól vésük lelkűnkbe: örök harc 

j folyik az élők világában.
Vissza! Vissza a földhöz, az édesanyához! Amit 

őseink vérrel és verejtékkel öntöztek, de amire né kiifik 
csak a vérünk hullott tegnap.

Legyenek gyermekeink hívők, egyszerűek, hogy sze- 
| ressék ezt a földet és visszavegyék azt, amit mi, degene- 
! rált kor degenerált gyermekei — sírva, zokogva, átko- 
I zódva, — de mégis csak elvesztettünk.

Akkor nem kell majd kérdezni senkinek, — mert úgyis 
I tudja, hogy mit hoz a Holnap.



Az egységes, integer, csonkíthatatlan 
Nagy-Magyarországnak egyetlen szim
bolikus képe ma: Szent István koro
nája. A korona jelkép! A templomok 

tornyán a kereszt a Megváltó királysá
gát jelzi, hogy itt volt hajdan, közöt - 
tünlk járt és uralkodott szíveken-lelkc- 
ken egyaránt, de hirdeti egyben azt is: 
eljön az ő ideje újból, midőn egy akol 
és egy pásztor lészen és földre száll a 
mennyeknek birodalma.

Szent István koronája szintén ezt 
mondja nekünk magyaroknak. Ma szim
bólum még, de holnapra már egész bi
zonyosan beteljesedéssé válik. A szent 

korona most álmát alussza fönn a budai 
királyi várban, — mint annyiszor a töi- 
ténelem folyamán — de el kell jönni 
az időnek, midőn újból fölkent hom
lokra 'száll.

Miért remegnek a trianoni férc-béke 
alkotói a magyar királyság eszméjétől 
annyira? Azért, mivel jól tudják, hogy 
az, aki Szent István koronáját fejére 
teszi majd, a megkoronáztatás tényével 

nemcsak a meghagyott tizenhárom vár
megyének, — hanem az egész Kárpát 
koszorúzta régi Nagymagyarországnak 
Isten kegyelméből való királya lesz.

Csak a magyar nép ellenségei nem 
akarják a magyar királyságot!

Szent István koronájának s így a ma
gyar integritásnak van egy roppant ha
talmas, legyőzhetetlen hadserege, meiy 
hol fekete betűk dandáraiba tömörül, hol 
pedig az emberi hang érces zengésével 

száll síkra s ezt úgy hívják: nemzeti 
nyelv.

A nemzeti nyelv, mit Ázsia paripákta- 
posta síkságairól hoztunk magunkkal, 

mely akár nyomtatott papíron, akár szo
bán visszhangozzon felénk, a nemzet leg- 
hübb tükre, lelkének legigazabb kife
jezője.

Menjetek Erdélybe, menjetek a Cseh 
megszállta Északmagyarországra, avagy 
Bánát elszakított területére, mindenhol 
fületekbe cseng anyanyelvetek, szeme
tekbe ötlik a magyar sajtó, mely minden

■ üldöztetés, elnyomás dacára mégis — 
magyar.

A magyar szó, a magyar írás minden
hol ott van, ahol küzdeni kell a magyar

ságért! A nemzeti nyelv ma az integritás 
! egyetlen hadserege, mely hódítva nyo
mul az elrablott területeken előre.

Minden nemzet kultúrája — nyelvében 
él. A mi kultúránk, vezérszerepre hiva
tott Kclet-európában, mivel évezredes ősi 
kultúra és ezer év szellemi mozgalmain 
csiszolódott.

Irodalmunk nemzeti tradíciókor, épült 
föl s dacára testvértelcnségünknek Nyu
gat népei között, bármely élen futó nem

zet irodalma mellett méltó helyet foglal 
el. A magyar irodalom nagyjai ma már 
a világirodalom nagyjai is s például a 
Jókai munkái mind az öt világrészben 
harcolnak a magyar integritásért.

Minden nagy történelmi megrázkódta
tást az irodalmi élet fokozottabb fellen
dülése követett eddig nálunk. Akaratla
nul érezte a nemzet, hogy fájdalmának, 

igazának, a jövőben vetett hitének csakis 
irodalma útján adhat méltó kifejezést.

A világháború nagy tragédiájának le
zártával, a magyar szellemi életre der- 
mettség szállott. Hozzájárult a vö
rös diktatúra, mely a polgári sajtót be
tiltotta s így szárnyát szegte a szabad 
szónak. A szabad szótól mindig csak azok 
irtóznak, akik a nemzet érdekeivel ellen
tétbe helyezkednek.

íróink kezéből kiesett a toll, megbé
nult á gondolat s csak így történhetett, 
hogy oly sokáig tobzódott fölöttünk a vö
rös rém.

Hála Istennek ez ma már a múlté. De
reng s a nemzet irodalma is új erőre kap.

Különösen jóleső jelenség, hogy Er
dély és Északmagyarország szellemi éle
te mozdult meg elsőbben gyönyörű 
megnyilatkozásban. Az elrablott terüle
tek magyarsága korábban ébredt fel ká
bulatából, mint mi Maradék-magyaror- 
szág fiai.

Pedig itt az idő. A vezető szerepet 
magunkhoz kell ragadni, már csak az 
egységes vezetés miatt is. Míg békében

a szellemi élet decentralizátója volt a 
jelszó, hogy mennél jobban kiterjesszük 
a magyar kultúrát a nemzetiségi végvá
rak felé, addig most a centralizálásra 
kell törekednünk, hogy minél egészsége
sebb erőt oltsunk a beteg Fővárosba. 
Csak úgy lehet ma Budapest újra ve
zető, ha megint nemzeti!

Örömmel üdvözlöm a most alakult 
Nemzet Irodalmi Társaságot, mert újabb 

és újabb katonákat toboroz Szent István 
koronája, a régi Nagy-Magyarország 
visszaszerzésére.

Ez lesz az újabb honfoglalás, melynek 
mielőbbi eljövetelét minden igaz ma
gyarnak siettetni kell!

DR, RÓTT NÁNDOR, 
megyés püspök, a Veszprémvárine-K y v-i i ' i u í i i u i i i  t i n i m é ,

Tisztelettel kérjük e h ető in k et ,  akiknek előfizetése junius 1-én lejárt, a megújítást mielőbb elintézni szives 
edjenek, hogy a „Nemzet" szétküldését akadálytalanul eszközölhessük.



v i l é z  N a g y  P á l
honvédfőparancsnok

Hiába tajtékzik körülöttünk a 
világ ádáz gyűlölete; hiába fosztot
tak ki rabló népek, akik orvul 
törtek reánk: hiába szabdalták 
szét az Ezeréves Magyar Hazát 
„Gyászos Trianon": vannak ennek 
a Nemzetnek meg értékei, akiket 
nem rabolhattak el tőlünk!

E nagyszerű magyar értékek 
közé tartozik elsősorban vitéz 
Nagy Pál honvéd'föparancsnok, a 
Vitézi Szék helyettes főkapitánya, 
aki egyik kezében tartja a kardot, 
másikban a marsalbotot, — aki 
szívében hordozza a magyar bátor
ságot és lelkében őrzi az Ezeréves 
Nagy Magyarország örök gondola
tát!

Egy gondolattal szinte föl sem 
leket érni: mit jelent az egy Nem
zet hadseregének élén, mint főpa
rancsnok állni!

Hiszen a világteremtése éta az 
országok sorsát -mindenkor a kard 
döntötte cl. Bizonyos hát, hogy 
komoly; sorsfordulások esetén az 
egész ország sorsa, dicsősége, jö
vője, jelene, százezrek élete és 
halála a hadsereg föparancsnoká: 
nak a kezébe van letéve . . .

önként következik ebből, hogy 
a hadseregföparancsnoki állás 
egyike a legmagasabb és legfé
nyesebb, de egyben a lég terhesebb 
és lcgfelelösségteljesebb méltósá
goknak.

Mindenki elképzelheti, hogy mi
csoda óvatossággal, micsoda kö
rültekintéssel szokás ezt az állást 
betölteni, hogy lcgkülömbek és

legképzettebbek seregéből* is a 
legtöbb képességgel birc és leg
rátermettebb hadvezért választ
hassák ki.

Vitéz Nagy Pál tábornoknak 
sok az ellensége, sok az írigye: de 

| őszinte pillanataikban még ezek is 
i elismerik, hogy a dísz«s és súlyos 
! honvédföparancsnoki méltóságot 

aligha lehetett volna külömb kép
zettebb. hazafiasabb, igazságosabb 
és nagyobb látókörű katonával be
tölteni!

Ahoz a választáshoz őszinte szív
vel gratulálunk úgy a kormányzó 
úr őföméltóságának, mint gróf 
Bethlen István miniszterelnöknek 
és gróf Csáky honvédelmi minisz
ternek, — de elsősorban mégis ön
magunknak!

Vitéz Nagy Tál háborús mult- 
; járói, hőstetteiről, nagyszert bra

vúrjairól: egyszóval katonai hiva- 
iottságárcl szándékosan nem írunk 
most, mert a „Nemzet ’ szerkesz
tőségéhez intézett levelében ezt 
irta, hogy háborús em lék;’*, mi
helyt csak telted, sajtó alá ren
dezi és a „Nemzet" szerkesztősé
gének rendelkezésére bocsátja, 

i Ennek a inunkénak. melyei 
mégis csak a lég ti'élesebbnek Ue*l 
elfogadnunk, nem akarunk elébe 
vágni és czé”‘ megelégszünk o/. 
zal, hogy vitéz Nagy Pái, a had
sereg főparancsnokát cs a Vitézi 
Szék választott hely :Ues főkapi
tányát a. „Nemzet Értékeiben* 
megörökítjük.

(sz . I.)



452 1925 julius 1.

A. nemzet értékel
A villamoseröre való átalakítás pro 

blémája mindenütt foglalkoztatja a köz 
lckedés szakértői. Nálunk is folynak 
jelentős kísérletek s a Kandó-uonat tö 
kélctesen bevált, úgy hogy állandó gya 
korlati alkalmazása már csak a MÁV 
pénzügyi költségvetésén múlik

A piszkító, szénfüstös mozdony után 
gyönyörűség az ilyen takaros, szinte 
elegáns modern lokomotív látása; háta 
mögött tiszta, kedves marad a személy 
kocsi is. Amellett többféle bonyolult 
finom, újítás, a magyar ész és energia 
emeli számunkra értékét.

Épp ezért kerestük föl a Ganz-gyár 
lövöház-utcai középpontjában Kandó 
Kálmán igazgatót, aki már külföldön 
annyi éven át dokumentálta a magyar 
tudást és tehetséget.

Nem akart nyilatkozni. Ritka szerény
séggel hárított el magától minden legki
sebb érdemet és hosszú kapacitálás után 
is csak másokról volt hajlandó beszélni. 
Amikor elébetártam, hogy mennyire 
nemzeti érdek a magyar kultúra való
ságos bizonyítékainak, a nemzetközi re
lációkban is elfogadott értékeknek be
mutatása, akkor végre engedett annyi
ban, hogy legalább a technika külföldi 
magyar kiválóságairól beszélt.

Egy csomó ismeretlen és nagyon ér
dekes adathoz jut így a Nemzet közön
sége. Olyan magyarokról, akik sokszor 
igen súlyos körülmények közt tudtak 
becsületet szerezni a magyarságnak és 
vezető állásokban respektáltatjók a ma
gyar észt s itt-ott a magyar genialitást. 

Kegyelet szava volt az első, amelyet 
Kandó M erkáder Kamillról ejtett, aki 
meglehetős ifjan hunyt el. Charles 
Schwab, az amerikai acélkirály mel
lett jutott igen magas pozícióba, főképp 
mint bámulatos tehetségű kohász. Utolsó 
nagy müve: új, üreges vasúti kocsiten
gelyek gyártása volt. Különben számos 
honfitársát is kitűnő megélhetéshez se
gítette.

Külföldön élő magyar talentumok 
közt elsősorban állnak ezek a mérnök
emberek:

Szilágyi Lajos, aki csak negyvenes, 
Siemcns-Halske és Siemens Schuckert 
angliai közös műszaki irodáját vezeti. 
Hogy ez milyen rendkívül jelentős expo- 
zilura az angol iparral szemközt, több
irányú német nézőpontból is, azt talán 
fölösleges részletezni. Szilágyi idehaza 
végzett, a Ganz-gyárban sokáig dolgo
zott Kandó alatt, mint elektrotechnikus 
mérnök.

Teleptervez.es!'*n különösen első
rangú szakerő, teszi hozzá Kandó di
rektor.

Az AEG

Geniális mérnökök és föltalálok karriér je.
— Kandó Kálmán és mérnöktársai.

Bécsben két nagy vállalat igazgatója1 míthatatlan a dolog és olyan technika 
magyar ember. Az egyik Seefehlner apróságokról is van szó, amelyek szak-
Egon vezérigazgató, az AEG Union-ná 1, 
mely a berlini hatalmas cég testvér
vállalata. Régi pesti patrícius család; 
apja a MÁV-nak jeles hídtervezője volt 
ő maga a legjobb német tankönyvet írta 
a villamos vontatásról. Ez a könyv igen

értő mérnökök előtt is magyarázgatisra 
szorulnak. Majd annak idején . . .

Konkrétumokra nem akart kitérni a 
további faggatás után sem. (A MÁV-nál 
viszont úgy beszéltek az új szerkezetről, 
ahogyan a legkomolyabb, tiszteletreméltó

nevezetes. Nagyalakú, hatszázoldalas értékekről dukál.) Más vágányra terelje 
munka, hatszázötvenkét ábra magya- a szót:

Ge se 11 scha f t)( 1 " ő r i  á sj0™e r li ni ̂  gyárai bar k ö f n i  K<Uldó .író" sztaf a l  mint nntívminrinii .... .? közt all, tálán maga is csodálkozvmint n^yratortoU főj>éptcrvezö műkő
k é ü l )  m érnök <a dum‘nlúli D ö ryek

rázza és 1922 óta már új kiadása jelent 
meg ezzel a címmel: Elektrische Zug 
förderung von E. E. Seefehlner. Előbb 
különben tanár volt Drezdában.

A másik bécsi igazgató Tóth László, 
ki a Warchalowski-féle nagy lokomo

tív gyár direktora. Akárcsak Seefehl- 
nerí, a pesti technikát végezte és jó ideig 

Ganz-gyár mérnöke volt.
Az olaszországi Tosi-gyárban dolgo

zott, mint főmérnök hosszabb ideig 
Erney Móric, aki utóbb a Ganz-gyár 
gazgatóhelyettese lett és igen érékes 

munkaerőnek bizonyult, majd önnállósi 
tóttá magát.

Mint rádió-fizikus dolgozik kint a 
egyik nagytehetségíi Hevesy-fiú Vilmos 
bátyja, aki Párisban él, már a háborít 
előtt a Bleriot-repülőgépgyár igazgatója 
volt.

A fiatalabb mérnökök sorából igen sok 
él külföldön, többé kevésbbé jelentős 
pozíciókban. A hazatérlek közül viszont 

kár tetszik, akár nem — első he
lyen kell szóbahoznunk Kandó Kálmánt, 
aki a Ganznál kezdte. A világhírű 
George Westingshouse, akivel Ameriká 
bán ismerkedett meg, szerződtette Pitts- 
burgban, európai gyárai számára. Ami
kor olasz gyárát megalapította, Kandót 

da delegálta. Nyolc esztendeig dolgo
zott Kandó Genua mellett a savonai 
villamos mozdony-gyárban, ahol a loko- 
motivok tökéletesítésével foglalkozott. 
Impozáns eredményeket sikerült elérnie 
és rendkívül nagyrabecsülték odakint. 
Az olasz hadüzenetkor tért haza és csak 
természetes, hogy különös örömmel fo
gadták. Remekműve az új szerkezetű 
villanyosmozdony, amelyet a Ganz- 
gyárban csináltak s aztán fölajánlottak 
kipróbálásra a MÁV-nak. Ma már tisz
tára pénzkérdés a villamosüzemre való 
átalakítás: minden annyira készei áll, 
hogyha a MÁV megszerzi az átalakítás 
anyagi lehetőségét, akkor mindinkább 
kiszorul a gőzkocsi; a tisztábban, fü?t- 
nélkiil járatott személykocsik nem ron
gálódnak oly gyorsan s mindinkább ja
vul a közlekedés.

Amikor rész.eteket kértem az uj ma
gyar villamosvonatról, Kandó újra mást 

í akart beszélni. A nemeshomloku, szép 
fehér szakállú Westingshouse, akinek

szem
csodálkozva látta 

ezt a nagy szerénységet.
~  Ha a munka befejeződik, akkor le

het írni, mondta végre Kandó. Kiszá-

— Rendkívül sek értékes fiatal erő 
van úgy elméleti, mint gyakorlati téréi; 
a műszaki tevékenység három főágában 
(1. elmél'eti kutatók, 2. géptervező, 3. 
gyártó, műhelyvezető, adminisztráló s a 
tervek alapján gyártó mérnök). A régi 
nagyok közül ma is aktív Bláthy Ottó 
Titusz, a külföldön ugyancsak jól ismert 
talentum, aki a legnagyobb és legkisebb 
gépek tervezésével egyaránt foglalkozott. 
Idehaza van megint Korbuly Károly, 
aki a háború előtt a vádói lokomoíiv- 
gyáral vezette és ma a Weiss Manfréct- 
féle csepeli gyár első igazgatója. Most 
hívták meg Pöscht Imrét, aki a Ganz fő- 
méreke vc-lt legutóbb a villamos-moz- 
dony-íervező osztályban, mint főnök mű
ködött, a Műegyetem elektrotechnika) 
tanszékére.

— Mind a maga erejéből jutott előre 
— végezte Kandó. — Nem holmi pro
tekció révén, kint az idegen környezet
ben is, ahol különösen nehéz a boldo
gulás.

A tehetség tisztességének ez az ab
szolút elismerés elsősorban Kandó Kál
mánra kell, hogy vonatkozzék, a mai, 
nagyrészt rugiens reklámkarriérek fö
lött.

Tábori Kornél.
«israaBaBBBBiBBBaBBBBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaa

A csengetyü
1926.

Velem járt ifjúság, remény,
Sok év előtt megzengtem cn,
Mikor még bú-baj el nem nyfltl:
A csengetyüt, a csengetyüt.
Azóta elment sok harang,
Atyámat rég takarja hant,
Száll könny és sóhaj mir.de,niitt,
Előveszem a csengetyüt.
Megringatom, megrengetem,
„Kling-klang, Iding-ldang", a győz elem 
Ma egykor majdan ránk derült,
Harangba öntök csengetyüt.
Újból feltámadó szaván,
Ha végre ünnepel hazám,
S a régi napnak fénye süt,
v.y llbíl lom a csengetyüt.
Kicseng harang kongásiból,
S az égből jó atyám kiszól: 
Föltámadunk kit sors legyűrt,
Figyelt ii'k ezt a csengetyüt,
Kling-klang, bim-ba n, a sok harang,
S új élet kél fönn és alant,
Amerre hangja szetrepült,
Halljuk viszont a csengetyüt.

Kisteleki Ede
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Vitézzé avatás 
a Margitszigeten
A Magyar Atlétikai Club mar

gitszigeti sporttelepe szokatlanul 
színpompás képei nyújtott június 
21-én. A júniusi vasárnap délelőtt 
napsugarainak pazar ragyogása 
ezer és ezer apró villámban tört 
meg a fényes katonai egyenruhák 
veretéin testőrök alabárdjain, pom
pázó díszmagyarok ékköves csaj 
jain és szép asszonyok ragyogó 
szemében, de mindennél hatalma
sabb villámoka t szórt minden 
egyes sulvntásnál az a szent kard, 
aminek vállonérintésével nagybá
nyai vitéz Horthy Miklós avatott 
új magyar vitézzé háromszázöt 
tisztet és ezerháromszázötvenhá
rom legénységi állományú férfit.

Talpalatnyi hely se volt már a 
nézőtéren, amikor a feltámadásra 
készülő Magyarországnak ez ötöd- 
ízben ismétlődő nemes szertartása 
kezdetét vette. A nagytribün elölt 
felállított emelvénynek középső 
részét a kormányzó családjának Cs 
kíséretének tagjai foglalták el.

A felavatandók katonás oszlo
pokba fejlődve várták a szertartás 
kezdetét. Soraik között ott láttuk • 
Görge László vármegyei főjegyzőt. ' 
Barsi József tábornokot, fajszi 
Ányos Aladár huszárezredest, ' 
óvári Sibrik Sándor huszárezre
dest, Nemes László Miklós tábor
nokot, Dr. Zsilinszky Endre nem
zetgyűlési képviselőt, homorogdi 
Homorogdy Pál ezredest, Garam- 
szeg'hy Sándor, a Nemzeti Színház j 
művészét, dombóvári Révy Kálmán 
tábornokot, lilicnibcrgi báró Abele ' 
Ferenc berlini kövelségi ta ácsolt,

szomolyai Nagy Miklóst, leveldj 
Kozma Miklós miniszteri taná
csost, Juhász Ferenc református 
lelkészt, Löfl'er—Szakváry Emil 
ny. tábornokot és Csányi-Woln- 
hoífer Emil őrnagyot is, de különö
sen megkapó látványt nyújtottak 
az egyes magyar vidékek népvi
seletében megjeleni vitézzé ava
tandó k hatalmas csoportjai.

zett következő gyönyörű beszéde I 
követte:

— Vitéz Bajtársaim! A bátor
ság és a tántoríthatatlan haza- ! 
szeretet megjutalmazásának ün
nepségére jöttetek ma ide. E 
két legnemesebb férfiúi erény 
volt mindenkoron turáni fajunk 
legnagyobb büszkesége, ezt tisz
telték és félték bennünk egy év'

A kormányzó úr felava'ja a tiszti vitézeket.

Az ünnepély kezdetét harsona
szó jelezte.

A felavatandó vitézekhez Zadra. 
vecz István tábori püspök lendüle
tes, gyújtóhatású beszedet inté
zett, majd megáldotta őket a ró
mai katholikus egyház nevében. 
Utána Melles Emil görögkntholi- 
kus, Raffay Sándor evangélikus 
pürpökök, Soltész Emil református 
tábori püspök és Józan Miklós, 
unitár’us esperes osztottak áldást 
egyházaik nevében.

Az áldóimákat Horthy Miklós 
kormányzónak a vitézekhez inté

ezreden át és szerzett nekünk 
hírt és dicsőségei. Annak az esz
mének, amelynek ezek az eré
nyek a megtestesítői, kívántam 
cn a Vitézi Rend étetreh’vasával 
olyan maradandó emléket állí
tani, amelyből erőt meríthetnek 
az élők és okulhatnak, tanulhat
nak majdan a késői utódok is. F. 
magasztos pillanatban letett 
szent fogadalmatokban látom 
biztosítékát annak, hogy ez az 
eszme fajunkban tovább is élni 
fog és záloga lesz egy szeb'a és 
boldogabb magyar jövendőnek.

Maradjatok jóban és rosszban 
hűséges és áldozatkész fiai en
nek a sokat szenvedett hazának. 
Véssétek lelkctekbe mindörökre 
azt az igazságot, hogy ennek a 
véráztatta magyar földnek szere- 
tete olyan erőt 'képvisel, mely 
egyedül alkalmas arra, hogy a 
huzafiatlan törekvéseknek gátat 
szabjon.

— Mutassátok meg, hogy nem
csak elsők tudtatok lenni a tet
tek mezején, de elsők lesztek 
abban a békés munkában is, 
amely ezt a nemzetet feltámasz
tani és talpraállítani akarja.

A magyarok Istenének ál
dása kisérje munkátokat! 
IL 'lalnas clj nzcs zúgott lel a 

megkapó szavak nyomában, majd 
vitéz Igmándy-Hegyessy Géza vi
tézi törzskapitány felolvasta a fcl- 
avatandók statisztikáját, mely sze
rint háromszázöt liszten és ezer- 
háromszázötvenhárom legénységi 
állományú vitézen kívül huszonegy 
várományos és ötvennégy hősi ha
lott kerül avatásra.

A főszéktartc üdvözölte ezután 
a kormányzót és a díszpajzsra a fő- 
kapitányi diszkarddal a következő 
szavak kíséretében három ütést 
mért: .TiszfrU t adassák a" !gaz 
Istennek, akit a mi őseink Hadúr
nak nevezlek!" A kardot ekkor 
vitéz Nagy Pál, a Vitézek Főkapi
tányának helyettese vette át és 
azt magasan csillogtatva a kor
mányzó elé ment, akit a nemzeti 
címerrel ckesilétt baldachinok és 
délinövények buja keretében, szö- 
nyeges dobogón álló vitézi ászt il- 
hoz vezetett és olt átadta neki a 
kardot.

A szertartásnak ezután követ-
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kczö részét, a tulajdonképpeni vi- lőtt a nap. Jöttek a hajdúmegyeiek hordszéken hozták a társai. Vaku I mányzó alabárdos testőrök sorfala
tézzéavatást a íelavatandók eskü- magyaros ruhában, jellegzetes, mennyi mellén, a daliás attilán j között visszatért a tribün alatti
je vezette be. Vitéz Siménfalvy Ti- széleskarimájú lapos kalapjaikkal, cpp úgy, mint a komoly fekete j  emelvényre.
Hamér, vitézi törzskapitány, Eskü- jöttek a deli békésiek sastollas, !  abáton avagy pilykés lajbin a ki j  Lelket gyönyörködtető végak- 
höz-t vezényelt és felolvasta az hetyke süveggel és jöttek a fehér- tüntető medáliák egész sora ra- , Lord zárta be a felemlö ünnepélyt,
eskü szövegét. Közel kétezer harc- megyeiek rojtos, lobogó fehér fa- | gyog és alattuk az új, a megszen- A magyar jövő drága reménysége,
bán edzett magyar férfi ajkán egy- lusi viseletben, napbarnított arcú, telt drága címer: a vitézi jelvény. a nemzet fájának ifjú hajtásai: a
szerre csendült fel az önfeláldozó derék, drága magyarok, akiknek Meghajtják térdüket ötös csopor- I.udovika Akadémia növendékei és
hazaszeretet komoly, szent foga- (ide sorai odavarázsolták jelenlé- tokban az emelvény elölt cs meg- a cserkészek diszmenelben, meg
halnia és szállott a napsugarak jú- tűkkel pár órára szent Margitnak hatolt arccal fogadják a legma- hajtott zászlóval vonultak el a
n:rsi lci'en ól a Hadúr trónja felé. > (Ízletessé rontott szigetére a ma- gasztosabb kitüntetést, ami ma- kormányzó tribünje előtt. Fiatal

És ekkor megindultak a sorok, gyár puszták tiszta és szent lég- gyár férfit érthet: a fénylő pallós lábuk kemény lépte alatt dübör.
Komoly, ütemes menetben, ötös ■ köréi. Jöttek mankókkal, harcban érintését vállukon e szavaik ki.sé- ' a fgl^ dacos öntudatú, lelkes 
rendben jöttek egymásután a ma- megfáradtak, sánták és bénák, jött, leiében: „Hadúr nevében vitézzé jjj^ arcaikból, elszánt tekintetük-
gyar hősiesség fémjelzett vitézei, aki szemeviiágavesztetten állott avatlak". Szem nem maradt szára- ^öl cgy szebb magyar jövő Ígérete
Daliás egyenruhák váltakoztak un- támogató társai között a színek ! zon az óriási nézőközönség sorai sugárzott a lelke mélyéig megha-
nepies fekete cwilöltözettel, vi-  ̂ tobzódó ragyogásában, jött az is, között. lőtt közönség felé,
dékiek hosszú sorának fényes csíz- I Qi|<i nem tudott a maga két harc- A szertartás végeztével felcsen- ^p p  j
máin kacagó szeretettel tündök- bán megroncsolt lábán járni: , dűlt a Hymnusz, ami után a kor-

YYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYVYYYYYVYTYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYY

Vitézi ünnep a 
Zeneakadémiában

Aki június 20-á.n az estéli órák
ban megfordult az Erzsébet kör
úton s a Zeneakadémiát szegélyező 
utcákban, dobbanó szívvel látta, 
Hogy az utcák megszokott, unott, 
pesties képébe uj szín, rohamos 
vérkeringés, uj illat áradt. Sötét 
ruhás, komoly, barna arcú embe
rek ballagtak, határozott léplök 
alatt, keményen koppant az ünnep, 
lö csizma, domború, széles mellü
kön pedig kétsorosán csillogott a 
férfiasság legszebb és legszentebb 
erényének jutalma: a vitézségi ér
mek sokasága.

A föld fiai ott hagyták egy nap
ra az ekét, a suhanó kaszát s fel
jöttek a fővárosba, mert fülükbe 
zendiilt Hadúr kürtje. Meghallot
ták és jöttek, mint akkor 1914 
julius 27-én, amikor szemük vil
láma elöl odúkba bujt gyűlölet s 
a hencegő törpe szomszéd nemze
tek férfiatlan gyávasága, omozok 
fél elme, remegése.

Jöttek, mert a hívó kürt fel
csattant.

Jöttek, mert vitéz főkapitányuk 
úgy akarta, hogy jőjjönek.

Jöttek, hegy megmutassák s 
hogy minden idők minden nemze
tének beigazolják, hogy fű-tömegű 
ellen ségeink minden nemzet-nnilás 
mesterkedése is él, van olyan had
seregünk, amely hadsereg minden 
egyes emberének kétsoros érem 
díszíti mellét s ha megindul, száz
szorosán jaj annak, aki szembe
száll vele!

Vitézek, szép magyar leventék, 
legények, ti vagytok most a gyász- 
baborult ország szemefényc, mo
solygó reménye, édes vigasztalása!

Olyanok vagytok ebben a bűnös, 
sólet, szívtelen nagyvárosban, mint 
;»z éjszakában a hajnal, mint a vi 
harHan az istennyila mint térné 
kellen aszfalton az édesillalú me
zei virá f5.

Isten hozott benneteket!

A Margitsziget nagy parádéjára 
már álltak a sátrak. Az. árpádházi 
szent szűz mosolyogva várta ven
dég véreit.

Vilé/avatás^a jöttek a magyar 
vitézek.

A Vitézi S/ék meleg szerété;tel 
fogadta tagjait s a tisztelőtökre 
rendezett Vitézi ünnep volt a nagy 
parádé bevezető része.

Az óra két mutatója nyolc órá- 
ban méri az időt. A Zeneakadémia 
nagytermében nappali világosság 
ragyog. A hatalmas csillárok fé
nye zuhanó aranyai önt a nézőtér 
széksoraira, de sugara megtorpan

s visszavágódik az érmek sokasá
gán.

A székeken, mint Keletről ho
zott súlyos, barna szobrok ülnek a 
magyar falvak legelső emberei, 
legényei. A legtöbb a párját is el
hozta, mert a magyar ember csa
ládi élete olyan tiszta, mint a hó, 
mint a napsugár. Akkor tud csak 
igazán örülni, ha vele van az is, 
akit szeret.

Szememet végighordozom a föld
szinten, az erkélyen, a karzaton.

Szivem dobog, lelkem száll, tes
temnek minden csepp vére zúg s 
nagy, végtelen megnyugvás sza
kad rám.

Szerelném világgá ordítani, hogy 
ezek a sötét tekintetű, ünneplő ru
hás, aranyos — ezüstös vitézek az 
én véreim, szeretném ide vará
zsolni Európa diktáló hatalmassá
gait és szeretném a szemükbe vág- 
’.ii lelkem indulatát: Nézzétek eze
ket a napbarnította férfiakat, ezek
nek a lába dobbanására állt el 
Belgrád, London, Páris és Moszk
va szívverése. Szégyellétek, hogy 
ezt a nemes fajt kijátszottatok, 
megcsűfílottátok. De rettegjetek, 
mert iszonyú lesz a gyalázat meg- 
bosszulása!. . .

Mint káprázatosán szép mese 
elringat a ruhák tarkasága. A fé
nyes katonai egyenruhák, sötét 
magyar posztóval váltakoznak s a 
kettő között élénk és tetszős fel
tűnést kelt a Vitézi Rend várme
gyék szerint különböző magyaros, 
színes formaruhája

Ezt persze még kevesen viselik. 
A szomorú gazdasági viszony nc.u 
engedi, horfy a vitézek talán eb 
beli legfőbb — vágya teljesüljön.

Az egyik széksor elején nagy
bajuszt ősz vitéz ül. Úgy ül, mint 
a Kárpátok szikláján ülhetett., ami
kor — mint őrszem — pihenő szá
zada lclkiismereteként figyelte az 
ellenséget. Tekintcle komoly, né
zése becsületes s hogy mit érezhet 
szivében, azt csak ö maga érzi, de 
:n tudom. Egyetlen szó kellene s 
az öreg magyar menne. Annak ide
jén száz ilyen „öreg" elég lett vol
na, hogy széttapossa a vörös sá - 
kány undok fej ót.

Amott szép szál fekete férfi ül. 
A szemét nem látom . . .  Asszonya 
ííl incllntle. Ha megmozdul, szc . 
lö gonddal megfogja a karját . . 
Szegény jó v itéz !.,. Galíciában 
maradt a szeme.

Emilt apró, kavon ülő gyerek 
■ s. A vit^z elsőszülött fi."
Tizenkét év múlva a Vitézi K át’ 
s.zcriní n is vitéz lesz. Most édc 
sen alszik-. Aztán felébred, felsí 
költ. Csittitják, babisgatják, de 
nyakas, nem enged, végre, mint 
utolsó segítség, az édesanyai emlő

szájára tapad, erre már a kis vi
téz elhallgat s édesen majszolja 
az édes anyatejet.

Fél kilenc. A terem elcsi'.lul, 
megérkezik a kormányzó helyette
se s a Vitézi Szék képviselői. Jelt 
adnak s megkezdődik az ünnepség.

Az est szónoka vitéz dr. Pállfy 1 
János egyetemi magán tanár. Ma- i 
gyáros hévvel beszél, baj társai j 
előtt kifejti a vitézi intézmény ál- | 
dásos voltál s mikor a kormányzó ! 
nevét említi, a terem padlója meg- j 
dobban, az érmek megcsörrennek 
s a sok száz vitéz lágyult arccal 
tüntet Hadura, főkapitánya mel
lett.

A tartalmas és magyar gondola- j 
toktól súlyos beszéd után követ- j 
kezett az ünnepély tulajdonképeni 
fénypontja. Farkas Dezső vezetése 
mellett az emelvényre lépett a Tú
rán Regőscsoport két tagja s a 
zetben a vezető koboz kísérete 
zetben a vezető kőbőr kísérete 
mellett másfél órán keresztül gyö
nyörködtették hallgatóikat a cso
portvezető Farkas Dezső ősmoli- 
vumu, könnyetfakasztóan magyar 
dallamú dalaival.

Laurisin Lajos operaénekes kel
lemes tenoria Hnrfragyúitot'a a 
nehezen mozduló, de aztán annál 
tüzesebben égő magyarok lelkét. 
Cselényi József szép baritonja pe
dig mint édesbús muzsika belelop- 
la a szívekbe a hazafiui fájdalom

I könnyét, majd vigaszát.
Gyönyörű, meleg este volt s a 

Zeneakadémia falai bizonyosan 
ámuiva néztek arra a keletről szár
mazott, barna mese-vitézek töme
gére, amelynél magyarabb még 
nem verődött össze ebben az ide
gen, európátmajmoló, nemzetietlen 
szívű Babilonban.

Tizenegy óra volt, éjfél elölt egy 
órával.

Az utca népe meggyérült, itt ott 
lézengett csak egy-egy pesti pol
gár.

Lassan ballagtam.
Az utcákból nehéz léptű férfiét 

sereglettek a körútra. Nyomukban 
édes, tiszta magyar szó csengőit. 
Tekintetük perzselt s az egyik ur_ 
ról beszélt, hogy úgy érzi, mintha 
már egy esztendeje eljött volna 
hazulról, pedig csak aznap reggel 
hagyta el a földjét.

Bizony jó magyar Vitézek, ide- 
: gén nektek ez a céda város! 
i Ott van az élet, ahol a kasza 

peng, ahol pacsirta száll az égre,
| ahol most édes meséket mesel az 
I érett búzakalász, ahol olyan legé- 
i nyelt teremnek, mint Ti vagytok li 

sokérmes, napbarnította, hős ma
gyar Vitézek!

Hadúr, a nagy magyar Isten 
áldjon meg benneteket!

Nyáry Andor
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BARCSAY FEHÉR GÉZA író, SIPEK1 BALÁZS KÁROLY DR. 
a „Nemzet munkatársa. egyet, tanár, a magyar-török egye,

sülét elnöke.
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üzenünk minden igaz magyarnak!
Irodalmunk — nemzeti életünk 

visszatükrözése — sohasem küz
dött még ilyen súlyos válsággal, 
sohasem sodródott még ilyen meg- 
rendítően súlyos megpróbáltatás 
leié.

Nem véletlenekben és nem a 
magyar lelkek elsekélyedésében 
keressük az okokat.

Tudjuk, hegy egy szörnyű kor
szak előzte meg a mai sivár szo
morú irodalmi jelent.

Politikai gyilkosság ..« Világhá
ború, összeomlás, Belső forradal
mak, román megszállás és — 
Trianon!

Vigasztalan átokfelhő képződött 
a magyar sors felett, mely fájda
lom, még most is fölöttünk lebeg.

Odajutottunk, amidőn a lelkek 
elcsüggedtek, amidőn minden arc
ról csak fásultság, kétségbeesés 
vagy bús közöny tekintett vissza 
ránk.

Évek óta tengődik, elmerüléssel 
küzd, vagy haldoklik a művészet 
és irodalom.

Szellemi erősségek szellemi fel
legvárak omlanak össze napról- 
napra.

És mégis akadtak magyar embe
rek — a nemzeti eszmének törhe
tetlen fanatikusai, — akik megte
remtették A NEMZETET!

Gyászos tanúi voltunk a sötét
ségbe hunyó magyar Géniusz meg
rendítő küzdelmének.

Valaminek történnie kellett.
A csüggedés borult, remény

kedő, vívódó magyar lelkek üze- 
netet kértek, biztató jelt vártak.

Egyik lélek üzen: a másik m2 g- 
érti!

És mi üzentünk-
Üzenetünk volt A NEMZET.

Magyarok, Testvérek!
Ti, akik történelmi életünk meg

testesítői és továbbhordozói vagy
tok: meghalljátok és megértítek-e 
üzenetünket A NEMZETET!?

És ha meghalljátok és ha megér
titek: felkaroltok-e hát bennünket 
igaz szívvel, igaz szeretettel, tet
tekre is kész igaz magyar lelkese
déssel!?

Mi A NEMZETET nem magunk
nak teremtettük meg, hanem a 
MAGYAR NEMZETNEK!

Mi A NEMZET megteremtésével 
emberfeletti feladatot vállaltunk és 
emberfeletti áldozatot hoztunk.

És történelmivé nemesülő hatal
mas célokat írtunk A NEMZET 
zászlajára.

Azt akarjuk, hogy A NEMZETEN 
keresztül minden magyar szív egy 
nemzeti érzésben dobbanjon ösz- 
sze, minden magyar lélek egy nem
zeti érzésben lobogjon magasra!

Küzdelmünkben, elszánásunk- 
ban, emberfeletti erőfeszítéseink
ben azonban minden olvasónknak, 
minden igaz magyarnak részt kell 
vennie!

Nem előfizetési felhívást inté
zünk hozzátok testvéreink!

Az előfizetés beküldése elemi
kötelesség.

És aki előfizetését nem küldte 
be; kétségtelenül beküldi ezután.

Mi azonban ennél: a testvériség, 
a közös lelkiség és a közös nem
zeti törekvések jogán, sokkal töb
bet kérünk tőletek!

Azi kérjük, hogy váljatok mind
nyájan apostolaivá, fanatikusaivá A 
NEMZET elterjedésének.

Azt kérjük, hogy mindenfelé hir
dessétek A NEMZET-et, mint 
ahogy hirdetni szekták az elterje
désre váró Igét!

Azt kérjük, hogy minden olva

sónk, minden testvérünk íogada- 
lomszerüen vállalja magára, hogy A 
NEMZET számára saját szemé
lyén kívül, még két olvasót, hívőt 
testvért, előfizetőt szerez.

Nézzen a leikébe minden olva
sónk, tegye szivére kezét minden 
magyar testvérünk és feleljen szi
ve szerint, hogy váilalhatja-e ezt 
az áldozatot?

Aki a nemzet hű fiának tartja 
magát, akinek lelkében köteles
ségek élnek, eszmények, nemzeti 
ideálok lobognak: nem vonhatja ki 
magát e személyenként csekély, 
de összességében beláthatatlan 
horderejű áldozat vállalása elől.

Minden igaz barátunk, minden 
olvasónk és testvérünk csak ily 
módon segíthet magasra szítani 
azokat az oltárlángokat, amelyeket 
mi gyújtottunk a Nsmzet műhelyé
ben, hogy a nemzeti érzés szövét- 
nekével, e soha ki r ’m alvó ma
gyar lángokkal bevilágítsunk a bo
rús magyar éjszakába.

Idézzük a költőt, tetemre hívjuk 
a magyar lelkeket:
Lelkek bora erjed, szivek vére lángol, 
A nemzeti eszme szívünkben világol,

Ezt a világosságot azonban va
lóságra kell váltanunk-

A valóság: új hívek toborzása!
Minden magyar lélek szerezzen 

még két magyar lelket és akkor a 
költővel együtt nemsokára elmond
hatjuk:

Uj rúnák az Égen, új jelek a 
Földön:

Széttörik, megnyílik, a nyugati 
börtön

A NEMZET szerkesztői:

Hangay Sándor, Szegedy László, 
Nyáry Andor, dr. Vályí Nagy Géza, 

György Lajos.

Nyáréj
Irta: Vályi Nagy Géza.

Százados fák barna sállal 
Vonnak . . . Isten templomának 
Öble . . . mély . . .
Fii, lenéi csak félve rezzen 
Vad, borongó rengetegben 
Csönd z en é l. . .

Hold csillan a lombon állal, 
Szinezüsttel, tört sugárral 
Já r , libeg, —
Mázzal von be tisztást, utat - 
Néma vándort szent ámulat 
Ejti meg . . .

Alvó madár szárnya lebben  
Fátylas, éji szürkületben 
Öz kutat —

Tiszta égen hangiétól vet,
Hosszú sorral húznak át a 
Vadludak . . .

Álom csábit, mámor kábít, 
Csillagos menny gyöngykalárist 
Har motoz —
Bolygó tűznél lepke láncol 
Ág füzére illatástól 
Roskadoz . . .

Andalító, szép az éjje l  — 
Csókkal, csábbal, kinccsel, k éjje l 
Integet —
Pázsit-szőnyeg selymes bolyhán 
Fénybogárka-pár ragyog rám•
Két szemed.

Változás a Nemzet 
szerkesztőségében

V arga B é la  d r ., akinek szindus 
meseszövését, változatos humorát és 
elmélyedő költészetét a Nemzet ol
vasói annyira megkedvelték: más 
sokoldalú elfoglaltsága miatt, kivált 
a Nemzet szerkesztőségéből. Varga 
Béla dr. azonban továbbra is a sajtó 
munkása marad, ami bizonyára ma
radandó nyeresége lesz a magyar 
irodalomnak.
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Mit mondanak 
a bélyegek ?

Irta: Jásza i Emánucl János.

Köztudomású, hogy a bélyeg- 
gyűjtés szoros kapcsolatban áll a 
magasabb műveltséggel, Ezt a leg
jobban bizonyítja az a körül
mény, hogy a magas műveltségű 
országokban a íilatelia iránti ér
deklődés igen nagy: míg azokban 
az országokban, ahol a kultúra 
kezdetleges, a bélyeggyüjtés is az 
ismeretlen fogalmak közé tartozik.

A filatelia éppen úgy, mint a 
többi gyűjtői kedvtelés, az ősi 
gyűjtői ösztön kielégítésének mo
dern megnyilatkozása. A természet 
ölén élő ember csak azt gyűj
tötte, amit létfenntartásához igé
nyelt, mert az esztendő külön
böző időszakai nem szolgáltatták 
egyenlő mennyiségben mindazt, 
amire testének táplálására és vé
delmére szüksége volt. A ina em
bere szellemi szükségletből, kedv
telésből gyűjt.

A bélyeggyüjtés azért oly álta
lánosan kedvelt, mert a legcseké
lyebb anyagi áldozat mellett 
játszva és szórakoztatva rendsze- 
retetre, tisztaságra, pontosságra és 
takarékosságra nevel. Földrajz, 
egyház és kultúrtörténelem, nép
rajz, népviselet, népléleklan, mito
lógia, címcrlan, politika, száraz
földi, vízi és légi közlekedés régi 
■és mai eszközeiről, állat- és nö
vénytan, pénztan, nyelvekre, gra
fikára és képzőművészetekre, írók,
I'ól lök, felfedezők, államfők és ál
lamférfiak ismeretére tanít. A 
pósta- és repülőjáratokról, jelen
tős nemzeti, tudományos, katonai, 
port bán minden embert

érdeklő eseményekről tájékoztat. 
Esztétikai érzékünket, a szép 
iránti fogékonyságunkat, vonzódá
sunkat, I é-s rajongá
sunkat felkel.i, az ipari és keres
kedelmi szellemünket fejleszti, 
mindamellett, hogy az élet viszon
tagságaiban és küzdelmeiben túl- 
sokszor felzaklatott, kimerült id e
it,cinket megnyugtatja pihenteti és 
fejleszti A gyűjtés folyamán, vagy 
annak befejeztével az összegyűj
tött, felesleges, vagy teljes anyag- 
értékesítése révén nagy anyagi elő- 
i y okkel jár. Egyéni, családi és nem
zeti erőit megmenti és gyarapítja. 
Állandóan emelkedő és nemzetkö
zi értékénél fogva pedig: töke, ho
zomány és vagyongyűjtésre kiváló
an alkalm as.

j Alig ismerek nagyobb szellemi | 
! élvezetet, örömet, ami annyira le- 
; köt, annyira pihentet, ami a gon

dolkozást és a lelkűidet annyira | 
i az élet mindennapi gondjai fcíé | 
' emeli, mint a jól és szakszerűen 

rendezett bélyeggyüjteinény í.zem.
! lélcte. A szép és jó  misztikus kap- 
| csolalban vannak egymással. A 
; szép magasztos érzést, nemes gon- 
j dokitokat ébreszt az emberben. A 
I formák és színek összhangja bar- 
I moniát idéz élők Aki a szénét meg.
! crti és valóban szereli, fogékony 
' lesz a jó iránt is! A természetnek,
! a valódi művészi bájnak, vagy a 
j  szép bélyeggyüjtemcnynek hatása 

alatt állni nemes élvezet. Ritkán 
élünk oly intenzív életet, ritkán er- 

! zíink annyi szeretetet a nemes 
iránt, ritkán érezzük magunkat 
annyira kiemelve a köznapi kicsi
nyességek köréből, közösségben a 

; lüktető élettel, annyira összeforrva 
a naggyal, a magasztossal, az ál
landóval, az örökkévalósággal, 
mint amikor egy nagy, hozzáértés- ; 
sel és tudással rendezett bélyeg- 
gyűjtemény lapjait forgatjuk. j 
Mintha magában az élet könyvé- 

j  ben lapozgatnánk.
Vegyük csak elő a magyar kötc- |

I tét!
Az első oldalon díszük Kossuth j 

j által kiadni szándékozott és a 
bácskai Than Mór áhítattól reme
gő mesteri kezével rajzolt első 
magyar bélyeg tervezete. A rajz i 
es a színek beszélnek. A terveze- ' 
let szemlélve, úgy érezzük, mintha ! 
mi is olt ülnénk az 1848-as sza- I 
badságharc vígan lobogó és patto- j 
gó tábortüzénél és látnok a pely- 1 
hedző álló jogászt, a kezdő Bara. I 
bás-növendéket, mint rajzolja a ! 
..Magyar Álladalmi Posta" első j 
egyetlen „postajegy" tervezetét. Az i 
• fju honvéd apró görögös orna- I 
mentikák közé helyezi a teljes I 
magyar címert. Kétfelől búzaka- 
fasszal személyesíti dúsan termő or. 
szágunkat és a címer fölé emeli a ' 
dicsfénnyel övezett Szent István! 
koronát. Kár, hogy csak terv, csak I 
álom maradt.

A következő oldal már ,i dicső 
szabadságharc gyászos végét mu
tatja. Tautenheim  bécsi acélmetsző 

I teljes értékében az akkori politi
kai helyzetnek, szárnyaló, az egész 

j teret kitöltő kétfejű sassal ékesíti 
I a most junius 1-én 75.-ik éves ju

bileumát ünneplő első osztrák, cgy- 
] ben magyar bélyeget, amelyet ká- 

kaszerü levelekből kiemelkedve 
balról babér-, jobbról tölgy vesz I 

I körül. A kettős monarhia szélesé- |

I sértek jóslatát látjuk ezen az első 
bélyegrajzon azzal kifejezve, hogy 
az ingovány, a posvány sarjára a 
kákára alapítva és támasztva emeli 

i  magasra a nemes babért és a büsz
ke tölgyet, amely a most már mu
zeális tárggyá sülyedt császári ko
rona egy-egy szalagját libegteti. 
Ettől kétoldalt és a bélyeg alján 
német szöveget találunk. Az erős 
összefogást látszik szemléltetni az 
a körülmény, hogy ezek a bélye
gek csak ollóval, tehát csak vágó
szerszámmal választhatók szét. Ez 
a sorozat és az összes 1867-ig ki
adott bélyegek csak akkor magya
rok, ha magyarországi helység ne
vével vannak lebetüzve, illetve le
bélyegezve.

1858-ban lényegesen változik a 
rajz. Az előbb még szerénytelenül 
széíterpeszkedő kétfejű sas helyébe 
a közös uralkodó a haladás irá
nyával szembehelyezkedő, a múlt
ba visszatekintő, vagyis balra for
duló fejét dombornyomatban, cr- 

; tékenkint különböző1 díszítmény
nyel kitöltött keretbe foglaltan 

j látjuk. Az összetartás lazulását jel
képezi az, hogy ennél a sorozatnál 
az egyes bélyegek már könnyen, 
minden vágószerszám igénybe vé
tele nélkül szétválaszthatok. Ettől 
az időponttól fogva a bélyegek 
már fogazattal vannak ellátva.

Az 1861-ben kiadott sorozat I. 
Ferenc Jó z s e f  fejét a haladás irá
nyába, balról jobbra fordítja és a 
gördülékenyebb keretbe, az ovális
ba helyzi.

Az 1863-as kiadás ismét a két
fejű sast teszi vissza a bélyegekre. 
Az ovális keretben azonban ez a 
sas már stilizáltabb, mesterkéltebb 
és békésebb természetűnek mutat
kozik és a mellén az osztrák címe
ren kívül az osztrák örökös (!) 
tartományok címereit is feltünteti, 
bár a bélyegek fogazata apró, szo
ros, hegyes és még sűrű.

A 64-es kiadás rajza azonos az 
előző kiadás rajzával. Papirosa 
vízjeles. A fogazata azonban már 
tompa, hézagos és igen tág. A ino- i 
narehiában pedig lazulnak a kao- ! 
csőlátók,

1867-ben elröppent a kétfejű sas 
és babérral koszorúzva ismét vi
szontlátjuk az utolsó Magyaror
szágon is forgalomban volt oszt
rák bélyegen /. Ferenc Jó z s  i  fejet, 
amelyet egyik nemzet, illetve nem
zetiség hazafias érzületét sem sér
tő közönbös diszitményes kerettel 
van körülvéve.

Egy évvel később 1868. évi ju
nius 20-án kiadásra került az d s ő  I 
magyar hirlapbélyeg. Természete- I

sen, mint osztrák rajzoló művész 
terméke, a magyar címer, s felirat 
dacára, ránk mégis idegenszerüieg 
hat.

Végre 1871 május 1-én, mint a 
tavasz legszebb virága, megjelenik 
az első magyar levélbélyeg. A né
met származású Unrein Ján os  
acélmetsző sikerült müve. Maga u 
rajz finom művészi, sajnos azon
ban nem magyaros. A kivitel pedig 
kezdetleges kőnyomat.

Első klasszikus bélyegünknek 
alig két hó múltán lényegesen ja
vult a kivitele. A kezdetleges kő
nyomatok helyébe igen szép réz
metszetek lépnek.

1874-ben változik a bélyegrajz, 
amelyet szintén nem magyar ere
detű L'hiver Lajos  készített, H aske 
Ferenc akadémiai rézmetsző acél
ba vésett. A bélyegrajz alapvona
lozását pedig Jung Emánuel guil- 
locheur készített. Maga a rajz, bár 
országunk szép címere elmaradt, 
magyarosabb. Főmotívuma a ma
gyar Szt, Korona, államiságunknak 
igazi szimbóluma és magyar szö
vegű a felirata is.

A levélborítékos bélyegrajz lé
nyeges változás nélkül 26 évig volt 
forgalomban. 1880-ban változik a 
fogazat. 1881-ben a vízjel rendsze
resítését látjuk. 1888-ban a sorozat 
bővül, az értékek szaporodnak, a 
nyomási eljárás változik azáltal, 
hogy tipográfiai utón, több szín
ben nyomottan készülnek, majd 
pedig ismét a vízjel változik 1898 
és 1899-ben.

1900-ban pénzügyeinknek szaná
lásával kapcsolatban most már a 
bélyegeken is meglátszik, hogy az 
osztrákértékü forint számításról 
áttérünk a korona értékre. Bélye
geink uj köntöst öltenek. A fillé
res értékek Bökni Ján os  rajzát di
csérik, amely előtérben, a párnára 
helyezeti Szt. István Koronái, fö
lötte büszkén szárnyaló turult 
szemlélteti. A háttér igen elapróz
va a nagy magyar Alföldet sejteti 
jellegzetes gémeskúljával. A Túli 
Ödöntől származó koronás értéke! 
rajza I. Ferenc József aggodalma 
san a jövőbe tekintő képét kor<> 
názási ornátusban mutatja. Mind 
két rajz szép, tetszetős, de erőik 
s inkább a lemondá-, beletörőd 
mint a nemzeti előre törletés k< 
mény és határozott gondolatát i 
vezéreltetve készült.

1904-ben változik a vízjel, 19P< 
bán a fogazat, 1908-ban ismét 
vízjel. Mindmegannyi jele talán 
finomodásnak, de nem az erő I i 
bontakozásnak.

(Folytatjuk.)
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A HÍDON
Irta: Gárdonyi Géza.

Téli sürü köd a reggeli órákban. AI 
hídon két bekecses paraszt találkozik, i 
Az egyik sovány, aprószemű emberke; 
a lába kifelé görbült és totyán áll, mint 
az idős parasztok majdnem valameny- 
nyien. Pipázik. A másik valamivel öre
gebb, veresbajuszú ember. Arca mint 
a pulykatojás. Úgy néz, mintha mérges 
volna. De nem mérges, dehogy mérges, 
csak hogy díószemü. Ahogy összetalál
koznak, megállanak és kezelnek.

— Hová ilyen korán? — kérdi a 
veres.

—  Hát biz* a bíróhoz, — feleli amaz, i 
a bekecse zsebébe dugva a kezét.

— A biróhon? Tán valami baj van?
— Bizony nem is öröm. Mert lássa’ 

kend, Gergő bátyám, mán én mahónap 
azt se tudom, hogy mire hajtom le a fe
jemet.

A Gergő bátyámnak nevezett vörös 
ember pipát von elő a zsebéből és azt 
tömögetve dörmögi;

— Tán bizony licetálnak?
— Bizony licetálnak, — feleli amaz 

köhécselve, — hónap lösz a napja.
Egyet vakarint a fején, ahol a sapka 

alól a haj kifeketül, aztán folytatja:
— Négy pöngőt akarnak vonni raj

tam, mög tizönkét krajcárt az eskolára. 
Ilyen hagy adó! De csak egésségöm 
vóna.

— Hát mi a baj?
— Iszen ha tudnám! A hátamba esött 

valami, oszt az bolyong mindig a girin- 
cöm körül; egész éjjel búdosótt bennem 
a fájdalom.

— Mögrontottak tégöd is, ögye mög 
a fene, mint éngöm harmadéve. Főlvöt- 
tem az úton egy srófot, oszt akkora fej
háborgást kaptam utána, hogy se láttam, 
se hallottam.

— Oszt hogyan segítőit kend magán?
— Elküttem a kanászért, oszt az ol

vasta ki belülem.
— No, magam is mögtoróbálom, mert 

azótátul fáj, hogy a városba vótam, oszt 
egy rongyos bugyilárist találtam az 
úton.

— Abba vót a bájosság!
Mingyán gondótam magam is, mert 

üres vót. De csak hazahoztam, mondok, 
eljátszik vele a Ferkó, had lögyön örö
me. Hát kend mi járatba van erre mi
felénk?

— Én bizony a tanítóhoz ügyekszök, 
ha ugyan fenn van mán.

— Fenn van ammán régön. Épp a ka
puját szögelte, mikor jöttem.

— Az anyjukom nagy álmodást tött 
az éjjel, hát ammiatt mögyök, de tán te 
is értelmezhetnél valamit belüle.

— Nem gondónám. Mert lássa kend, 
Gergő bátyám, én csak egy esztendeig 
jártam az eskolába.

— Hát nálatok nem álmodtak valami 
különösset?

— Én bizony mondom nem juttam 
odáig, hacsak az anyjukom nem.

— Hát a jányod?
— A jányom? Kiattam tennap a pusz

tára.
— Csak nem az ispánhoz?

— De bizony oda.
— Tyü, aki áldója van, hát minek 

adtad oda?
— Minek? Hát mér ne adtam vóna 

oda?
— Csak. Nem köllött vóna.
— De köllött. Köllött az adó miatt. 
Most már a veres ember vakarint a

fülén.
— Kocogtass ide ekkis parazsat. 
Megsz.pákolja a pipát, aztán a fejét

csóválgalva folytatja:
— Hát azt álmodta az anyjukom, 

hogy a fiam hazagyütt.
Obsittal?

— Nem obsittal, hanem úgy szökött 
mög.

— Azér, mer ha obsittal gyütt vóna, 
az halált jelönt.

— Nem obsittal, hanem úgy szökött 
kom mintha ágyat vetőit vóna a szobába. 
Én nem vótam ottan. Hát amint mög- 
fordul az anyjuk, bélódul ám az ajtón 
a Pista: a csákó a fejin, a kard az óda-

Madarász Viktor: Hunyady László siratása. 
(1859) (Szépművészeti Múzeum.)
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Ián. Se szól, se beszil, csak leül az asz
talhoz, oszt lekoppanti a csákót az asz
tal közepire. ísten hozott fiam, mondja 
az anyjuk, Isten hozott virágom, nem 
irod, nem is izenöd, csak betoppansz 
közénk! Avval mögcsókoli a fiát.

— Emmán nem a legjobb.
— Hát a fiam rá se hederint, nagyon 

ki vót kelve a képibü. Oszt az öklivel 
mindig a feje körül járt. Mi bajod, 
mondja az anyjuk, tán mögbántott va
laki? Felel erre a fiam neki, hogy 
aszondi: Hej, idős anyám, harangoznak 
mán minekünk; vagy egynek, vagy ket
tőnek, vagy pedig háromnak. Avval kapi 
a csákót mögen. Nyomi a fejibe. Kifor
dul a házbúi, fel a lovára, oszt úgy el- 
nyilamodik onnat, hogy vót, nincs.

— Emmán nagyon furcsa.
— Én mintha akkor érköztem vóna 

haza a szőlőbül. Mit ridogálsz? mondok. 
Aszondi rá, hogy: nem találkozott-e 
kend egy huszárral? Dehonnem, mon
dok, úgy elvágtatott mellettem, mint az 
istennyila. Ja j, aszondi az anyjuk, a 
kend fia vót az. Gondótam, mondok, de 
nem löhetött vóna azt mögállítani álgyú- 
val se. Mögen ridogálásba fog az any

juk, oszt aszondi more mönt? Mondok 
igenyöst a pusztának. No, aszondi vé
günk van. Mér, mondok. Hát aszondi, 
csak mönnyék kend utána. Avval lóra 
kapok magam is, oszt ki a pusztára.

— No, ez nem jó álom.
— Magam is azt tartom, de várd el a 

végit. Hát aztán úgy álmotta tovább az 
anyjuk, hogy a gyerök egy-csuron vér 
vót, mikor hazakerült. Mögen csak oda
ült az asztalhoz, oszt aszondi, mán egy
nek harangozhatnak. Kinek fiam? így az 
anyjuk. Hát aszondi, az ispány úrnak. 
Oszt erre fölébredt az asszony.

— Ni ilyet még nem hallottam.
— Magam se. De az anyjukom se. 

Mert ő is annyira mögszöppent tüle, 
hogy mihánt fölébredt, engöm is felkö
tött. Mit akarsz? mondok. Hallgasson 
mög kend, aszondi, mit álmodtam? Őszi 
elbeszéli röndre, de még a foga is vaco
gott. Aszondi osztán. hogy aszondi, nem 
adták-é oda Somodiék szógálni a jányu- 
kat? Mondok, tuggya fene. Akkor mon
dotta oszt az anyjuk, hogy a te jányodér 
él-hal a fiam.

— Az én jányomér?

— Azér ám, csakhogy neköin nem 
mertek szólani.

— Neköm se szólották.
Itt egy kis csönd szakadt a két em

ber közé. Mind a kettő oldalt nézett es 
megszívogatta a pipáját. Végre a vörös 
Gergő szólott:

— Hát mondok valamit.
— Hallgatom kendöl.
— Mennyi foglalót kaptatok az is

pány úrtól?
— Egy pöngőt.
Megint egy kis csönd. Megint egy kis 

pipaszipákolás.
— Hát ha én kőcsön adnám azt az egy 

pöngőt, visszagyühetne-e a Marcsa?
— Vísszagyühet.
A vörös Gergő belenyúl a csizmaszá

rába és előgyöngyölget egy ócska bu- 
gyellárist.

— Hát ihol a pöngő. Majd mögadod, 
ha jó lösz a termés. Aztán ha a fiam ki
szabadult, mögen beszélhetünk.

A két ember barátságosan kezel. A 
vörös Gergő lehajtott fejjel ballag az is
kola felé. A beteges Somodi meg legé- 
nyesecn vidáman lépeget tovább a maga 
útján.

M C í / M  S A n d o c u
U J  V f  £ * I Í .

Sol invictus
A gondolat bús sziklájából 
Csiholták szikra-lelkemet 
S a győzhetetlen Fény képében 
Imádott egykor Napkelet.

Nyugat ködébe elvesző láng . , . 
Alkonnyá vált a virradat.
— De győzetlen legyőzetésén 
A hívők még ne sírjanak!

És csitt te gúny. Csitt kárörömnek 
Fojtott röheje, még korán,
Mert mindhiába, fény sugárzik 
A tiprott tiszta homlokán.

És csóvás lánggal újra gyúlad 
A megcsúfolt oltár: szivem.

Ne higyjétek, még áll a templom, 
Nem döntötte le senkisem!

Csupán a csürhe megdobálta 
papnője gyáván elszaladt.

. lamu alá roskadt a szent tűz 
És felhördültek a falak.

De jött egy tündér, szőke fürtü. 
Szívében láng, szemében fény 
S az alkonyaiból új hajnalba 
Egy éjszakán lobbantam én.

Csókos szent szája szítja újra 
Száz harcon vérzett lelkemet.
— Csitt! csordanép, én újra győzök, 
A fényt megölni nem lehet,

Heraklesz a guzsaly mellett
A vállamon egy égboltot emeltem 
És csillagot súrolt a homlokom.
Tytánokkal én százszor harcra keltem, 

Hydrát, oroszlánt, ellent ponbavertem 
S daloltam égbenyúló ormokon.
Rongy asszonyjárom mégis porbaontott! 
(N'essus ingénél kínzóbb ez a vád.)
S ki hajdan földről föl a mennybe rontott, 
Most boldog, hogyha vetnek néki csontot 

És forgatja egy némber guesaját.
Hej asszony! sorsom serlege már csordul 
És homlokomon csiltagfény cikáz. 
Megundorodtam maszlagos borodtul,
Parancsol még, ki máma csókot .koldul,
De akkor, akkor némber, jól vigyázz!

Dal a magyar lápokon
Szentlélek járás földje ez az ország. 
Bolondos hittel új csodákra vár.
És mégis szárnyaszegten hull ölébe 
Minden, magasban éneklő madár. 
Babonás álma nem múl ezer éve. 
Mágneshatalma le a sárba von.
Azért suttog a dal oly elhalóan 
A mozdulatlan magyar lápokon.
Sírkert e tájék. Álmok temetője!
Itt alszanak a száműzött mesék.
Kelet tündére várja, várja itten,
Ki egyre késik, szép szerelmesét,
S ha jön, — úgy mondja régi dajkanóta, 
Szárnyra kap minden lehullott madár

bércén körben forgó várnak 
Fókhálószőtte ablakára száll.

És dal csendül, mit ember nem hallott
még!

Varázs nem némít akkor ajkakat.
Ha jön, ha eljön egyszer, akkor, akkor 
Nevetni, sírni szívszerint szabad.
De addig, addig, némaságok földjén- 
Gunnyasszatok ti sok bénult madár. 
Szentlélek járás ámítja szívünket 
S boldog, ki hittel új csodákra vár!

Mese az életemről
Mi volt az életeim?

— ikis ér,
Mit zengő útján virágos part kísér.
Majd harsogó pataJk,
Mely szikláról a mélységbe szakadt,
Hol örvény toilkán forgatagba szédült.
Tajtékos habján ismeretlen vész ült.
Vihar ostorja suhogott fölötte.
Égbe akart törni, de ágyaihoz ikötötte 

A sorsa, végzet, Isten — lenyügzö hatalom. 
S a gátszakító árt most 
Csitítva altatom

Magyar pocséták medrén, hol zúg, susog a nád; 
Hegyeknek kristály könnye, Örök jó éjszakát!
Hz volt az életem!

Rossz sorsom meglopott 
És eltemet maiholnap az alföldi homok,
Kiszi'klkad majd a sár is és kiveszik a nád, 
Nem lesz már láp se akikor és nem lesz láp

virág,
Csak ernyedt nyári naptól, ha etbódul a Del 
S a részeg álmos puszta a múltaikról mesél,
A Délibáb mutatja talán, hogy egyszer ott 
1 engert nyelt be a szomjas, falánk magyar 

homok.
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Az egész társaság a fáklyás lampionos 
csónakokra szállott, aztán zeneszóval, 
vidám zsivaj mellett evezett ki az al
konyba borult tóra.

Elől egy fehérvitorlás bárka, amely 
méltóságteljesen és nesztelenül szelte a 
habokat, mint egy fantasztikus hattyú, 
mögötte a csónakok, életvesztök egész 
raja. A fürdőház verandájáról tekintve: 
egy muzsikáló, tüzes pikkelyü szörnye
teg, amely szeszélyesen kígyózik part
hosszat.

Nesztor úr kis gőzöse, a Meluzina, 
még ott vesztegelt a révbein. Benzinmo
tora hirtelen megtagadta a szolgálatot. 
A gép mérgesen sistergett, a gépész fe
jét vakarta. Nesztor úr, akinek tömzsi 
termetén aranyrojtos admirális-egyenru- 
haféle feszült, lábával dobbantott, ven
dégei pedig, Zsollárné és Olga leánya, 
ideges türelmetlenséggel mozgatták le
gyezőjüket . . .

E pillanatban egy karcsú szandolin 
siklott a Meluzina mellé. Orrán nagy, 
piros lampion világított, hosszú két eve
zőjét egy szélesvállú fiatalember for
gatta.

— Ha úgy tetszik, hölgyeim, fölaján
lom csónakomat, — van két ülésem.

— Óh, lám, Horváth, — mondta a 
leány. — De mi lesz Nesztor úrral?

— Ha megindul a gőzös, ulánunk jö
het, önök meg átszállanak a Meluzina-ra.

A leány egy kérdő pillantást vetett 
anyjára, Zsollárné ijedten csapta össze 
legyezőjét. Dehogy ül ő abba a libegő al
kotmányba! Inkább várjanak m ég ...

A benzinmotorú Meluzina egy fülha
sító füttyét hallatott, hanem azért nem 
mozdult helyéből.

— A csavarban van a baj! — kiáltott 
Nesztor úr diadalmasan.

Horváth a csónakjában levő ülésre 
mutatott.

— Tetszik?
Odakünn, a tavon, elhallgatott a ze

ne, egy lágyan remegő férfihang kez
dett énekelni . ..

— Ledovszky, az opera baritonja! —- 
mondta a leány.

Jóformán maga sem tudta, hogy mit 
tesz, mikor már fönnállóit a gőzös pár

kányán, aztán Horváth izmos kezére tá
maszkodva, könnyen, mint egy madái, 
szökött le az ingó szandolinba . . .

— Olga! Olga kisasszony! — kiáltot
ták Zsollárnbé és Nesztor egyszerre.

Horváth pedig nekifekíidt az evezők

nek és hatalmas csapásokkal lódította1 
előre a könnyű jármüvét.

A leány, mintha már sajnálta volna, 
amit tett,

— Vigyen a vitorláshoz, kérem, ott 
van Lidi néném.

A piroslampionos szandolin jó ideig 
sarkában volt a kis hajórajnak, aztán 
egyszerre, sebes ívben, irányt változta
tott, gyorsan futva a tó közepe felé, a 
vak éjbe.

— Nem jól megyünk, — hová visz? 
— kérdezte a leány megszeppenve.

— Meglássa . . .
Horváth fölemelte evezőjét és egy jó

kora csapást mért a piros lampionra. Az 
izzó tüzlabda sisteregve merült a vízbe. 
Sötétben maradtak.

— Horváth, mit akar?
— Most már az enyém vagy, kis bo

szorkány . . .
A leány felszökött helyéről.
— Megbolondult?
— Még kérdi? Elég soká bolondított.

Vagy két évvel ezelőtt történt, hogy 
Horváth eljegyezte magának Zsollár
Olgát.

A dolgot a szülők igazították el, jófor
mán a gyermekek tudta nélkül. Az öreg 
Zsollárnak szüksége volt egy jónevü vő- 
re. A pénznek bőviben volt: gabonával, 
házhelyekkel, katonai szállításokkal és 
vicinális vasutakkal töméntelen vagyont 
gyűjtött, hanem arra, hogy jó hírnévre 
tegyen szert, már nem akadt ideje.

Az öreg Horváthtal meg másképp ál
lott a dolog. Nagynevű ember volt, egye
temi tanár, akadémikus, főrendiházi tag, 
meg sok más egyéb. — Ifjú kora óta 

minden idejét arra fordította, hogy rend- 
jelgyüjteményét szaporítsa: volt is vagy 
két frakkra valója, kezdve a portugáli 
Megváltó-kereszttől egészen a perzsa 
oroszlán-csillagig. Ily körülmények közt 
nem csodálható, ha nem ért rá vagyont 
gyűjteni.

Egész Budapest rendjén való dolog
nak találta, hogy ez a két emberfia ösz- 
szeházasodjék, sőt a jegyeseknek sem 
volt kifogásuk egymás ellen. A vőlegény 
már túlesett ama bizonyos viharos szen
vedélyen, amely állítólag minden férfi 
lelkét felkorbácsolja egyszer, a leánynak 
pedig még iskolás korában sem voltak 
romantikus ábrándjai. Józan, okos em
berek voltak, akik jókedvű megadással 
törődtek sorsukba. Nem akartak komé
diát játszani, nyíltan bevallották egy

másnak, hogy nem szeretik egymást, de 
rajta lesznek, hogy tűrhető viszonyban 
éljenek. Különösen a leány volt okos. 
Igazi örmény vér. Barnazománcos gam- 
bec-arccal, göndör hajjal, finom hajlású 
orral, ravasz, fekete szemekkel, ajka 
szélén fel-felvillanó mosollyal, amely
ben volt sok szeretetreméltóság, meg 
egy csepp impertinencia. Alacsony, kar
csú, gömbölyű.

A vőlegény kezdetben ritkán látoga
tott el menyasszonyához, később gya
kori vendég lett, végül teljesen ott re
kedt. Valami kordiális barátság fejlő
dött ki közöttük. Ennek a révén rossz 
élceket faragtak egymásra, csipkedték 
egymást. Később, ha nagyon jó kedvük 
támadt, dulakodásba keveredtek. Ha 
aztán Zsollárné megbotránkozott neve
letlenségükön, Olga lihegve simította 

rendbe kuszáit haját és nevetve mondta: 
Árpád bolond!

Egy kellemetlen esemény jött közbe: 
az öreg Zsollár belement valami vak
merő spekulációba, amellyel milliókat 
akart keresni és amelyből az lyukadt ki. 
hogy elveszített vagy egy félmilliót. A 
veszteség leverte lábáról: kitudódott, 
hogy nagy ingatlan vagyona van ugyan, 
de a vagyont óriási adósságok terhelik. 
Zsollár csődbe került és örülhetett, 
hogy ép bőrrel szabadult a kriminális
ból . ..

Az eljegyzés természetesen fölbom
lott. Olgának volt annyi tapintata, hogy 
maga tette meg az első lépést.

— Nem akarok nyűg lenni a maga 
nyakán, de különben sincs értelme a 
dolognak. . . Egyikünknek sincs sem
mije, pedig egyikünk sem született sze
génységre . . . Magának úri kedvtelései 
vannak, én meg szeretem a szép lakást, 
meg a drága ruhákat. . . Abban a bizo
nyos mesében, a boldog szegénységről, 
nem hiszek. . .  Menjen, talál maga még 
elég jó partit, — ami pedig engem illet, 
bízza csak reám, megtalálom én azt, 
amire szükségem van ..  .

Kezet fogtak, elváltak. Mint jóbará
tok váltak el. Horváth sajnálta is a dol
got, — hogyne! mikor már úgy meg
szokta Olga csipkedéseit és azokat a mu
latságos délutáni marakodásokat. ..

Horváth utazni ment, Olga pedig kez
dett anyjával bálokra és fürdőhelyekre 
járni. Jó  ideig eredménytelenül, — Zsol
lárné azt állította, hogy ennek csak Olga 
az oka, mert nem bátorítja gazdag ud
varlóit, — végül azonban a tóparti für-
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döben megismerkedett Nesztor úrral, 
egy milliomos új nemessel. Most már 
csak Olgán állott, hogy Nesztorné le
gyen.

Az Anna-bált tartották az este, ami
kor Olga megint összetalálkozott vőle
gényével. Váratlanul jött, senkisem tud
ta, hogy honnan. Mosolyogva járt-kelt az 
uszályok közt, aztán táncra kérte a 
leányt, mintha mi sem történt volna 
köztük.

Keringő közben megszólalt, suttogó 
hangon beszélt:

— Olga, meggondoltam a dolgot. Nem 
jól van ez így! Nem tudok én maga nél
kül élni, megpróbáltam, de nem lehet. . , 
Kergesse pokolba ezt a Nesztort és le
gyen a feleségem . . .

Később karonfogva sétáltak a terem
ben.

— Legyen esze, barátom, — kérlelte a 
megszeppent leány, — ne tegye magát 
nevetségessé . .  . Mit kezdjünk mi ketten 
egymással? Két koldus! Ne rontsa a 
dolgomat. . .  Aztán, ha magamra nem is 
gondolnék, már magáért sem tenném . . 
Nem tehetném, büszkeségem tiltja . . .

— Ne beszéljen így, tudom, hogy sze
ret!

— Én, — magát?
*— Maga, — persze, — hiába tagadja!
Olga fölkacagott.
— Kedves barátom, eddig józan em~

maga is egyike azoknak, akik mindenkor 
ostobaság elkövetésére készek . . . Nagy 
szerencse, hogy van egy okos barátnője, 
aki megóvja önt élete legnagyobb osto
baságának elkövetésétől. Isten önnel!

Horváth kellemetlen meglepetéssel 
pillantott utána.

A négyes után Nesztor azt indítvá
nyozta, hogy rendezzenek egy velencei 
éjt a tavon . . .

*
A leány felszökött a helyéről.
— Megbolondult?
— Még kérdi? Elég soká bolondítoti. 

Hanem üljön le, a csónak fölbillen!
Olga kedvetlenül ült vissza helyére.
— Legalább mondja meg, mit szándék

szik velem tenni?
— Fogva tartom reggelig, akkor visz- 

szaadom anyjának. Addig már annyira 
kompromittálva lesz, hogy a világ sem
miféle Nesztora feleségül nem veszi.

Olga tréfára akarta fogni a dolgot, 
mikor azonban Horváth néma és nyu
godt maradt, kicsit dühbe jött.

— Lovagias dolog ez?
— Jóvá teszem hibámat és feleségűi 

veszem. Nem is mondtam még: tegnap 
kineveztek fürdőigazgatóvá, a tóparti 
fürdő igazgatójává, — háromezer forint 
fizetés!

Olga nem felelt.
Horváth bevonta evezőit és a csöndes

get felé sodorta őket, a víz fölé hajló fák 
lombos alagútat alkotlak fejük fölött. 
A távolból halk énekhang hallatszott. ..

Vagy egy félóra telt el. Olga lehaj
totta fejét tenyerébe, talán maga sem 
tudta miért, de kedve kerekedett, hogy 
egy kicsit sírjon ..  .

A báli belépő lecsúszott válláról; fe
detlen karjára egy szúnyog szállt. Észre 
sem vette. A szúnyog aztán boldog züm
mögéssel szállt tovább, mintha becsípett 
volna az édes vértől . .  . Horváth meg
fogta a leány kezét, ő is meg volt in
dulva.

— Ne sírjon, Olga. — Aztán halkab
ban tette hozzá:

— Háromezer forint, hatszáz forint 
lakáspénz és a faátalány!

Velőtrázó fütty hallatszott, — a Melu- 
zina zöld lámpással az orrán, a sziget 
felé közeledett.

Egy nagybajuszú, öreg harcsa fölijecit 
álmából és kíváncsian fölbukkanl a tó 
tükrére. Csodálkozva látta, hogy a fák 
árnyékában ringó ladikon két emberfia 
ül, szorosan egymáshoz simulva, némán, 
mint az egérkék. A ladik mellett egy 
zöldszemü szörnyeteg halad el, siste
regve és füttyentve, fején pedig egy váli- 
rojtos admirális áll, aki teli torokból 
ordítja:

— Hó, hollá, hó!
A leány meg mintha csöndesen ká

belnek tartottam, de most látom, hogy \ árnak engedte át a csónakot. A tó a szi-j cagna.

Öt év . . .
Irta: Bozzay Margit.

A tükör előtt ült és az arcát nézte . . . 
Friss, üde volt, mint egy fiatal lány. 
Hamvas, mint a barack és ragyogóan 
szőke, de a szemében valami meleg, asz- 

szonyos szomorúság égett.
— Félek, — mondta csüggedten. — 

Mindennap jobban félek. Nem a ma-ért, 
hanem a holnap-éri . . .  A holnapért, 
amikor talán fáradt lesz az arcom és ta
lán a hajam is elveszíti a ragyogását. . . 
— Lehervadt a feje . . .  — Hiába . . 
nem tudom elfelejteni azt az öt eszten
dőt, amely az én mérlegemet súlyosbítja.

Közelebb húzta a tükröt és élesen, 
hosszan, kutatóan nézte az arcát.

— Harminc esztendő . . . Fiatal va
gyok . . . Fiatal . . .  De . . .  de ő még 
fiatalabb . . .

Lehunyta a szemét és a lehunyt szem- 
pillája mögött az urát látta . . .  A fiatal 
urát, a ruganyos, diadalmas szépségével, 
a ragyogó, fekete fejével és az erővel, 
amely a szavaiból, a mozdulataiból 
árad . . .

— Szeret . susogta maga elé. — 
Ma még szerel , . Hiszen méltó párja 
vagyok. Hiszen ma nem látszik még az 
öl esztendő, amely éket vert közénk. Ma 
még nem . . . De holnap . . . holnap

után . . .  tiz év múlva . . .  A szája 
megvonaglott. -  Megvárjam? Megvár
jam amíg hanyatlani kezd a nap és szür
keség borul az életem fölé . . .? Meg
várjam amíg hűvösebb lesz a szája és a 
keze ritkábban simogatja a hajamat?

Megrázta a fejét. — Nem . , . Mindent. .. 
csak azt nem . . .

A szeme fölnyilt és meleg, elborult 
szomorúsággal nézett a tükörlap fölé . . .

A két finom, karcsú válla összereme- 
gett és az ujjai egymásba kulcsolódtak.

— Szépen kell elmenni . . . Szépen . . 
Olyan szépen, hogy szivárvány marad
jon utánam és, hogy netudjon elfelej
teni soha . . .

Az órára nézett,
— Kilenc óra.
Megnyomta a csengőt.

— Erzsi . . . Az úr ma csak tizenegyre 
jön haza. Kérje a nevemben, hogy íeáz- 
zon egyedül. Nagyon fáradt vagyok, le
fekszem. És adjon egy pohár vizet, hogy 
az altatómat bevehessem.

Mikor a lány kiment, az előkészüle
tekhez látott. Megkefélte, beillatosította, 
elrendezte a haját és csipkés háló kön
töst vett magára . . .  A lábai kicsit ros

kadozva vitték , . . Sietett . . . Félt, hogy 
meggondolja magát és hogy elveszíti a 
lendületet, amely elhatározásra bírta.

— Nem . . . nem . . .  — szorította ke
ményen egymásra az ajkait. — Csak azt 
nem . . . Csak meg nem állani az úton, 
csak vissza nem fordulni a cél előtt . . .

A szekrényhez lépett. . .  A fehérne
műé k közül kicci, lapos dobozt vett elő. 
Felnyitotta . . . Csillogó, fehér por volt 
benne . . .  A keze remegni kezdett . . . 
Az urára gondolt. Az urára, aki tizenegy 
órakor repülve siet haza hozzá s aki 
tizenegy órakor már csak a kihűlt testét 
szoríthatja a karjai közé.

Leroskadt a szőnyegre . . .

— Élni . . . élni . . . veled . . . éret
ted . . .  — zokogta befelé és reszketve 
nézett a kezében megsímuló kis dobozra. 
— De nem lehet . . .  Öt év . . .  öt hosz- 
szú . . . hosszú esztendő . . . Nem . . . 
nem öt . . . — sikoltotta. — Mindig . .. 
mindig több . . . Hat . . . nyolc . . . tíz . . . 
tizenöt . . .

Felállt . . . Az arca elsimult és a ke
zében nyugodtan, reszketés nélkül fe
küdt a kis fehér doboz. Az éjjeli szek
rényhez lépett. A pohár vízbe lassan 
beléhullatta a fehér port . . . Lehunyta 
a szemét és a kezét összekulcsolta a 
szíve felett. Imádkozott . . . Azután le
roskadt az ágyra. Felemelte a poharat... 
Soká . . . nézte . . . Addig nézte, amíg 
a szemét el nem borította a köny s amíg 
a könyfüggöny mögött ki nem bontako
zott előtte az ura gyönyörű, fekete feje.. 
Akkor hirtelen az ajkához emelte és ki- 
itta az utolsó cseppig . . .

— Halálosan szeretlek . . .  És . . .  és 
elmegyek, hogy a tiéd maradhassak, 
susogta elborult szemmel, amikor a 
párnára hanyatlott a feje.

Tizenegy órakor az ura megállt az 
ágya előtt . . . Vigyázva, lassan végig- 
símított tömött, ruganyos haján és bol
dog örömmel nézte a tompa lámpafény- 
bein' fürdő szép, nyugodt arcát . . .

— Maradj . . . maradj mindig ilyen
nek, hogy mindig szerethesselek . . . 
susogta lágyan és megigazította az örök 
alvó asszony felett a sárga selyem- 
takarót . . .
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A kocsi megállóit a ház előtt. Egy úr 
szállott ki a kocsiból. Fiatal úr volt, elő
kelő, gazdag, álmos fiatal úr. Nadrág
zsebbe nyúlt, hogy kifizesse a kocsit. 
Mindig egy halom mindenféle pénzt tar
togatott a nadrágja zsebében. Álmosan 
nyúlt a pénz után, kimarkolt egy csomót, 
odanyomta a kocsis kinyújtott tenyerébe. 
Ami még a kezében maradt, egy fáradt 
és unalmas mozdulattal visszacsusztatta 
a zsebébe. Egy pénzdarab ekkor lehullt 
a földre. Vidámat pendült, a fiatal úr 
utána nézett, de nem is látta a pénzt, 
nem is érdekelte, vette a kapukulcsát, 
bement a házba. A kocsis nagyot kö
szönt utána, de félszemmel a földre fi
gyelt. Hallotta, hogy pénz hullott, sze

rette volna azt is megkaparintani, de 
nem látta sehol. Leugrott a bakról, tü
zetesen megvizsgálta az utat a kocsi kör
nyékén, de a pénzt nem látta sehol. Na
gyot káromkodott, vísszaugrott a bakra, 
közécsapott a lovaknak, a kocsi meg

indult.
A pénz, amely a földre hullott, egy 

arany volt.
Fiatal, szép és jókedvű arany volt 

ez, lekoppant a földre és nagyot kiál
tott örömében: szabadnak érezte magát. 

Fiatal kora dacára, sokat ült tárcák 
börtönében, zsebeknek sötét zugában: 

most nagyot lélegzett, egyet ugrott és 
szaladni kezdett. Nekifutott az utcá
nak: hej szabad az út! s pihenten el
iramodott.

Elhagyott, csendes volt az utca és az 
arany szaladt.

Már hajnalodott akkor, a háztetők 
fölött violaszin gyöngyökben játszotta 
keleti ég, néhány korai ember balla
gott álmosan a járdán. Nem vették ész
re az aranyat, amely szaladt vígan s 
maga sem tudta, hová.

Egy munkásember látt meg őt, egy 
János nevű 'ember látta meg először, 
amint átvágott az utcán. Az arany ott 
gurult el a lábai előtt. János nagyot 
nézett s utána bámult. Megdörzsölte 
a szemeit. Tisztán látta az arany fényes 
kis testét, amint csillogva-villogva, 
johbra-balra ingadozva, de kitartóan és 
fürgén gurigázott a járda közepén.

— Ejha, — gondolta János — ezt 
elcsípjük.

Szerszámos-zsákját a vállára kapta 
és utána eredt az aranynak.

János fiatal, erős, szép ember volt, 
józanfejű, derék munkásember, épp az 
imént csókolta meg odahaza apró fele
ségét meg az álomszagú kis fiát eljöve
tel előtt. Jókedvű volt, a jó friss haj

nalban s most az arany még jobbked- 
vübbé tette. Csinos dolog lesz találni 
egy ilyen aranyat, majdnem egy heti 
keresmény . . . Kisfiának vegyen belőle 
valamit vagy az asszonynak?

De az arany csak szaladt és mintha 
nem akarná, hogy az ember utolérje őt.

János előbb csak nagyokat lépegetett, 
de a hosszú lépései nem bizonyultak 
célravezetőnek. Mintha egyre nőne a tá
volság közte meg a pénz között . . . J á 
nos nekiiramodott, gyenge szaladással 
előbb, aztán mindig gyorsabb és gyor
sabb szaladással s nem vette le szemet 
az aranyról.

Az arany futása pedig azonképpen 
lett gyorsabbá, amint az ember sebeseb
ben szaladt utána.

S úgy tűnt fel Jánosnak, hogy az 
arany mindig messzebb van, az arany 
gyorsabb, mint ő. János szaladt és azon 
gondolkozott, hogy nem érti ezt a dol
got. Ezt az elgurult furcsa pénzt egy
két lépéssel le kellett volna fülelni. 
Micsoda bolond erő hajtja ezt a lelket
len pénzdarabot, hogy meg nem áll és 
ilyen vígan űzeti magát.

Eleinte jókedvvel gondolkozott ezen 
a futó János, de minél tovább szaladt 
és minél kevésbbé értette a dolgot, an
nál bosszusabb lett. Különösen, mikor 
látta, hogy némely járó-kelő meg-megáll 
a járdaszélén s nézi őt: a percek óta sza
ladó embert, aki egy láthatatlan pontra 
szegezi a szemeit. . .

— Hahó, hát te tán megbolondultál?
így kiabált Jánosra valaki az utcasar

kon. János odapillantott, munkatársa 
volt, József, a részeges. Sosem szerette 
ezt az embert. Most eléje ért.

— Hová szaladsz, hé?
János foghegyről odakiáltotta:
— Nagyanyám árnyékát kergetem, 

nem látod?
S szaladt tovább.
De Józsefet különképp érdekelte a 

dolog, nckiloholt ő is, utolérte Jánost. 
Csendesen és jóakaralulag mondta:

— Ha valami baj van . . .  ha kerget
nek és baj van . . .  hát számíthatsz rám.

János szaladt, mereven nézte ott elől 
az aranyat és a szívét átszorította kicsit 
valami. Ez az ember, ez a részeges sem
miházi, ez itt észre találja venni, hogy..

És valóban észre is vette. Nevetett 
egyet, borizüen, rekedten és csak annyit 
mondott:

— Ohó — és most már szaladt vele 
ő is.

János oldalt nézett Józsefre. Lihegve 
mondta:

— Ez én láttam meg először . . .
A másik sokáig nem felelt. Csak fu

tott az oldalán. Nagykésőn mondta:
— Aki előbb utoléri, barátom . . .
János nagyszerű lendületet vett; úgy

Itászott, az arany már csak egy ugrás- 
nyira van tőle. De ebben a pillanatban 
az arany is pendült egyet, most egy per
cig nem látszott, azután egyszerre 
megint feltűnt, mintha jókora egérútat 
nyert volna, már ismét jóval messzebb.

Kiértek az utcából, ki a városvégre. 
Jobbra-balra nagy mezők nyúltak. A 
nap is eltűnt és mérges-forróan tűzött 
rájuk.

Mi hajtja ezt a rettentő pénzdarabot, 
hogy nem lehet elfogni?

János most arra gondolt, hogy rémsé- 
ges ostobaság, ez a veszett váglatás egy 
ilyen ördögi és érthetetlen pénzecske 
után. Elkésik a munkából, felírják, meg
büntetik s még tán nagyobb bajok is le
hetnek. Amellett úgy kifárasztja majd 
ez a rohanás, hogy még dolgozni sem fog 
tudni ma tisztességesen. Érdemes ez?

Az aranyra ráragyogott a nap, gúnyo
san, vigyorogva csíllámlott, olyan volt, 
mintha a sárga, nyújtott, éneklős, csá
bító és dühítő hangját is hallaná az em
ber: hiv . . .

Jánosban dühödt érzés lobogott fel. 
Hát most hagyja abba, most eressze cl, 
mikor itt negyedórája hajszolja már ma
gát utána? Akkor itt hagyja most ennek 
a másiknak? . . . Ökölbe szorította ke- 
zeti. Nyomja a vállát ez a bitang szer- 
számos-zsák . . . József itt rohan mel
lette, megelőzi; ez előbb utoléri azt a 
pénzt. . .

Kapta a zsákot és nekibőszülten vágta 
be messzire az árkon túl a mezőbe. 
Mintha egy vékony kis hang valahol fel
sírt volna: a szerszámok, a drága szép 
finom műszereid te szerencsétlen . . .

János vérbeborult szemmel, süketen 
dobta magát előbbre. József utána, ki 
már előtte járt.

S a két ember űzte tovább az aranyat 
és egymást a csendes mezei utón. A futó 
pénz színe, szaga, száguldása, elérhető: 
lensége vadakká és beszámíthataf h - 
nokká tette már őket.

János lihegett:
— Hagyd abba . . .  az a pénz enyém. 

Előbb megláttam, kell nekem
abba . ..

József nagyot szökött előre cs röhö
gött.

Jánosnak már úg : ett, hogy . J ó 
zsef és a pénz között lépésnyi távolság
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sincs már. József egy nagyot iélekzik ős 
utoléri. Az ő pénzét. . .

Rekedten hördült József után:
— Hagyd abba, te . . .  hagyd abba . . .  
József visszanézett fényes vörös arc

cal, vigyorgott. Győzelmesen bírta az 
iramot. Nagy csizmáival vágta fel a 
port a János orra alá.

János körülnézett. Senki sem járt az 
utón, a mezőn. A melle zúgott, fújt, a 
füleiben dübörgőit a csend. Érezte, hogy 
már nem bírja sokáig. József hórihorgas 
alakja idétlen rohanásban táncolt 
előtte. Jánosban egyszerre minden ver 
egy helyre futott össze: oda, ahol a ha
rag lakik az emberben.

A zsebéből kirántotta a kését. Hara
gosan és kétségbeesetten markolta meg 
A József széles, szennyes vállait nézte- 
Nem látja tőlük az aranyat. ..

Nekirugaszkodott még egyszer. S be
lecsapta kését a József válla alá. .Még 
fogta is a kést egy pillanatig, a tántor

gó futásban mintha támaszkodnék hozzá. 
József botlott egyet s elvágódott. Oldalt 
zuhant, belegurult az árokba.

Egyedül volt. Előtte a vidám és győz
hetetlen arany. Zúgó fülében hangokat 
hallott: „mindig jó ember voltál . . .  kis 
fiad van otthon .. . asszonyod . . . mit 
csináltál? . .. József!" S hörgött füleiben 
egy név: József, József . . .

S lassudni kellett. Érezte, hogy ereje 
fogy. Mindjárt tán abba is kell hagyni. 
Meg kell állani.

Csendesedett. És csodálatosképen az 
arany futása is csendesedett. Ott tán
colt most kényesen, lassan előtte a por
ban, sem távolabbra, sem közelebb, mint 
mikor megpillantotta.

Törölgette a homlokát, felgombolta az 
ingét. Lépegetett, azt is hollfáradtan. 
Az arany is mintha sétálna csak.

Gúnyosan vigyorodott el János. Arra 
gondolt, hogy most teszi magát, mintha 
sétálna csak. Aztán egyet ugrik s meg
csípi egy ugrással a gyanútlan aranyat.

Megpróbálta. De az arany is ugrott s 
újra messzebb került. Futni kezdett 
utána újra. Az arany is futni kezdett.

Gyalogút vágott le az országútról. Az 
arany áttáncolt a gyalogútra. Dombra 

kúszott az út. Az arany szaladt fel a 
dombon. János vörösen és rémülten, bő
szükén, alig lihegve már, utána . . .

Az arany már a tetőn pendült egyet 
és Jánost gyorsan fárasztotta a magas
ság. Mindig közelebb került. Jánosban 

új erők ébredtek. Utolsó erömegfeszi- 
tésre lihegte magát. A dombtetőig el
fogja!

Az arany már a tetőn pendült egyet és 
abban a percben már el is tűnt János 
szeme elől. János még egy erőfeszítést 
tett. De a tetőn elzuhant, kimerültén, 
félholtan.

S ekkor látta, hogy nincs is út tovább 
Túloldalon, meredek fal aljában úszik 

a folyó. Nincs tovább semmi sem, csak a 
víz. b a víz elnyelte az aranyat.

Megállott gondolatokkal, szétnyultan 
mint egy állat, patakzó verejtékben fe

küdt János a tetőn. És üres szemmel bá- 
mula a csendes nagy vizet, amely el
nyelte örökre az aranyat.

Irta: Kovásznay Erzsi.
Ott pihent a pádon az egyik, kicsi, rö- | A fekete szemekre kicsit megmámu- 

vidújjú, hófehér, párnás, mint a gyér- rosodva hullottak vissza a piliák. A sze
meké. Csak ha megmozdult vált azzá, ja még jobban összecsukódott s arca ró- 
ami igazán volt: ideges, hajlékony, ener- ■ zsaszínü lett a pillák alatt.
gikus asszonykéz,

Most felemelkedett, kinyújtott 
mutatott valamit.

Az idegek egész játéka indult meg, a 
hajlékony rózsaszínű ujjtól fel a gyön

Édes . . . édes . . .  — súgta felindui- 
lliial tan a férfi s ráborult egy csókkal a ver

gődő, kicsi kézre.
Csókolta végig a puha ujjakat, a hal

ványeres finom kézfejet, s a tenyér érzé-
géd csuklóig. Azontúl a leányosan göm- kény apró vonalacskáit.
bölyü kar formásán és mozdulatlanul 
maradt, mint a szobor.

A kéz, a kar folytatása, egy fekete 
szemű, villogó fogú asszony rákacagott 
a mellette ülő kékszemü férfira.

Nézze, kis egér . . .  közül û âmo  ̂ szólaltatott meg az ébredő éY-

Csókolta önfeledten, talán érzéki vá
gyak nélkül e pillanatban, a fétisimá
dók esztétikai gyönyörűségével.

De az asszonnyal lassan megszédült a 
világ. Minden osók újabb, erőteljesebb

Csaku|yan A kolostor romjai k u z u .  é k i s é g  b i l l e n t  ü i n  

az őszülő sziget rozsdás levelszonyegen ,
u Langolo ajakkalpici, helyes kis egér bujt előre. Meg

állt néha, figyelt, de nem túlságosan 
respektálta a hallgatag párt.

Apró szeme villogott, mint a drága
kő, első lábaival szájához tartott vala
mit s eszegette oly helyesen, kedvesen, 
mint egy miniatűr mókus.

A kékszemű férfi nem kacagott vissza. 
Kigyulladt tekintete végigkúszott az aŝ .- 
szony karján, fel a válláig s egy pillan
tással, egy akaratlanul mohó fellángo

lással perzselte végig az egész gyöngéd 
kis alakot.

A nő elpirult, zavarodottan fordult 
félre a heves pillantástól, és lehanyat
lott a karja. Keze újra rásimult a régi 
pad görcsös szélére, mintha támaszt ke-

goló ajakkal suttogta a férfi nevét.
Jobbja, ami ernyedten pihent eddig 

sötétkék ruháján, megmozdult védeke
zésre és megérintette véletlenül a másik 
arcát.

Az ember behunyt szemmel, erősen, 
szinte brutálisan bontotta szét a begör
bült ujjakat s az ellenséges indulatú 
két tenyérbe fektette ziháló, forró hom
lokát.

És a két kézben felébredt az asszony.
Hízelegve, babusgatva, anyásán simul

tak reá a lázas halántékokra, a dacos 
száj megindultan görbült puhára s a fe

kete nagy szemek gyöngéd pillantása kí
sérte a fehér ujjakat, amint lágyan si
mogatták a szürkülő, csapzott fürtöket.

resne, — még így is átvibrált rajta egy ! A férfi szemében, amint felemelte fe-
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A férfi keze idegesen simogatta a sé
tabot ezüst kutyafejét. Erős, inkább 
csontos, mint izmos finom kéz volt, hosz- 
szú újakkal, kicsit barna a napsütéstől 
Középső ujján sárgállott nagyon halvá
nyan a nikotinfolt.

— Cigarettafolt nélkül nincs igazi fér
fikéz. — Gondolta lesütött pillái alatt a 
nö. — Amelyiknek nincs, vagy nem do 
hányzik, vagy, — ami rosszabb egy fok 
kai, — pedáns.

És nézte lopva az idegesen mozgó 
osszú ujjakat, amelyek egyikén szépe*; 
fejlett topáz villogott.

A kéz megérezte a szuggeráló pillan
tást. Levált a bot fejéről, és hirtelen, 
mégis végtelen gyöngédséggel megfogta 
a kihivóan fehér kis kezet.

Az megrándult a pad kifényesedett 
szélén, aztán egyszerre nagyon, nagyon 
meleg lett és belesimult a férfiújjaK 
puha kosarába.

A másik férfikéz is odabátorodott; 
belekulcsolta bizonytalan ujjait az asz- 
szony lágy tenyerébe, mig a másik, a tu- 
pázos jobb apró gyöngéd simogatások- 
kal becézte a bársonyos kézfejet.

A nő ajka megmozdult, mondani akart 
valamit, lalán tiltakozni. Nagy fekete 
szeme rárebbent a férfire, — annak szür
késkék ragyogó pillantása felelt vissza, 
nem merészen, inkább alázatosan, ké
rőn. Es nagy, nagy szerelemmel , .  ,

jét, apró piros tüzek gyuladtak már ki. 
Nagy, égő fáklya volt az egész ember, 
forró lett a levegő körötte, remegő orr- 
cimpája, beszorított ajka részegen itta 
be a fölemelt karokból, a lágy kivágás
ból kicsapó asszonyillatot.

Két keze mint két útonálló ragadta 
meg a meleg vállakat. A szemében, a 

mozdulatban nem volt már semmi alá
zat, csak akarás.

Húzta, húzta mind közelebb az áttií- 
zesedett kis alakot.

Az asszonyon újra végigremegett a 
mámor megérzése. Hízelgő kis keze le

hanyatlott, ijedten megtágult a szeme, 
aztán remegve hunyta le pilláit.

Az ideges, erős férfikezek végigsiklot- 
tak a vállán. Egy szemvillanásig keblén 
érezte a Iehanyatló ujjakat, aztán de
rekára kapcsolódnak és viszik . . .  vi
szik . . . míg ajkának útját nem állja egy 
másik, forró, vágyakozó száj.

A csók nagyon soká tart. A kezek 
csöndes halványan pihennek, a férfié a 
nő hajlékony derekán, az asszonyé az 
őszülő hullámos férfifejen, bágyadtan, 
mint két szerelmes, fáradt, fehér ga
lamb . . .

A bolond kis egér egészen a lábuk 
latt mászkál. Szagolgatja a leesett csip- 

kekendőcskét. Két lábra állva figyel, de 
az egyik kis lakkcipő tétova halk mozdu
latára hanyat-homlok rohan a kövek 
közé vissza . . .



Istenítélet
Retten ültek Demeter úr várának ud

varán, Lambert, Demeter úr fiatal pap
ja, meg Madocs, az öreg szolga.

Leáldozóban volt már a nap. Madocs 
elnézte a lebukó piros testét és a söté
tedő világba a hegy mögül is eljövő su
garakat. A toronyból kiröppent egy ko
rán ébredő denevér és elsuhant a beszél
gető két ember feje fölött. Huhogott 
valahol egy bagoly is.

Az öreg szolga ránézett most az ifjú 
papra és ezt mondta neki:

— Hidd el, ifjú pap uram, nincsen a 
világon igazság és bizony mondom, a kard 
ennek az életnek a legokosabb beszéde. 
A kard teremti az igazságot.

A pap korholón csóválgatta meg a 
fejét erre a beszédre.

— Italos vagy, Madocs.
— Olykor megszállja az embert az 

őszinte beszéd bor nélkül is, pap 
uram. Lásd csak, a szegény igazabb, 
mint a gazdag; és vajmi sokszor a szol
ga az okosabb, nem az úr. Mégis a sze
génynek, meg a szolgának parancsol
nak, mert az urak kezében van a kard, 
és az a bíró. Azt mondjátok ti papok is, 
hogy így van ez az Isten akaratából.

— így is van, szolga. Az Ür rende
lése ellen támadsz, ha lázadói. Az 
igaztalan gazdagnak elvész a vagyona, 
az okos és bátor szolga pedig úr lesz 
maga is.

— Ránk hagyja mindezt az Űr, pap 
uram. Nem avatkozik bele ő sem az 
urak, sem a szolgák dolgába.

Lambert feddőn emelte fel a kezét.
— Vigyázz, ember! Nem hallottad az 

istenítélet csodáját? Az Úr nem hagyta 
el az igazat, csodát tett szombaton egy 
leány mellett. Sértetlenül lépett át egy- 
szál ingben az a pörbefogott leány a 
lángon és a viaszkba mártott ingéről 
sem olvadt le egyetlenegy csepp sem. 
Keményen maradt az ing.

— Láttad ezt, pap uram?
— Tamás módjára hitetlenkedel, te 

szolga. Megvernélek azért, ha nem len
nél igen kedves cselédje urunknak. 
Tudd meg hát, ha magam nem is lát
tam, látta és írásba mondta a káptalan
nak a pristaldus.

Madocs szelíden nézett Lambertre. 
Mosolygósain.

— Fiatalember vagy még, pap uram! 
A fiatalság könnyen hisz.

Lambert haragos lett.
— Az ördög szállt meg, vén szolga, 

vagy mi egyéb van ma veled?! Szólani 
fogok Demeter úrnak az istentelensége- 
idért!

Nem felelt erre az öreg. Elnézett, va
lahova messze. Mosolygott csak a tiszta 
szemével.

Lambertet bántotta ez a mosolygás. 
Arcát harag szigorította visszautasítóra.

Az öreg észrevette a pap haragját. En
gesztelőén szólt:

— Hallgass meg, pap uram . . . Hall
gass meg, olykor az ilyen szolgától is

Irta: Kilián Zoltán.
tanulhat a pap . . . Demeter úrhoz mei> 
oda ne menj ebben a dologban, mert 
olyan igazságot kapnál, amilyet igazán 
nem akarsz . . .  De hallgasd csak, amit 
elmondok.

Abban az időben, mikor az édesanyád 
kislány lehetett még, egyszer igen meg-! 
döngette ám a káptalan falát buzogányá
val Demeter úr. A fiát fogták be akkor 
a papok, hogy pogánykodott volna De
meter fia Gecse úr. Szörnyű volt urunK 
haragja, ne kívánd, Lambert uram, hojvy 
valaha is meglásd így.

Gecse úr nem vallotta azt a bűnt 
amit mondtak rá. Ordaliát rendeltek 
ezért a papok; azt szabták ki reá, hogy 

tüzesített nyílvesszőt vigyen kilenc lépés 
hosszat: ha megég a keze, bűnös az or- 
dalia szerint. Akkor pedig Demeter úr 
minden ítélete hiábavaló lett volna.

— Szolga nem vihette volna Gecse ür 
helyett a vasat? — kérdezte Lambert, 
félbeszakítva az öreget.

— Vihette volna. Hogyne vihette 
volna. De azért csak Gecse úr lett volna 
bűnös, akár maga, akár szolgája viszi.

Hitte-e, nem-e Demeter urunk, hogy 
bűnös a fia, azt meg nem mondhatom, 
pap uram. Hanem azt az egyet minden 
bizonyossággal tudta, hogy megég annak 
a keze, aki megfogja a tüzes vasvesszőt. 
Ilyen volt Demeter úr, szállj vele ezért 
perbe, pap uram, ha van hatalmad.

— Mondd tovább, — felelte szárazon 
a pap.

— Mondom, pap uram. összeszedett 
akkor valamennyőnket szolgáit Demeter 
úr, hogy mennénk másnap a falakra és 
hozrciánk ki ordalia nélkül Gecse kis 
urunkat. Tudtuk, hogy mienk az igazság, 
mert annyian voltunk, mint a fa az er
dőben.

Azon az estén azonban eljött hozzám, 
Demeter úr fegyverhordozó szolgájához 
az a pristaldus, aki a földi rendet telte 
az ordalia körül. Mondta, hogy boroz
zunk.

Boroztunk.
— Bolond az urad, szolga, — szól ne

kem a pristaldus egyszercsak kupaürít- 
getés közben.

— Miért mondod bolondnak?
— Ha haddal jön a papokra, leverik. 

A papok erősek és mellettük van a ki
rály úr is. Akkor pedig elpusztul De
meter úr is, meg a fia is.

— Igazad van, pristaldus, — hagytam 
helyben a szavát. — Hanem ha Gecse 
úr keze megégne? Mert Demeter úr csak 
abban az egyben hisz, hogy a tüzesvas- 
lól a vivő keze megég. Mi segít itt, pris
taldus uram, ha nem a kard?

A pristaldus nem felelt erre.
Ittunk.
Egyre többet ittunk és im egyszerre 

csak megszólal ám a pristaldus.
Ezeket beszélte:
— Volt két izraelita egykoron. Pei- 

lekedésben álltak ezek, és még mielőtt

meglett volna az igaz>ág, a fürgébbik el
ment a bíróhoz.

— ítélj a javamra, hatalmas 1 ró. 
Meghálálom.

Szörnyű haragra gerjedt erre a :*zóra 
a bíró.

— Megöletlek, gálád izmaelita.
Az izmaelita lehajolt és megcsól.iBa 

a biró saruját.
— Mely boldogságodra lenne va’.i- 

mely halott izmaelita, hatalmas uram7 
Száz vert aranypénzt adok, ha nem e«; 
gém, hanem a másik izmaelita igaziágát 
ölöd meg.

A biró elnézett az izmaelita feje fö
lött. Az pedig zacskót vett elő az övé
ből és a száz aranyat odaszórta szó
szólónak a biró elé. Új veretű volt mind 
az a sok pénz, egyik felén a király úr, 
másik felén fegyveres hadiember volt 
rajta kiverve.

Nézte a biró egydarabig, aztán igy 
szólt:

— Quis potest resistere tót armatis? 
(Ami, mint tudod pap uram, annyvt

tesz: ki tudhat ennyi fegyveres ember
nek ellenállni?)

Csoda-e, Madocs, hogy száz fegyveres 
ember legyőzött egy fegyvertelent?

Ezeket mondta az ordaliák pristal- 
dusa és meghagyta nekem, hogy Deme
ter úr is hallja meg tőlem.

Demeter úr nevetett, mikor elmond
tam a pristaldus történetét neki.

— Mink csak majd a magunk képében 
teszünk igazságot, Madocs szolgám. A 
fegyveres ember sárga képével csak az 
izmaelita keresi. . .

És hajnalban kiszedtük a pristaldus 
kezéből Gecse comest.

Máig sem támadt bajunk érte, és ez
után aligha támad már, mert Gecse úr 
nádorispán lesz hamarosan.

— Jelentsd hát urunknak, amit 
akarsz, pap uram.

Lambert felkelt. Elballagott a vár ká
polnája felé.

A világ rendbe és megnyugvásba nem 
szedhető zavaros dolgain tűnődött: a 
mai, romlott világot kárhoztatta s a régi, 
egyszerű, szelíd világot kívánta helyébe,
■ üm im im iim iiiim iH m m iiiH an.

Nyár
Mi már a tengert nem látju'k soha.
Nekünk a tenger látomás marad, 
melyre olasz-kék menny ont sugarat, 
elérhetetlen part, hullám-csoda.

Itt nem fogadnak bókos pálmafáik, 
pártázatos fehér kastély helyett 
mogorva templom vár a víz felett, 
falusi fűz, falusi árvaság.

De ez a nagy folyó, látod, tied, 
sugaras Lidod, zúgó tengered, 
s ez a hömpölygő dallam, lásd, enyém —

És este kinyitom az ablakom 
és a históriát hallgatom: 
egyetlen transsylvan hösköltemény,

Aprily Lajos
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Battlay Géza Ovidius-forditása
— Ismerteti: Pintér Jenő. —

(Tördelési hibából a június 1. cs 15. szó 
között 3 versszak kimaradt. A jún. 1-én 
jelent 13—14. szám 362. oldalán közölt 
után az alábbi három versszak olvasandó.)

Hajlított volt a kürt. Hosszában 
Mind szélesebbre változott.
A kagylóforma görbületben 
A hang rikoltva harsogott.
A hullámok akárhogy zúgtak;
E kürtbe hogyha belefújtak,
Meghallotta a hangokat 
A napkelet, a napnyugat 
S megfútta Triton k a y 1 ók űrijét. 
Harsogtak érces dallamok;
S c dallamokkal azt üzente: 
Hátráljanak meg a habok.
S a sok folyó, kit hangja ért,
Medrébe tüstént visszatért.

Partja volt ismét a tengernek.
Medrén szelíden folyt az ár,
Leapadlak a bősz hullámok,
A hegyeket láthatni már.
Föltűnt a föld. Sok éj — nap mulv*.
A fatetök fölbuknak újra —
És zöldéinek mint egykoron;
Híg sár tapad az ágakon.
Uj élet ébredt földi tájon.
S midőn üresnek látta azt 
Deucalion, bár fájó szívvel 
Fojtott magában sok panaszt,
A csöndet végre megtöri 
S Pyrrhához szólva, szól neki:

„Nővérem! Édes feleségem!
Egyetlen asszony, aki él.
Törzsemből sarjadt földi párom.
Te véremhez rokoni vér.
Kiket a nászágy vont egymáshoz.
Lám, össze most a pusztulás hoz.
Merre a földi téreken 
A nap lenyugszik s íölmcgye.-,;
Egyedül, im, mi kelten élünk 
A többit ár sodorta el.
Ah, érzem, még ezer v;s/.éliv:l 
Nekünk e helyt dacolni kell;
Feleltünk lám a fellegek,
Mik vízárral ijesztenek*'

(A június 15-én megjelent 15—16. szám 41 
oldalán közölt résznek az alábbi a folytatása:)

Midőn a Nílus két ágával 
Régi medrébe visszatért,
S a nedves földnek lágy iszapja 
Újra szilárd lett és beért:
A földműves serény ekéje 
Gyakran veteti a föld színére 
Oly állatot, mely egykoron 
Nem élt a földi tájakon.
Sok még csak félig volt teremtve 
Egy-egy tag még hiányozott.
Egyazon testben egy tag élt már 
Amíg a másik nyers, halott.
A mily fenséges és csodás:
Lassú munka az alkotás.

Ha langy meleg s teremtő nedvek 
Vegyülnek cl: élet fakad,

■nők E kettő együtt a teremtés, 
reg- Mely minden lénynek éltet ad. 
ré:-z Harcol a víz az égi tűzzel,

Halált e kettő együtt űz el.
S harcukból forró gőz fogan;
A nemzés titka adva van.
Éppígy a sáros, iszapos föld,
Melyet melenget napsugár,
Sok fajnak adott újra éltet 
És több új fajt teremte már; 
Sárkányt, kígyókat, férgeket,
Soha nem látott szörnyeket.

Kígyó volt Python. Mérges sárkány. 
Mint 'hegyorom, a teste nagy,
Ó Python, te is most születtél,
Ki földi táj borzalma vagy!
Tegzes Apolló megsokalta,
Hogy annyi élő lényt felfalt a 
Sárkány, s magába fölteszi:
A sárkánykígyót megöli.
S mellyel addig csak szarvasokra 
Vadászott, vette fegyverét:
A fürge röptű sok nyilat mind 
A szörny testébe lőtte szét.
S mint forrás fönn a bércfokon 
Buzog ki vére vastagon.

És hogy a szörnyet így legyőzte 
S ennek emléke meglegyen:
Baijnok játékot alapított 
Pythia néven e helyen.
Ki hírt és dicsőséget áhít;
Versenyre kelt az ifjúság itt.
Hajt, aki a hajtáshoz ért.
Más a futással nyer babért
Bár ekkor nem volt még borostyán
Hogy ékesítsen homlokot;
Ám megtevő a tölgylovél is,
S kik elnyerők, beh boldogok! 
Dicsőség, hírnév, jutalom —
A cser a büszke homlokon.

Daphne.
A nagy Phoebus első szerelnie 
A pénousi Daphne volt.
Buszúból tette ezt Cupido,
Ez a történet nem koholt.
Délius, büszke még fölötte 
Hogy a sárkányt minap megölte, 
Meglátta Venus gyermekét,
Amint fölhúzta fegyverét.
„Bajnoki fegyver nem való” — szólt 

*‘ „Válladra könnyelmű gyerek.
Reám ez sokkal jobban illik,
Csak hőst illetnek fegyverek.
I'edd le a tegzed, ijjadat —
S ne pazarold a nyiladat.

í ásd, én már régen megtanultam 
Lőni a nyíllal gyors vadat.
Sok ellenséggel elbántam már.
A szörnyű Pythont a minap 
Rengő hasával célba vettem,
Sok nyíllal földre terítettem,
Lásd, csacska gyermek, énnekem 
Nem újság már a győzelem.
Gyújts bár nagy, égető szerelmet 
A fáklyáddal mit bánom én! — 
Csak karodat, amely még gyönge 
Ne edzedd hősök fegyverén.
Lásd be, hogy tetted csacska volt,
S dicsőségünk ne bitoroldI"

És Venus fia szólt eképen:
„Ó Phoebus! Hö:i fegyvered 
Mindenkit eltalál. De mégis 
Az enyém néked ád sebet.
S bár híred nagy, s nyilad ha lőtted, 
Mindenki meghajlik előtted,
Ez egyet higyjed el nekem:
Nagyobb az én hírem — nevem."
És szólt. És kiterjesztvén szárnyát 
Haragos szívvel messze száll:
Majd földet ér a lombbal ékes 
Parnassus hegy szikláinál.
Elővesz két hegyes nyilat,
Mely ösztönt kelt és vágyakat.

Az egyik elfojt gerjedelmet,
A másilk ébreszt vágyakat.
A vágykcltő nyíl aranyos volt.
Hegyes végéről tűz fakadt.
Másiknak, mely a vágyat oltja,
A vége ólomsúlytól tompa.
S hogy elkészült Venus fia. 
Mestermü lett a két nyila.
És Ámor ekkor kézbe vette 
A tompa végű fegyverét,
S érzéketlenné tette véle 
A pénousi lány szívét.
A másik — fénylő — nyila meg 
Apollót szíven sérti meg.

Apolló tüstént lángra lobbant.
Daphne meg némán, hidegen 
Szerelmi szótól menekülve 
A berket bútta szüntelen 
Tanyája lett az erdő mélye,
Vadakat űzni szenvedélye.
S miként Diána, a szűzi,
A férfit messze kerüli.
Szalaggal vannak leszorítva 
Rendetlen, dús hajfürtéi.
Kérőit mind elutasítja. —
Ámor, Hymen nem kell neki.
A házasság, a szerelem —
Szívéhez mindig idegen.

Az atyja gyakran így szólt hozzá: 
Leányom, vöt adj már nekem!
Majd gyakran így szólt leányához:
Adj unokákat gyermekem!
Ám mint a farkastól a pásztor. 
Jobban félt a leány a násztól 
S ha erről atyja szóla még,
Arcán szemérem pírja ég.
S nyakát karjával átölelve 
Ajkán hízelgő szó fakadt:
Engedd, hogy én is szűz maradjak. 
Miként Diána szűz maradt!
Az atyja végre engedett,
Hisz lánnyal bírni nem leijei

Meglátta Phoebus s megszerette 
Tüstént a szűzi szép leányt.
Azt hitte, majd hajlik szívóra 
S övé lesz, amit megkívánt.
S mint napmelegtől ég a tarló.
Vagy mint sövény ég, hogyha gyarló 
Utas fáklyája gyújtja meg,
Mit elhajít, vagy ott feled:
Az Isten szíve épp így égett,
Be-léje lángolt hirtelen 
Forró, tüzes, kínzó, epesztő,
Vad, fékevesztett szerelem.
Nem érdekli más földi lény:
Csak szerelem, csak /vágy, remény.
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I.
Gyerekálmok úsztak az orvosság- 

szagú levegőben.
Piros sávokat húzott az alkony az 

égre. Fekete haját bontani kezdte az 
este. Sápadt rőt levelek röpködtek s 
az egész világ olyan volt, mint mikor 
homályos templomhajók orgonaszót 
visszhangzanak.

Benn a szobában is sötétedett. No
vember lehelt az ablaküvegre és gyá
szos szálakat feszegettek négy fal közé 
láthatatlan kezek.

Köd kavargott és árnyék hömpöly
gőit össze-vissza.

Az ágy úgy nézett ki, mintha száradt 
falevél úszott volna titkos vizű holdfé
nyes tavon. És az ágyból fehér viziró- 
zsa mosolygott elő, lázas, piros arccal.

Hosszú orvosságos üvegek nyújtogat
ták nyakukat.

Majd fodrozódni kezdett a homály. 
Kinyilt az ajtó. Lámpafény ragyogta 
be pillanatra a falakat. S az ajtó ke
retébe egy kis fiú árnyéka rajzolódott 
élesen.

Aztán megint fodrozódott a homály. 
Lusta, kövér karikákat vetett. Ismét be
sötétült.

— Te vagy az, Karcsi?
Vékony kislány-hang kérdezte. A le

vélágy mintha megbillent volna s a lá
zas, sápadt arc két szeme világítani 
kezdett.

— Én vagyok, Ilus!
Most már a fiú alakja is belemerült 

a homályba. Ringó titokzatosság ölelt 
itt mindent s a szavak is úgy hangzot
tak, mint békakurultyolástól zengő tó
parton/ a hullámcsobogás.

A kis fiú lassan közeledett a lány 
ágyához. Bátortalanul ment és lehetett 
hallani, amint a szíve dobogott.

— Hallottam, hogy beteg vagy, hát 
eljöttem — mondta alig hallhatóan. - 
Ugy-e, jó betegnek lenni?

— Nagyon jó. Nem is hiszed, Karcsi, 
milyen jó. De a legjobb mégis, hogy el
jöttél. Vártalak. Annyi szépet és fur
csát láttam. Szerettem volna neked el
mesélni.

— Hát itt vagyok most, meséld!
A fiú leült az ágy szélére. Arca az 

ablakkal szembe került. Elöntötte u 
fény. Sápadt, vértelen ajkán szomorú
ság ült. Fekete, nagy szemében köny- 
nyek.

— Add ide a kezedet — mondta a 
lány. — így ni. Most már elmesélem. 
De igazán nem tudom, hogy kezdjem. 
Nagyon furcsa dolog.

— Csak mondd el, Ilus.
A kis lány arca még jobban kipirult. 

Szeme még jobban világított.
— De nem nevetsz ki, úgy-e?
— Nem.
— Isten tudja, hogyan kezdjem. És 

ijedten meredt a szoba sötét szögle
tébe. De a fiú megszorította a kezét és 
folytatta.

— Hajolj közelebb. Ezt nem szabad 
hangosan mondanom. Titok, nagy titok. 
Mióta beteg vagyok, csupa titok van kö
rülöttem. Alig megy el a doktor bácsi, 
egy fehér szakállú, öreg koldus jön 
hozzám. Minden lépésére harangok 
kondulnak, csengők csengenek.

— Nem is tudom, hogyan tud ide
jönni. Sohasem nyílik az ajtó előtte. 
Valahonnan a messzi levegőből, a sö
tétből jön.

Hangja mindjobban remegett. Felült 
ágyában. Közelebb húzta a fiúi magá
hoz.

— Igen. Karcsi, a sötétségből jön. A 
nagy feketeségben világosodni kezd egy 
pont, aztán mindig nagyobb és nagyobb 
lesz, jobban és jobban közeledik, míg 
végre kilép belőle az öreg.

— És ilyenkor zsongani kezd a sötét. 
Először tompa, mély elmosódott han
gon. Később kongások, harangzúgás, 
csengő-csilingelés hallatszik.

— Rettenetes látni, hogyan jönnek

az öreg koldus után nagy öblös ha
rangok, apró templomi csengők.

A fiú tágra meresztett szemekkel 
hallgatta. Fakó arca még jobban elsár
gult.

A lány arca egyre tüzesebben bl- 
borlott.

— Mondd Ilus, mondd!
— Tegnap is itt volt az öreg. Meg

mutatta az összes harangjait és az ösz- 
szes csengőit. Mindeniket megkondí- 
totta. Zengett-bongolt valamennyi ha
rang és valamennyi csengő. Azán be
szélni kezdett az öreg. Azt mondta, 
hogy ezekbe itt mindbe, emberi szívek 
lógnak. Azok jajgatnak, azok sírnak.

I — És tényleg. Megnéztem, hát mín- 
denikben egy-egy szív lógott s vala
hányszor meglendültek, sötét, piros vér 
csepegett a földre.

— Minek lógnak itt ezek a szívek? 
— kérdeztem az öregtől.

— Azért — felelte — mert bete
gek.

— Hát minden beteg szív harang
nyelv lesz?

— Mindenik — mondta ő. Itt van a 
le szíved is. Abban a kis templomi csen
gőben. — Azzal az egyik csilingelő 
csengőre mutatott.

Most már megijedtem. Fájni kezdett 
a szívem, mert a csengő nagyon lármá-

Barabás Miklós: Római látkép a csonka 
híddal. 1835. (Szépművészeti Múzeum.)
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zott és vér hullott belőle, sötét, kövér 
cseppekben.

Add vissza a szívemet kértem 
az öreget. — Add vissza, mert külön
ben meghalok.

— De az öreg csak nevetett. Hosszú, 
fehér szakáiét simogatta és úgy 
mondta:

A szívedet csak az adhatja visz- 
sza, aki szeret. Ha holnapig nem kapod 
vissza a szívedet, meghalsz. Meghalsz, 
mert elvérzik.

Reszketni kezdett a térdem. Zsib
badtság pezsdítette véremet. Nem bír
tam megérteni, hogy holnap meghalok. 
Mert senki sem érti meg a halált.

De hát hogyan kaphatom vissza a 
szívemet? — kérdeztem az öregtől síró 
hangon.

Az öreg lehajolt és a szemembe né
zett. Még sohasem láttam ilyen szeme
ket! Úgy éreztem, mintha nagy-nagy 
hegyen állnék s a végtelen ölelne.

— És az öreg így beszélt:
— Ez a csengő, amelybe a te szíve

det tettem, itt van a szomszéd tem
plomban. Ha elhozza az, akit szeretsz, 
nem halsz meg.

— Karcsi, te szeretsz!
Ijesztő erővel szakadt ki torkából.
— Ugy-e, te szeretsz!
Arca égett, szeme meg izott, mint a 

kohó parazsa.
— Szeretlek! — mondta a fiú.
— Ha szeretsz, hozd el a szívemet.
Keze a fiú karjába szorított. Gör

csös sírás szorongatta a torkát.
— A szívemet hozd el, a szívemet!

Visszahanyatlott párnáira.
Megint gyűrűt vetett a homály. Ki

nyílt az ajtó. Sugarak szaladtak be.
— Karcsi, hazajönni!
Erős férfihang mondta kívülről . . .

II.
Karcsi ágya forró lett. Hánykolódott, 

mozgott. De a takarója egyre égette. 
Verejtékezni kezdett s testét tüzes iz
galom gyötörte.

Künn az utcán novemberi szél kódor- 
gott. A kis város házai már mind pi
hentek. Ráncos zsalugáterszemükct 
behunyták, csak szívük lüktetett álmos 
ritmusban.

A templom is bóbiskolt. Hosszú nya
kát megingatta a holdfényes kék leve
gőégben. Nagy, sötét árnyékok csimpaf- 
kodtak falain, mint poros padláson alvó 
denevérek.

Karcsi agyát lidérces gondolatok sü
tögették. Úgy látta, mintha az iskola
könyvekből lábak és karok nőnének elő. 
Különösen a biblia állott talpra a sötét
ben és fenyegető lépésekben kezdett 
közeledni ágya felé.

Megmozdult minden. Mocorgott min
den. Az ablaküvegen át a hold is tán
colt s a templom, mint valami éktelen 
nagy dárdát, ellenségesen billentette 
meg keresztes tornyát.

Óraketyegés lüktetett, gyorsan, sza
porán.

— A szívét, a szívét, a szívét. . . 
verte lüktető taktusban.

Hátrább! — kiáltotta a kis fiú.
És kiugrót az ágyból.

— Hátrább! — kiáltotta még egyszer.
És fellökte a bibliát. Hosszú vonalzó

val verte vissza a többi könyveket. 
Gyorsan, lázasan kezdett öltözni.

— A szívét, a szívét, a szivét — ke
tyegte szüntelenül az óra.

Igenis, a szívét! Vissza viszem a 
szívét! Vissza lopom a szívét! Te ke
gyetlen, sápadt pofájú óra.

Rekedt volt a hangja. Tompán, érc- 
telenül hangzottak szavai, mintha desz
kákat hasogattak volna.

Még csak a kalapja volt hátra. Ha
mar a fejébe nyomta. Az ablakhoz lé
pett és kinyitotta. Hideg ezüstös holcT- 
fény ömlött be. Mintha ragyogó jégszá
lakat szórnának az égből.

Az arca fehér volt. Szemei lehetet
lenül kitágultak.

Lassan, óvatosan kimászott.
Az utcán senki sem járt, csak a no

vemberi szél kiabált:
— A szívét, a szívét!
Futni kezdett. Sötéten szaladt utána 

árnyéka. Az utca köve meg kiabált:
— A szívét! A szívét!
Már a templomtérre ért, mikor tizet 

kondítva ütött az óra. Ijedten megállt. 
Akaratlanul számolta a kondítást.

— Egy . . . kettő . . .  öt . . . hét . ,  , 
tíz . . .

Megint megindult. A házfalaknak la
pulva surrant nesztelenül előre.

— Ott, ott van a törött ablak. Egész 
odáig nyúlik az akác ága.

Bátorította magát és biztatta.
— Onnan a kóruson át hamar elju

tok.
Macskaugrással termett fenn az ab

lak párkányán. Még egyet lódított ma
gán s egész testével felkuszott a kiálló 
könyöklőre.

A templom belseje világos volt. Hold
fényt szűrtek át a cifra ablakok s az 
örökmécs kisértetiesen világított.

A kórus karfája recsegve roppant 
meg. Hosszú, vontatott sóhaj szakadt 
fel az orgonából s a lépcsők nyikorog
tak.

Karcsi szíve veszettül dobogott. 
Majdnem kiverte mellét. Minden tagja 
remegett és forró verejték áztatta 
testét.

Leért a hajóba.
— Mit akarsz, kis fiú? — kiáltotta 

feléje a szószék angyala.
— A szívét, a szívét! — dadogta 

akaratlanul.
És leszaladlak mind az oltárok szent

jei. Glóriás fejű szüzek, angyalok es 
próféták futottak mind-mind Karcsi 
után.

— Mit akarsz, kis fiú? — zengett a 
szentek kórusa.

— A szívét, a szívét — felelt a tíü 
kiáltozó, fuldokló hangon.

És meglátta már messziről a főoltár 
lépcsőjén a csengőt. Arany fogantyus, 
ezüst csengő volt.

— Ez az — gondolta magában. — 
Biztosan ebben van az Ilus szíve.

De jaj! a főoltár sötét sarkában fé
nyes pont támad. És nő és nő és világo
sodik. És kilép az öreg, fehér koldus.

Búgni kezd az egész templom belseje.

Harangzúgás veri a hajók öblét. Dülön
gélő, lóbázó menetben botorkálnak 
utána a harangok és csengők.

Cseng, bong, zúg a harangok menete. 
Kiabálnak, jajgatnak, sírnak a szíveK. 
S az öreg koldus felveszi a kis csengőt. 
És rázza és rázza!

A fiú dermedten nézi. Meg se bír 
moccani.

A csengő panaszosan csilingel és vas
tag, kövér cseppekben hull belőle a vér. 
Mint mikor szentelt vizet spriccel a pap, 
úgy hull a vér, a piros vér.

Aztán nem hull. Kifogyott. A csengő 
már csak rekedten, süket hangon kopog. 
Az öreg kacagva vágja a templom sö
tétjébe.

— A szívét, a szívét! — ordít fel a 
fiú.

— Késő már — mondja tompán az 
öreg. — Nem látod a vért?

És a glóriás szüzek, szentek és pró
féták mind odaszaladnak.

A kis fiúval rohanni kezd minden. 
Őrülten, gyorsan száguld körbe az egész 
templom. Aztán hullámozni kezd a 
padló. Összeesik.

Az öreg koldus sápadni kezd. Mindig 
kisebb és kisebb lesz, egyre jobban be
leveszik a sötétségbe. Mig végre eltű
nik.

A harangkongás is egyre erőtlenedik. 
Halkabban, tompábban hangzik, végül 
búgó zúgásba hal.

Sötétség és ezüstös homály takar be 
mindent. A templom öble sóhajtozik. 
Riadtan futnak el a glóriás szentek s a 
kis fiú tehetetlenül fekszik magára 
hagyva.

Jézus megy hozzá egyedül. Lehajol 
és megcsókolja.

Beh sok nemes s z ív  . . .

Bch sok nemes szív sorvadoz most,
S kér az egektől segedelmet!
Beh sok hontalan, árva virraszt 
Fogyó reménység mécse mellett! . . .

Beh sok dolgos kéz vesztegel most 
Tétlenül — csörgő rabbilincsen!
Beh sok kétkedő lélek lázong,
S kérdi jajdulva: van-e Isten!?

Beh sok védtelen van kitéve 
Vérszomjas latrok bosszújának!
Beh sok ártatlant arcul köpnek, 
Megrugdosnak és meggyaláznak!

Beh sok magyar jár Messiásként,
Olajfák Hegyén vért izzadva!
Beh sok jámbor reménykedő vár 
Biborlaláros pirkadatra!. . ,

Mikor hivó jelek lobognak,
És megváltásra kong az óra, —
S egy nemzet — dermedt ájulatból 
Eszmél turáni riadóra:

Mikor komoly, magyar leventék,
Kardjukat hulló vérbe mártják,
S véres pengével ércbe vésik 
Korunk új, szent históriáját! . .  .

Vályi Nagy Géza.
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Jól tudom, mi volna vágyad, de 
axo'k az eszközök, melyekkel célo- 
dal elérni törekszel éppen »> 
ellenkezőjére vezetnek. Azt W- 
szed, ha te nagy buzgalommal 
összevásárolod a legszebb könyvö
det __ mindenki nagy tudósnak
tart majd? ugyan ki Ítélne ily 
balul; ellenkezőleg! — tudatlan
ságod majd így fog csőik igazán k i
derülni. Először is nem fogod a 
könyvek legjobbjait magadhoz 
váltani, de bizalommal leszel mind
járt az első ember iránt, alki ne
ked Ikönyvet ajánl; ezért aztán « 
könyvzsibárusok, — akiket szeren
csés véletlenük veled összehoz. — 
Merkúrnak 'hálaáldozatokat fogna* 
bemutatni, akár csaik egy drága 
kincset leltek volna: m'crt ros=z 
limlomaikat jó pénzre váltani — 
jobb módot ugyan hol találhattak 
volna? Mert váljon mint tudnád le 
megkülönböztetni a régi és é n e 
kes 'könyveket a haszontalanoktól 
és értéktelenektől? Mert ha e fe
löl vizsgálódói, csaik egyféleképen 
tudsz segíteni magadon: élvén w 
molyok és a szűk tanácsával: 
amely könyv legjobban el van fos*- 
latva, amelyen legsűrűbben talál
hatók a lukacskák, véleményed 
szerint az lesz a legritkább. Meri 
hol vennéd áhhoz a szükséges tu
dományt, hogy olyan ítéletet tud) 
mondani a könyvekről, amelyek 
megálllanak és biztosak?

Mégis — tegyük fel, hogy ulC- 
végre annyira vitted, miszerint 
megtudod már különnböztetni egy
mástól Kallinusnak szépségei miatt 
oly kedvelt kéziratait vagy Atti- 
kusnak pontos szövege miatt be
csült kioldásait mégis — mon
dom, derék barátom! — mit érsz 
velőik te, akinek nincs szépségei*1 
iránt semmi érzéked és csak any- 
nyi gyönyörűséged lehet bennük, 
mint a vaknak szeretője tüzes 
szemében és pompás rózs afoga Iá
ban. Természetesen — előnyban 
vagy ama vak mellett, mert leg
alább belekukkanthatsz a köny
veidbe untig; sőt megengedem, 
hogy egyikből másikból felületesen 
itt-ott el is olvasol valamit, de oiy 
sebtiben, hogy szemed mindég 
megelőzi ajkadat. De ez sem ele
gendő és engem sohasem fogsz 
meggyőzhetni arról, hogy egy 
könyvet valóban elolvastál, hiszen 
nem is olvastad, ha nem tudod fel
fogni annak erényeit és Hibáit, ncm 
tudod magadévá tenni annak szel
lemét, nem tudod, miképen van 
leírva: váljon a másoló hiteles 
szöveget birt-c alapul, vagy a 
kéziratban mi a kétes, a hibás 
vagy a hamis.

Nos, mint gondolkozol ezek le
löl? Elaktarod hitetni, hogy xe

mindezt tudod anélkül, hogy va
laha tanultál volna ilyesmit? Vagy 
honnan szerezted volna az éhez 
való tudási, ha eshetőleg Hesiodus 
pásztorként nem kaptál te is ba
bér gályát a múzsáktól, ami álta* 
egyszerre tudóssá lettél? Mert a 
Helikonról, ahol ezen istennők Iák
nak azt hiszem, — le soha éle
tedben nem hallottál semmit, nem
hogy ifjonti éveidben annak a vi
dékén töltötted volna idődet. 
Olyan ember, mint amilyen te 
vagy, a múzsák neveit szentség- 
törés nélkül szájára sem veheti. 
Hogy azok ama említettem pász
tornak akkora szerencsét juttattak 
osztályrészéül, hogy néki mutat
koztak, ezt még talán meg is ért
hetjük; az tagbaszakadt, szőrös- 
testű és a napsugarától mindenütt 
sötétre színezett ember volt: ha
nem egy olyan valakitől, — mint 
amilyen te vagy (Libanitisre kér
lek, engedd el nekem, hogy vilá
gosabban szóljak!) őrizkedni fog
nak; vagy ha mégis közelébe men
nének az ilyennek — úgy ahelyett, 
hogy babér gályát nyújtanának 
neki őt a Helikoniról mirtusz vir
gáccsal vagy egy bogáncsággai 
korbácsolnák ki, hogy az akár u 
Holmeiost, ajkár a Híppolkrénet 
tisztátalanná ne tegye; — ámbátor 
a legszívesebben elnézik, hia a nya- 
jak és azok romlatlan pásztorai 
szom'jukat e szentelt forrásokból 
oltják.

Mégis, bármennyire szemérmet
len vagy külömben, akkora me
részség mégsem lakózik benned, 
hogy elakarnád mivélünk hitetni, 
mintha tudományos nevelésben 
lett volna részed és valaha csak 
álmodtad volna is, hogy egyszer ... 
könyvekkel valamelyes kapcsoiav- 

| ha fogsz jutni; vagy hogy csak 
egyetlen nevet ejtettél volna ei 
elöltünk, akit, mint tanító ineste- 

| redet, vagy iskolai osztályos tár
sadat említettél volna: hanem csak 

| ama egy meggyőződésben élsz, 
hogy mindazt, amit ifjú korodban 
elmulasztottál, pótolhatni képcs 
vagy azzal, ha mostanság a köny
veknek nagy tömegét összevásá
rolod. Akár Demoszthénesz saját
kezű kéziratait és Thukiididesz 
azon példányainak egyikét bírjad 

j bár, amelyeket DemoszUhenes .̂ 
kéziétől nyolcszor lemásolva talál
taik! És ha akár mindazon könyvc- 

! két együtt bimád jis, {amelyeket 
Szylla, midőn úrrá lett Athén le
lett hatalmába kerített és Itáliá’Oa 

i küldött: még akkor is, — miként 
! lenne az javadra? Igen, ha te de- 

rékalj helyett, a legnagyobb írók 
i kéziratain aludnál vagy pedig te 

tőtől talpig kéziratokba csavar
nád testedet, valyon attól lu
dasabbá lemnél-c? A majom csak 

; majom marad — mondja egy köz
mondás, ha drága, aranyművfi 

I ékszereiket aggat is magára. For- 
| gasd akár örökké a könyvet és ol

Madarász Viktor; Tanulmány Zrínyi Miklóshoz 
(1858) (Szépművészeti Múzeum.)

vasd állandóan a sorokat, melye
ket nem értesz — nem lesz más 
neved, mint ama szamárnak, mely 
ingó) fülekkel áll a húros hangsze
ren játszó mellett. Valóiban, egé
szen kényelmes dolog volna, twi 
úgy nagy könyvtár puszta bírása 
állal tudóssá lenne annak birto
kosa; és ti gazdag uracsok nagy 
előnyökkel bírnátok mi, szegény 
fickók felett, ha azáltal, hogy rab
szolgátokat a piacra külditek, az 
ismereteket, melyeket mi annyi fá
radsággal és törckedéssel szer
zünk meg, ti egy pillanat alatt e*> 
még nagyobb mértékben szerezne
tek meg pénzeteken. Ha ez így 
volna, ugyan melyik tudós állaná 
ki a versenyt a könyvekkel keres
kedővel? Am ha te jobban szern- 
iigyre veszed a dolgot, magad is 
látni fogod, hogy ez a derék kal
már nép mivel sincsen e telkintet- 

I ben fölötted, sőt épen olyan ros*.- 
i szül szólnak saját nyelvükön, akar 

te, bár ugyan azok éjjel-nappai 
! forgatják a könyveiket, amelyek 
| közül te éppen csak egyet vagy 
I kettőt vásárolsz meg tőlük.

Minek veszed hát te azokat, mi
kor még csak hinned sem lelhet, 
hogy ama szekrényekhez való kö- 

j  feledésben, amelyek polcain oly 
j sok szellem és tudás van egybe- 
| gyűjtve — meglenne az a mágikus 
: urő, hogy általa a tudást a m«- 
i  gadévá teszed. Ugyan ne sajnálj 

egy, csaik egyetlen kérdésre meg
felelni, vagy (mivel ebben sokat 
kérek tőled) ints csak a fejeddel 

| igent vagy nemet. Ha valliaki, akt a 
I fuvolán való játszáshoz nemert 
I megszerezné Timothcusnak és an- 
; nak az Izméniásznak a fuvoláját, 
j  akit Korinthusban negyvenkélczer 
i drachmával fizetnek — váljon 
j  tud-c már azon a fuvolán játsza- 
j ni? — Rázod a fejedet? — He- 
j lyesen föléltél meg! És ha magíl- 
| nak Marsyásznak és Olympusznak 

a fuvoláját bírná, azért még sem 
tudná azt megszólaltatni. És a«, 
aki Philoktétesz és Herkules ijjál, 
hozzá nyilát megszerezné, meg
tudná-e azt az ijjat feszíteni és *» 
célba tudná-e repíteni nyilát? — 
Ismét csak rázod a fejedet. Éppe-n 
úgy, ha egy valaki, aki a haijókor- 
mányzás művészetéhez nem ért, a 
legszebb, a legszilárdabb és a leg
jobban felszerelt hajót — vagy va
laki, aki a lovon ülésben nem já
ratos a legpompásabb arab pari
pái, olyant, amely a Kentaurnak 
egyenes ivadéka és K-bctűvel von 
tomporán jelezve ajándékon
kapná —* nem derülnc-e ki ijícn 
hamarosan, hogy ez lovagolni, am»z 
hajót vezetni nem tud? — Megint 
csak intesz? Nos hidd cl és bólo- 

I gass ismét igenlüleg arra, amit



4 6 8 1925 julius 1.

most mondok: ha egy ember, add 
sohasem járt iskolába — akár 
csak jó magad — sok köny
vet összevásárol mem maga/ 
kapatja rá embertársait arra, hogy 
nevetséges íélszegségóböl gúnyt 
űzzenek? — No, kedves űr, 
mért nem intesz most igent? 
Úgy vélem — a kérdés eléggé vi
lágos és a hallgatóság körében 
nem aikad olyan, akinek azonnal 
eszébe ne ötlene a sokat használt 
közmondás ama bizonyos vizes ku
tyáról . . ,

Nem régen történt, 'hogy Ázsiá
ban cll egy g azdag ember, a'kinek 
szerencsétlenségére elfagyott mind 
a két lába. Hogy pótolja a két
ségbeejtő hiányt, fából csináltatott 
magának lábat, ezeket testére köt
tette és két rabszolgára támasz- j 
kodva járt fel és alá. De szomorú j 
helyzetében hiúsága volt mégis* I 
hogy szeretvén a legújabb viselet 
szerint való szép cipellőt —- fa 
lábaira a legfinomabb és formá- 
sabb lábbelit húzatta és így akart 
pompázni. Váljon nem ugyanúgy 
vagy te is? Vagy azt hiszed, hogy 
szép könyveiddel eltakarod elö
lünk fakoponyádat, mint ama 
ázsiai, ki aranyozott Kothurnusaíba 
rejté fából esztergályozott lábait?

Mivelhogy pedig te többször 
vettél nyilvánosan könyvet, mely 
Homérosz müvét tartalmazta, fel
öl vastathatod magadnak a második 
éneik Therz'teszre vonatkozó rész
letét, -  - ami előtte van s ami uta-
na íköviétkezik, azt hagyasd el, mint
amihez semmi közöd — olva1stasd 1
hát fel valakivel azt a helyet, ahol I
a nevetséges, balogtuti, nyomo-
rék kiamasz népszónokra játsza
magát; és aztán hadd halljam, mint

gondol'kozol arról, hogy ha ez a 
Therzitesz magára öltene Achilles/ 
fegyverzetét és Achilles kardjával 
meg dárdájával felfegyverkezve 
eléd lépne, ezért éppen olyan 
szépnek és hősinek találnád-e, 
mint Achilleszt, aki a Xanthus kö
zepébe vetvén magát annak árját 
uz agyonvert frigiaiak vérével testé 
és nem csak egy Lykéont meg egy 
Aszteropéuszt sújtana le, de lesnj- 
taná-e magát a hatalmas Hektort? 
— Ö, aki még azt a köriságot sem 
volna képes vállára emelni, amely
ből Achíllesz dárdáját faragták? 
Ezt megint csak nem tagadhatod. 
Sőt inkább ez az önihitt fickó, ha 
így az isteni ivadék paizsa alatt 
bilik dácsolva a szörnyű tehertől 
egyszerre csak a földre rogyna 
vagy a sisak alól kancsal szemével 
kipislogna és púpos felső testét a 
súlyos vért nyílásán levegözné ős 
a neki túlságosan bő és túlságo
san nehéz lábszárborítóját maga- 

I val lötyögtetné nem keltené-e á 
j  leghangosahb derültséget és item 
I csufolná-e meg azokat a fegyvere- 
i két, melyeket isten kovácsolt cs 

azt a hőst, aki e fegyvereik ura 
volt? És nem látod be, hogy le 
szakasztottan ilyen helyzetben 

! vagy, amikor valami szépen írt bi- 
! bor ékítményü pergament teker

cset, melyei két végén arany ka
pocs fog össze tartasz a kezodben 
és abból barbár kiejtéseddel be
tűzöl sorokat és elnyoinorítoll 
mondatokat olvasol és hogy Így 
nem csak a tudósok gúnyának 
tárgya leszel, hanem még maguk, 
a tetszésedre szegődtetett hízel
gőid sem fogják végre kitarthatni 
és időnként loppal hátat kell for- 
dítaniok neked, hogy egymásnak

Barabás Miklós: Városmajori fa
törzs. 1856.

(Szépművészeti Múzeum.)

arcába mosolyogjanak.
Most pedig, hogy éppen alkal

mam van reá, megengeded ne
kem, hogy egy mesét mondjak el* 
ami Delfibcn esett meg. Egy bizo
nyos Tarcntumba való Evangelnot, 
akit otthonában némi tekintély 
övezett — hirtelen vágy fogta el, 
hogy a pithiai játékokon győzelmi 
babért szerezzen. Hogy a gymnu- 
zion küzdelmein kísérletet tegyen, 
arról — nem bízván sem kellő erő
vel sem a szükséges * frissességgel 
— eleve lemondott; de lelkiisme
retlen cimborái rábeszélésére, 
akik hízelgőn állandóan körül vei
tek és elragadtatásukat hangos di
cséretekkel kürtőitek széjjel, ha
csak pengette is a rosszul ajzott 
húrokat, — biztosnak hitt ver

senyre kelt a citera játszókkal és 
énekesekkel. — Nagy pompával 
érkezett meg Delfibe és arany
szőttes öltönyével, aranybabérág 
homlokszorítcjával, melynek ter
mészetes nagy bogyói smargdból 
voltak — mindenki szemét s figyel
mét magára vonta. De még olyan 
citerát, mint amilyen az övé volt* 
még senki sem látott, anyagának 
drágasága, munkájának szépsége 
mindent felül mull; mert az egész 
színaranyból vert volt, melybe 
igen sok gemma és sokszínű drága
kő volt belié helyezve, többek kö
zölt a múzsák, Apolló és Orfeusz 
alakjaival volt ékítve, egyszóval 
oly csodálatra méltóan szép volt* 
hogy mindenki bámuliá.

(Folytatjuk.)

▼▼▼▼TTTVTTTVTTTVVVVVTVTTTTTTTTTTVVTVVVTTVTVTT

A főnix-teraszon
Irta: Li Po.

Nanliingbun a meseparkban  
Leülünk egy pohár borra,
Sülét árnyak a lugasban 
Nőnek, nőnek mind nagyobbra.

Régi rom ok között folynak 
Jan g-tse fo lyó hullámai. 
Eltűnnek a sötét felhők  
S megnyílnak a s z í v  húrjai.

Főnix madár hajdanában  
Minek járt itt, s kinél lakott?  
Hej de rég volt, bárcsak jöne, 
Nyitnék neki én ablakot!

Nem tündöklőit soha jobban  
Fohi és Hoang-ti kora;
Olyan dicső a császárunk: 
Mellette a bölcsek kara.

Kit lelkesít a vitézség?
Ki ünnepli a hősöket?
Aranypohár, egy ital bor 
S víg muzsika gyönyörködtet,

K eleti szél messze viszi 
A hervadó virágot:
Töltsétek bort, víg cim borák,
S ürítsük a kupákat.

Lenn a pázsitos fö ld  mélyén 
Ég szent fia i alusznak,
Ledőltek a büszke várak,
A múlt idők hol vannak?

ön tsetek bort a pohárba.
J ó  barátim, ne csüggedjünk!
Zene zúgjon, szóljon a dal!
Bortól, daltól, lelkesedjünk! 

Kínaiból ford. Dr. Agner Lajos.

Barabás Miklós: Gróf Teleki 
József. 1836,

(Magyar Tudományos Akadémia.)
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A novigrádí gyűrű.
Irta: Somlay Károly.

A török hódoltság idején Szefer Ah
med volt a dizdáraga a novigrádi (nóg
rádi) várban. A vitéz agát csak Kara 
Buga néven ismerték a környékbeli 
magyar urak.

Hogy miért kapta a Kara Buga (Fe- ; 
kete Buka) címet: sejteni lehet abból 
a körülményből, hogy egyszerre négy 
helyen volt háreme, ahol az iszpaháni 
drága kelmékbe öltözött gyöngytúrba- 
nos hurik színes mondókáikal mondo- 
gálták neki a hetedik mennyország i 
örömeiről.

A török mesemondók penészes perga- i 
menjei még azt is megőrizték az utókor I 
számára, hogy a fényesarcú aga nem ; 
igen szerette az igazhitüek hagyomá- j 

nyos eledelét: a tarhonyát, a piláfot és a i 
szármakáposztát. Annál inkább kedvel
te a pokoli iiiz-et, vagyis a parázson sült 
malacpecsenyét; amitől, ha emberül be
vastagodott, sűrűn hajtogatta a felejtés 
kelyhét és ha kedve megbokrosodott a 
csikóbőröstől: hajnalig dallozgatott a 
hinnával pirosított, ciprustermetü an
gyalkákkal. (Allah felejtse el bűnei so
kaságát!)

Száfer-hónap, vagyis augusztus egyik 
reggelén csak betámít ám a novigrádi • 
várba egy piszeorrű, bocskoros palóc és j 
azt kérdezi az őrálló szipáhitól, hogy

hol találhatná meg az érdemes aga ú j 
ságot.

Te fena frengi, le sajkás kutya, le 
pokol dugója, mit akarsz te a mi urunk
kal? — kérdezi a szipáhi.

— A kőteremtettét, hát a földes
uramtól, a Rimócon lakó tekintetes 
Nyakazó Gyurka nemzetes uramtól ho
zok számára üzenetei, — mondja a bocs
koros, akinek úgy pergett a nyelve, mint 
a malomorsó.

— Óh, te szegény sápkáli, lepjen meg 
téged a harmat, amék a fákat hasogat
ja! Inkább tennél te foghúzót a szop
tató sárkány agyarára, semhogy most 
aga urunkkal beszélni akarsz. Az 
éccaka csapig itta a bort és két hege
dős meg egy brugós muzsikált a háta 
mögött. Most alszik és a pokolfenekéig 
hallatszik a szuszogása. Nagyon hörcsii- 
gös ember ű; aki most eflkölti, Allah le
gyen neki irgalmas.

— Lelkemadta, nékem pegyíg át kel
letik adnom a szót; mert ha énéiül mek 
haza, tiistég karóba húzat éngem a 
Gyurka nemzetes úr. A foganását a gaz
dádnak.

— Allah tegye a dolgodat könnyűvé, 
hát majd fölkeltem aga urunkat, — mo
rogta a szipáhi és becsoszogott a torony
szobába, ahol teveszőr kaftánjába bur
kolózva, javában húzta a lóbőrt a hatal
mas Kara Buga.

Már delelőn ballagot a Nap, mikor 
végre a nagyúr elé bocsátották a paló

cot, akiben ugyancsak fakadozott ám az 
epe a hosszú várakozás miatt.

— ‘Siessék a Jeézus Kirisztus. Sten 
jaóreggyelt aga uramnak. Azt üzeni az 
én nemzetes uram, becsületös Nyakazó 
György tekintetös uram, hogy a Berek
háton egy fehérszőrü vadkan ütött ta
nyát, — így fohasztalkodott beszédnek 
a rimóci ember.

— Allah me! Vagyis vadászatra invi
tál a gazdád, a becsületes frengi. Ha 
nem szoptál gonosz teljet és nem hazu- 
dol, te gyehennák kilincse, egy acskó 
illatos duhánnal jutalmazlak, mert én 
még nem láttam fehér vaddisznót, — 
dörmögte kegyesen a vitéz aga.

— Nem vagyok én kocapipás, hát kö
szönettel veszem a duhankát és el is 
vezetlek uram a színhelyre, az erdőbe, 
— mondta nagyvigan a palóc és a csu- 
haujjából előkotorászta a pélpácskát.

Az aga parancsára a hűséges Kap- 
pan Ali hát előszedte a fegyverkamrá
ból a kováspuskát, a lőportülköt, a tar
kókést, a kéttoliú baltái, meg a hód- 
prémes katfánt, fölnyergelte a hátas
paripát, aztán néhány kopasz topcsi ki- 
Iséretében Allah nevében elindultak 
Rimócnak.

Mi sem természetesebb, minthogy út
közben a Töksütő-csárdánál megállot
ták lélekzetet venni. Itt iccézték azt a 
kárneolszínü csudatevő nektárt, aminek 
akkor Ne-rángass volt a neve. így tör
tént aztán, hogy csak késő este érkeztek 
Rimócra nemes és vitézlő Nyakazó 
György kúriájába.

A tekintetes úr felesége a süveges- 
kontyú Cicella nénémasszony már gu» 
zsaly mellett ült és fonogatott ugyan: 
de azért hamarosan megsütött zsírban 
egy hataraszos csukát, amit akkor zsi- 
dó-krokodilusnak csúfoltak a tréfaked- 
vü nógrádi urak és megvendégelte a 
hős Fekete Bikát.

Vacsora alatt aztán megbeszélték a 
vadászatot is.

Nimród csapata hamarosan meg is ér
kezett a Berekhátra és bár még homály 
borongott a cserfák közölt, elhelyezked
tek az erdőszélen.

Megkezdődött a hajtás, jelentkezett 
is egy ázottbundájú kanróka. Aztán egy 
süldőnyul zörgött a bozótok közölt. 
Csak a fehér kan nem mutatkozott

Azaz ni csak! Szajkó lármázik a fá
kon. Ez a vad közeledését jelenti. Ks 
csakugyan ott áll az erdőszélen az 
agyaras. . .

— Nem házi disznó ez, le frengi? —■ 
kérdezi suttogva az aga a nemzetes 
úrtól.

I — Ugyan már hivséges barátom, márBarabás Miklós: A Sebeskőrös völgye 
(Szépművészeti múzeum)
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hogyan volna háziállat, mikor erdei?!
— feleli a tekintetes úr.

Az eszed belécsöppent a gondo
latomba, nemes barátom, mert én is er
deinek nézem, mosolyog a török 
úr és célba veszi a kanit.

A fegyver dörrenik. A vad fültőn ta
lálva, ledobban a gyöpre és az urak 
gyönyörködnek a zsákmányon.

Amint gyönyörködnének, a szomszéd 
birtokos erdőjéből csak kullog ám hoz
zájuk a csürhepásztor, az öreg Estók 
bá‘.

— Ja j tekintetes uraiinék, mit mü
veitek ittég? — rikkantotta rémülten, — 
Ez a kan a gazdám csürhéjéből való. 
Hét nap óta keresem a makkosban a 
beste jószágot, aki im vesztére tévedt 
ide. Mit szól máj' ehhö“ az én gazdám, 
nemzetes Déméndy Balázs nagyuram?!

— A lelkem a fejembe ugrott, — hö
rögte a norigradi aga. — Nesze ötven 
arany, add át a gazdádnak a kár fejé
ben. Te pedig, te jámbor sapkali adam ) 
befogod a szádat, mert ha az esetről fe
csegni mersz, leüttetem a kobakodat,
— fejezte be szavait és nyeregbe ló
dulva, meg sem állott Novigrádig.

Otthon annyira felhuzakodott az epé
je a pajkos eset mián, hogy két napig 
ki sem mert nézni az ablakon. Csak a 
harmadik reggelen hagyta el a szobát. 
Hogy elűzze a nyugtalan gondolatokat, 
fölment a vártoronyba és nézegette a 
börzsönyi hegyeket.

A felhők alatt V-alakú rajban húz
tak a darvak: az odvas fán pirosfejü 
harkály dobolgatott. A várt környező 
bozótokon egérmódra szaladgáltak az 
ökörszemek. A bogáncsokon pedig ken
derikék csipogtak.

Amint így nézdegél, lassan nyílik az 
ajtó s a laposhasú Kappan Ali csoszog 
be alázatosan.

— Levelet s ötven aranypénzt hozott 
számodra egy paraszt, hatalmas aga, — 
nyöszörögte s átadta urának a külde
ményt.

A kurta episztolában csak ennyi ál
lott:

„Drága barátom uram! Az baj meg
esett vala. Agyonlőtted a csürhém 
kaniját. Sebaj. Kárpótlást nem kívá
nok. Engedd meg azonban nemes 
agám, hogy az vadásztrofeát, az gyű
rűt számodra idemellékeljem. Őrizzed 
meg az szép vadászat emlékére. Sok
szor üdvözöl

Déméndy Balázs mp.“
Az aga kezéből kihullott a gonoszsá

gok mesterének átkozott levele. Mi lesz, 
ha a környék urai megtudják a gyiírü- 
hístóriát? Pedig meg fogják tudni.

Éppen a szökés módjain törte a fe
jét, mikor hirtelen csak elborul ám az 
ég. Fekete felhők rajosodtak a hegyek 
felett. Dörgött. Villámlott. Szakadt a 
zápor.

Az istenfélő Üvejsz imám éppen a 
dsámiban leterített irhára akart borulni, 
hogy elimádkozza a zivatart. De nem 
maradt idő a jámbor cselekedetre, mert 
az istennyila beütött a puskaporos to- \ 
ronyba. Az irtózatos dördülésre össze- 
roskadtak a bástyafalak. Lángban állott 
az egész vár. Minden elhamvadt.

Minden a tüzé lett. A hatalmas zász- j 
lós is megitta a vértanúság rózsaillatú l 
szerbetjét. Csak a novigrádi gyűrű em
lékét őrizték meg a török pergámenek j 
az isztámbuli fényes palota irományai 
között.

Nézz a szemembe
Nézz a szemembe, nézz, ha áhitasz 
Vadiami megfogihatatlant, csodást.
Nekem ez rögzött szenvedélyem,
Szemem beléizül szemedbe, lásd.

Megfeszítem minden, minden erőmet 
Odaadással, szinte ájulok;
Mig lelkem sok héja lehull mind,
Mig felpattan minden kemény burok.

Meg akarom mutatni tárva néked 
Befalazott végtelen énemet.
Tégy te is így — akarjad, eh akarjad, 
Hogy bensőd falai széttörjenek . . .

Így, igy, most láttalak. Lelked előttem 
Kinyilatkozott, fala szélrepedi;
Énünk kicsapott, egyesült és 
Valami halhatatlan született.

B o ro ss  Sán dor.

Álomhalász
Ma hold borong a végtelen felett. 
Álomhalász — sajkám eloldom, —
S kivetem nyüt hálómat: lelkemel.

Ma hold borong a végtelen felett.

A végtelen nekem mit tartogat? 
Ezüsthalakat, aranyhalakat?
Örvénylő mélybe mit igér nekem?

Magam maradtam künn a tengeren.

A hold borong, a háló mintha telne 
És mintha megfeszülne hangtalan’, —
És mintha mondhatatlan súlyt emelne.

A hold borong, a háló mintha telne.

Borzongás fut át minden tagomon. 
Szívembe nyilai metszőn, élesen:
Hogy vájjon van-e itt h alász  jog om ?

Borzongás fut át minden tagomon.

Minek is hoztam nyütt szívem* ide?
Az én szívem, s a végtelen szíve 
Üoboghatnak-e egy ütemre kelten?

Hálómmal ide mért is menekedtem?

Lgy pillanat — a háló elszakadt.
Hullám kézzel a mélység visszarántja 
A tolvajtól az aranyhalakat.

A íélig-fogott aranyhalakat.

Reményik Sándor.

Szabad-e megtérnem
Szabad-e nékem hozzád 'betérnem? , . . 
Vétkesen, bűnösen,
Köznapi ruháimban, szegényen 
És hinni erősen.

Szabad-e téged kétkedőn imádni? 
Vágyakban élni?
Végtelenedbe bús, borongva járni;
Sza/bad-e remélni?

Szabad-e téged atyámnak hívni?
Ha megtört az élet,
Színed előtt, szent, nagy könnyet sírni; — 
Szabad-e imádnom téged.

Verzár Béla.
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HAZUGSÁGOK GYŰJTEMÉNYE,
AVAGY

A GUMM1SAROK FILOZÓFIÁJA
ÉS MÁS TANULSÁGOS DOLGOK

Irta: Fábián Ernő

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy gyönyörűséges kisasszony. Bizony, 
csak — volt. Most már legfeljebb emlé
kezete él a barnapolitúros, öreg sifonér 
egyik céduláján. Az a kékszemü való
ság, aki a testetöltött poézis módjára 
járt a világban, valótlan semmi lett s 
nem beszél róla más, csupán az öreg 
sifonér „titkos** fiókja, ahonnét V. Jf. 
doktor életének gyér adatait halásztam 
elő.

Egyetlen egyszer láttam a kékszemü, 
gyönyörűséges kisasszonyt.

Azon a tavasznak is beillő őszi napon 
történt, amikor V. F. doktor a ,,Hazug
ságok Gyűjteményé”-t rejtő öreg sifo
nér előtt utolsót sóhajtott evvel a szóval:

— Itt hagyom a mindenséget s ráha
gyok egy mindenséget.

Mielőtt hát V. F. doktor életregényé
nek s az univerzum históriájának záró- 
szava elhangzott volna, súlyos bakkan^s 

dongott végig a szobán s a dübögő zajhoz 
női ruha selymes suhogásának zenéje 
szegődött kíséretül. Hansl robogott be, 
a ,,Rózsaszínű Sárkány” csaposlegónye s 
mellette jött, vagyis hát jobban mondva 
lebegett egy talpig feketébe öltözött nő
alak.

— . . .  lhozt . . .  — dörmögte Hansl, 
szokása szerint elharapva mon dókája 
javarészét, de azért tudnivaló, hogy az 
az egy szótag annyit jelentett: elhoz
tam. Avval V. F. doktor karosszékéhez 
vezette az éjszínköntösü napsugár-kis
asszonyt.

— Gina . . .  — hallott a mély sóhaj 
a karosszék felől s a bozontos üstökű 
fő mégegyszer felemelkedett: az élet 
utolsó villáma futott át a búcsúzón.

A feketébe öltözött tünemény pedig 
levette sürűfátylas kalapját s hajának 
ragyogásától a szoba egyszerre megtelt 
fénnyel. Első pillanatra, mintha arany 
tündökölt volna a félhomályban, csak 
aztán látszott, hogy ezüst ragyog, fehér 
szálakból egybeszerkesztett ezüstnap. De 
micsoda örökifjú arc virult az ezüstfehér 
nap fényében! Csupán a két szemöldök 
között húzódott el mély bánatárok: ott 
az élet ekéje szántott bele az örök ifjú
ság virágos kertjébe. Talán azért maradt 
az a gondhúzta seb olyan mely, oly. —

nyitott, olyan holtigtartó, mert az apró 
gondok boronája sehol sem vont a szép
séges arcon ráncokat.

Aztán az ezüstnappal koronázott fej 
ráhajolt a bozontos üstökü főre, mintha 
a fényes égbolt ereszkednék a sötét föld 
fölé egy mennyországi csók idejére. Az 
ezüsthajú tünemény megcsókolt egy hal
doklót; ez volt két lélek földi búcsúja. 
Első-utolsó csók, első-utolsó ígéret örö
kös légyottra a — másvilágon.

A következő percben ismét végigdön- 
gött a szobán Hansl bakkancsa, selymes 
suhogás kísérő zenéje mellett.

Piroscsízmás angyal.
Hanemhát, amíg toliam az emlékezés 

útját járja, a türelmetlen olvasó tálán 
már századszor is kérdezi: mi lesz 
Dhava szentjének megígért históriájá
val. Nos, éppen most következik. An
nak idején magam is jóidéig várakoz
tam a folytatásra, ami annál az ominó
zus „és" szócskánál félbeszakadt. He
tekre eltűnt akkoriban V. F. doktor és 
csak később tudtam meg, hogy maga
teremtette világából az ezüsthajú tüne
mény dolgában keveredett a köznapi 
élet forgatagába. De csak letelt végre a 
türelem ideje, megnyílt előttem ismét 
a barnapolitúros, öreg sifonér ajtaja ü 
a ,,Hazugságok Gyűjtemény”-ének tu
dós cédulázója elibém tette a Dhava 
szentje körül forgó bolygórendszer ta
belláját.

— Abban a históriában, ami itt kö
vetkezik, — vezette be a történetet, — 
olyan ember élete pereg le előttünk, aki 
féllábbal a hazugságok hierarchiajánaK 
legfelső lépcsőfokán áll: az asztrálszel- 
lemek rangfeletti világában; féllábbal 
meg a legalsó lépcsőfokon: az állatvilág 
rangalatti mélységében. Persze, ami itt 
alább megesik, világért sem tartozik u 
tudatos, igazándi lódítások közzé. Hő
sünk az igazság útján csak úgy csuszu- 
modik meg, mint a csomortáni templom 
festőművészének ecsetje a vásznon. Ez 
az ismeretlennevü, székely pikor azt a 
bibliai jelenetet festette le, amikor Áb
rahám megáldozza édes gyermekét, 
Izsákot. A képen Ábrahám — a nyíllal, 
fütykössel járó, pásztorkodó zsidók pát
riárkája sujtásos magyar ruhában,

sarkantyús csizmában, peckes bajusszal 
látható, amint puskát emel vállához es 
célba veszi a bekötötlszemü Izsákot. 
Ámde, hogy az engedelmesség jutalma
zásán érzett morális elégtételünk is jól
lakjék s az áldozatra szánt fiú is meg
maradjon, már ott lebeg a képen Isten 
angyala — lábán patkós, pici piroscsiz
mában — s igen furfangos, de tagad
hatatlanul célravezető ötletességgel ha
talmas mázaskancsóból vizet önt a pus
ka serpenyőjére. Evvel oszt eláztatja a 
puskaport s megakadályozza a gyilko
lást. Ne vitassuk most, hogy ez a félrc- 

csuszamodott ecset az anachronizmuso- 
kon túl is valóságok-valóságát festette 
meg: önnön magyar világát. Hagyom hát 
a vitát s átadom a szót Dhava szentjé
nek, ahogy a spiritiszta szeánszon a röt- 
hajú Éva ajkán keresztül elmondta az 
alább.' történetet Angyalossy ügyvédnek, 
meg az egybegyült szellemidéző társa
ságnak.

Az üdvösség kötele.
— Édes fiam, Angyalossy doktor, — 

szólott a szellem, az igazság nevé
ben fordulok hozzád a másvilágról. Aka

rom, hogy történetedet, amiből regét 
csinált a világ, a maga valóságában is
merje meg minden ember. Tudd meg 
hát, fiam, hogy amikor öngyilkossági kí
sérleted pillanatában a ..gyerehazatai- 
lér"-ok bőkezű osztogatásával siettem 
megmentésedre, a hálaérzet vitt rá tet
temre. Mert lekötelezetted voltam még 
abból az időből, amikor sok századdal 

ezelőtt India földjén éltél és Andzsa 
Loshi-nak hívtak, ami különben a Vé- 
dák  nyelvén egyet jelent az Angyalossy 
névvel. Lekötelezetted voltam, fiam, még 

pedig a szó igazándi értelmében leköte
lezetted, mert hogy szentté lettem, an
nak a kötélnek köszönhetem, amire ak

koriban fel akartad kötni magadat s bá
natodat. Úgy mellékesen megjegyezve, 
már akkor is nagy hajlamad volt az ön
gyilkosságra.

Egyelőre csak annyit, hogy jómagam 
azidőtájt bramin voltam s így érett meg 
bennem az üdvösség keresésének gon
dolata. Ezokból elmentem hát Delhi va
rosa alá, az ősi Indrapeszta romjai 
közzé, ott kikerestem azt a roppant 

I vasosrlopot, amit Dhava király emelt ki-
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lencedfélezer kilogrammos temérdek- Abban a nyomban holtan zuhant le 
ségben, tizenöt méteres magasságban s régi teste, míg lelke a radzsa tetemébe 
leborulva a földre, könyörögtem B ra - költözött s megmozdítva a halott merev
md-hoz, hogy földöntúli erejével san- 
zsirozzon a vaspillér tetejére. Ott kí
vántam aztán addig elmélkedni róla 
mozdulatlanul, míg beléolvadok szent- 
séges ölébe. Két hétig könyörögtem 
már hiába, mikor hallom ám egyszer, 
hogy recseg a targaly s egy embert lá
tok, karján hosszú kötéllel.

— Brama küldötte! — villant át ra j
tam.

Csakhogy az én emberem rám se 
nézett, hanem kikeresett egy jókora fát, 
rávetette a kötelet s hurkot csapva vé
gére, beleillesztette nyakát. Gondolni- 
való, mennyire megijedtem, hogy az a 
íökfilkó — akiről különben sejtheted 
édes fiam Angyalossy, hogy temagad 
voltál — még elszakítja becsületes sú
lyával az üdvösségemhez nélkülözhetet
len fonalat. Hirtelen rákiáltottam hát:

— Hej, ebadta fickája, mit csinálsz!
Felkötöm magamat egy kicsikét.

— Hát aztán mi okod erre a szarnál 
ságra?

— Gazdag voltam, megházasodtam. 
Pénzem elfogyott, feleségem elhagyott, 
Csak a halál maradt meg számomra.

— Ugyan, ki hallotta már, ilyen ba- 
gatell dologért a halált hívni segítségüi?

— Megcsalatkoztam az asszonyi álla
tokban.

— Csak egyben. Keress igazabbat.
— Mind hazug, ha szoknyát visel.
Megszántam a szerencsétlent, meg

aztán a kötélre is szükségem volt, ezért 
hát így szóltam:

— Eszközt adok kezedbe, hogy balsor
sod karmából kiszabadulj s kereshess 
igazabb asszonyi állatot. Vedd kötele
det, húzz fel vele erre az oszlopra s egy 
titkot kapsz tőlem cserében. Ahogy a j
kadat elhagyja ez a szanszkrit mondás:

„mandhra verendala thandra", lelked 
átköltözhet bármelyik holt ember tes
tébe, vagy akármiféle állati tetembe. Uj 

testiruhádban járhatsz aztán, míg meg 
nem unod, de akkor a varázsszót más
nak kell kimondania, hogy visszatérhess, 
régi alakodba.

Emberemnek tetszett az alku s mar
komba csapott hirtelen. Aztán felsegített 
az oszlopra s ettől a pillanattól hívtak 
engem Dhava szentjének. Jómaga pedig 
vidáman nekivágott Delhi városának, ke
resni az igazabb asszonyt.

szép asszonyt, előbb 
aztán annál nagyobb

karját, átölelte 
nagy rémületére, 
örömére.

Persze, a fejedelemnő eleinte csudái- 
kozott, hogy férje a halál országában telt 
rövid kiránduláson egészen elvesztette 
emlékezőtehetségét, minthogy azonban a 
régi test ruházatába öltözött új lélek 
épp oly forrón, vagy még forróbban sze- _ ...
rétté, mint azelőtt, nem igen törte fejét felvett alakodban vártad be, míg a fia

mat — avval az ajánlatai lépett a gyász- 
baborult szülők elé, hogy feltámasztja a 
halottat. A dolog hihetetlennek látszott, 
ám a siker megszégyenítette a kétkedő
ket.

Házasságközvetitő szellem.
— Édes fiam, Angyalossy doktor. - 

fejezte be szavait Dhava szentje, -  így 
lett nőd a szép Eveline s talán monda
nom sem kell, hogy ezután óvakodtál 
még egyszer majombőrbe bújni. Inkább

ezen a lényegtelen pszichopat.hológiai tü. 
neményen.

Boldog élet folyt pár évig a dsumna- 
parti palotában s így tartott volna a jó 
Ég tudja meddig, ha közbe nem jön a 
fejedelemnő majmának gyászos jobb- 
létreszenderülése. A szép asszony any- 
nyira, siratta kedves jószágát, hogy And- 
zsa Loshi nem nézhette már omló könny
záporát s hebehurgyán megismertette 
titkával. Ráadásul még ajánlkozott, hogy 
vigasz kedvéért egy órára a majom tes- hoztalak benneteket 
tébe búvik. Persze kikötötte, hogy az óra kölcsönzött kötélért,

Iái eljött érted és hínduszármazás léted
re vitt egyenest Bráma elé. Itt ugyan 
holmi apróbb bosszúság ért, mert bünte
tésül — hogy a titokkal lóvá tetted a vi
lágot — pár évszázados lélekvándorlási 
tisztuláson kellett átmenned. Végre mos
tani alakodban elérted az emberi foko
zatot, hogy utána Bráma ölébe juss. A 
szép Eveline, aki osztozott bűnödben s 
vándorlásodban is, itt ül most veled 
szemben a szeánsz médiumaként. Össze- 

az üdvösségemhez 
de főként azért.

A Htterátus majom.
Delhiben épp aznap halt meg az ifjú

rád ' ' ”  ‘

leteltével asszonya kiszabadítja a ma
jombőrből.

A csoda meg is történt, de Andzsa 
Lcohinalt volt cka megbánni szelességét. 
Mert az erényes fejedelemnő lángoló 
pirulással és mélységes felháborodással 
tudta meg, hogy hazug bitorló gázolt szí

ve titkában és csúfos bosszúra gondolt. 
Hirtelen becsöngette szobalányát s bá
natot színlelve megilletődéssel mondot
ta, hogy urát megütötte a guta. Aztán 
’egnagyebb hidegvérrel eltemette a 
halottat. Az emberlelkü majom eleinte 
tréfára vette a dolgot és csak akkor ré
mült meg, amikor a kérlelhetetlen asz- 

szeny átadta a szobalánynak, hogy — 
veresse agyon. A szolgáló egész leikéből 
szánta a hízelkedő állatot s úgy meg
érett iQjtia a szíve, hegy titkon valami 
mohamedán majomkereskedőre bízta. 
Az tovább adta egy levantínus olasznak. 
Onnét provencei majomtáncoltatóhoz ke
rült s végül egy majoros vásárolta meg 
szép lányának.

Evőimének hívták a szép provencei 
leányt. Dús rőt haja, hattyúfehér nyaka 
volt s nagyon megkedvelte az értelmes 
majmot. Ezalatt meg a szegény majom
bőrbe bujt lélek mind csak azon törte 
magit, hogy titkát, valamikép tudassa 
úrnőjével. Utoljára agyába ötlött, hogy 
a természet ugyan megtagadta tőle a 
szólás tudományát, de ügyes kezet adott 
neki. Amit tehát el nem mondhatott, fel

hogy ezt a históriát a maga való
ságában hirdessétek a világnak. 
Mert minket, igaz szellemeket, semmi 
sem gyötör annyira — ahogy már Dante 
is megírta — mint az, ha tetteinkről 
a földön hazug meséket költenek.

Dhava szentje nem szólt többet, de 
hogy bizonyítsa szavát, egyszerre csoda- 
müvü indiai ékszert varázsolt a rőthajü 
Éva hattyú nyakára. Ez volt az a csoda
kincs, amit később a budapesti rend
őrség is kurrentált. Mert hiszen nyilván
való, hogy Dhava szentje nemcsak szent
nek volt kitűnő, hanem házasságközveti- 
tőnek is. így aztán a gyerehazatalléros 
ifjú s az indiainyakékes leány egybekel
tek. Nem is volt semmi bajuk addig, 
míg Angyalossy ügyvéd valami ellen
forradalmi mozgalomba nem keveredett 
a kommün idején. Akkor egy éjszakán 
vörös katonák törtek rájuk, felkutatták 
az egész házat s minden értékes hol
mit elemeitek. Természetesen az indiai 
nyakéket is. Talán az ijedtség tette, vagy 
tán ezzel az ékszerrel lelkét lopták ki 
Éva asszonynak, elég az hozzá, hogy u 
félelmetes éj után hervadozni kezdett. 
Férje mindenfelé kutatta a nyakéket, de 
vagy elkallódott az akkori idők zűr
zavarában, vagy — meglehet — Dhava 
szentje ragadta magához, mert többé néni 
került elő. Az utóbbit gondolhatta ma
gában Angyalossy ügyvéd is, mert az
nap, amikor felesége meghalt, vissza

írta egy darab papirosra s bár a dolog vonta panaszát. Mi szüksége is lelt volna
nem ment baj nélkül, végre csinos púk
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látni ot és megszeretni, csak egy pilla
natnyi ideje volt Andzsa Loshinak, mert 
a következő pillanatban már elhagyta 11 
ajkát a bűvös szó:

— Mandhra verendata thandra.
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sonlóan az oszlopszent magános életére 
adta valamikor fejét, nem hazudhatík. 
Hiszen magam is azért vetettem meg a 
,, Hazugság Gyüjtemény,9-ének alapját, 
hogy lássa a világ, mennyire belebonyo
lódott a hazugságok hálójába. Elveszeti 
az, aki nem fut ebből a szövedékből & 
magányba, a hazug életből az igazba. 
Tanúság erre az a klasszikusok idejéből 
való sírirat, amelyik ekként hangzik:

ITT NYUGSZIK
SIMILIS

HADRIANUS CSÁSZÁR FÖPALOTÁSA 
É L T  7 ÉV ET

M EGHALT 77-IK  ÉVÉBEN .

Igen bizony, mert csak hét esztendőt 
élt át magányban és magának, valóságos 
életképen. A többi hetvenet palam et 
publice látszatéletre pazarolta el, a köz 
szolgálatában.

Bergson fekete macskája.
Végezetül ezekkel a feljegyzésre- 

méltó szavakkal fejezte be magasságo

kat és mélységeket bevilágító magya
rázatát a filozófus gyűjtő:

— Szinte látom az emberek arcán a 
gúnyos mosolyt, amint elfintorítják ké
pükét: ugyan micsoda filozófus a ma
gamfajta, aki asztrálszellemek társasa
gába keveredik?! Mert a világ avval a 
hazugsággal állatja magát, hogy u 
bölcs dolga: önnön‘ bölcsességével fog
lalkozni. Már pedig az az igazság, 
hogy a bölcs dolga: mások bolondságá
val foglalkozni. A „másba" beletarto
zik filozófus kollégáinak bölcsessége is- 
Nagyot csalódik, aki azt hiszi, hogy a 
technikus terminusok vértezetében járó 
filozófiai ötletek valami nagyon külön
böznek az asztrálszellemektöl. Árnyék 
Platón ,,ideá“-ja, köd Kant „magán- ' 
való“-ja, pára Schopenhauer ,,akarat“-a, 
levegő Nietzsche „emberebb ember“-e 

és merő semmi Berson ,,intuició“-ja. 
Hogy a legutóbbinál maradjunk, mindig 
ámuldozom: mit élvezhetnek Berson 
felolvasásain ápolt, selymes asszonyok? 
Ha nem csalódom, Berson „intiució“-Ja ]

csupán jogcím a — zsúrhoz. Mert 
nehezen hiszem, hogy ezt a reklámszár
nyon járó tudományt megértenék. 
Hiszen Moore is, Berson kritikusa, hosz- 
szas tanulmányozás után csak annyit ir
hát a nagytömeg bölcséről a „Phitu- 
sophical Keview"-ben: „Berson gondo
latai olyanok, mintha bekötöttszemu, 
vak ember sötét szobában fekete macs
kát kergetne, amelyik ráadásul — 
nincs is“.

Észrevettem, hogy V. F. doktor be
széd közben Bergson helyett unlalanul 
Berson-1 mond. Figyelmeztettem a 
nyelvbotlásra.

A doktor asztalára csapott:
— Ördög vigye! Mindig összekava 

rintom ezt a két agyonreklámozott va
lamit: a Bergson-gummisarkot és a Ber- 
son-bölcseletet.

Nem mondtam meg neki, hogy nyelve 
még a rektifikálás alkalmával is meg
botlott. Bizonyára nem hord rajta gum- 
misarkot.

Sarjad a fű
Irta: B o rsov o i Lengyel Gyula.
Az atyafiak véletlenül összeve

rődtek a kis kálvinista parókián. 
A hegyesre pödrött fehér bajuszú 
méltóságos bátya hófehér feje mel
lett, az öcsém barna arca sötétlett. 
Az öreg bátya minduntalan kialvó 
pipájára kisfiam a hétesztendös 
Lackó hordta szorgalmasan a pi
rosló parazsat.

— Nem jó tüzed van, druszáin!
- kötődik a gyerekkel a bátya.
— Laci bácsi nem jól szívja a 

pipát . . . Egyet szippant, . . azu
tán abba hagyja és csak beszél, be
szél! — vág vissza a gyerek.

— Hiába pedig a beszéd . . 
Hiába itt minden. Hó, kemény fa^y 
ül a lelkeken. Sehol egy kicsike 
sarjadzó fűszál nem látszik a hó 
alatt , . . Csak hideg önzés! Fagyos 
a hótakaró a lelkemem! — legyint 
ép jobb karjával az öcsém.

— No, no! morog a pipaszár 
mellől az öreg bátya.

— Szabácstól Valjevóig, feneket
len sárban gázoltam Szerbiát. Se
besült lábammal alig tudtam ma 
gam elvonszolni a halál elöl. Ott 
voltam a Lovcsen halálhegyén. 
Asiágó, Brenta, Piave, mind jó is
merősöm . , . Az eredmény? Ez 
a béna kar! — s jobbjával béna 
balkarját emeli az öcsém. — És ez 
az agyonzaklatott házatlan, hazát
lan nyomorult élet.

Az öreg Laci bátya kék szeme 
elmerengve nézi pipája szeszélyes 
vonalakban terjengő füstjét. Egy
szerre felkapja hófehér, ősz fejét, 
öles termete kiegyenesedik, amint 
beszélni kezd:

— Apám, a ti nagyapátok, negy
venkilencben Radnóthon volt káp
lán az apja mellett. Mikor elhang
zott a hívó szó:

— Mindnyájunknak el kell 
menni . . .

— Elment ő is a többiekkel. A 
fekete palástot katonaköpenyeggel 
cserélte fel. A papi kucsmát piros

sipkával. Aztán ott küzdött ö is a 
többiekkel, egészen addig, míg el 
nem fagyott a szabadság virága. 
Akkor, combján egy kozák pika- 
szurással bujdosott hazafelé.

A radnóthi parókiára orosz ka
tonák szállásolták be magukat.

Szépapátok hátratett kezekkel 
sétált a könyvtár szobában, mikor 
egy bozontos sipkájú orosz durván 
felrántotta az ajtót. Karcsú, fiatal 
tiszt lépett be rajta. Udvariasan 
köszönt franciául.

— Ön magyar?
— Az! — mondta csendesen 

szépapátok s hatalmas öles teste 
megremegett a szégyentől, a fá j
dalomtól.

Az orosz tiszt szétnézett a szo
bában. A szoba egyik fala mellett 
könyvállvány húzódott végig. Tel
ve német, francia, angol, görög, 
(hollandus munkákkal. — A pré
selt disznóbőr kötések mellett né
hány egyszerű piros kőrkötéses 
kötet s a régi bibliák egyszerű fe
kete bőrkötésben. A fehérre me
szelt falon Kálvin János és Kos
suth Lajos arcképe barnállott. A 
hatalmas íróasztalon nagy üveg ka
lamáris és egy csomó lúdtoll a por- 
zós üvegben. Az íróasztal olda
lába vert szegen egy hosszú olló 
és egy lénia fért meg békessége- 
sen. Áz asztal lapján félbehagyott 
írás gyöngybetüi fénylettek.

— Levél? — mutatott az írásra 
az orosz.

— Prédikáció, — felelt az öreg.
— Mi van benne?
— Hogy az Isten keze nem rö

vidül meg . . , Aztán, az úr Jézus 
gecsemáné kerti imája:

— Atyám, ha lehetséges, múljék 
el tőlem e keserű pohár, . . .  a 
megpróbáltatásnak, kifoszlottság. 
nak, a megcsufoltatásnak . . . ke
serű pohara.

Az orosz pillantása a falon 
függő két képre tévedt.

—i Kálvin, Kossuth — lázadók!
. . . ön is? . . .  __ csattant fel éle
sen az orosz hangja.

Szépapátok szemében megcsil
lant a dacos magyar érzés.

— Én is! — mondta.
j  — Ezzel az athléta termettel 
miért nem ment hát a többiekhez?

, Ugy-e kényelmesebb itthon? . . .
1 Hat csak arra jó hogy izgassa a 
népet?

Szépapátok szeme elborult. 
Csendesen vetkőzni kezdett A zsi- 
nóros Zrinyi-dolmány után leve
tette a finomszalú lenből szőtt in
gét. Hatalmas boltozatos melle, 
cserághoz hasonló izmokkal meg
rakott jobbkar ja fehéren világított 

! az orosz felé. Aztán megfoidult 
csendesen, tíalkarja izmai helyén 
iszonyú égés alig behegedt helye 
piroslott. Akkor megszólalt csen
desen:

— Egy gyermeket hoztam ki az 
égő házból. Egy égő gerenda rám
zuhant. Letörte a karom. Az olda
lam is összeégett. . .  Ezért marad-

: tam itthon . . .
Altkor nyitott be bicegbe nagy

apátok. Lábán szakadozott csizma. 
Testén tépett, rongyos ruha. Sá
padt arcára barázdákba rótta a 
maga jelét a szenvedés.

És a két kálvinista pap, apa és 
fiú, az egyik félmeztelen égett seb
helyes testével, a másik szakado
zott rongyos ruhájában, sebzett 

; lábbal, íel-felcsukló zokogással, 
! egymás nyakába borult.

Az orosz egy darabig nézte őket. 
Aztán lassankint vigyázz állásba 

! merevült a teste. Sarkantyúja na
gyot pendült. Keményen tisztel
gett. Két szeméből szőke bajuszáiu 
perdült a köny, amíg halkan 

| mondta:
— Rabország szerencsétlen gyer- 

' meke vagyok én is . . .  Én is ve- 
j letek érzek . . . Lengyel vagyok!

Azzal a keblébe nyúlt. Kivett 
egy kis arany keresztet. Nyújtotta 
szépapátok felé:

— Emlékül fogadjátok ell . . 
Ne feledjétek el mi van reá írva.

Szépapátok olvasta az aranyba 
vésett apró betűket:

— Feltámadunk!
Az öcsém béna keze raeg-meg- 

rándult. Lemondóan, szomorúan

szólalt meg:
— Elfáradtunk bátyám, nagyon. 

Rimaszombat utcáin, terein, már 
nincsen magyar írás . . . Nincs 
egyebütt, csak a temetőben.

— Ott a temetőben meg vannak 
magyarok. Olvastam. Ott még van
nak: Etheyek, Bodorok, Dapsyak, 
Soldosok, Mártonok, Lengyelek, 
Báthoryak, Nagyok, Ott még su
han vannak magyarok . ,  Kár 
hogy egy ölnyi löld borul reá
juk . . . Aztán itt a csonkaország
ban is csak hidegség, mint olt leni, 
a sírok mélyén. Halott világ ez, 
hó, hó, hó . . .

A kis Lackó az aranykeresztecs- 
j  két nézegeti. Egyszerre megszólal:

— Dehogy hó, dehogy hó, Pista 
bácsi I . . . Már nincsen hó, csak a 
hegy északi oldalán . , . Majd 
megnövök én, Laci bácsi. Gyurka 
a bátyám már nagy is. Aztán el
megyünk mind, apuka is eljöa ve
lünk. Üzenünk magyapócknak a 
rimaszombati, serkei, radnóli, pa- 
nyiti, pelsöczi temetőbe, hogy 
együtt legyenek . . . mind a kál
vinista papolt. Oszt akkor kiáltjuk:

I — Feltámadunk!
— Akkor tudom Istenem Laci 

bácsi se gázol a Sajóba éjszaka.
| — Hátha meglőnek Lackó?
! — Pista bácsit is, Laci bácsit is,
' Nagyapót is, Szépapát is meglőt
ték. Én rajtam is elfér vagy há
rom . . . Hiszen én is magyar va
gyok.

Laci bátyám a gyerek fejét simo
gatva, szól az öcsémhez:

— Látod, öcsém! A hó alatt már 
sarjad a kicsike fűszál. Itt már 
nincs hideg. Ha lassan is( de biz
tosan eljön reánk a tavasz . . .

A kis keresztecskét Lackó kezé
be nyomva folytatja:

— Neked adom, de jól vigyázz 
reál . . . Tudod-e mi van reá írva?

— Hogyne tudnám? — feleli ön
érzetesen a gyerek. — Az van reá írva, hogy . . . hogy . <. . egy ki 
csit aludjanak még nagyapóck, . .  . 
addig, amíg mi . . . feltámadunk!



Irta: Nyáry Andor

A vadludak lármás gágogással húzlak át a 
falu felett. Pintér Kati néni félszemmel felka
csintott az égre, aztán bólintott:

Hidegre fordul az idő. Szállnak a vad
libák.

Kati néninek igaza volt. Még azon éjjel 
olyan kopogós, disznótoros időre változott az 
őszutó, hogy csak úgy kékült-ződült az iskolás 
gyerekek orra.

Körösztös János ugyancsak szaporázta a lép
teit. Fázott is, meg sietett is. Kilenc ólára ígér
te Julinéninek, hogy hazakeveredik a kismisé- 
ről. Az állami adóval volt valami elntéznivaló- 
juk akkorára.

Hát Körösztös János cihelödött is hazafelé, 
nehogy baj legyen az adó körül. Még jóformán 
be sem fordult az utcájába, Juli néni már ég
felé emelt karokkal rohant feléje és lármásan 
méltatlankodott:

— Hun vót kee? A mindenségit keenek!
János bácsi ránézett a lármás menyecskéié:
— Hun lettem vóna! Szentegyházba vótam. 

Azért késtem.
Juli néni nagyot fújt.
— Megemlegeti kee ezt a késedelmei! As/.on. 

dom!
János bácsi összeráncolta a szemöldökéi:
— Mér? — kérdezte tompán.
— Dobra kerül a ház, de még a föld is*
— Ki mondta?
— Én mondom! Itt vót a végrehajtó. Eszten

deje vár már az adóra. Mindig csak halogatja 
kee. Majd ékkő, majd akkó. Most oszt lássa 
kee, mi lesz!

Sörnyü mérgében elsírta magát:
Én nem bánom! Üsse maradok itt. Hogy 

az én portámon megszólaljon a végrehajtó 
dobja? Inkább világgá megyek! Még máma!

János bácsi kissé meghökkent, de aztán 
megmérgesedett:

— Mész a zöreg ördögbe! Nem világgá.
— De elmegyek én! — akaratoskodolt az 

asszony és ismét kitört. — Hászcn nem törődik 
kee semmivel. Csak beszélget. A nyakára hagy
ja nőni a bajt. Utóbb még engem is elárve- 
reztet a végrehajtóval!

János bácsi megelégelte a perpatvart, rá
szólt az asszonyra:

ölég vót! — aztán hozzátette: — Abbú a 
végrehajtásbú nem lesz semmi!

Ju li néni nagy szomorúsága mellett is gú- 
nyoskodott:

— Ugyan mit csinál kee a végrehajtó eilen?
— Kifizetem az adót!
— Mibű?

— Pézbü! Mostanra ígérte Jandura a kuko
rica árát. Most hallottam, hogy eladta a borát. 
Elmegyek hozzá. Oszt megvan.

Büszkén fölvette a fejét.
Én velem nem vacakul az a végrehajtó1

Megfordult, aztán megindult Jandura Béni 
háza felé. Juli néni is megnyugodott, inár nem 
gondolt arra, hogy világgá megy. Minek! A 
kukorica árán kifizetik az adót, aztán rendben 
lesz minden. Igaza van az urának. Nem is 
olyan nagy sor, mint gondolta. Bement a kony
hába, jókedve kerekedett, aztán öreg nóta mel
lett begyújtott a kemencébe a kenyér alá.

Jandura Béni a küszöbön üldögélt, mikor 
János nagy igyekezettel belépett a kapun és 
nagyhangon ráköszönt:

— Aggyon Isten!
— Neked is — köszönt vissza handura. Tud

ta már, hogy Körösztös miért jön, intett a 
feleségének, hogy menjen be. ő maga fel
állt a küszöbről.

Körösztös János várt egy ideig, aztán feltol, 
ta homlokára a sapkáját és megszólalt:

— Hallottam, hogy eladtad a borodat.
Jandura Béni huncut ember volt, nem igen

szerette bevallani a vagyoni állapotát, hál ki
térő feleletet adott:

— Jobban is eladhattam vóna. Éppen csak 
annyit kaptam érte, hogy betömhettem vele a 
végrehajtó száját.

— Nem baj! — bólintott János bácsi. — Az 
a fő, hogy a végrehajtóval ne legyen az ember, 
nek baja.A többi adósságot könnyebben e' le
het intézni.

— Én is úgy gondútam, — kapott az alkal
mon Jandura Béni. hogy Körösztös Jánost 
megelőzze. — Tudtam, hogy belátó ember 
vagy oszt nem haragszol érte, ha a kukorica 
árát most nem tudom megadni.

János bácsi szeme megrebbent.
Hászen most montad, hogy eladtad a bo

rodat.
— No persze. De ki is tűzettem. Azt is mon- 

tam. A végrehajtónak.
Pedig a keresett pénz a ládafiában volt 

Csakhát Jandura tartogatta. Malacokat akart 
rajta venni. Gondolta, Körösztös Jánosnak 
majd megadja később, ha már a malacokat el
adta nyereségre.

János bácsi megtippent:
— Hát az én pénzemmel mi lesz?
— Megadom később.
— Később? Csakhogy a végrehajtó nem vár 

addig, amíg to megáldod! Én meg abbul 
akartam kifizetni az adómat. Azér is gyűltem.

Jandura Béni vállal vont.
Erre már Körösztös János felcsattant.
— De nem úgy ál! Aszontad, hogy a borod 

árábú megadod a kukorcám árát. Magyar em
ber megtartja a szavát!

Ha eccé nem tudom megadni. Mit csinál
jak? A csizmám szárábú nem húzhatom elő, ha 
nincs.

— Ne füzetted vóna ki a végrehajtót. —- 
Akkor vóna!

— Tán bolond vagyok, hogy ellicitálja a há
zamat — vörösödött el Jandura Béni.

— Azt el tudod nézni, hogy az én házamat 
licitálja el? A te tartozásod miatt! — vágott 
vissza Körösztös János.

Szó szót követett. Jandura Béni azt állí
totta, hogy őneki az ő végrehajtója az első* 
és csak azután jön a más végrehajtója. Kö
rösztös János meg azon az állásponton volt, 
hogy őneki semmi köze a Jandura Béni vég
rehajtójához, ő azért jött, hogy a kukorica 
árán kifizethesse a maga Végrehajtóját. Ja n 
dura Béni végrehajtója miatt nem hagyja el- 
árvereztetni a házát a maga végrehajtójával.

Aztán nagy mérgesen szétváltak.
— Még hogy az ő pénze miatt döntsem 

■magam bajba! — híreskedett Jandura Béni, 
mintha haragudott volna.

Körösztös János befenyegetett a kapun:
— Ezt megkeserülöd Jandura Béni! ’íe -  

miattad kerül dobra a házam, ha dobra kerül! 
Nem tartottad meg a szavadat!

És haza ballagott. Tudta ő, hogy nem úgy 
áll a dolog, amint Jandura mesélte. Van an
nak pénze. Csak nem akarja kifizetni. De 
megájij Jandura! Egész úton törte a fejét, hogy 
mit csináljon. Érezte, hogy most cselekedni 
kell valamit, mert ha így hagyja a dolgot, ak
kor a házának fuccs, elárverezi a végrehajtó. 
De a háza most már mellékes is. A fő Jan 
dura Béni! Azt kell megbosszulni valamikép
pen, amiért ilyen csúffá tette a kukorica árá
val. Pipára gyújtott és marakodott a gondo
latokkal, Mire hazaért, készen volt a terve.

Elhatározta, hogy meghal.
Mikor belépett a konyhaajtón, Juli néni 

abbahagyta a kenyérberakást és feléje for
dult:

—< No, megkapta kee a pénzt?
— Meg! — bólintott János bácsi, aztán na

gyon szomorú arcot vágott és az ágyra muta
tott. — Vesd meg az ágyat!

Juli néni ránézett a szomorú emberre, meg
rettent:

— Beteg kee?
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— Nem.
_ Álmos?

— Nem cn!
Hát a/kkor mi csudának akar lefeküdni 

,iz ágyba világos nappal?
János bácsi laposakat pislogott:
— Csak azért, mert meghalok.
Juli néni akkorát rikkantott, még a sütő- 

lapát is kiesett a kezéből.
Mit csinál kee?

— Meghalok — nyögött János bácsi és 
inegtántorodott.

Juli néni azt se tudta hamarosan, mit csinál
jon. Azt hitte, menten meghal az ura, ha nem 
siet, lekapkodta az ágyról a fölösleges duny
hákat és jajve«zékelt.

— Csak nem gabajodott meg kee, hogy ijen 
hirtelen meghal. Még el se búcsúzhatunk! Hát 
való ez? Ja j  — ja j!

János bácsi megint nem felelt, hagyta, hogy 
az asszony lehúzza lábáról a csizmát, mikor 
aztán belefeküdt az ágyba a dunyhák közé, 
bozontos szemeit Ju li nénire emelte és meg
szólalt:

— Ereggy a paphó. Mondd néki, gyüjjön, 
gyóntasson meg. De hamar!

Juli néniből kibuggyant a sírás:
— János! Én emberem! Ja j- ja j!  Hál nem 

tréfál kee? Hát csakugyan meghal?
János bácsi sóhajtva szólt:
— Ereggy!
Juli néni nem hagyta még egyszer ismételni 

a rettenetes szavakat, azt már csak nem en
gedi, hogy jó ura pap nélkül menjen a másvi
lágra. Mit szólnának az emberek? Kiszaladt 
az útcára és elrohant a plébánoshoz.

— Ja j, követem a főtisztelendő plébános 
urat, gyüijjön hamar. Mingyá meghal az 
uram. Már fekszik is.

Az öreg plébános jámbor ember volt, gyor
san magára kapta a fehér inget, hívta a ha- 
rangozót, aztán le halálában elsiettek. Körösz- 
tösék háza felé. Elől ment Juli néni a haran
gozó kalapjával, utána a harangozó a csengő
vel, végül a plébános úr a kegyszerekkel.

Az emberek kisiereglettek az útcára és illc- 
lődött sóhajjal néztek a szomorú menet után:

— Körösztös János bácsi halálán van! lé g 
nap még semmi baja se vót! Hm-hm!

Jandura Béni szeme felcsillant:
— Utóbb még nőm köll megadni a kukorica 

árát!
János bácsi mereven feküdt az ágyon, ami

kor a plébános megérkezett. Nyögött, nyöször- 
gött. Meghallgatta a főtiszelendő úr vigasztaló 
szavait a túlvilág örömeiről s mikor a plébá
nos eltávozott a harangozóval, óvatosan fel
nézett a vánkosok közül:

— Elmentek? — kérdezte a feleségétől.
— El — mondta az asszony sírva.

János bácsi felült az ágyban:
— Alkkó hozz valami harapni valót. Meg- 

elhtiltem.
Juli néni megörüli. Szentül azt hitte, hogy 

a plébános úr kenetes szavai gyógyították 
meg az urát. Már nincs is semmi baja. Éhes. 
Az ételt kívánja. Felszaladt a padlásra, levá
gott egy jókora sonkaszeletet, aztán lóholálá- 
ban vitte az urának.

— Egyen keo!
János bácsi evett, falatozott, aztán nagyot 

húzott a kőkorsúból, végezetül meg pipára 
gyújtott. Csak úgy szállt a füst a dunyhák kö
zül. Mikor aztán a pipát is kiszívta, visszaíe- 
küdt az ágyba s miután kényelmesen elhe
lyezkedett, ifélfejével odafordult az asszony
hoz s magára rántotta a dunyhát.

—• Most ereggy a harangozohohoz!
Juli n ni öröme hirtelen elszállt, megdöb

bent.
— Mondd, hogy esöndiccsen a halálomra.
Juli néni elsápadt.
— Már megint meg akar kee halni? Hiszen 

most vacsorázott kee!
— Éhgyomorra nem menek a másvilágra. 

Ki tudja, hogyan van ottr a sor. Mindig me,g- 
gondúlt einbcT vótam szólt János bácsi fa
radtan s hogy az asszony ne sóikat okoskod
hasson, megijesztette

— Siess, mert mingyárt végem lesz! és 
nagyot horkantott, mintha halódott volna.

Juli néni felugrott az ágy széliről, kezeit 
tördelve szaladt a harangozóhoz és sírva kö
vetelte, hogy hamar húzza meg a lélekharan
got, mert megy az embere lelke.

A lélekharang szava becsöngte a falut. Az 
emberek megilletödtek:

— Szegény Körösztös János mijen nirlelen 
meghótt! Ijen az élet!

János bácsi hallotta a harangszót, feiifenye- 
gelett a dunyha alól:

— Miattad haltam meg Jandura Béni! De 
megemlegeted a halálomat.

A halottkém is megjelent. Jó  faisi szokás 
szerint az ajtófélfának támaszkodott cs onnét 
állapította meg a halált. Hogyne halt volna 
meg, mikor csönditettck is rá!

Körösztös János hát elvégeztetett. Isten 
nyugosztalja!

Hanem János bácsi nem olyan legény volt, 
hogy meghótt volna csak azért, amiért csön- 
dítettek rá, meg amiért a halott kém kiállította 
róla a halotti levelet. Miikor a halottlátogatók 
elsopánkodtak mellette, hogy: „mijen jó em
ber vót!" meg hogy: „mijen kár érte, hogy 
ijen hirtelenségbe kimúlt!" — számtalan ke
reszthányás közben eloldalógtak. Juli néni is 
elálmosodott, bement a másik szobába es el
aludt. Éppen tizenkettőt ütött az óra. János 
bácsi csak erre várt, lassan felkelt az ágyból, 
magára kapta a ruiháját, a patak árkán telkul- 
logott Jandura Béni házához, aztán megállt az 
ablaka alatt.

Csend volt, Jandura Béni már aludt. Arról 
álmodott, hogy milyen jó, hogy nem adta meg 
Körösztös Jánosnak a kukorica árát. Most 
annyit nyert vele, mintha megkereste volna.

Körösztös János várt egy darabig, aztán 
megkopogtatta az ablakot.

Semmi felelet.
János bácsi tompán megszólalt:
— Béni!
Jandura Béni felébredt. Rosszat álmodott. 

Mintha Körösztös János zörgetett volna az 
ablakon a pénzéért. Fülelt.

János bácsi ismét megszólalt vontatott, túl- 
világii hangon:

— Béni! Jandura Béni!
Az asszony is figyelmes lett a szóra:
— A! -  rémült az ura mellé. — Valaki 

szól. Mintha Körösztös János szava ^óna.
—. Nem lehet — ijedezett az ember. — Hi

szen meghaat.
János bácsi megint megverte az ablakot.
Jandura Béni kikiáltott:
— Ki az?
János bácsi megszólalt:
— Én vagyok. Körösztös János. Add meg a 

kukoricám árát!
Jandura Bénit még a hidegveríté'k is ki- 

gyöngyözte. Mi tűrés-tagadás, itt nem lehet 
kétség. Körösztös János az egyszer meghalt, 
az szentírás. Ezt nem lehet letagadni. A plé
bános úr is volt nála. Csöndítettck is rá. A

halottkéin is megírta a halotti bizonyítványt. 
Egyszóval meghalt. De ha meghalt, akkor 
ki az, aki az udvaron a pénzét kéri? A szava 
Körösztös János szava. De még a formája is 
az. Világosan látszik, amint a holdvilágos ud
varról benéz az ablakon.

— E‘ nem más, mint Körösztös János. 
Visszagyütt a péziért. Akármi legyek!

Jandura Béni izzadt, didergett. Mi lesz 
vele? Az egész falu megtudja, hogy Körös.tös 
Jánost ő vitte a sírba. De meg sohase is lesz 
nyugta, hiszen ez minden éjfélkor bezörget az 
azlakon a pénziért.

Hirtelen gondolata támadt, elővette ,i lá
dából a pénzt és kihajította az ablakon. Vigye 
a pénzét, ahova akarja!

Körösztös János eltűnt. Jandura Béni meg
nyugodott. Hála Isten!

Másnap reggel kisírt szemekkel jöttek a 
rokonok:

— Szegény János bácsi! Hogy ijen véget 
ért. Még e‘ se búcsúzhattunk tőle!

Juli néni nem fogyott ki a beszédből:
— Még meg is vacsorázott. Még egy pipa 

dohányt is elszítt, aztán se szót, se beszét, 
csak azonnal meghótt!

— Hm! Hm!
Amint így beszélgettek, sopánkodtak s ép

pen indulni akartaik, hogy megnézik, a halot
tat a másik szobában, mert már a ravatalozók 
is megérkeztek, vidám ének hallatszott az 
útcáról.

Ejnye! — botránkozott meg a gyászoló 
közönség. — Ezek is erre nótáznak. Tudhat
nák, hogy halott van a háznál!

Kimenteik az udvarra, hogy rendreutusitják 
a rakoncátlankodókut. Hát még a lélekzetök 
is elállt.

A kapuajten János bácsi kanyarodott be a 
végrehajtóval. Szörnyen, be voltak durrantva. 
Még az éjjel találkoztak s a vidéken bandu
koló végrehajtó mit sem tudva János bácsi 
haláláról, a kifizetett állami adó örömére 
egész éjjel a pincébe iddogált vele.

Mikor aztán kiderült János bácsi halálá
nak története, szörnyen megijedt, hogy ö hótt 
emberrel mulatott az éjszaka. A harangozó 
káromkodott, hogy olyant még nem ért, hogy 
élő emberre csöndített volna. A plébános úr 
kiprédikálta az istentelenségét. De legjobban 
meggyűlt a baja a halottkémnek, mivelhogy ő 
állapította meg a halál hitelességét. Hogy a 
hibáját jóvá tegye, a halotti bizonyítványra jó 
nagy betűikkel rá is vezette mindjárt, logy 
aszongya:

— Nem hiteles! A (halott főtámatt!
De a papirdrágaságra való tekintettel a bi

zonyítványt nem dobta cl, hanem az igazi 
halál beálltáig irattárba tette.

---- cJl->— —S

A tündérsziget
() drága Nap, ó fényes Holdvilág,
Stigárolokban ragyog az egész v i

lág!
É jetek . naptok száma végtelen,
A lattatok a nyüzsgő Végtel.m.
Hogy szeretnék örökké  élni én! . .  .
Hallottam egykor régen, hajdanán,
Van egy sziget, hazája Óceán
Smaragd erdőben sarjad zöld fa- 

ága.
Tündérek kezébe  jut a  szép vi

rága.
K i gyümölcsét ette, ifjú lesz örök

re,
H aja szög, arcára rózsát hintve,
Ö boldogság! ha e szigetre jutnék.
Soha onnan el nem kívánkoznék.
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Saíranek János díjnok volt az adó
hivatalban. Zárkózott, titokzatos életet 
élt. Minden idejét a szakadozott zöld
posztós íróasztal és savanyúszagú, hát
sóudvari hónapos Szobája között osz
totta meg. Nem járt sehova, barátjai 
sem voltak. Díjnok társaival nagyon 
néha tessék-1 ás ?ék elbeszélgetett,
de ezek a beszélgetések mindig csak a 
hivatalos dolgokra vonatkoztak.

Asszonya sem volt, talán nem is sze
rette soha senki. Pedig alapjában véve 
r.em volt rossz ember. Jakubekné, — 
a háziasszonya legalább is azt állította 
róla, hogy sohasem volt jobb szobaura. 
Pedig Jakubekné ezen a téren meglehe
tősen tágkörű tapasztalattal rendelke
zik. Húsz éve adogatja ki szobáit vé- 
konypénzű diákocskáknak, soványan Fi
zető díjnokoknak.

Saíranek tehát nem volt rossz ember. 
De életét egyetlen cél szolgálatába ál
lította. És ennek a célnak érdekében 
mondott le a földi örömökről. Az as/_- 
szonyról, a barátkozásokról, a sörözge- 
tésekről, s a csöndes, meghitt esti sé
tákról. Éveknek múltával ugyanis iroda
liszt akart lenni. Ezért olvasott állan
dóan s ezért zsugorgatla a garasokat. 
Mert az irodatiszt csak müveit, olvasóit 
ember lehet, akinek divatosan kell ru- 
házikodnia. Kell hát az összekuporga- 
lott pénz akkorára ruhára.

A kinevezése azonban egyre késett. 
Nem nevezték ki még Írnoknak sem, 
pedig ez a ranglépcső vezet idővel az 
irodatisztséghez. Talán az késlelteti ki
nevezését, hogy nem jár el kollégái 
közé, — gondolta. Lám, most is Vurg- 
licsot nevezték ki írnoknak, pedig ő lett 
volna soron. De Vurglics ügyesebb em
ber nála. Eljár a hivatal utáni sörözé
sekre és Sándor napján a díjnoki kar 
nevében is ő köszöntötte fel a tanácsos 
urat.

Hogy kinevezése útjából elhárítsa ezt 
a képzelt akadályt, legközelebb Safra- 
nek is elment sörözni kollégáival. A 
törzsasztalnál ott ült a tanácsos úr is. 
Saíranek mindent elkövetett, hogy ész
re vétesse magát. De a tanácsos csak to
vább beszélt helyettesével. A díjnok 
merészet gondolt. Igaz, hogy már í z  el
fogyasztott sörök is dolgoztak benne. 
Hirtelen felemelkedett, s olyan erős 
hangon, hogy mindenkinek hallania kel
lett, megszólalt:

Nagyságos tanácsos úr! Szeretett 
főnökünk! Hogy díjnoki ragaszkodá
somról meggyőzzem, egyben iszom Ki 
nagyságod egészségére az előttem álló 
sört. Mert a díjnoki karban is vannak 
kiválóan képzett, szorgalmas emberek.

A tanácsos egy pillanatig meglepődve 
nézett a kivörösödött emberre, aztán jó- 
indulatulag elmosolyodott:

— Hagyja csak kedves Saíranek! El
múlt már a nevem napja!

Az írnokok és díjnokok összekuncog
lak, s egyikük megszólalt:

— Jól beszeszelt már az öreg!
De Saíranek nem vett észre semmit 

Szívén meleg áramlott végig, mikor a 
tanácsos úr távozáskor kezet nyújtott 
neki is. Meg volt győződve, hogy nem
sokára ö is megkapja kinevezését.

De a kinevezés csak késett. Helyette 
ismét más, fiatalabb díjnokokal nevez
tek ki írnokká. Be is ment protestální 
főnökéhez.

— Nagyságos uram, ismét kimarad
tam a kinevezettek közül.

A tanácsos szigorúan szeme közé né
zett:

— És ön ezen még csodálkozik? Ne 
igyék annyit, s akkor megjön a kine
vezése is.

— De nagyságos uram, sohasem szok- 
tam inni.

A tanácsos gúnyosan elmosolyodott:
— Nó, nó, ne mondjon ilyen nagyot. 

Mikor a sörcsarnokban találkoztunk, 
akkor is részeg volt.

— Csak akkor az egyszer voltam a/..
A tanácsos idegesen nyúlt tolla után.
— Nagyon sajnálom, nincs időm. 

Megérthetett engem.
Saíranek kitámolygott az ajtón. Hát 

vége a szép álmoknak. Sohasem neve
zik ki irodatisztnek s nem kerül be abba 
a zöld fotöjös szobába sem, melynek a j
tajára már sokszor ráképzelte a nevét, 
s eléje ezt a szépen hangzó szót: 
,,Irodatiszt“. Vette a kalapját és elment 
a hivatalból. A hivatalos óra ugyan még 
tartott, de nem tudott maradni, ker
gette a keserűség.

A sörcsarnok jutott ismét eszébe. 
Hogy elpihentek ott gondjai, 'fájdalmai. 
Az ital talán most is használni fog.

Benyitott a legelső korcsmába s nag/ 
szomorúságában egymásután hajtogatta 
a poharakat. Déltájban már íorgotl ve
le a világ. De a déli harangszó feléb
resztette lelkiismeretét. A postái ma 
neki kell borítékozni. Düllöngézve, ne
hézkesen megindult a hivatala felé. A 
kapuban szinte nekiütődött főnöké
nek. A tanácsos végignézett rajta:

— Már hivatalos óra alatt is részeg? 
így igazán nem használhatom.

Saíranek kóválygó fejében összeve
rődött nehány gondolatfoszlány. Érezte, I 
meg kell magyaráznia főnökének nagy 
fájdalma okát.

Utána is tántorgott s bele kapaszko
dott a karjába:

— Nagyságos uram!
A tanácsos szabadulni akart. De Sat- 

ranek a részeg emberek makacsságával 
még jobban belekapaszkodott.

—: Hallgasson meg, hallgasson meg. 
Nagy az én bánatom.

És nehéz feje odakónyult főnöke vál
lára. A tanácsos arcát vörösre mázolta 
az indulat.

— Hát ez már még is csak szemte
lenség, — kiáltotta. Portás, fogja le ezi 
a részeg disznót.

— Gyüjjön, Saíranek úr! — mon
dotta a portás és belódította a kapu alá.

Saíranek betámolygotl az íróasztalá
hoz. Oda sem nézve gúnyolódó társaira, 
gondolatfoszlányait eggyé próbálta for
rasztani. Nehezen sikerült. Feje zúgott, 
de ösztönösen érezte, hogy valakin bos/.- 
szút kell állania elhibázott életéért, 
alaptalan bevádolásáérl. Feltápászko- 
dott. Most vette csak észre, hogy társai 
már mind elmentek. Neki dőlt az ajtó
nak, s amint tárgyat keresett bosszújá
hoz, csökönyös agyába hirtelen a Nagy 
János irodatiszt alakja villant bele.

Bizonyosan ő hiresztelte el, hogy 
részeges vagyok. Mert féltette tőlem 
a helyét, motyogta:

— No, megállj gazember.
Eltámolygott a zöld szobába, mely

nek fotőjébe annyiszor képzelte beie 
magát, mint iroda tiszt. Nagy azonban 
nem volt már ott.

— Megvárom, ha addig élek is, 
makacskodott Saíranek, — és leszámo
lok vele.

Belésüppedt a ruganyos, zöld fotöjbc. 
Vágyai céljába. Kemény székhez szo
kott testének jólesett az ülés. Elnyuj- 
tózkodott és szivarra gyújtott. Darabig 
még átvillant agyán egy-egy gondolat
foszlány, aztán bóbiskolni kezdett. Ne
héz feje mind mélyebbre kónyult. El
aludt. Mélyen, mint ahogy csak a ré
szegek tudnak.

Az égő szivar kihullott szájából. Oda
esett a fotöj szőrrel tömött karfájára. 
Pa razsa csókolgatni kezdte a szőrt 
Mind sűrűbb lett a füst. És hirtelen 
lángra lobbant az egész karosszék.

Saíranek egy pillanatra felriadt. Éles 
fájdalmat érzett a karjában.

— Hiába üttök,, úgy is én leszek az 
irodatiszt, — motyogta.

Megpróbált feltápászkodni, de vissza- 
hanyallott. A megduzzadt lángok pedig 
átölelték. És ott tartották a zöld szobá
ban, ahova egész életén át hiába igyeke
zett bejutni.
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Élt egyszer a Tisza partján egy szegény 
juhászlegény. Talán nem is volt szegény, mert 
az egészség pirossága virult az arcán és meg
elégedettség pihent a szívében. Napról-naprn 
terelgette, legeltette a báránykáit, ie-le hajtotta 
őket a Tisza vizéhez itatóra. Mikor a nap mar 
megúszta nagyobbilk fertályát a kék levegő- 
égen és csak egy kis sarlchajlásnyi út hiányzott 
még, hogy lebukjon végkép a láthatár szélén, 
ilyenkor a juhászlogny összeterelte a nyájat cs 
— Csiba ne! szólítgatva a kutyáját, terel
gette a báránykákat be a Hortobágy felé. A 
pusztán beverte a nyájat a karámba és neki
látott, hogy estebédet készítsen magának. Tüzet 
gyújtott a bogrács alá, meghámozta a földialmái, 
paflogott a tűz, 'hamarosan fortyogott z elel 
és rövidesen elkészült a vacsorája. Evés után 
rágyújtott a pipájára, egyet heverészett a guny- 
hó előtt, majd mikor a közeli faluban elhang
zott az esteli harangszó, föltápászkodotl, elő
vette furulyáját és megindult a falu felé.

Sötét lett, mire az akácos utcákba beért és 
ment, ment egyenesen oda, ahol Hajnalvir:*g 
íruskát'li virágjai pirosodtak egy zsahigáteres kis 
ablakban. Ott elővette furulyáját, neikitámasz- 
kodotl az ablak előtt bólogató öreg uperfa tör
zsének és rákezd tt a nótázásrn. Ilyenkor csan- 
hamar nyílt az aiblak, kihajolt rajta Hajnalviráp 
és mosolygós beszéddel köszöntötte a legényt.

Szép a nótád kedves juhászlegény!
A legény pedig csak furulyázott tovább. 

Hajnalvirág könyöklőn hallgatta az ablakból a 
nótát. A furulya hol búsult, hol panaszkodott, 
hol meg pattogó örömre hajrázott. Beszédes 
szóval nem igen éltek. A furulya is elmondott 
mindent, meg Hajnalvirág ragyogó szemei is be
szédesebbek voltak minden emiberszónál. Miken 
a Göncölszekér már cgypár arasznyival jól ci- 
hajlítotla a rúdját, ilyenkor elhagyta a legény j 
a furulyázást és elbúcsúzott Hajnalvirágtól.

— Miikor nótázol újra, kedves juhán*.- • 
legény?

Hajnalvirág ezt kérdezte minden búcsú után.
Ilyenkor örömre ficánkoló szívvel ballagott 

hazafelé a juhászlegény. Hej, de sokáig nem 
ludta otthon lehunyni a szemét! Hej, de tokáig 
vizsgálgatta a csillagos égi pusztát, mintha Haj. 
művirág szemeit keresné ott is!

így ment ez békességgel esléröl-estéro.

*
Egy este, vacsorázás után a juhászlegény 

kiterítette subáját a gunyhó elé és végig heve- 
részett rajta. Sokat szaladt aznap a juhok után, 
kicsit elbóbiskolt miatta. Mellette volt furu
lyája, mert készült be a faluba ismét. Gondolta, 
szunyókál egy kicsit elébb.

Szunyókált, bóbiskolt, elaludt . . .
Esti, meleg szellő suhant át a pusztán, a 

bogrács alatt hamvadó zsarátnok föl--íöl pislá
kolt berzenkedve tőle.

Egyszer csak erős suhogás, kacagás, zaj 
űzte el a gunnyasztó csendet és hipp-hopp, ott 
termett a gunyhó előtt egy pajzán tündérsereg 
és táncos, bohó mulatozásba kezdett.

Égszem: Nézzétek csak, mi ez oh? . . 
Csókos: Gunyluj s ez a benn lakó. 
Hamis: Kicsoda?
Csókos: Ez az itt!

Puha subán aluszik 
Kényes: Haliliga csak! Ébredez!
Hamis: Oh, dehogy, csak sóhaj ez! 
Égszem: Mért sóbajtoz, mi az álma,

Tán letűnt a boldogsága? 
Vagv talán sok is neki,
S fél. hogy elveszítheti?

Csókos: Fiizfaberek, tudja tan,
Vagy a réti csalogány!

Kényes Hát ez mi?
Hamis: Furulya.
Égszem: Mire jó?
Hamis: Kis bohó!

Nótaszerszám, h;lilik szavú,
Zengeti a kedv, a bú.

Égszem: Tündérek! Én e 1legényt
Ismerem!
Idclenn
Juhot űzni sokszor láttam!

Csókos: Mag t;
Hisz ezt regen keresein!
Holdas nyári éjjelen,
Ölelésre, csókra vágytam 
És a balga mit mit csinált? 
Elűzött, elűzött . . .

Hamis: Hisz nekem is ismerős,
Ez a hős!
Mikor egyszer rókabőrben 
Bolyongtam a mezőségen, 
Mcgkergotelt, reám rontott, 
Ajka szidott, botja forgott,
Oh, de most!

Kényes: Buta kost
S utána a bamba fa lkát 
Drága berkemen hajlott ál 
Egyszer ez.
Szép virágjaim letépték,
Nászi ágyam lebeverték, — 

Ez az, ez!
Csókos: Tündérek, a bosszú édes!

Lakoljon most ez a vétkes! 
Hamis: Jó , de vájjon mit legyünk? 
Kényes: Majd valamit clviszünk,

Utána hogy hadd búsuljon 
Égszem: De azért bele ne haljon! 
Hamis: Oh, de mit. oh, de mit? 
Kényes: Itt van, itt!

A furulya!
Hamis: Hahaha!

Könnyen ismét mást csinál! 
Csókos: Csitt! Egy jó tanács talál! 
Tündérek: Mond mi az? Mond mi az? 
Csókos: Keserűfü levelével 

A furulya
Cifra fáját megkenem,
Hogy a vígság messze szálljon, 
S bú tanyázzon odabenn. 
Ezután akármint fújja,
Keserv lesz a hangja csak,
S töltve im tündérharag!

Tündérek;

Oh, de jó) űz, oh, de |ó!
Bár a bosszú tán bohó,
Bajgyümölcsöt majd terem,
Te legény, a szíveden!

Titka dús, csöndje mély,
Most jerünk, int az éj,
A mienk a világ,

Hold nevess, süss reánk,
Teremjünk más helyen,
S csínyt teszünk emberen 
Újra, újra, újra . . .

# ■»
*

Felébredt nehéz álmából a szegény juhas*. 
legény. Valami különös sóhajlásféle kívánkozott 
ki a szívéből, amikor íeltápáozkodott a subájá
ról. Egy kicsit már későre járt az idő de azeri 
elindult a falu felé. Ham livirútf ablaka elölt ra- 
kezdett a furulyán'. ára. Zokogott, sír!, panasz
kodott a furulya, a juhászlegény maga is elcsu- 
dálkozott a riogató keserűségeken. Csodálko
zott, aztán hitte, végül is szívébe osont a fururya 
bús danája. Nemsokára nyílt az ablak s kiszólt 
rajta Hajnalvirág!

— De szomorú ma a nótád, juhászlegény!
De a furulya csak búsult tovább. Az eperí.i 

sötét lombja rejtelmesen búgolt-súgott, elhall
gatott a csalogány, a muskátlik az ablakban 
csendben, titkon megremegtek s Hajnalviraj* 

i szép arcára rászállt a bú felhöcskéjc.
I Azon a napon szomorúan ballagott a juhász- 
I legény hazafelé.
j Nem értette, mi van vele, a szive csak saj- 
j gott egyre, vájjon miért? Bizonyára azért, mivel 
! Hajnalvirág búcsúzóul nem mosolygott i sze

mével . . .
Ezután már csak búsulni, sírni tudott a íu- 

| rulya. Hajnalvirág megunta a vigaszt váró pa
naszkodást. A keserű juhászlegényl nemsokára 

| nőm is hívta, nem is várta.
Egyszer aztán nem nyílt ki az ablak 

|többé . . .

Hajnal táján, vérző szívvel a Tiszáihoz ment 
a legény. Harmatgyöngy hullt a virágra, korán- 
kelő fecskepárok suhantak el a víz fölött.

Elővette furulyáját s beledobta a folyóba.
Bicskát nyitott, ágat metszett, új szerszám

nak faragcsálta.
Üli a parton, elmerengve, gunyhól, juhot el

feledve. Furulyáját próbálgatta.
Egyszer csak a víz tükréből ismerős, szép 

| leányarc fénylett.
Égszem jött el, jóvátenni irigy társak tün

dércsínyét.
Mért búsulsz le, juhászlcgény?

— Hűtlen babám siratgalom . . .
Ej, ne búsulj, juhászlegényí
Meghalok ma, kisangyalom . .

— Rózsád leszek, —• szép a szemem, méz
édes az ajkam csókja!
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— Eredj innen, nem kívánlak .
— Jö jj csak velem, régen várlaki 

Ne incselkedj . , .
— Úgy szeretlek!
— Én megvetlek , . .
— Csúf az a lány! Hamis szívű! Ne bán 

kódj hát, ne sírj érte!
— Söihseim felejt, — azt ígérte! . . . 

Csalfa, csúnya, hazug némber!
— Ne bántsd!
— Mondom!
— A 'keservit! Ne mondj rosszat a re 

zsámról!
— Nőm is tied. Hej, ki tudja . . .
— Eredj innen!
— Elfelejtett! . . .
— Nem felejtett!

El, ha mondom . . .
— Eredj! Eredj! Fuss, 'ha mondom!
— Kócos hajú, pulyka tojás . . .
— Hazudsz!
— Láttam gyakran este . . .

Hazudsz!
— Más legényért forr a leste . . .
— Hess, te cudar! Ha hazudtál!
Majd meglátom . . . Megyek hozzá . . . 
Megyek rögvest . . . Hol a botom1:1 . . .
Hej, ha mással . . . hej, ha mással látnám 

mégis! . . .
Huncut Égszem fölkacagott.
— Látom, ismét férfi lettél. Uj szerszámmá*, 

új nótával, legényszívvel kelj csak útra,
Vár a rózsád, búsul érted. Vigasztald meg. 

Nagyon kérlek . . ,
S huncut Égszem eltűnt gyorsan.
Ment a legény. Hajnalvirág fölfigyelt az U| 

nótára. Csók, ölelés lett a bére, lakodalom lett 
az ára . , .

Turáni induló*
Ébredj Túrán! Ébredj turáni nép!

Tudd meg, mutasd meg rettentő erőd!
Tudd meg, mutasd meg; a jövő tiéd,
Ki úr valál sok ezredév előtt!
Ébredj Túrán! Az alvás most 'halál!
Az árja tenger habja háberog!
Ja j annak, akit talpon nem talál!
Kelj fel és keltsd fel szörnyű táborod!
A vizen, vészen, földön, föld felett 
Ha talpra atlasz — nincs egy másik úr!
Mint Hymaláía, égig ér fejed 
S Na pisién lelke szemedben kigyúl!
Érted harcol a természet hatalma
— Fiát segíti a Föld és az Ég! __
Romlott Nyugatnak nincs ott diadalma,
Ahol Keletnek harci vágya ég!
Ébredj Túrán! Gázold le Nyugatot!
Dobbanjon lábad meggörbedt nyakán!

S merre az Isten kardja mutatott __
Célod legyen: a zúgó Óceán!
Nagyóceántól a Nagycceánig 
Tanítsd meg félni minden nép fiát!
Ezek fényétől a Dél csillagáig 
Országod legyen az egész világ!
Ébredj Turáni Rég alvó, hősi nép,
Tudd meg, mutasd meg rettentő erőd!
Tudd meg, mutasd meg: a jövő tiéd!
Ki úr valál sok ezredév előtt!

Agyagfalvi Hegyi István 

* Megzenésítette Murgács Kálmán.

1925 julius 1.Őszi Gábor temetése
Irta: Radnciyné Soltész Irén.

Nagy idő egy évszázad elmúlása. El
mos embereket, történeteket, régi szo
morúságot, szerelmet, sírást, mindent. 
Idők során bedől rájuk a kripta is, ahova 
rég lenyugtatták az utolsó családmara- 

■ dékot. Ezzel aztán végképein megáll egy 
emberág története és csend lesz, amit 
nem lehet megzavarni többé.

Ilyen kripta roppant össze évek előtt 
a Sz-i temetőben. A nevezetes őszy- 
család mállott egyszerű, rozzant halotti 
domíniuma. Rokon nem jelentkezett a 
kripta tatarozására, a romot pedig be
lepte a fű, vadvirág, ősszel és télen 
azonban olyan félelmetes az a ködből 
előlátszó összeroskadt kőhalom, mintha 
ördögi mauzóleum volna, ahonnan nyel
vet öltögetnek a világ felé a walpurpui 
szellemek. . .

Szállnak a mondák a bedőlt sírról. 
Beszélik, hogy nem nyugodhatnak benne 
a halottak. Éjféli harangkongáskor ki
lépnek az omlatagból, de sárga lepel van 
rajtuk, mert az utolsó őszy bűnéért az 
Ur kiközösítette őket a végítéletet váró 
fehérleplesek közül. Ott ülnek körben, 
lehajtott fővel mindannyian, öt sápad- 
arcú asszony és a hattagú bikafejü férfr- 
nemzedék. Csak Gábor, az utolsó közé- 
jüktért, a bünokozó, áll távolabb egyma
gában. Mélyen szembehúzott bozontos 
haja mögül szomorúan néz a város fele, 
ahogy életében nézett mindig, most már 
rég elpusztult kertje végéről messze- 
messze, késői egyetlen szerelme után, 
akit nemzetes Bazsó uram Ilona lányá
nak hittak és aki olyan volt, mint egy 
szőke Madonna-kép. Ha néha éjszaka 
szél lebbent a nyárban és szétborzolódik 
a bozontos haj onnan a halánték tájéká
ról,, ott a szörnyű, aláfestett sötét luft 
a koponyán, pisztolygolyó hasította ha- 
lálnyilás . . . ami miatt sárga leplet kell 
hordaniok az őszy lelkeknek.

Pedig nevezetes eseménye volt a vá
rosnak őszy Gábor temetése.

Egy tavaszon halt meg. Nem volt már 
fiatal, erősen benne járt az ötven körüli 
esztendőkben, amit azonban el födött 
minden jelével az utolsó hónapok fiatallá 
nevelő életegyökeréig lenyúlt szerelme. 
Bazsó Ilona egy temesi birtokoshoz ment 
feleségül, a megyebál után vagy ktft 
télre. Őszy Gábor meg végrendelkezett 
erre szépen, nagy vagyonát a városra 
hagyta. Oldalági örökösei csak a kúrián 
és a csupasz birtokon osztoztak halála 
után.

Hálás is volt az adakozásért a tekin
tetes tanács. A város halottja lett az. 
utolsó őszy.

Egy májusi délelőttön ment végbe tt 
végtisztesség. Illatos meleget himbált a 
szél a levegőben onnan a városház kis

parkja tájáról, ahol tele voltak az oi- 
gonabokrok lila és fehér fürtökkei. 
Ugyanaz a szellő rábodrozódott a kapu 
felett kétoldalon csüngő zászlókra is es 
így lengette az élet és a halál jelvényeit 
a lent sokasodó népre, amely belepte a. 
útat a temetőkertig.

A városház első emeletén a középső 
nagyteremben feküdt fekete pompában 
ravatalán a mgboldogult. Az odanyiló 
négy szoba is roskadt a nehéz gyászdra
périáktól. Két-két vastag gyertya égeti 
viaszsárga fényben vibrálva a fejnél és 
a lábnál és ijesztő színekkel rajzolta 
körül ez a nagy szomorúság Krisztus 
alakját a feszületen.

Két díszőr meredt kivont karddal két
oldalt mozdulatlanul a gyertyalángokba. 
Olyanok voltak, mint maga az örök éi- 
telmetlenség.

Harangzúgáskor aztán elzárták a rava
talt a látogatók elől, a két alabárdos 
hátravonult. Ellepték a termet megyei 
előkelőségek és megkezdődött a ceremó
nia. Aztán nyolc díszruhás hajdú vállra 
emelte a koporsót, levitte az udvaron’ vá
rakozó hatlovas gyászhintóra, amely 
csak úgy görnyedt a koszorúktól.

Megindult vele a végtisztelgő menet 
a temető mauzóleumához. A gyászhinto 
mellett az a nyolc hajdú lépegetett fe
kete fátyollal (akart lámpással kezükben 
és mögöttük végtelen kígyózással a kí
séret. Az utolsó útkanyarulatnál aztan 
megszólaltak a temetői kápolna harang
jai is és megfeszült az emberek arcán a 
legfinomabb érzéshúr erre. Igazi teme
tői csend lett.

Megérkezett a gyászhintó a mauzó
leum elé. Felnyitották a kriptát, Játszó
dott, a fehérre meszelt út, benne a leg
végsőkig. Lemelik a koporsót a himbáió 
rúgókról. Az ősz pap beszenteli újra és 
imádkozik. A kriptaajtó aztán becsapó
dik megint a bevonszolt koporsó mögött 
és — elmúlt a temetés. Füstössé lettek 
később a kandeláberekben imbolygó v"> 
rös lángnyelvek is . . . aztán még füst' 
sebbé . . .  A nemsokára átlendülő szel! 
végül eloltotta egészen a parádés er 
léktüzet. . .

Alig múlt el egy hét a temetés utá 
sugdosódni kezdtek arról, hogy az ős/ 
nemzetes tulajdonkép öngyilkos volt 
mégis kapott papi végtisztességet. A 
beszélték, hogy a belső cseléd tudta íi 
öngyilkosságot . . .

Elhullámzott a hir az egyházi főmé' 
tóságokhoz is, ahova megidézték állít- 
lag az öreg papot, akinek Rómába kel le 
zarándokolnia ezért.

Az öreg őszy lelkek pedig — úg 
tartja a néphit — sárga leplet viselnek 
mert kiközösítette őket az Úr az utols 
őszy bűnéért a fehérleplesek közül.



Túl a földön
örökléí problémája

Irta: Remsey György.

Az emberiség életén végig vo
nuló leghatalmasabb kérdéssel 
akarunk e hasábokon foglalkozni, 
mert kívánva kívánunk segítségére 
lenni minden embertestvérünknek 
az élet valódi értelmének megtalá
lásában.

Ugye mindnyájan születtek, i —- 
ugye mindnyájan meghaltok test
véreim? Koldus és király között 
itt nincsen külömbség, — s az em
beri lét eme látszólagos határállo
másai, a titokzatosan föltáruló, s a 
még titokzatosabban bezáruló ka
puk homlokára van fölírva az em
ber legnagyobb kérdése: Honnan 
— hová?

xMi a célja az emberi életnek? 
Miért születtünkf -  s ha már szü
lettünk, miért halunk meg? S mi a 
halál, — s mi van ott a bezáruló 
sötét kapukon túl0

Bizony ezek olyan kérdések, me
lyek az emberi si.ellemet minden 
időkben leghatalmasabban ragad
ták meg, döbbenetes mélységeikbe 
a legnagyobb emberi szellemek me
redtek belé szédülő lélekkel^ — de 
hála a mindenható isteni szeretet
nek, a kegyelem kiöntött bőség 
szarujából az ember mindeme kér
déseire valóságos fényáradatok zu
hogtak alá, s mi, kik életünk sö
tétségeire hulló eme fényessége
ket lelkűnkbe befogadni képesek 
vagyunk, megelégült lélekkel, bol
dog megnyugvással nézhetünk belé 
az öröklét kérdéseinek nagy mély
ségeibe.

Kell hogy mielőtt hozzáfognánk 
e nagy kérdések megvilágításához, 
végigtekintsünk ama csodálatos 
szellemi kincshalmozon, mely az 
emberiség közös kincsét képezi 
ugyan, de amely retentő kincs
halmaz, — (óh, mily szomorúan 
jellemző a ti szegény földi élete
tekre óh embertestvéreim) — ott 
hever ország-világ láttára szinte 
hasznavehetetlenül, minden embe
rektől az út szélén elfeledve, mert 
az emberek a lét útjain egymást 
letipró csörtetésben rohannak szin
te „lelkükvesztve" a földi sárból 
készült bálványeolossus, a ,fmam- 
mon" imádatára.

Az emberi történelem ősidőinek 
kővébe vesznek már lassan-lassan 
az isteni eredésü írások, melyek az 
emberi lét legnagyobb kérdésével, 
a lét okával és céljaival s a halál
utáni élet minden titkainak feltá
rásával foglalkzonak.

A 24.000 esztendős ,fV édák", a 
6.000 esztendős „Zend-Auesta" , az 
5000 esztendős Biblia, — ezek a 
föforrások melyek már akkor meg
világították az emberi lét minden 
homályos sarkait. Hát ki ismeri 
ezeket? Ki tudja azt, hogy Mózes
nek 6-ik és 7-ik könyve is volt, 
mely megvilágítja az ember előtt

az összes teremtés titkait, __ s
hogy a f ,Bhagavad-gito '' az emberi 
lélek minden problémáját napnál 
világosabban megoldja?

Nézzetek végig az emberiség leg
nagyobb szellemórjásainak során: 
Mózes, Illés, Brahma, Buddha, 
Zaradhustra, Sokrates, Plátó,, 
Dante, Schakespeare, Goethe, Ma
dách, Milton —, ezek mind egész 
életüket azért töltötték el itt kö
zöttünk, — szegény, szerencsétlen, 
anyagimádó, s anyagba fulladó 
emberek között, hogy nekünk ama 
kérdéseket megvilágítsák, s fölké
szítsék halálba menő lelkünket az 
öröklét csodálatos útjaira.

És mit csinálunk mi? — Mi 
szerelmes románokat olvasunk, s 
detektiív históriákat, mi tanulunk 
hármasszabályt láncszabályt, olasz 
gyakorlati módszeri, — algebrát, 
geometriát, bölcseidet (ami nem 
azonos a bölcsességgel!), - - gaz
daságtant és technikát, mindent, 
mindent, — csak azt nem, hogy az 
emberi lélek mimódon jött erre a 
földre, miért él itt e földön, — s 
mimódon, hogyan megy el innen, 
— s mit fog odaát cselekedni, ha 
megérkezik?

Hát csoda, ha a ma embere nem 
tud e kérdésekről semmit?

Az ember m egfeledkezett arról, 
hogy ő szellem , — állati sorba le- 
aljasítva önmagát, a gyomor meg- i 
töltésének s a faj fönntartásának j 
kérdéseit tette meg szellemi életé
nek középpontjául. Mint két fo- 
cus, úgy áll ma e két nagy állati 
megnyilvánulás az emberi élet tö
rekvéseinek tengelyében, melyek
nek érdekében az ember mindent 
elkövet, — értük kíméletlenül le
gázolja embertestvéreit, s megfe
ledkezik miniden erkölcsi törvény
ről, melyet a világot megalkotó és 
fönntartó szeretet Istene szívébe 
beléírt.

Ezért van a földön annyi szen
vedés, ezért hasonlít a föld in
kább a pokolhoz, mint Isten ké
pére teremtett lényok lakóhelyé
hez, s ezért borítják el időnként az 
emberiség életét az olyan bűn és 
szenvedés áradatok, mint amilyen 
volt a mostani világítéletszerü vi
lágháború, melyekben az ember 
csak azt aratja ma, amit tegnap 
vetett.

Az emibor szántszándékkal el
vágja a földöntúli élettel való kap
csolatait, s visszakivánkozik az 
állati soriba , . .

Ez azonban az örök törvények
be ütközik. Az ember számára a 
visszaállatiasodás útja el van zár
va. Az ember fejlődési útja fölfelé 
mutat, — a szellemi élet magas
latai felé, — a szeretet, a megér
tés, a megbocsájtás, az irgalmas

ság, az állati soron való felülemel
kedés, az anyagon való uralkodás 
felé, s Isten időről-időre ke
gyelmi ténycivel nyúl bólé az el
elhulló emberiség életébe, s e ke
gyelmi tények szabják meg az em
beriség fejlődésének valódi irá
nyait.

Ilyen elbukott időben élünk ma 
is.

Persze mi e sorokiban inkább 
csak azon emibertestvéreinkhez 
szólunk, akik nem „hiszik" — ha
nem tudják azt, hogy Isten van, s 
hogy Isten ma és örökké ugyanaz. 
Hogy az embernek szelleme van, 
mely Isten leikéből lelkezctt, — 
s hogy a síron túl az állati testből 
elszabaduló szellemet az öröklét 
kitárt kapui várják.

De szólunk azokhoz is, kik teve- 
teg, s ez élet gonoszságaitól meg
gyötört lélekkel keresve-keresik 
az élet valódi értelmét, enyhülést 
és könnyülést keresnek megtér, 
helt életükre; — sőt talán még 
sokkal inkább ezekhez szólunk, 
mert szeretetünk azt követeli, 
hogy a gyöngéknek és gyámoltala
noknak egyengessük az útat, s a 
lelkibe tegségből lábbadozókmak 
réveteg lépéseit igazítsuk az egyet
len útra, mely a tiszta, s magasz
tos emberi lét boldog birodalmába 
vezet.

Mert azokkal, kik a saját léte
zésük alapjait tagadják, akik nem 
hisznek Istenben, kik önnön lel
kűk s szellemük létét sem isme
rik el, — semmit sem tehetünk. 
Sajnáljuk őket, mint a vakokat, 
kik soha sem pillanthatják meg a 
napot.

Mit mondjunk mi ö nekik? Hogy 
az ő irántuk érzett szeretetünk se 
szenvedjen hiányt, elmondhatjuk 
itt az ember lelki létezésének 
mathematikai alaptételét.

Ami az élő emberi a halott em
bertől megkülönbözteti, az a nagy 
X, a megfoghatatlan, csodálatos 
élet.

Csodálatos, — de minden, ami 
az ember fogalmába beletartozik,
- ebben az X-ben van benne.

Mozgás, eszmélkcdés, értelem, 
gondolkozás, szeretet, — ez mind ! 
az X-ben van benne, — mert ami- ; 
kor az ember meghal, mindezek 
többé nem találhatók.

Nincs olyan ember, aki emberi 
hullát látva azt mondaná: „nini 
egy ember'!'

Azt mondja rá: „Egy halott."
Hát ime itt van az emberi 

léténcik mathematikai alaptétele.
Az X, — az a lélék hitetlen 

testvéreim, — s én erről itt töb
bet nem is mondhatok. Aki nem 
ért az összeadáshoz, — annak nem 
beszélhetünk az integrálszámítás
ról.

Mi tudjuk, hogy Isten tartja 
fönn a világegyetemet, szeretetc- 
böl, bölcsességével, akarata állal, 
csodálatosan tökéletes rendben, 
melyben véghetctlen igazsága és 
komolysága foglaltatik benn, s 
minden emberi esendöséggel 
szemben hallatlan türelemmel, — 
sőt a legnagyobb emberi bűnökre 
is szomorú szívvel reáborule ir
galmassággal.

Vájjon hiszitek-e testvéreim, kiK 
velem c hittel teljes tudásban 
egyek vagytok, — hogy az Isten
nel közömbös lehet az, hogy 
az emberi nem a rationális niatc'- 
rializmus vezetésével lassan vísz- 
szasülyedt az anyagimádás állati 
formáiba, az erkölcsi igazságok 
útjairól letért, s lett belőle egy 
fonák tudományossággal felszerelt, 
rendkívül értelmes emberbestia, ki 
a lcgraffináltabb fegyvereket ta
lálja fel ember testvérei elpusztí
tására?

Vájjon hiszitek-e, hogy Istennek 
nem volt más célja c sártekével, 
minthogy ez időtlen-időkig k e 
rengjen a nap körül, s a rajta élő 
lelkes lények magukat az undo
rító öldöklésben és pusztításban 
kiképezzék?

Nem kedves testvéreim. Isten
nek egészen más célja van a föld
del, — s más a világegyetemmel, 
mint hogy azok mint értelem- és 
célnélküli anyaghalmozok, a vi
lágűrben bolondul kerengjenek, 
magukon hordván a pokoli lények 
egymás belében gázoló millióit.

S mivel IsLMinek más céljai 
vannak a földdel, mint amit wz, 
anyagelivű tudomány annak tulaj- 
dinit. Isten az emberiség életét 
nem nézi tétlenül, mert ö maga az 
örök akciók forrása.

Közel kétszáz éve, hogy az 
emberi nem letért a szellemer.köl- 
csí fejlődés útjáról, — s elhagyván 
nagy tömegekben az egyházak kor_ 
látait, tudományos világnézeteket 
épített k i magának. Ez újkori bá
beli nyelvzavart idézett elő; a 
milliószerű tudományos világszem
léletek olyan rettenetes káoszát, 
melyhez hasonlót még nem lá
tott a földteke. Az emberek 
elvesztették Istenben való hitüket 
és Istenhez való ragaszkodásukat 
— és kaptak helyébe föltevése
ket, melyek ezerféleképpen külön
böznek egymástól, s melyek min
dennap változnak.

zettetve a tudományt tette mwg 
istenévé, — s ennek vezetésével 
eljutott az anyagelvüséghez.

Hallatlan méretű erkölcsi züllés 
és pusztulás lön ennek következ
ménye.

Isten azonban, kinek lelke lebeg

Az ember elbocsájtolta Isten vc- 
lélek j zető kezét,— s önnön gőgjétől ve-
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a végtelenség mérhetetlen vizei 
fölött, — látta ezt, s gondosku- 
dőlt róla, hogy a pusztulása elé 
menő emberiség tudomást szerez- | 
zen az örökéletét fenyegető élet- | 
veszedelemről, sőt nyilvánvaló ki
nyila tkoztatásokat, melyek révén 
minden Istenhez Ilii lélek meg
mentheti magát az emberi életet | 
elárasztó bűnözőn halálos mélysé
geiből.

Isten ma és örökké ugyanaz., 
mindég s minden időben lángoló 
szellemű emberegyéneket küld ve
szélyben forgó gyermeket segítsé
gére, kik önnön életük feláldozá
sával is azon vannak, hogy minél 
több lelket mentsenek, meg az 
örökös élet számára.

Hogy szellemi mozgalmak indul
tak meg most is, az emberiség 
materiális síkokra való süllyedésé
nek 200 éve alatt, s c mozgalmak 
ma már odafejlődtek, hogy az em
beriség egész életét jellegzetesen 
befolyásoló tömegjelenséggé foko
zódtak; s az előttünk kifejlődő je
lek szerint eljutottunk ahhoz az

| időponthoz, amelyben már aa 
egész kereszténység vallásos rc- 
naissance-áról beszélhetünk.

*
Európa élete a kereszténység je

gyében áll. Hogy azonban e ke
reszténység nem valóságos, hanem 

I csak formális, azt a most lezajlott 
világháború borzalmai bizonyítják.

E vallási formalísmus kiküszö* 
bölésére az utolsó évszázadokban 
megindult hatalmas sektárius moz
galmak mind azt bizonyítják, hogy 
az emberi lélek semmi anyagi for- 
malismusban nyugovását nem la- j  
Mlhatja, s az egyházak mindin- j  
kább dogmákká merevülö tanítá
saiból keresi a kivezető utat, — 
az Istenhez, mint e világ teremtő 
Atyjával való élő-eleven érintke
zéshez.

í  Ezt az órjás méretű folyamatot, 
melynek megindulása visszafelé 
kimutatható a kereszténység első 
századaiban, elősegítette az
utolsó két évszázad vallástalan 
irányú tudományossága annyiban,

! hogy az újkori ember lelkében a

I „megismerést" tette meg a világ
nézeti eszmélkedések alapjának. 
Megnyugvást a tudományod nem 
adhatnak, mert a létokokról sem- 

I miféle kielégítő magyarázatot nem 
adnak, — s nem is adhatnak, mert 
hiszen Istent mindi/n lét legfőbb 

| és egyedüli okát egyenesen ta- 
| gadják.

A tételes vallások, illetve az 
azokat hirdető egyházak viszont 
„megismerés" nélküli hitet köve
telnek híveiktől, ami azonban 
az emberi érteleim fölfejlödése 
miatt ma már csak az emberi nem 
legalsóbb rétegeiben található 
meg.

A két nagy szellemi faktor, 
egyházak és tudomány, hit és meg
ismerés között aikoltalanmá lett 
lelkek milliói tévedeztek, s most 
sem az egyik, sem a másik kérdé
seikre kielégítő feleleteket adni 
nem tudott, — lassan-lassan elíá- 
{.ullak minden ideálizmusral szem- 

| ben, s beletemetkeztck az anyag 
| ölelő karjaiba.

Az anyag eluralkodott a földi 
emberen. Sokáig tartott ez így, — 
de 'hatalmas reaktió következett 
utána. A tökéletesen elnyomott 
emberi szellem jogait követelte. 
Az örökéletü szellem nem engeai 
elpusztítani magát. — S az embe
riség széles rétegeiben szinte tö- 
meg-psychosisképpen tört ki a 
rettentő éhség és szomjúság, ke
resni az élet bennső éhség és 
szomjúság, keresni az élet bennső, 
iinmateriálís értelmét, az ember
ben és az emberen kívül való 
bennső és föl nem fedezett erők 
kapcsolatait, s ama relátiókat, 
melyek asz ember s előtte föltá
ruló csodálatos végtelen között 
van.

így keletkezett a mai kort szin
te korszellemszerüleg jellemző ,.ok
kultizmus" és „Spiritizmus" to
vábbá a ,,theosophia“ — melyek 
mindegyikét az emberiség egészét 
lényegében teljesen átformáló új, 
nagy „vallási rcnaissancc'* előfu
tárának tarthatjuk.

Nevető sorok
Miért nem jut be ügyvéd a meny

országba?

Valamikor regen tévedésből be
jutott a menyországba egy ügyvéd 
is. Ha már ott volt, hát nem ker
gették ki. Az ügyvéd unta magát 
szörnyen. Minden délután lesétált 
a portás-szobába, ahol a vén ka
pussal Szent Péterrel szokott dís- 
kurálni. Egyszer azt kérdi az öreg
től:

Mióta szolgál már Péter
bácsi?

— Hát bizony magam se tudom. 
Sok ezer esztendeje.

— Osztán van magának valami 
szerződése is, hogy nem csaphatja 
el a gazdája?

—- Nincs, dehát mire az?
— Azt az ember sohase tudhat

ja. Ebben a B) listás világban bi
zony könnyen mcgeshelik, hogy ki
teszik az embert az állásából, na 
nincs írásos szerződése.

Az ügyvéd beeresztette a dongót 
Szent Péter fülébe, nem volt nyu
godalma többé. Mindig a szerződés 
motoszkált a fejében. Az ügyvéd 
meg mindennap heccelle. Péter bá
csi hát tintát, pennát, papirt szer
zett, s megíratta a szerződést az 
ügyvéddel. Beállított vele az Úris
tenhez,

Felséges jó gazdám, — az 
ügyvéd kiokositott, hogy hasztalan 
szolgálok már sok ezer esztendeje, 
egyszer csak elcsapsz, ha nincs a 
kezemben írásos szerződés,

— Hogy beszélhetsz ilyen bolon
dokat, — förmed rá az Úristen.
Az én szavam szent.

Igaz, igaz, motyogja Pé
ter, — dehát mégis csak jó lenne, 
ha aláírnád ezt a szerződést. És 
már húzta is elő a ködmöne zse
béből a kontraktust,

— Nem írom alá, — szólt nagy 
bosszúsan az Ur, — ha nem bízol

[ bennem, takarodj a pokolba!
Péter bácsi nagy szomorúan ki- 

somfordált a trónteremből. Oda
lent már várta az ügyvéd.

— Aláírta? _ kérdi az öregtől
kíváncsian.

— Nem. Azt mondta, hogy az ő 
szava szent, — ha nem bízom ben
ne, takarodjak a pokolba.

— Hát ebbe nem lehet belenyu 
godni, — kezdi az ügyvéd.

Lehetetlen, hogy itt a menyor
szágban ne volna valami főtörvény
szék, ahova apellálni lehet. Fel
lebbezni fogunk.

Meg is írja az ügyvéd a perira
tot a menyei íötörvényszékhez, 
Péter bácsi meg beadja még azon 
melegibe.

Kikézbesítik az idézést nemso
kára az Úristennek.

Hivatja Pétert.
— Hát bepereltél Péter?
— Mit csináljak. Az ügyvédnek 

igaza van. Az írás beszél.
— Jó, hát perelni fogunk. Dehát 

az nem igazság, hogyha már per
ben vagyunk, neked van ügyvéded, 
nekem meg nincs. Elhalasztjuk a 
tárgyalást addig, amíg bekerül egy 
másik ügyvéd is a menyországbu, 
aki majd engem képvisel a főtör
vényszék előtt.

Minthogy pedig az Úristen nem 
szereti a pörösködést, maga vi
gyáz, hogy ügyvéd be ne kerüljön 
a menyországba, hogy ne lehessen 
megtartani a tárgyalást soha.

Ezért nem jutnak be fiskálisok a 
menyországba.

Jogászi nyelv.
Kikézbesítik a tanúnak írás

ban a kérdő pontokat, amire a bí
róság előtt vallomást kell lennie.

/. pont: Van-e tudomása tanú
nak .arról, hogy a kérdéses borjú 
felperestől származott? . , .

A tolmács.

Szavatossági pert tárgyalnak a 
járásbíróságon. Felvezették a be
teg ökröt is, amely ott kérözik a 
bíróság udvarán egy akácfához 
kötve.

A felperes  ügyvédje mindent ta
gad, s ezért az alperes  ügyvédje 
borzasztó mérges.

A lperes ügyvédje: Tekintetes bí
róság, igy nem lehet az ügyet letár
gyalni, mert a felperes mindent 
tagad.

F elp eres ügyvédje: Tagadom, 
hogy tagadok.

A lperes ügyvédje (felcsillanó 
szemekkel): Tekintetes bíróság! In
dítványozom, hogy a valódi tény
állás megállapítása céljából kedves 
kollegám, a felperes ügyvédje hall
gassa ki az ökröt.

Felperes ügyvédje: Az indítvány
hoz hozzájárulok, de miután én nem 
érlek az ökör nyelvén, kérem ked
ves kollega urat, szíveskedjék tol
mácsolni az ökör vallomását.

Nem csoda.
Papucs úr: Akármit mondanak 

is a rossz nyelvek a nösülésről, 
határozottan állítom hogy én a 
házasság révében teljesen nyugodt- 
nak és biztosan érzem magamat.

Epe úr: No persze, mikor az em
bereket egy sárkány őrzi!

Praktikus okoskodás.
Részegen ballag István gazda 

hazafelé a korcsmából, Kalapja le
esik a földre. Erre az atyafi imi
gyen beszél a kalapjához:

— Hát leestél te hülye? Ugy-e 
szeretnéd, ha felvennélek? De ha 
felveszlek, én orra bukók, te pedig 
nem tudsz majd engem fölemelni, 
így hát legjobb lesz, ha én se vesz
lek fel téged , . , •

Útbaigazítás.

Pemete tanár úr (szórakozottan I: 
Most jut eszembe . . . hm . . .  ki
vel is akartam én ma okvetlenül 
beszélni?

Ju liska  (pirulva): Talán a  ma
mával . . .

A koronatanú.

Bíró: Nézze Répa Márton, maga 
azzal van vádolva, hogy a pana
szost egy kapukulccsal fejbevágta.

Vádlott: Az teljes lehetetlenség. 
Kérem a feleségemet tanúként ki
hallgatni, ő majd igazolni fogja’ 
hogy én sohasem tudok a  kapa- 
kulcshoz hozzájutni.

Valószínű.

Rendőrkapitány: A kérdéses é j
szaka a korcsmából kijövet az utca 
jobb vagy baloldalán haladt ön?

Panaszos: Arra most már nem 
emlékszem. Azt hiszem , mind a 
kettőn.

Nyomós ok.
Feleség : Mondd apuskám, ha én 

meghalnék, elvennéd-e özvegy Po- 
gácsánét feleségül?

F ér j: Isten ments!
F eleség : Pedig mindenki azt 

mondja, hogy feltűnően hasonlít 
hozzám.

F ér j: Éppen azért!

Angyal.
Pistike (3 éves): Ugy-e anyuka 

az angyalok tudnak repülni?
Anyuka: Tudnak fiacskám. De

hát miért kérded?
Pistike: Mert tegnap este, mikor 

apuka a szalonban megölelte a 
nevelő kisasszonyt, azt mondta ne
ki, hogy: maga angyal . . .

Anyuka: No hát ak kor  a kis
asszony is repülni fog!

.v. b.)
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4. Miss Milbankcnek.
1813. november 10

,.Okoskodó képességemre" vo- 
nakozó véleménye annyira meg
egyezik a saját nézetemmel, hogy 
nem csodálkozhatik azon,ha kerü
löm a vitát olyan ügyes kaznistá- 
val kivált olyan tárgyról, mely
ben biztos vgyok, hogy én fogom a 
rövidebbet húzni e világon és talán 
a jövőre bízom annak tüzesebb 
megcsúfolását. Nagyon boldoggá 
tett, ha hallani fogom inegfig/elé
seit e tárgyról. Ha valaki jóvá té
liét engem, az bizonyára ön, mint 
aki hír szerint, e jótékony tudo
mánynak (mely felfogásom szerint 
jobb a mathematikai tudományá
nál) gyakorlatban és elméletben is 
birtokában van. Minden esetre az 
én hibám, ha nem lesz hasznom 
megjegyzéseiből. — Teljesen egye
zik véleményünk a mathematikára 
nézve is és meg kell elégednem 
azzal, hogy csak a távolból bá
muljam és hozzácsatoljam sajnál
kozásom tárgyainak katalógusá
hoz. Jó l tudom én azt, hogy két
szer kettő az négy és örvendenék, 
ha be is tudnám bizonyítani, de 
és ezt meg kell mondanom, sokkal 
nagyobb élvezetet találnék pírban, 
ha valami uton-módon a 2X2-böl 
ötöt tudnék csinálni. Egyetlen ré
sze. amiben emlékezetem szerint 
gyönvörködtem, amaz .elméleti 
tétele" volt (ez a helyes kifejezés?) 
amelyben A, B és C. D becsapása 
után végre a „képtelenségéhez, a 
..lebetlrnhez"-hez jutottam és eh
hez mindég eljutottam s attól fé
lek horfy erfész életemen át min
dég elfogok jutni — és naivon 
szerencsés leszek, ha itt megálla
podom.

5. Miss Milbankenek.
1813. november 10.

Levelének egyik részéből úgy ve
szem ki, hogy ön még mindég haj
landó engem valami búskomor em
bernek tartani. Aki életének olyan 
nagy részét teljesen egyedül tölti, 
nem lehet mindég jókedvben; de 
én nem tudom, bár bizonyos mér
tékben élvezem a társaságot, még 
sohasem töltöttem két érát vegyes 
társaságban anélkül, hogy nem kí
vánkoztam volna ki belőle ismét. 
Mégis tréfás pajtásnak tartom ma
gam és nagy tekintélyben állok 
minden szellemes fickó előtt, kik
nek tréfáin szívesen nevetek és 
gondosan figyelek, hogy szellemes 
válaszukra semmiféle szóvitába ne 
elegyedjem. Erre épen olyan kevés
sé tartom magam hivatottnak, mint 
arra, hogy alapos meggyőzésre tö
rekedjem.

*
Az érzelmiség ranglétráján nem 

valami magasra helyezem a költé
szetet. Ez affektálásnak látszik, 
pedig csakugyan ez a nézetem. A 
képzelődés lávája az, ami n föld
rengést megakadályozza. Állítólag 
soha vagy csak ritkán bolondulnak 
meg. Cowper és Collins az ellenke
zőjét bizonyítják (bár Co*vper 
nem volt költő). De mégis meg kell

jegyeznem, hogy, bár ritkán örül
nek meg, általában olyan közel 
jutnak ahhoz, hogy én kénytelen 
vagyok azt hinni, hogy mégis 
hasznos annyiban, hogy a mégha- 
borodást megelőzik vagy meggá
tolják. A cselekvő tehetséget több
re becsülöm, a havezéri, a politi- 

I kai, sőt a tudományos tehetséget 
is, minden szemlélődésénél azok- 

| nak, akik pusztán álmodoznak egy 
j másik létről (nem vallásos, hanem 

képzelem világot érlek) és össze- 
j telt kézzel nézik a fásult közön

ségei. Undor és talán tehetség hiá
nya most pusztán szemlélővé lett; 
de néha belevegyültem a lét tevé
keny és viharos légkörébe is, és 
csak ezen pihen meg emléke/.-:lem 
némi megelégedéssel, bár az. a lég
kör nem is volt a legjobb.

6. Miss Milbankcnek
1813. nov. 29.

j Önnél senki sem tulajdonít ma- 
i rfának kevesebb jogot vagy vesz 
j magának kevesebb szabadságot, 

bár ismerőseim közül kevés tart
hat félannyi igényi arra a „felsőbb- 
ségre", melyet ön olyan félelme
sen affektál. Levelezésünk megkez
dése óta nem is bírok egyetlen ki
fejezésemre sem visszaemlékezni, 
">ely valamiféle tekintetben kiseb
bítené véleményemet tehetségéről, 
tiszteleteimet erényei iránt. Na'*v 
iüazságalanságot követ el maga 
iránt, ha fölteszí, hogy közelebbi 
ismeretségünk következtében el
tűnt „a báj". Sőt ellenkezőleg, 
épen ez az érintkezés győz meg 
entfem annak értékéről, amit cl-i 
vesztettem vagv inkább sohasem 
találtam nu<f. De nem tatfadom, 
he*fy olvan knriilménv*’k adódlak 
elő, melyek elviselhetőbbé telték 
ezt.

Nagyon szeszélyesnek és hirte
len ii I változó természetűnek tart. 
Annyi 'gaz, hogy nem lehelek cl 
anélkül, hogy valamihez ne ragasz
kodjam, de bebizonyítottam, hogy 
nem vagyok egészen rabja ösztö
nömnek. . . De bármilyen gyönge 
is (vagy nevezze erősebb szóval) 
képességem a ragaszkodásra (és 
mivel ebben a tekintetben a társa
dalom most nálunk épen olyan, 
mint Európa minden más országá
ban. ezt nehéz volna tagadni) „ide
álom" keresésében, — ama lényé
ben, akire jövendő élelem minden 
boldogságát szerelném bízni, 
eddig csak két olyan lényre akad
tam, aki megközelíti a hozzá való 
hasonlóságot. Nagyon fiatal vol
tam ahhoz, hogy az elsőt sikerül
jön bírnom és a későbbi események 
bebizonyították, hogy várakozá
som nem teljesült volna, ha meg 
kérem kezét és elnyerem eszmény
képemet. A második — az egyet
len nö, akit egyedül kívántam ko- j 
molyán feleségemnek, már másnak , 
adta oda szivét, s rám nézve mar j 
késő, azt hiszem, a harmadik után 
nézni. Olyannak fogom venni a vi
lágot, aminőnek találom. Minden 
égöv alatt ugyanolyannak találtam. 
(Keleten tüzesebb tunya szoká-

. sok és viharos szenvedélyek vegyü- 
lékénck.) Belőlem hiányzik a biza
lom, nem keresek állhatatosságot 
az érzelmekben, melyeknek alapja 
szeszély, a bajiam szerencsés egye
zése minden szilárd elv nélkül. 
Hogy mennyire talál ez az én hely
zetemre, nem tudom, és nem volt 
eddig időm megállapítani.

Ismét firkáltam egy — amint 
nevezni szokták — költeményt, tö
rök mint az. előbbi, mert nem megy 
ki a fejemből Kelet, és elég bor
zalmas, bár nem egészen olyan bo- 
rongós, mint a Giaour (ez a ki
mondhatatlan nevű, és az érthető
ség kedvéért nem töredékekben, — 
Színhelye a Hcllespontus, — ahol 
elösze-ctettcl tartózkodom, és ha 
szívesen fogadja, küldök egy pcl- 

; (lányt; van benne néhány török 
j ízó is, amiket bosszúból rólíam ki 
I önre „mathematikai és egyéb fel- 
| sőbbsége" miatt.
í Mikor találkozunk a városban?
■ Egyébiránt nem kell rettegnie ta

lálkozásunktól és nem képzelőd- 
j nie, hogy ezer és egy udv.r.dóját 
i eggyel szaporítani fogom. -- Rend

kívüli gondot fordítottam e Iche- 
i tőség kikerülésére, sőt most még 

I evesbbé hajlamot arra, hogy Ben- 
i cze váljék belőlem. Valóban évek 
| óla nem láttam (egynek kivételé

vel) egy Bcátriszt, és öl ne zak-

A kegyelmes úr Bécsből utazóit 
hazafelé. Elsőosztályú külön fűl
ikéban terpeszkedett urasan. Szép, 
selymesszőrü kutya lustálkodott 
lába előtt.

A kalauz megvizsgálta a jegye
ket s feszesen szalutált a kegyel
mes úr előtt. A kutyára is pillan
tott egyet. Kutyát bizony nem vol
na szabad utaztatni. De mit csi
náljon? A kegyelmes urat nem 
szabad háborgatni!

Egyik állomáson ellenőr szállt 
föl a vonatra. Végigvizsgálta a ko. 
csiikat, de a kegyelmes úr szaka
szába ép hogy csak bekukkantott. 
A kutyát azonban észrevette. Ha
ragosan támadt a kalauzra:

— Nem tudja maga, hogy kutyát 
nem szabad az utasnak hozni? 
Mért nőni figyelmeztette a gaz
dáját?

A kalauz szabadkozott.
— Kérem szépen . . .  a kegyel

mes úr . . . én csak nem szólha
tok neki . . .

A következő állomáson je
lentést tesz íi főnök úrnak, — In
tézkedett az ellenőr.

Igenisl
A vonat szaporán robogott s 

j csakhamar állomáshoz érkeztek. 
Kíváncsi sétálók vizsgálgatták a 
bécsi gyorsvonat utasait. Nyílt a

lássák, hogy elvállalja e szerepet. 
Azt hiszem, hogy mi pompásan 
megértjük egymást és alkalom ad
tán beszélgethetünk egymással iz
gató spekulációk nélkül. A leg
rosszabb, mit mondhatnak, az, 
hogy én akartain, ön nem, és eb
ben a tekintetben aligha ön lesz, 
aki sérelmet szenved és biztos va
gyok abban, hogy cn sem. Az e 
dologra nézve szivein nem helyez
kedett volna bölcselmi álláspontra, 
mint ahogy szerintem azon áll, ki
térnék Htjából; de most eléggé fe
dezve van, — legalább új fegyve
reket öltött magára, és bizo
nyára szüksége is volt erre.

Valami hírt hallottam arról, 
hogy az cinem fogadott kérők szá
ma eggyel szaporodott; nagyon 
sajnálom, mert tudom, hogy lehet
séges és származása elinésségéröl 
és humoráról biztosít. Szörnyű 
pusztítást visz véghez közöttünk, 
„fiatalok között".- Még ezer sze
rencse, hogy Madame de Stail 
közzétette az öngyilkosság elleni 
Müvét ilyen gyilkos időben — hoz
zá még novemberben. (Réflexions 
sur le suicidc.) Magam nem olvas
tam attól tartva, hogy az ellen- 
mondás viszkelege még rávesz 
gyakorlati megcáfolására Ismeri-e 
őt"7 Nem kérdem, hallolt-e róla 
mert nyelve örökösen mozog.

fülke ajtaja s a kegyelmes úr a 
perronra lépett. Az állomásfőnök 
lihegve szaladt a kegyelmes úr fe
lé s mint a cövek, úgy állt meg 
előtte.

— Kegyelmes uram, parancsol 
valamit talán?

— Fogja meg kérem a kutyá
mat. Várjon meg, amíg visszajö
vök.

A kegyelmes úr az étterem 
felé tartott. A kalauz huncutul vi
gyorgott a haragos ellenőr felé, 
az állomásfőnok pedig tiz percig, 
feszes haplákban vigyázott a ke
gyelmes úr kutyájára.

És nem büntették meg a ke
gyelmes urat.

Gy. L.

W

A kegyelmes úr kutyája
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(A bécsi udvari titkos levéltár és ma
gyarországi levéltárak anyagának fel

használásával.)
V íí.

A nagy forradalmi és szabadságmoz
galmak a nagy tömegekben először az 
egyetemes embert keli hogy felrázzák 
tunyaságából, az egyéni szabadságnak 
és a jobb gazdasági megélhetésnek zász
laját kell, hogy kitűzzék a sorakozó so
kaság élére. És csak amidőn ezek a má
sodrendű, de igen fontos és könnyebben 
megérthető követelések már utat talál
tak a néptömegek lelkében: akkor kö
vetkezik az anyanyelv érvényesüléséért, 
a nemzeti szabadságért és faji uralom 
eléréséért vivandó küzdelem, mely a 
teljesen elnyomott népeknél rendszerint 
az első követelések után hamarosan, a 
félig elnyomottaknál pedig vele együtt 
nyomban szokott bekövetkezni.

A francia forradalom és ennek nyo
mán a Napóleoni háborúk mindkét tö
rekvést előkészítették Európa elnyo
mott népeiben. A Napóleon bukása után 
megalakult hármas ,,szentszövetség“ az 
osztrák császár, porosz király és orosz 
cár elnyomó rendszere sem tudta meg
állítani és megfojtani a szabadságtö- 
rckvéseket. Az elvetett magvak kikel
tek. A kisarjadt növényzetet ugyan le
gázolták, meg-megkaszálták, hogy ma
gasra ne nőj jön; de a földben levő gyö

kereket kiirtani már nem voltak képe
sek. Sőt a természet rendje szerint a 

tirranizmus kaszája, sarlója, a száguldó 
paripák gázoló munkája, mely a növe
lését késleltette, csak megerősítette a 
gyökereket, hogy ezek aztán később an
nál dúsabban viruljanak ki.

A nagy eszmék hullámszerűen törnek 
előre. A hullámvölgyek visszaesést je
lentenek. De a kikerülhetetlen hullám
hegyek később annál magasabb ivekben 
szőkéilnek előre.

Napóleon bukása után Anglia egye
dül volt a teljes népszabadságnak és

' nemzeti pulvenitásnak legklassziku
sabb hazája És ekkor már meg volt 
vetve alapja az angol-szász faj egy 
másik csodás államának: az Egyesült 
Amerikai köztársaságnak, mely öntuda
tosan és hivatásszerűen rendezkedett 
be új állami és társadalmi rend alap
ján, hogy rövid egy század múlva az 
egész emberiség élén vezérlő fáklya le
gyen a legmagasabb mértékig fokozott 
munka, tudás és szabadság szellemé
ben.

Európa kontinensének államai az an
gol-szász fajnak e kettős erejétől és « 
kettős erőben rejlő óriási lehetőségek
től igen messze állottak. Csak Francia- 
ország és a még nem egyesült északi 
(protestáns) német államok egyesítet

tek magukban oly erőket, amelyek bár 
távolról, de mégis hasonló természetűek 
voltak.

A francia minti katolikus nemzet 
azonban az önkormányzati képesrégek
nek lassan kialakuló, de ellenálhatat- 
lanul célra törő erejével nem rendel
kezett. Az aránylag kevés számú kivá
lóan intelligens elemeknek együttes ere
jének időről-időre k ö z p o n to s í tv a  kellett 
föllépnie. Ha némi elnyomás keletke
zett: az ellenállás jó ideig alig volt le
hetséges. Ha pedig az ellenállás utat 
tört végre: akkor mértéket nem ismerő 
módon óriási rázkódások között ment 
végbe, mely éppen ezért nemcsak az or
szág halárain belül, hanem jóval azon 
túl is éreztette egyetemes hatását. így 
vált Franciaország évtizedeken kerese
tül a forradalmak hazájává. Nem las-sü 
lépésekkel, hanem időnkint erőfeszítö 
nagy ugrásokkal kellett előre haladnia. 
Ilyenkor aztán például szolgált más ha
sonló természetű nemzeteknek is, ahol 
az önkormányzati szabadság éppen úgy 
nem volt megvalósítva: vagy csak az il
lető nemzet kisebb rétegében érvénye
sült. Természetesen, ehez járult még 
az is, hogy ilyenkor a forradalmi esz
méik útján győzelemre jutott francia 
hatalom nem elégedett meg azzal, hogy 
más elnyomott népek csak a hatalmas 
példa szuggesztiv erejének hatása alatt 
kövessék őket, hanem arra is töreked
tek n y ílt  é s  t i t k o s  összeköttetéseikkel, 
hogy az elnyomott népek vezetőivel

kapcsolatot teremtsenek és organikusan 
vigyék át szellemi áramlataikat azok 
körébe és ekként az egyetemes emberi
ség szabadságát szolgálva, tulajdon
képpen a maguk szabadságának fejlő
dését és nemzeti nagyságát is jobban 
körülbástyázzák.

Németországban más volt a helyzet. 
A protestáns német államoknak társa

dalma és nemzeti élete inkább hasonlí
tott Angliához, mint Franciaországhoz.. 
A protestáns önkormányzati szabadság, 
mely a teljes lelkiismereti szabadság
gal és a polgári jogok jogok nagyobb- 
mérvű elismerésével és érvényesíté
sével kapcsolódott, áthatotta az egész 
német nemzetet. Ott alulról felfelé las
sabban, de annál biztosabban fejlődött 
ki az egyetemes nemzeti érdekeket győ
zelemre juttató össztörekvés. Amíg 
Franciaországban előbb a politikai ha
talmat kellett megszerezni, hogy felül
ről lefelé a társadalmi, gazdasági és 

tudományos reformokat meglehessen va
lósítani: addig Németországban a protes
táns egyházak szabad fejlődésének mi ig
ájára előbb a társadalmi, gazdasági és 

tudományos erők szerveződtek, hogy 
azután alulról fölfelé az összes nemzeti 
erők a legfőbb politikai hatalomban is 
uralkodókká váljanak.

Ha ismerni akarjuk az 1848—49-iki 
európai szabadságküzdelmekben és az 
utána ismét bekövetkezett hullámvölgy
ben, az elnyomatás korszakában akár a 
szabadság, akár pedig a zsarnokság 
szolgálatában szereplő vezérférfiak jel
lemét, működését, hatását és minden
nek nyílt és titkos rúgóít: előbb ismer
nünk kell azt a világszellemet, amely 
abban az időben áthatotta egész Euró
pát és különböző módon érvényesült a/- 
egyes nemzetekben.

A nagy Anglia és mögötte az akkor 
még kis Észak-Amerika állt a háttér
ben összes nemzetiségével és nemzet
közi kapcsolataival. E nemzetközi kap
csolatok között egyik nevezetes tényező 
volt: a szabadkőmives világszövetség is, 
melyet a 18-ik század elején modern 
formában Anglia teremtett meg.

(Folytatjuk.)
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II.

Ausztria, mely mindig az ese
mények mögött kullogott, 1855 
december 16-á,n egy ultimátum 
szerű jegyzékben felszólítja Orosz
országot, hogy a hatalmak által 
előírt feltételek mellett kössön bé
két, amely ezután a párisi kon
gresszuson 1856 március 30-án lét
re is jött. A párisi béke feltételei, 
tekintve Oroszország súlyos kato
nai vereségét, zilált belállapolail, 
kimerültségét és diplomáciai el
szigeteltségét, érthetetlenül enyhék 
voltak. A legsúlyosabb hiba az 
volt, hogy a Krímet meghagyták 
Oroszországnak, a cserkeszek füg
getlenségét nem biztosították, el
lenben a moldvai és oláh fejede
lemségeket függetlenítették. Az 
egyetlen értékes rendelkezése en
nek a békeszerződésnek az volt, 
hogy a signatárius hatalmak a tö
rök államterület sérthetetlenségét 
garantálták, amiről mint később 
látni fogjuk, csakhamar megfeled
keztek.

III.
Az orosz-török háború.

Ez a békekötés Oroszországot 
arra képesítette, hogy mihelyt há
borús veszteségeit kiheveri, akna
munkáját a török birodalom ellen 
ott folytassa, ahol azt a krimi há
ború előtt elhagyta. így ez a béke
kötés voltaképen megtagadása volt 
azoknak a céloknak, amelyekért a 
háború megindult, t. i. az európai 
egyensúly és béke biztosításának 
Oroszország hatalmi törekvéseivel 
szemben. A legközelebbi húsz esz
tendő eseményei ennek szomorú bi
zonyítékai. Az orosz továbbra is 
szította a lázadásokat és ha a tö
rök ezek leveréséhez fogott, az 
orosz a guruló rubel segítségéve! 
telelármázta a világot s addig ja j
gatott, amgí a nyugati diplomácia 
közbe nem lépett és a török had
sereget megnem állította. Ennek a 
diplomáciának a tevékenysége a 
keleti kérdésben csupa önellent
mondás volt. Azt kívánták, hogy a 
török csináljon rendet birodalmá
ban, de elnézték az oroszok rend
bontó aknamunkáját s megakadá
lyozták a törököt, hogy rendet csi
náljon, gúzsba kötötték s azt k í
vánták, hogy intézkedjék és mi
dőn a török állam belügyeibe való 
folytonos beavatkozással az állam
hatalom tekintélye aláhanyatlolt 
és az oroszok által felbiztatott 
nemzetiségek mind vakmeiőbb 
rendbontásokra vetemedtek, a tö
rök hatóságoknak a végtelenségig 
türelmes magatartását a gyönge- 
seg tünetének minősítették. Ugyan
ekkor az orosz pénzen megvásárolt 
európai sajtóban vörös fonalként 
húzódik végig a beteg emberről 
szóló mese s a félrevezetett közön" 
ség szokott ítélctnélküliségével be
vette ezt az orosz maszlagot. 

Tanulságos példája ennek az 
1866-ban kitört krétai felkelés,

melynek nem is titkolt jelszava a 
török uralom megszüntetése és a 
Görögországhoz való csatlakozás 
volt, amint azt a felkelők augusz
tus 28-iki népgyülésükön el is ha
tározták. Mikor azután Törökor
szág a lázadás leveréséhez fogott, 
Oroszország uszítására a nagyha
talmak Omer pasa seregének meg
állítását követelték s azt a különös 
tanácsot adták Törökországnak, 
hogy a sziget összes lakosainak ad
ja meg az általános szavazati jo- 

| got. Jellemző, hogy a tanácsadók 
között az az Oroszország is sze
repelt, mely saját alattvalóinak 
semmiféle alkotmányos jogot nem 
adott. Ennek a tanácsnak a cél
zata legott világos, ha a török kül
ügyi kormánynak 1867 április 1-én 
kelt s a hatalmakhoz intézett köi- 
jegyzékét elolvassuk, amelyben 
Fued pasa külügyminiszter kije
lenti, hogy „nem akar az általános 
szavazati jogról vitatkozni, de a 
török birodalomban a felségjog 
más elveken nyugszik. A török 
kormány sem Kréta birtokát, sem 
a török állam terület sérthetetlen
ségét népszavazásoktól nem teheti 
függővé. Krétában 120.000 moha
medán és 200.000 keresztény lakik. 
A földbirtok több mint fele az 
előbbieké. A porta a keresztények 
javára a jogegyenlőség elvét hono
sító meg, de ez nem terjedhet ódá
iéi hogy alkalmat adjon mohame
dán alattvalói elnyomására." Ha
sonló Ali pasa nagyvezér nyilat
kozata a Revue des deux mondes 
1868 február 15. számában, ahol a 
jogtalanul megtámadott ember 
büszke öntudatával a következő le- 
cáfolhatatlan igazságokat olvassa a 
romlott európai diplomaták bűnös 
fejére: „Ismeri ön a kapitulatic- 
kat? Ez a diplomáciai rendeletek 
olyan rendszere, amelyek célja és 
eredménye, hogy megfossza Tö
rökországot attól a jogától, hogy 
saját országában az igazságszol
gáltatást gyakorolja. Oly jogtól te
hát, mely Európában a leggyön
gébb és a legrosszabban kormány
zott országot is megilleti. Most 
pedig egy bankkal és mindenféle 
idegen nyelvű iskolával akarnak 
boldogítani. Szabadelvűbb birtok
törvényt követelnek tőlünk, mint 
aminővel Anglia bir, mert ott az 
idegen csak akkor bírhat földet, 
ha Angliában született. Mindezek 
tetejébe kívánják a jelzáloghitei 
bevezetését és a birtokperekben a 
kapitulációk jogszabályait. Nem 
látja ön, hogy minden egyes ilyen 
rendszabály egy-egy darabot sza
kít le Törökországból? A törökök 
szorult vagyoni helyzetben vannak, 
vigyázatlanok, uzsorakamalon
vesznek igénybe jelzáloghitelt s 
az európai pénz egy-kettőre ki
rántja lábuk alól a honi rögöt. 
Igaz, hogy a mi ingatlan forgalmi 
törvényünk nem jó, de nevezzen 
meg ön egy országot Európában, 
ahol a jó birtoktörvény a saját 
nemzetéhez tartozókat az idegenek

javára földönfutókká teszi." Ám
de az orosz propaganda vásári za
ja túl harsogta az igazság szavát.

A török birodalom egén ekkor 
már ismét sötét felhők kezdtek tor
nyosulni. Az 1870-iki német-francia 
háború kimenetele folytán Anglia 
oroszellenes politikájával magára 
maradt és a diplomatiai karban 
Bismark játszotta a prím hegedűt. 
Ennek a nyers porosz junkernek 
oroszbarát és törökellenes érzel
mei közismertek, hiszen tőle ered 
az a híres mondás, hogy: „Kon- 
stantinápolyért egyetlen porosz 
gránátos csontjait sem áldozom 
fel.** Talán máskép beszélt volna, 
ha látta volna a jövőt. Ugyancsak 
Bismarck indítványára ült össze 
Londonban az a konferencia, mely 
a párisi kongresszus határozmá- 
nyainak félretételével lehetővé tet
te, hogy Oroszország hadihajóival 
Törökországot a tenger felől is ve
szélyeztesse.

Ekkor tűnik fel a politikai lát
határon és fog munkába Ignatiew 
stambuli orosz követ sátáni egyé
nisége. Saját levelei szolgáltatják 
a lecáfolhatatlan bizonyítékát an
nak az infernális tevékenységnek, 
amely a török birodalomnak min
den sarkán való felgyujtását cé
lozta. Egy szerencsés véletlen foly
tán ez a levelezés Khalil bey pe- 
tervári, majd bécsikövet kezébe ke
rültek, ki azt török külügyminisz
ter korában „Les respentabilites" 
cím alatt nyomtatásban ismegjelen
tette s így az, mint örök szégyen
foltja az orosz diplomáciának az 
utókor számára megmaradt. Kezd
jük mindjárt az egyptomi alki- 
rályhoz intézett 1871 május 30-ról 
kelt levelével, melyben Ignatiew 
arra biztatja az egyptomi alkirályl, 
fegyverkezzék, készüljön fel hosz- 
szú háborúra, Görögországgal, 
Szerbiával és Romániával kössön 
véd és dac szövetséget a török el
len, mert Oroszország barátságára 
bizton számíthat. Hat évvel az 
orosz-török háború kitörése előtt 
1872-ben Ignatiew ezt írja Növi 
kow bécsi orosz követnek: „Meg
kapta ön Törökország nyugati tar
tományainak katonai térképeit. 
Kémeink jelentései szerint . .. min
den jól megy." Ugyancsk jellemző 
a skutari orosz konzul ugyan ez 
évi távirata a titkos orosz komilé- 
hez Becsben: „Két barátunkat 
pénzzel és némi fegyverrel a mir- 
ditákhoz küldtem' . . . Monteneg
rót illetőleg . . . Miklós fejede
lem kész a törököket megrohan
ni . .  . csak az alkalmas ürügyre 
vár." Nagy jelentőségű a pétervári 
központi titkos bizottságnak, mely
nek az orosz trónörökös a feje, 
Novikowhoz intézett távirata, 
amelyben az utóbbit a szláv fa j
testvérek megnyugtatására kitanít
ják, hogy a három császár találko
zása Oroszország pánszláv politi
káján semmit sem változtat. 
Ugyanerről a helyről 1872 augusz

tus 21-én az az utasítás megy a 
bécsi comitéhez, hogy Widdinbcn 
50.000 rubel költséggel külön ügy
nökséget állíttasson fel. A mostari 
alkonzul augusztus 23-iki s a bécsi 
komitéhez intézett levelében jelen
ti, hogy a kapott pénz lehetővé 
tette, hogy tizennyolc ember a 
montenegrói sereghez csatlakoz
zék. Az itt maradottak puskaport 
kérnek, hogy az első adott jelre 
fegyvert foghassanak. A pétervári 
központi komilé keze már ekkor 
Magyarországra is elnyúlt, amint 
ezt 1872 szeptember 14-iki távira
ta bizonyítja, melyben a bécsi ko
mitét utasítja, hogy küldjön két 
megbízottat Újvidékre a patriarcha 
választást előkészítő bizottságba. A 
moszkvai komité szeptember 26-iki 
üléséről felvett jegyzőkönyv azért 
érdemel különös figyelmet, mert 
abban a Bulgáriába, Csehországba 
és „magyar Oroszországba" kül
dött ügynököknek adott pénzek el
számolásáról van szó. A pátervári 
központi komité keze még az Athos 
hegyen levő Russikon kolostorba, 
melyben ezer orosz szerzetes la
kott, is elnyúlt a szaloniki konzul
hoz intézett 1872 november 26-ról 
kelt levele elárulja, hogy ebben a 
kolostorban nem épen ájtatos dol
gokkal foglalkoztak. A pétervári 
komité szerint fegyverraklárt kell 
olt felállítani és az ottani ügynök, 
séget szervező bizottsággá kell át
alakítani, melynek feladata leend, 
hogy kiküldöttjei Macedóniában- 
Thraciában, Bulgáriában pénzzel 
önkénteseket toboroznak és u 
vidék teljesen szláv országgá vál
jék. Mindeneseire évente 50.000 ru
bel áll rendelkezésre. Ignaliewnek 
ugyanezen a napon kelt s Növi- 
kowhoz intézeti levele az arabok 
ft llázítására irányuló aknamunká
ról számol be. Ebből a levélből 
megállapítható, hogy Abdul Aziz 
szultán anyja Validé és a konstan
tinápolyi görög patriarcha is kap
tak az orosz pénzből. A skutarii 
konzul 1872 november 29-én kelt s 
a bécsi komitéhez intézett levelé
nek következő kitétele vakító 
fényt vet az orosz propaganda ál
nokságára: „. . . Bajo és társa, 
hogy az albánok görögbarát érzel
meit meg ne sértsék, kénytelenek 
voltak a bolgárok ellen is beszélni. 
Ez az ép oly ügyes, mint bölcs 
magatartás az ország tudatlan né
pének bizalmát megszerezte és re
méljük, hogy az ekkor oly bőkezű, 
en kiadott pénz a legszebb 
ínölcsöt fogja hozni. Szóval ha/ i 
ság, csalás és pénz; ezek a/ 
propaganda főeszközei, i ■
1872 december 9-én kelt 
kowhoz intézett levelei. 
pflhaló, hogy az ügynökük 1 ;• i 
lasztásánál nem volt A na <>n va- 
logatósak, meri 
kök között ki
vők is szerepeltek. A monteneg
rói fejedelem Miklós nagy her
ceghez intézett dec. 22-iki leve
lében beszámol eddigi fegyverke-
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zéséről és a továbbiakhoz pénzt 
kér. A pétervári központi komité- 
nek 1872 december 23-iki jegyző
könyvéből pedig megtudjuk, hogy a 
pánszláv propaganda céljául az iz- 
lam és a magyarság elleni harcot 
tűzte ki. Végül a serajavoi konzul 
1873. január 10-én azt jelenti a 
bécsi titkos orosz komitének, hogy 
a kapott pénzt és fegyvereket most 
kezdi kiosztani.

Mindezekből megállapítható, hogy 
az ígnatiew által az orosz állam- 
hatalom tudtával és pénzével irá
nyított propaganda nemcsak a lá
zadás tüzes csóváit hajigálta a tö
rök állam épületére, hanem fegyve
rek kiosztásával a közvetlen ellen
séges támadás jellegével bírt. Meg
állapítható továbbá, hogy ez a pro
paganda Ausztria-Magyarország 
területére is átcsapott és itt főleg 
a magyarság ellen irányult. Megál
lapítható végül, hogy ezt az al
jas kútmérgezést az orosz államnak 
Törökországban accredilált köve
tei és konzuljai, valamint a bécsi 
orosz követ folytatták oly államok
ban, amelyekkel hivatalosan barát
ságos viszonyban állottak. Ez oly 
arculcsapása minden nemzetközi 
jognak, oly álnok visszaélés a kö
veteknek biztosított sértetlenséggel, 
amelyre tisztességes ember csak 
undorral és megvetéssel gondolhat. 
Csodálatos, de tény, hogy az euró
pai Törökország mindezt tűrni volt 
kénytelen. De még ennél is érthe
tetlenebb az osztrák császári diplo. 
inatia magatartása, mert ha a bécsi 
Ballplatz begyepesedett agyú dip
lomatái nem fogták fel azt, hogy a 
török birodalom integritása az 
osztrák-magyar monarchia létérde
ke, Ígnatiew diplomatiai leve
lezésének napfényre kerülése
után ludniok kellett, hogy ez 
az orosz propaganda közvet
lenül a monarchia ellen is irá
nyul. Az orosz propaganda oly 
felháborító, annak népjogellene-
sége oly kézzel fogható volt, 
hogy a Ballplatz a rendelke
zésre álló hatalmi eszközökkel
könnyen tudta volna ellensúlyozni 
a nyugati államokban felidézett 
török ellenes hangulatot. Amidőn 
ezt a bécsi Ballplatz a török
orosz háború előetéjén tenni elmu
lasztotta, tudatosan szegte meg kö
telességét, miáltal előmozdította 
annak a monarchiának a későbbi 
szétporlasztását, amelynek fizetett 
szerve volt.

Az orosz aknamunka káros ered
ményei 1875-ben már kezdtek je
lentkezni, Júliusban a Hercegovi
nában. Augusztusban Boszniában 
kitöri a felkelés. Ugyancsak sike
rült az oroszoknak Ausztriái 
és Németországot rábírni, hogy 
vele együtt újból közvetítő ja 
vaslatokkal boldogítsák Török
országot és megállítsák an
nak a lázadás leverésére felvonuló 
hadait. Megjegyzendő, hogy 1871. 
óta Németország is hivatva érezte 
magát, hogy a keleti kérdésbe be
leszóljon. Nem lehet mondani, 
hogy ezáltal az európai diplomatia 
színvonala és képessége az oroszok 
kétszínű játékának a felismerésére 
javult volna. Vakság tekinteté
ben a német diplomata méltó társa

volt osztrák collegájának. A közve
títő javaslat az volt, hogy a konzu
lok egyezséget hozzanak létre a tö
rök bizottság és a felkelők közölt. 
Ámde az utóbbiak Mostárban még 
csak megsem jelentek, mert ezeket 
a hatalmak háta mögött épen az 
orosz biztatta. Oroszország még to
vább ment s valóságos zsebmelszö 
fogással a bécsi császári diplonia- 
tiának juttatta a török ellenes ak
cióban a vezetőszerepel. így szüle
tett az Andrássy-félc jegyzék, mint 
örök bizonyítéka a becsi császári 
diplomácia rövidlátásának, mely 
idétlen reformjavaslataival a felke
lőket bátorítgatta, a török állam te
kintélyét pedig leszállította. Hogy 
a felsülés még teljesebb legyen, az 
oroszok állal felbizlatott felkelők 
még ezeket a javaslatokat is vissza
utasították, Negyven év múlva a 
Scotusviator-féle propaganda és 
Wilson elnök szakasztottan ha
sonló elvekkel robbantották szét az 
osztrák-magyar monarchiát. Ma 
pedig, mikor ezek a jelszavak el
végezték romboló munkájukat, a 
kisebbségek védelméről úgy a Bal
kánon, mint az utódállamokban az 
európai diplomatia teljesen megfe
ledkezett. Közben a hercegovinai 
felkelők mind vakmerőbbek lettek. 
\ hatalmak közbelépését azzal M 

lálták meg, hogy orbi el urbi kije
lentették, hogy boldogulásukat csak 
az oroszoktól várják és ámbár Tö" 
rökország az Andrássy-félc jegyzék 
mind az öt pontját 1876. február 
6-án elfogadta és február 22-én a 
felkelőknek általános bünbocsána- 
tol helyezett kilátásba, a felkelők 
folytatták az ellenségeskedést. Az 
osztrák diplomáciának még ekkor 
sem nyílt fel a szeme, amit az is 
bizonyít, hogy a török portának 
azt az indokolt ajánlatát, hogy a 
határt a felkelő bandáktól közös 
egyetértéssel tisztítsák meg, vissza
utasította. Minthogy a felkelésben 
montenegrói és szerb önkéntesek is 
tömegesen vettek részt, Törökország 
mindkét irányban nagyobb haderő 
összpontosításához fogott. Oroszor
szág ez ellen azonnal tiltakozott. 
Ugyanekkor orosz rendezésre Bul
gáriában is kitört a lázadás. Noha 
az orosz kártyakeverés egész nyil
vánvaló volt, Andrássy és Bis
marck egy olyan memorandum szö
vegében egyeztek meg, mely azt a 
valóban felháborító és képtelen in
dítványt tartalmazta, hogy annak 
letárgyalásáig úgy a törökök, mint 
a felkelők fegyverben maradjanak, 
ami által a felkelőket hadviselő 
feleknek ismerték volna el. Ezt a 
léha iratot nemcsak Törökország, 
hanem Anglia is visszautasította. 
Hogy az orosz gyújtogatás teljes 
legyen, a szerbek június 27-én ul
timátumot intéztek Törökország
hoz, melyben a török hadseregnek 
visszavonását és azt követelték, 
hogy Milán fejedelmet Törökország 
nevezze ki Szerbia alkirályáva. 
Ezzel karöltve a bosnyák felkelők 
Milánt, a hercegovinaiak a mon
tenegrói fejedelmet kiáltották ki 
királynak. Oroszország most már 
levettte az álarcot: a szerbek élé
re Tsernajew orosz tábornokot 
küldte számos orosz tiszttel, noha 
Törökországgal a diplomáciai ösz- 
sze'köttetést még nem szakitotva 
meg. Az orosz cár egy kisöbbi

beszélgetés alkalmával az angol 
követ előtt beismerte, hogy ezek 
az orosz tisztek az ő engedelmé- 
vel mentek a szerbek segítségére.

Mindezt a koncentrikus táma
dást a török hadsereg hagyomá
nyos vitézséggel visszaverte. A 
május 4-én kitört bolgár lázadást 
még abban a hónapban leverte; 
a 47.000 főnyi szerb haderőt, mely
hez később két teljes dandár lét
számával bíró orosz önkén' es is 
csatlakozott, 1876 július—október 
hónapok közötti időben ismételten 
megverte s így az út Belgrád felé 
nyitva állott. A hatalmak megáF- 
lítva a török hadsereget, ismét 
közbeléptek és a stalusquo ante 
mellett Bosznia, Hercegovina es 
Bulgária számára reformokat kö
veteltek. Törökország még ezt is 
elfogadni hajlandó volt. Nelhogy 
azonban a reformok végrehajtását 
újabb felkelésekkel zavarhassák, 
1877 március 15-ig Montenegró és 
Szerbiával szemben fegyverszüne
tet kért. Oroszország noha nem is 
volt hadviselő fél, csak hal hetes 
fegyverszünethez volt hajlandó 
hozzájárulni s mindezek tetejébe 
Bosznia, Hercegovina és Bolgáror
szág számára önkormányzatot kö
vetelt s egyben a diplomáciai öíz- 
szeköttetése'k megszüntetésivel 
fenyegetődzött, szerencsére ez az 
ultimátum tárgytalanná vált, meri 
Törökország Szerbiával és Monte
negróval két hónapi fegyverszüne
tet kötött, A farkas és a bárány 
meséjére emlékeztető ezek után 
ír. Miklós cárnak november 2-án 
az angol követ előtt tett ama ki
jelentése, hogy Törökország aka
dályozza meg Európának a béke 
biztosítására irányuló törekvéseit. 
Ez a képmutató kijelentés az an
gol követnek arra a találó vá
laszra adott alkalmat, hogy az a 
sok orosz önkéntes a szerb had
seregben éppenséggel nem alkal
mas békés hangulat keltésére.

Ez a békeszeretö cár november 
13-án hal hadtestnek a mozgósítá
sát rendelte ei. Ez alatt a hatal
mak követei Stannbulban előzetes 
konferenciára ülnek össze, mely 
december 12-töl december 20-ig 
tartott. Jellemzők ennek a határo
zatai: A stulusyo tentartatik, de 
a győztes Törökország rovására 
némi területi engedményekkel 
Szerbia és Montenegró javára. Az 
Oroszországból kiüldözött és Bul
gáriában letelepített cserkeszeket 
Törökország köteles Ázsiába átte
lepíteni és köteles mohamedán 
alattvalóit lefegyverezni alighanem 
azért, hogy a jövőben szítandó 
lázadásoknál minél kényelmeseb
ben lemészárolhassák őket. És az 
ilyen határozatokat az emberies
ség nevében hozták! Minthogy Tö
rökország ezt a határozatot visz- 
szautasította, a hat nagyhatalom 
1877 jarnuár 15-én némileg mérsé
kelte feltételeit, de ezeknek ulti
mátum jelleget adott. Az 1877 
jan. 18-án tartott 200 tagú török 
nagytanács ezeket a feltételeket 
egyhangúlag elutasította, mire a 
nagyhatalmak követei elutaztak 
Stambulból, Alighogy ez megtör
tént, Törökország február 28-án 
a status quo alapján békét kötött 
Szerbiával, amiből látható, hogy a

nagyhatalmak akadékoskodása 
n. m a beket, hímem a viszályt 
szolgálta.

Március 31-én a nagyhatalmak 
Londonban egy jegyzőkönyvet ir
taik alá, mely remekműve a két
értelműségnek és határozatlanság
nak. Ebben azt tanácsolják Török
országnak, hogy kössön békét 
Montenegróval, nőin jól tudták, 
hogy Montenegró bekét kötni nem 
akar. Ez a jegyzőkönyv azzal vég
ződik, hogy na Keletin a béke is
mét megzavartatok, — Monte
negró folytatta az ellenségeske
dést és Oroszország a mozgósítási 

fen tartják maguknak a jogot 
együttesen azoKPak az eszközök
nek a mérlegeléseié, amelyeket 
alkalmasoknak ognik tartani a 
keresztény népek jr tétének a biz
tosítására. Oroszország volt az el
ső, amely nyomom elárulta hogy 
ezt a jegyzőkönyvet semmibe se 
veszi, mert annak aláírása előtt 
kijelentette, hogy ha Törökország 
bókét köt Montenegróval, — ami
ről tudta, hogy ez nem fog bekö
vetkezni - hajlandó a leszerelés
ről tárgyalni. Erre az angol kép
viselő lord Derby azzal repliiká- 
zotl, hogy ha a leszerelés is bé
kesség az orosz és a török között 
létre nem jön, a jegyzőkönyv, 
amelyen a tinta még meg sem szá
radt, semmis és érvénytelen. Hogy 
a diplomáciai zsibvásár teljes le
gyen, az olasz követ aláírását av  
zal fűszerezte, hogy Itália aláírása 
csak az összes hatalmak egyetér
tése esetén bir érvénnyel. Ezek 
után érthető, hogy Törökország, 
melyet Anglia biztatott, de később 
cserben hagyott, a jegyzőkönyv e l
fogadását megtagadta.

Oroszország tehát elérte célját. 
Az európai hatalmakat összeve
szítve nem kellett félnie a krimái 
Kudarc megismétlődésétől és mi
vel a hadüzenetre komoly oka 
nem volt a fenti jegyzőkönyv visz- 
szautasitását használta fel ürügyül 
s 1877 ápril 24-én hadat üzent 
Törökországnak. Az európai dip
lomácia büszke lehetett müvére, 
mert ennek volt köszönhető, hogy 
a nagy muszka medve az emberi
esség álarcát öltve magára, óriási 
túlerejével megrohanja azt a Tö
rökországot, melynek épületét elő
zőleg minden sarkában ö gyúj
totta fel, hogy azután annál ké
nyelmesebben rabolhasson. Hogy 
alkotmányról és szabadságról a 
muszka miként gondolkodott, 
eléggé mutatja meg az, hogy eb
ben az időben a Colos cínüi orosz 
lapot, mivel azt találta írni, hogy 
Oroszországban is be kellene ve
zetni azt az alkotmányt, amelyet 
most Törökországban életbe lép- 
tettcik, két hónapra betiltották.

Oroszország nyolc nappal a had
üzenet előtt megegyezett a román 
kormánnyal az orosz csapatok sza
bad átvonulása tekintetében.
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Turáni elemek 
Egyp tóm ős 
vallásában (2.,
Irta: Hangay Sándor.

A kérlelhetetlen szigor 
ásta alá, mely nem adott kegyel
met a többi isteneknek.

Ez a pháráó adja kezünkbe a 
fonalat egyszersmint, hogy az 
egyptomi mythológia labirinthjá- 
ban el ne tévedjünk.

Szükségesnek tartom megjegyez
ni, hogy az újító pharaó anyja 
ázsiai nö volt, s mint ilyen plán
tálta fia leikébe saját vallásának 
legfőbb istenét a Napot.

Az eddigi ásatások szerint az 
egyptomi házak kapui fölött Nap
korong díszlett, hogy a démonok 
ellen biztosítsa lakóit. A Nap tisz
teletének általános elterjedése te
hát, IV. Amenhotep valláspoli
tikájának bukása dacára, — bizo
nyítja, hogy a Napkultusnak a leg
ősibb felfogások egyikének kellett 
lenni. Világosabban bontakozik ki 
előttünk ez az igazság, ha jobban 
szemügyre vesszük vallásukat.

ősi, primitív felfogás csak az le
het, mely a nép fantáziáját meg
ragadja, általa évezredeken ke
resztül bővül, szájról-szájra ter
jed, szóval a monda bűvös mysti- 
cismusát vonja maga köré.

Ilyen monda pedig csak egy ma
radt reánk az egész egyptomi 
mythológiából: Osiris és Isis. Már 
az Ó-kor legkedveltebb regéi közé 
tartozott s Plutarchos tartotta fönn 
számunkra.

Kebnek, a föld istenének és 
Nutnak, az ég istennőjének fia — 
Osiris volt Egyptom negyedik 
pháráója a heliopolisi-thébai tan 
szerint. Nővére Isis a ..nagy, az is
ten anyja, az ég úrnője, az istenek 
királynéja,1' mint feleség osztotta 
meg trónját vele. Boldogan ural
kodtak népük fölött, törvényt adtak 
alattvalóiknak és földmívelésre ta
nították az embereket.

Hogy pedig az egyptomi művelt
séget már országokra is kilerje.?/.- 
szék, Osiris külföldi hadjáratot in
dít. De ezalatt bátyja Set, ki eddig 
is irigykedve látta a pháraó isten- 
pár boldogságát, összeesküvést 
szőtt ellene s midőn a r.iitsem 
sejtő győztes hazatér, nagy lako

mát rendez számára, ahol egy gyö
nyörű fa ládát ajánl föl díj gya
nánt annak, aki a ládába belefér. 
Versengés ndul meg tehát a mes
teri munka láttán. Az egyiknek rö
vid volt, a másiknak hosszú, míg
nem maga Osiris is szerencsét 
próbált.

Amint a pháraó belefeküdt, a 
cinkosok rácsapták födelét és a 
iNilusba dobták. Sel azonnal magá
hoz ragadja a hatalmat s elfoglal
ja a meggyilkolt testvére trónusát, 
A Níl pedig az immáron koporsó- 
ládát a tengerbe vitte, majd Bib- 
losban a hullámok partra vetették.

Ezalatt isis a hű hitves és test
vér kit hét skorpió kísért útjában, 
kétségbeesetten bolyongva kereste 
Osirist. De mivel áldott állapotban 
volt, Thot-nak, a tudományok is
tene és az istenek írnokának taná
csára a Nílus deltájába rejtőzött 
el, ahol Buto helységben Horust 
szülte. A csecsemő Horust Buto, 
ottani istennő gondjaira bízza, az
tán tovább vándorolt férje fölke
resésére. Anubis, a halottak sakál- 
fejíi istene veszi pártfogásába s 
így csakhamar megtalálja a ládálf 
mit tikon Egyptomba visz és ott 
elrejt. Majd visszasiet Butóba, 
hogy fiát Horust megláthassa.

Set azonban egy vadászat köz
ben a koporsóra bukkan s harag
jában a hullát tizennégy részre 
darabolja és szétszóratja a világ 
minden táján.

Isis, amint megtudja az újabb 
gaztettet, fölkutatja az eldobált 
részeket s azokat ott ahol meglel
te, egyenkint eltemeti. Ezért van 
Egyptomban olyan sok sírja Osi- 
risnak.

Horus midőn felnövekedett, el
ső dolga atyja halálát megbosszul
ni s ezért hadjáratot indít Set el 
len. Az elkeseredett ütközetben, — 
mit a monda szerint Edfuban vív
tak — mindketten megsebesülnek, 
de végül Horus győz, elragadja a 
bitorlotl uralmat s varázsigékkel 
uj életre kelti atyját, aki azután a 
haiotlok birodalmát kapja.

A sumir Gilgainos naplegenda 
egyik variatiójával állunk szemben, 
mely viszont a görög Heraklesben 
Apollóban, Dionysosban, Perse- 
phonéban és sok más Napistenben 
tükröződik vissza. Heraklest én a

sumir Gilgamos elgörögösitésének 
tartom s csupán turáni eredetéi 
mutattam ki. Dr. Fay Elek merész 
és igen szellemes következtetéssel 
tovább megy. Ő Movers nyomán a 
kár eredetű phöniciai Tirusból, a 
Herakles kultus központjából in
dul ki, ahol Herakles számtalan 
neve között — Makar és Khun is 
szerepel. Makarból azután a ma
gyar vagy moger nevet, a Khun- 
ből pedg a hun vagy kun nevet ma
gyarázza. így oldván meg a Hunor 
és Magyar mondát a közös nemzeti 
istentől, Herakles- Makar- Khun- 
tól, a Naptól származtatva. Vámbé- 
ry említi, hogy a mongol-török 
mesék Oguz khánjának hat 
fia volt, kiknek nevei: 1.
Kün-khán (Nap fejedelem) 2. 
Joldus-khán (Csillag fejede
lem) 3. Kök-khán (Ég fejede
lem) 4. Aj-khán (Hold fejedelem) 
5. Tar-khán (Hegy fejedelem) és 6. 
Tingiz-khan (Tenger fejedelem) — 
mind a skitha turáni népek Nap és 
égitestek kultusára mutatnak. Va
gyis nemcsak a sumiroknál, de 
minden skytha népnél a Nap imá
data állott előtérben.

Ugyanazt mondhatjuk tehát, 
amit a hellén ínythológiáról. Olt 
Apolló győzte le a kezdetleges He- 
liost és a többieket, itt Osiris. He- 
lios ott megelőzte Apollót, a heli- 
opolisithebai tan szerint itt is meg
előzte Ra a Napisten Osirist. Ami 
természetes is. Ra a napot, a ra
gyogó égi golyót személyesítette, 
tehát a legelső felfogást, úgy amint 
az ősember megfigyelte. Osiris már 
a csillagászati tudás derengését 
jelzi. Győztes és bukó napot, téli 
napot; mint Horus a víztől felfrissü
lő, megfiatalodott tavaszi napot 
jelképezi. Horus Edfui templomá
nak falába van vésve: ,,Tarkán, 
tollasán teljes alakban, születé
sét megújítva az Óceánból a vilá
gosság sphérájába lép. Ha átszelte 
az eget és megvilágította a világot, 
leszáll őfensége az elyseumi me
zők felé"

Legközelebb áll tehát Dionysos 
és Persephone alakjához nyugaton, 
de legtisztábban ragyog rokonsá
ga a keleti ősforrásból a turáni- 
sumir Napból felénk. Osiris turáni 
skytha azonossága mellett tör 
lándzsát Riller is, midőn egy Men

üs menti mondára támaszkodik. 
Ugyanis ott az a legenda járja, 
hogy a műveltséget terjesztő és az 
embereket oktató Osiris a Meotis 
tenger partvidékén fogta járomba 
elsőnek az ökröket. Akaratlanul 
kínálkozik tehát Ritternek az egyp- 
lojni Osiris és a skythák Apollója: 
Oitosiros közöli a párhuzam,

A ma is élő turáni népek közül, 
kétségtelenül legrégibb és legérin
tetlenebb kultúrája Chinának van 
s szellemi élete Kr. u. 715-óta, -  
mióta tehát az első arab kereske
delmi hajó lehorgonyzóit Kan-íu- 
ban — csaknem semmit sem válto
zott, — föltehetjük, hogy még 
előbb, tekintve nagy elszigeteltsé
gét, még kevésbbé volt külső befo
lyásnak kitéve. Csak történetelőtli 
koráról jegyzik föl analesei, hogy 
midőn hatalmas és virágzó biroda
lom volt még, — nem volt annyira 
elzárva.

Ezt azért tartom érdemesnek 
megemlíteni, mert dacára a khinai 
falnak, — kívülről jövő eszmeá
ramlatok mégis csak átalakították 
a khinai lelkeket s ősvallását szűzi 
érintetlenségében ő sem tudt i meg
tartani. Jelenlegi vallását a Kr. u. 7. 
szd.-ban téritök gyanánt föllépett 
nesztoriánusok, majd a portugál 
holland, francia és angol kereske
dők a kereszténység felé hajlítják, 
mig a náluk korábbi (Kr. u. 65 
ben) Kong-Fu-ce pedig az ind be
folyás alá vonja, úgy hogy csak a 
legnagyobb nehézséggel lehet ki
hámozni belőle az ős magvat.

A ma már erősen rideg, 
majdnem atheista vallásból csakis 
a nép vezet ki bennünket. 
Szent kettőségel lehet náluk meg
állapítani. A Menny „Tien" és az 
anyaföld istenségét. Imádat tár
gyai azonban még első helyen a 
Nap, azután a csilllagok, hegyek, 
folyók, szelek stb, Mythosuknak 
samanistikus jellege ma is meg van 
s az első pillanatra látható, hogy 
a turáni népek természctvallásá- 
val állunk szemben.

A Tien, a Menny ma bár mily 
elérhetetlen magasságban is álljon 
a köznép előtt, az filozófiai érte
lemben nem jelent egyebei, mint 
az áldást osztó világosságot, 
vagyis a Napot.

(Folytatjuk.)



4 8 6 1925 julius 1.

Az Atlantisz 
problémája

Az clsiilyedt hatodik világrész 
létezésének bizonyítékai.

Irta: Orbók Attila.

A müveit Európa a világháború 
óta nem nagyon bízik önmagában, 
múltjában, tradícióiban, jövőjében 
s ennek nem csak az a bizonyíté
ka, hogy minden intézményét re
formálni igyekszik, hanem az is, 
hogy a nagy tömegek érdeklődése 
az ismeretlen világok felé fordult. 
Soha Európában nem voltak olyan 
népszerűek az orientálsák, Kelet 
fantasztikus meséi, az okkultiz
mus, spirtizmus és minden, ami az 
embert kivezetheti a művelt, Euró
pa nyomasztó, hiteveszlett, re
ménytelennek látszó légköréből. 
Kétségtelen, hogy Európa keresi 
magát s nem találja. . .

Erre a meghasonlolt európai 
lélekre nagyon jellemző az ú jjá 
éledt nagy Atlantisz-kultusz, a ha- i 
todik világrész utáni lázas kutatás. 
Az Atiantisz-probléma körül nagy, 
hatalmas, felkészült tudós gárda 
keletkezett, jórészt európaiak, akik 
az elsülycdt hatodik világrész 
múltját, történetét, tragédiájának 
természeti okait kutatják.

A probléma minden tekintetben 
érdekes és vigasztaló a remény
telen európai lélekre nézve. A mű
velt népek nagy élnivágyását, élet
erejét bizonyítja, hogy nem álla
nak meg a maguk történetének is
mereténél és tanulságainál, nem 1 
elég nekik az Amundscn sarki ex- \ 
pediciójának tudományos szenzá
ciója; — az eltűnt világrészt is is
merni akarják.

Az Atlanlisz-problémáról az el
ső komoly tudományos munka 
1913-ban jelent meg egy francia, 
Pierre Tcrmier tollából de mint le
genda, már a klasszikus korban 
élt a népek lelkében.

A világháború óta garmadával 
jelennek meg Atlantiszról, tudo
mányos és irodalmi munkák és 
Paul Le Cour a „Mercur e de 
Francé" című francia folyóiratban 
az „új tudomány" irodalmát ösz- 
szefoglaló tanulmányt tett közzé, 
amelyben azt mondja, hogy az 
Atlantisz-kérdés ma már minden 
geográfust, zoológust, régészt és 
nyelvészt egyformán érdekel, nem 
szólva a filozófusokról és a vallás
történetek kutatóinak érthető ér
deklődéséről. Ennek a nagy érdek
lődésnek pedig egyebek mellett az 
is az oka, hogy az évezredek óla 
élő legendát a legutóbbi évek ku- j 
tatásainak eredményei történelmi 
valósággá emelték, anélkül azon
ban, hogy tudós elméket megnyug
tathatna az a kevés, amit felfe
dezni sikerült. A költői legenda

j tudományos legendává lelt, ame- 
! lyet páratlan szenvedéllyel kutat

nak korunk tudósai.
A klaszikus korban Plató irta le 

elsőnek a legendái a Czi/ias-ban, 
(le már őis egy Száisz nevű „réges- 
régen" élt egyptomi papra hivat
kozik, aki szerint Atlantisz na
gyon gazdag ország, népe boldog 
életet élt és hatalmas volt, pompás 
nagy városaiban ragyogó paloták 
cs templomok emelkedtek. Hatal
mát messze földön ismerték, mert 
sok népet leigázott Afrikában, 
Egyptomban és hóditó keze egé
szen Etiópiáig nyúlt el." — Szicí
liai Diodor az Atlantisz népének 
vallásáról ír s azt mondja, hogy 
legfőbb istensége Főseiden  és V io 
nos volt.

Ezeknek a legendáknak a bizo
nyítására tudományos bizonyíték 
egészen a legújabb korig nem 
akadt. 1898-ban, amikor kábeleket 
raktak a tenger fenekére, az Óce
ánnak azon a részén, ahol valami
kor Atlantisz lehetett, háromezer 
méter mélységben kőedények és 
kristályok cserepeit találták s ez 
volt az első megfogható bizonyíté
ka annak, hogy év ezredek előtt 
szárazföld volt a tenger mai ágya. 
Persze, teljesen kizárt dolog, hogy 
annyi idő után s a tenger ilyen 
mélységben írott emlékre lehes
sen akadni, amely aztán megolda
ná a titkot, hogy milyen nép élhe
tett az Atlantiszon.

Az Atiantisz-probléma kutatói 
tőként nyelvészeti alapon keresik  
az eltűnt kontinens létezésének, 
nagy kultúrájának, tradícióinak, 
vallásának nyomait. Ezen a terü
leten meglehetősen nagy eredmé
nyeket is értek el s egy dolog ma 
már kétségtelen s ez az, hogy 
Amerika és Afrika között valami
kor szárazföldnek kellett lennie, 
vagy legalább is a szigetek hosszú 
sorának, mert a két világrész egé
szen különböző népeinek nyelvé
ben a legfőbb istenségek nevei fel
tűnően hasonlítanak egymáshoz. 
De nem csak egyes szavak hason
lósága, hanem valóságos szertartá
sok és népszokások egyformasága 
is azt bizonyítja, hogy a két világ
rész népei érintkeztek egymással, 
megközelítették egymást, üzenete
ket váltotak, talán szövetségben is 
állottak. Ez pedig nem elképzel
hető másként, mint hogy az Óceá
non át egymás mellett elhúzódó és 
könnyen megközelíthető szigetek 
voltak, vagy pedig a két kontinens 
valamikor össze volt forrva.

M exikóban  és Ju katanban , amely 
a Panama-csatorna torkolatánál 
fekvő félsziget, hatalmas, dombor- 
müvekkel díszített templom-romok 
vannak, amelyekről az archeológia 
a mai napig sem tudta megállapí
tani, hogy melyik civilizációnak a 
nyomai lehetnek. Amikor a hóditó 
spanyolok legelőször tették lábu

kat erre a földre, a benszülöltek- 
nél olyan vallási szertartásokra, 
néphitre, szimbólumokra találtak, 
amelyek részben a katolikus, rész
ben pedig a görög vallási kultusz
ra emlékeztettek. Mexikó és Juka- 
tan akkori népe a keresztet, a na
pot, a kígyót szentségnek tekintet
te. Palánkéban, a Jukatan város
ban van egy templom, amelynek 
legnagyobb dombormüvén egy nagy 
kereszt alá emberek áldozati aján
dékokat helyeznek. — A népha
gyomány pedig az, hogy ott vala
mikor hatalmas nemzet élt, am ely
nek lakó i A frikából mentek volna, 
illetve Keletről. Ez a hagyomány 
is arra mutat, hogy az Óceánon 
valamikor nagy szárazföldnek kel
lett lennie, amely a keleti és nyu
gati kontinenseket összekötötte.

Jukatan lakóinak neve „maya". 
A spanyol-baszk vidéken pedig 
van egy ősrégi város, amelynek ne
ve Maya. A Maya elnevezést Indi
ában is megtaláljuk s ott is ismer
ték már régen, — Amerika felfe
dezése előtt.

Ennél is erősebb bizonyíték At
lantisz létezésére, hogy a maya- 
nép s az egyptomi írás ábécéjében, 
helyesebben „képeiben" több telje
sen azonos formájú betű van,

A mayáknál a 3, 5 és 7 számje
gyeknek ugyanaz a vallásos je
lentőségük van, mint nagyon sok 
ázsiai és európai népnél.

Maga az Atlantisz név is egyp
tomi eredetre mutat.

Atlantisz létezésére nézve köte
lekre menő nyelvi bizonyítékok 
vannak már, nem szólva arról, 
hogy görög és latin legendákban 
sok utalás van „egy titokzatos, ha
talmas birodalomra, amelyet a 
tenger elnyelt.“

Sa jnos, ezeken a nyelvészeti 
nyomokon messzire jutni nem le
het. Egy dolog bizonyos, a mayák 
nyelve és a kelta eredetű nyelvek 
között annyi hasonlatosság mutat
kozik, ami már nem lehet vélet- 
lenség — a két fajtának valamikor 
feltétlenül szoros kapcsolatban 
kellett élnie.

Az Átlantisz-problémába kap
csolódik bele az Óceánon levő 
Húsvét-szigetek relytélye. Ezeken 
a kis szigeteken, amelyeken annyi 
termőföld sincs, hogy száz igény
telen malájit eltarthatna, huszon
öt-harminc méter magas, ember- 
formára kifaragott óriási szikla
tömbök vannak, amelyeken ezer és 
ezer embernek évszázadokig kel
lett dolgoznia, valamikor évezre
dek előtt. De ki és hogyan szállí
tott oda az Óceán közepére ilyen 
óriási munkás-tömeget, hogyan lát
ta el őket élelemmel? A relytély- 
nek más megoldása nem lehet, mint 
hogy a sziget közelében valamikor 
hatalmas szárazföldnek kellett len
nie, amelynek népe királyait te
mette ide s a világtörténelem leg-

; hatalmasabb emlékműveit állitot- 
| la nekik. Vagy pedig a szigetek az 
i elsülyedt kontinens utolsó marad

ványai s a végzet különös kegyké- 
| pen megőrizte a pusztulástól Al- 
i lantisz nagy királyainak síremlé- 
| keit.

Nem érdektelen a geológusoknak 
{ az a legújabb megállapítása, hogy 
! a Húsvét-szigetek állandóan sü- 
1 lyednek s bár nagyon lassú ez a 
: sülyedés, egy évezred múlva aiigba 
I marad valami nyomuk.

Ha nincsen is bizonyíték, csak 
! egy Atlantisz létezésére, valószí- 
| nünck látszik, hogy az óceánok 
j  mélyén nem egy nagy sziget, or- 
I szág, kontinens pihen. A geológiá

nak egy uj teóriája szerint a föld 
kérge nem egyéb, mint a folyéko
nyan izzó földgömb kihűlt felülete, 
amely folytonos mozgásban van, 
egyre változik, — ahol egykor ten
ger volt ott most száraziöld van, 
ahol egykor boldog népek éltek, 
azoknak országai felett most a 
tenger morajlik.

Az egész történelmi kor, amit 
ismerünk a földgömb életében csak 
egy pillanat.

Fourrier, a nagy francia filozó
fus mondotta a mai civilizációra, 
hogy ez csak a kezdet kezdete, 
mert a föld még gyermekkorát éli. 
És minekünk ezer év mérhetetlen 
idő. Pedig az ötven millió eszten
dőre becsült föld — csak gyermek.

Az Atiantisz-probléma az elmúlt 
évtizedben sokkal nagyobb és vi- 
tatottabb tudományos kérdéissé 
nőtte ki magát, sem hogy egy ú j
ságcikk keretében ismertetni le
hetne irodalmát és kritika tár
gyává tenni a bizonyítékokat. De 
nem is az a lényeges, hogy a kö
zönség az új tudomány módszereit 
és eredmányeit ismerje. Érdekes a 
tünet, a nagy láz, amellyel a kér
dést a tudósok kezelik, — érdekes 
a probléma lényege, amely ma már 
a müveit emberek nagy tömegeit 
is foglalkoztatja s ez az, hogy 
egész történelmünk a civilizációnak  
csak egy rövid korszaka. Nagy ha
talmas civilizációk sírja a tenger, 
— s mi semmit sem tudunk róluk.

Az Atlantisz-kultuszt jellemzi, 
hogy a francia könyvpiacnak az 
elmúlt évtizedben a legkelendőbb  
regénye az eltűnt világrész titká
val foglalkozik, szerzője pedig 
Charles Benőit, a világhírű Königs- 
mark írója.
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Ciné inintye! (Tartsd eszedbe!)Irta: Csete Balázs.

I.
Észt földön, Narva várában, Koguto- 

vicz térképlepedőn fekszik kiterítve 
Nagymagyarország felnégyelt, csonka 
teste. Egy orvul megölt nagy ország ki
sértő szelleme egy kis ország újjászüle
tett földjén.

N a r v a :  orosz fogságból hazatérő szen
vedők pihenő állomása. Ott találkoznak 
először eléjük jött édesanyjukkal, aki 
hallgatagon, de lázító fájdalommal mu
tatja meg nekik tíz évszázad ezer fer- 
getege által szentté balzsamozott testé
nek halálos sebeit.

Úgy fekszik ott ájultan, mint egy béna 
hős kórházi ágyon.

Csodaszép beteg! Az északi nyár hüs 
napfénye suhan át megalázóttságában 
is büszke arcán: a rónákon, a bérceken, 
erdők felett s az ultramarin vizeken . . .

Itt átható, tiszta fényderüben mo
solyra bátorul kimerült bágyadtsága s 
megkapja egy életre eszméltető gondo

lat: hiszen még nem ölték meg, csali 
megsebezték s a sebek még begyógyul
hatnak!

És ezt a reméltető gondolatot belc- 
égeti rabságból szabadult hű fiainak 
csüggeteg leikébe; akik zokogva omlanak 
drága testére és szenvedélyes csókokkal 
borítják be a sebeket s a levágott tagok 
gyönyörű idomait.

A hü gyermekek s a ió testvérek! Egy
mást átölelve tolongnak körülte!

Az egyik a Magas-Tátra viharvert, 
fönséges ragyogású, havas homlokára 
hullatja csókját . . .  A másik a szila) 

Vág vágtató vizére . . .  A harmadik Má
tyás városának igazság — fundamentu 
mokon épült szépséges falaira . . . Ve- 
recke táján, talán éppen Árpád lábnyo
mára tapadt egy sóvár száj, mintha él
tető vért szívna onnan a nyomoroktól le- 

hérült ajkakba, mint pelikángyermeK 
anyja szívéből! . . .  A Duna mellett egy 
izzó csóktól lángragyúl a „ v itá m  e t  
s a n g o in e m " , a szépséges királynőért, ko
ronás fejek ékes arájáért: Pozsonyérl!. . . 
Csókok özönében ringnak az azúrkaca- 
gású Adriának szabad gályát, amelyeK 

nagyon messzire, — mindenhová elszá

guldottak a szent trikolórral! . . . Aztán 
könnyes remegéssel, félőn, hogy nagy 
halottakat ne ébresszen, ereszkedik le 
egy-egy csóklehcllet az aradi sírokra, 
melyek fölött mindig felsikoltnak az ok
tóberi szelek! . . .  És e sikolyok fölret
tennek az elsóhajtott narvaí csókokban!

Kitört a vihar, megeredt a zápor és 
siirün csapkodnak le a csókvillámoK 
mindenüvé, minden talpalattnyi helynek 

minden kis porszemére, annak is minden 
atomjára! . . .

Tengerré nő a csókár s hűsítő erejével 
csillapítja a fájdalmak lázában égő tes
tet! , . . Elborítja a Hunyadyak ősi fész

két, Arany bölcsőjét és Petőfi dicső ró- 
naságát: az Isten homlokát! . . .

Szent kavarodások lángoló lázában: 
nagy, okúitató és ocsúd tató történelmi 
pillanatokat pergetett le az Idő a Kái- 
pátkoszorúzta magyar Krisztus véres 
teste körül — idegen földön! . . .

Rejtelmes, soha még csak meg sem ál
modott messzeségekből visszavánszorgott 
lelkek fogadkoztak zokogó esküvéssei. 

hogy visszaszerzik azt a szent öröksé
get, amelyet az otthonmaradottak gyá
ván dobtak el maguktól! . . . Nekik 
kell! . . . Megkíséreltette velük a végzet, 
hogy tudnának-e vájjon nélküle élni? . .. 

De nem lehetett! Megőrülni, elkárhozni 
lehet, de büntelenül megtagadni nem!

Óh, a végtelen messzeségek kitéphe- 
tetlen szereteteknek szent borzalmait ci- 
káztatták keresztül gyakorta meg-meg- 

szédülő lelkükön s valamennyi szerete
tek közül a fajimádat volt a legkitöríil- 
hetetlenebb! . . .

És gondolattal soha meg nem mért, 
soha utói nem ért, csuklásokba fúlt na&y 

szavak . . . megdöbbentően fönséges 
gesztusok . . . éj színű szemek gyémánté, j 
csillogása, parázsló villanása . . . türel
metlen írnok vésztjósló feszülései . . . 
testvéri, egylelkü összeborulások, olya
nok, mint égretörő faóriásoké áthallan 
erdők rengetegében . . .  az eltorzult je
lenből kibontokozó, dacos, rettenthetet
len belenézések a feltámadást hirdető 
újabb jövőkbe: — forrongtak és lázadoz
tak tovább az elkeseredés és az uralom

ért küzdő reménynek csók-orgiájában . . . 
Aztán csend lett. Viharok között hall
gató némaság. Hasonló a fergeteges szim
fóniák tobzódó akkordjai közötti szüne
tekhez, amelyekben megáll a szív verése 
az elmúlt és eljövendő orkánok miatti 
rémülettől! . . .

Nyári bágyadtsággal borul Esztland 
levegője Nagymagyarország megcsúfolt 
térképének arra a vádoló foltjára, 
amely az igazság — és jogtalanságoK 
gőgjében felfuvalkodott és tehetetlenül 
elzsírosodott, erőszaktevő népek lelkiis

meretét égeti! . . . Mintha simogatná; 
mintha csókolgatná, mintha nagyon sze 
retné azért, hogy ilyen csókos fiai van
nak! . . .

És a boldog anya büszkén mosolyog 
a sebeire írként hulló, biztatgató, meleg 
verőfényben . . .

II.
A nagy beteg szobájának ajtaja ismét 

nyílik s ketten nézik újra a — csodát.
— Milyen viharvert, milyen meglé

pett, milyen véres, csonka! Mennyi seb 
borítja! . . . Tagjai levágva és mégis él 
és mégis bízón mosolyog észak gyémán- 
tos fényében! Hogy felépül, hogy újra 
ékessége lesz a káprázatosán szép, azü- 
rosan örvénylő Míndenségnek!

Az egyik. Aranyszőke, mint a jász- 
kúnsági búza kalásza: szeme kék, mint a 
Balaton hulláma és arca piros, mint a 
hajnalok színe a székelyormokon. Ter
mete sudár — délceg, mint a Kárpátok 
fenyője és olyan büszkén magasodó is. 
Anyjának színeit lehellte rá Teremtöje 
és szélesen domborodó mellébe minden 

ármányavart felperzselő, önemésztő, szi
laj lángokat szított fel örök — lobogó
jára!

De szelíd, de gyöngéd is tud lenni, 
mint egy ártatlan gyermek — és most is 
a meghatottság csöppje reszket kedves 
szemén, melynek szerető tekintete réve
dezve járja a kettős kereszt és a hár
mas hegy országát.

— Isten, — hördül fel szétpattanni 
akaró melle — hát ilyen lett!

S hegyen-völgyön, arkon-bokron tán
torgó ujja az Olt mellé téved . . . Szé-
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kely havas aljára . . . Belefúródik egy 
kis falu szívébe és szerelemmel időzik 
ott sokáig, szívszorító fájdalom némasá
gába sülyedve! . . .

A  m á s ik , Fekete mindenütt, mint az 
ördög. Szemeiben a gyehenna tüze sis
tereg s amint körülvillan a délkeleti sar
kon, rút szája rikácsolva rikkantja:

— Dráku, hát ilyen lett!
Mocskos ujja sóváran rángatózva ug

rál a szent helyekre s amerre jár, elborul 
a táj, elillan a nyári verőiényes moso
lyai . . . Meglibben, megreszKet a ter- 
képlepedő, mintha a Balti-tenger hui- 
Jám-karjaiból kiszabadult hideg szelek 
ráznák oktalan haraggal!

Váratlanul talált értékes kincseken 
ugrándozik az eszeveszett fekete ujj s 
úgy veti magát egy (Jitmeliéki piciny fa
lura, minit verengző fenevad gyanútlanul 
szendergő áldozatára! . .  . Mint egy or
gyilkos tőr, úgy ront le szíve mélyére! . .. 
Jajdulás hallatszik . . .  és bírókra kel 
egymással a két ujj, mivelhogy azon az 
ici-pici, rég keresett csöpp helyen mindti
ketten nem férhetnek meg egyszerre . .

A fekete, a piszkos, ellöki a fehéret, 
a tisztát:

— Félre hé. itt én vagyok az úr! J'rá-j 
tye: a pópák igazat beszéllek!

A fehér ujj megtántorodik s kificamo
dik a székely völgyből.

Belzebub fiának sötét ábrázata belevi
gyorog Csaba fiának csillagfényes sze
mébe s fitymálva billenti állát, veregeti 
vállát, mint újdonsült gazda a megtűrt 
cselédnek.

Csaba fiával megszédül a világ.
Ez a bűzös lehelletü száj mer így be

szélni, amely tőle a turkesztáni szteppe
ken falatot és kopeket koldult siló kö
nyörgéssel, mivelhogy neki volt, meri

mindig dolgozott s nem rusnyult a prics- 
csen, lustán és bután!

Ezé lett a faluja, a hazája! Ezé a tán- 
coskedvü Olt, a gyergyói havasok szabad 
levegője, a gyöngy virágos háromszéki 
rétek s ezé tán a székely szüzek, — ta
lán éppen az ő mátkája is! . . .

Forog-forog, őrülten örvénylik a meg
szédült világ! . . . Nem lehet megállí
tani! . . .  És belesujt a székely acélököl 
az oláh móckaján arcának sátáni vigyor
gásába! . . . Meging s elzuhan a fekete 
test! . . . Dong a padló! . . .  És sötétszinü 
vér borítja! . . .

Állati üvöltés tölti be a szobát:
Ciné min tye! Ciné mintye!

S az ajtóban új viiarthozók nézik a 
lesújtott oláht s a lángoló székelyt, aki
nek indulatában istenítélet viharzik.

Egyiknek sem újság: mindennap így 
látják!

Ili

Alkonylepelbe burkolózott a legfájóbb 
szívek hazája: Székelyföld! Fekete he
gyek között pirosán kanyarog az Olt s 
aggódó, féltő szeretettel ringatja hableí- 
kén egy halálos némasággal hallgató kis
ded falucskának régóta ismert, kedves 
képét, amelynek állomásába lassan cam
mog be egy megkésett vonat. Hoz ma
gával két nagyon messziről, tengereken 
túlról jött idegent is,- akik közölt szem
látomást nő a távolság, amíg a faluba ve
zető kocsiútat tapossák. Pedig, óh, na
gyon is jól ismerik egymást!

Öt évig szívták együtt az orosz leve
gőt. Közös volt a tábor, a barak, a priccs, 
a zupás tál és a fekete kenyér, no, meg 
a mindig elmaradhatatlan csája.

Ezután közös lesz az Olt vize, a havas 
alja, a falu levegője s az ucca. És a há

zuk szomszédos, ha még mindig úgy áll
nak egymás mellett, mint régen, nagyon 
régen! . . .

De ni-ni, már bizonyos, hogy úgy is 
lesz! . . . Világít már mindkettőben a 
mécs! . . . Mindkettőben vannak még 
váró lelkek! . , .

Szaporáznak a lábak s a távolság 
egyre nő.

A székely elől! Éppenúgy, mint a ga
líciai csatákon és az ázsiai rabmunká
ban! Az oláh utána, mint az árnyék s 
mint az ármány a becsület sarkában1...

Az első már az Olt hídján is áthaladt 
s elérte a közös ucca száját . . . Egy
két ugrás s megnyithatja a galambbúgos 
kaput! . . .

A másik megkésett egy kicsit, mert 
vészesen villogó szemmel suttog a híd
nál álló oláh őrszemmel;

— Frátye, minek állsz itt?
Az a rozoga karfára üt és fogcsikor

gatva felel:
— őrizni kell, mert a székelyek ha

ragszanak! Ma is szaporodtak eggyel! — 
mutat ádáz dühvei az imént átengedett 
után.

— Eh, maradnak, mint voltak! 
hangzik a rekedt válasz s az őr kezéből 
kiszakítva a fegyvert, arcához emeli s 
célbaveszi a már messze járó székely 
fogyó pontját:

— Ciné mintye! Ciné mintye, Vékony 
Gergely!

Csattanó láng lobban a szürkületbe és 
a lelkendezve mozgó pont eltűnik! . . . 
Mintha az eléjeásító kis ucca torka 
nyelte volna el! . . .

Megindultak az alkonyati szelek . . . 
útrakeltek s egész éjjel zokogva hurcol
tak Székelyországon át egy utolsó só
hajt:

— Lesz még folytatása is!

Gondolatok
— P é t e r f y  T a m á s  m u n k á ib ó l .

Ahol sokan élnek a hazafiságbói, 
hamar elfogy a Haza.

Semmittevéstől lazul — az erkölcs.

Éppen amit nem tudnak — arról so
kat tudnak beszélni az emberek.

Jézust a keresztfánál ötezeren tagad
ták meg s azóta több százmillió lett a 
tagadók száma, de igazi követőket ö 
sem talált, mi is keveset találunk.

Semmi: amikor a nyeletlen bicskának 
nincs pengéje.

Lehetetlen: a csóró ember zsebében 
kotorászni.

A kaszás halál egy nem lévő rém, 
mert nem volt ott a születésünknél s 
nem lehet ott a halálunknál. Istentől 
jöttünk és Istenhez megyünk.

Ne adj a nőnek olyan munkaköri, 
ahol gondolkozni kell, — mert a virág 
hivatása a derű és gondatlanság.

A  megcsalt férjeket vigasztalja az a 
tudat, hogy már Éva is Adám hátamö- 
gött beszélt a kígyóval.

Kétszer is lehet igazán szeretni: ha 
a szív nem bírja megállapítani, hogy — 
hát melyik is volt az igazi?

Ha szívet akarsz megölni, ne felejtsd 
el, hogy késsel: édes — durva szóval:

| fájdalmas a halála.

I Légy nyugodt: nem fáj a falnak, ha 
I bele vered a fejed!

Hibáit a férfi néha beismeri, — a nő 
soha!

A hazugnak nehéz hinni, de még ne
hezebb az igaz szavaiban kételkedni.

Az Ígéret olyan valami, ami sohasem 
fogy el.

Ha félsz a haláltól, csak dolgozz min
dig, mert a megszokott munkától elsza
lad a kaszás.

Az ifjúság a mennybe vágyik, aztán 
ha összekerülnek, mégis a Földön rak
nak fészket.

Akik minden nap bölcsek, — azok 
mindennapi bölcsek.

Az az ifjú, aki az ártatlanság pírját 
összetéveszti az arcfestékkel, — a nő
sülésben — felsülést talál.

Ha nincs eszed, — ne légy okos.

Gyönge munkás — a dologról, hit
vány férfi — a nőkről szokott sokat be
szélni.

Ne beszéld ki, hogy bolond vagy — s 
már okos leszel.



A KOMÁROMI RAB
Irta: Szegedy László.

(? )
— Megölöm a gazembert — ki

áltott az ezredes magánkívül — és 
revolvert rántott elő . . . Kapitány 
önt teszem felelőssé . . . Vezessen 
ahoz a bitang Cápához . . . Hagy 
erisszek bele néhány golyót! . . .

Clára ismét megragadta az ezre
des karját:

— Apus az Istenért — ne légy 
meggondolatlan és ne izgasd to
vább magad . . .

A kapitány az ezredes másik 
karjába karolt.

— Hallgasson leánykájára ezre
des. És adjon hálát Istennek, hogy 
így végződött . . . Pesce Cane jó 
helyen van: a Koporsó börtön
ben . . Kár erről sokat beszél
ni. Mindenki tudja, hogy a derék, 
becsületes matrózok közé a világ 
Cöprcdékc is befészkeli ma^á* . Fő, 
hogy mindnyájan jól vagyunk. És 
én ünnepélyesen újra köszönetét 
mondok drága leánykájának, aki 
hősies elhatározással megmentette 
életemet . . .

Az ezredes válaszolni akart, de 
Clára megelőzte:

— Kapitány úr — szólt Clára 
ünnepélyes komolysággal ön én 
miattam tette kockára az életét, 
így hát nekem ezerszeresen köte
lességem volt, amit tettem . . . 
De, hogy mindent tisztán lásson: 
nem is én tettem . . .  Én csak 
tehetetlen eszköz voltam . . . Hi
szen majdnem eszméletlenül fe
küdtem a pádon, amikor hirtelen 
úgy éreztem, mintha delejes ütés 
ért volna . , ». Felpillantottam és 
— ködszerű, furcsa megjelenítés
ben magam előtt láttam a hindu 
papot, aki hangtalanul és mégis 
érthetően — valahogyan tisztán az 
akarat átsugárzó erejével — reám 
parancsolt, hogy fussak a kormá
nyosért . . .  És én csak engedel
meskedtem, mert engedelmesked
nem kellett . . .

Az ezredes aggódva tette kezét 
Clára homlokára:

•— Leánykám, drágám, neked Iá.

zad van . , . Menjünk azonnal a | 
hajósorvoshoz.

Gyorsan elbúcsúzott a kapitány
tól, köszönt a kormányosnak és 
választ sem várva: Clárát karon- 
fogta és vitte magával az orvos
hoz.

. . .  A kapitány elgondolkozva 
sétált kabinja felé. A kabin falá
hoz támaszkodva, époly mozdulat
lanul, mint előbb, á'iott a hindu
P’ P

A kapitány szótlanul akart be
lépni kabinjába, de valami mégis 
ösztönösen szólásra birta:

— ön küldte Clárát a kormá
nyoshoz?

A hindupap szemrebbenés nél
kül, merengésében alig zavartatva 
magát, halkan, egyszerűen és kur
tán válaszolt:

— Meglehet.
— E szerint — folytatta a kapi

tány — kissé izgatottan és gúnyo
lódva — tulajdonképen önnek kö
szönhetem az életemet . . .

— Meglehet — felelte a hindu 
ugyanoly közömbösséggel és ren
dületlen nyugalommal.

A kapitány gondolkozva és né
mileg megzavarodva lépett kabin
jába.

A képzelet és való
ság határmesgyé- 

jén
Másnap reggel a kapitány üdén, 

frissen, kipihenve lépett ki kabin
jából.

A látóhatár derűs volt. Ártatlan 
bárányfelhők úsztak az Égen. A 
mindenség láthatatlan simfóniája 
vidámságot, melegséget, vágyakat, 
ábrándokat sugárzott szerteszét.

A sírna víztükör olykor meg
mozdult, mintha ébredő zefirkék 
gyorsan suhanó lündérlábacskái 
érintették volna meg,

A kapitány csendes merengéssel 
a távolba nézett. A látóhatárt sej
telmes, párás, napsugaras köd ta-

I karta el. Behúnyta szemét és kény
szeríteni akarta magát, hogy be
hunyt szemén keresztül, tisztán az 
agy sugárzó erejével a távolba lás
son. És lassanként látni kezdett. 
Tűzhányók, hegyek, szigetek, orszá
gok, vráosok, tengerek elmosódó 
körvonalain át egy pompás tenger
parti város üde körvonalai Son:a- 
koztak ki látó képzelete előtt.

Fiume volt — a „magyar szent 
korona gyöngve .

. . .  A kikötőben olasz, angol, 
francia, japán és kínai hajók ra
kodtak. Fehér és rozsdavörös 
vásznú nagy lehervilorlások és gaz
dag zsákmányú halászbárkák jöt- 
tek-mentek. A kék vizen fehértestü 
kiránduló hajók siklottak vidáman 
a ciprusok és babérlombos közeli 
partok felé.

A magyar kormányzóság ragyo
gó, karcsú, fehér yattja, mint va
lami mesebeli óriási hattyú, köny- 
nyedén, elegánsan, kecsesen simult 
a Móló Adamich óriási kőrkockái- 
hoz, A Molo Lungo kígyótestéhez, 
mint vérszívó fekete óriások, szinte 

| egymásra zsúfolva tapadt a sok 
szénszállító hajó. Veglia szigete fe
lől egymással versenyező berregő 
motorcsolnakok közelegtek. A 
crcndcs buccarii öbölben a tón zá
rszók vitorlásaik leeresztett hálói, 
val óriási kört vontak, hogy a 
tengerek fenevadját, a tonhalpusz- 
tító „kutyafogu halat": a cápát el
foghassák . . .  A partokon és a mó
lók vágányain teherkocsik százai, 
melyekről jól táplált, félig mezte
lenre vetkőzött fakinok hordták 
hajóra a magyar erdők és a ma
gyar föld gazdag kincsét. A Cor- 
zón tarkabarka színekben hullám
zott a tömeg, melyekben a nők el
lenállhatatlan mosolyaikat és sze
meik delejes tüzének hatását pró
bálgatták. A Giardino Publico — 
Fiume híres népkertje — árnyas 
padjain ifjú szerelmes párok búj
tak meg és képzeletdús álmokat 
szövögettek a képzelt boldogság
ról. A petróleumfinomító gyár kö
rül vastagon úszott a nafta a hul

lámokon, mintha itt kezdődtek 
volna. Árkádia boldog meseligctei- 
nek olajdús tavai . . .  A Torpedó 
Gyár vizein a legfrissebb születésű 
torpedólövegeket próbálták ki, me
lyek a legközelebbi háborúban fog
ják majd letenni az élet — vagy 
jobban mondva — a halál és pusz
títás próbáját . . .  A magyar kor
mányzó palotán — a Karst sziklái
ból épült remek várszerü fejedelmi 
épületen — a magyar nemzeti lo
bogó lengett . . .  És egy piros fe
delű kis villaépület udvarán virá
gok nyíltak: exotikus, illatos, ká
bító napsugár csodák . . .  És a 
napsugárból remekvonalú rajzok
ba, színdús virágcsodákba szökött 
pázsitos szőnyegen, egy piros kerti 
pádon, pihegő keblű, nő ült . . . 
Mellette íürtösíejü, gügyögő, bájos 
fiúcsöppség: valóságos kis Ámor. . .

A kapitány gyönyörködve, mint
egy elbűvölve és varázslat alatt 
állva nézte az otthonhagyott drága 
kis családot. Szinte látni vélte a 
tekintetüket, hallani vélte sóhaju
kat, lélegzetvételüket. Pedig vagy 
nyolcezer kilóméternyi távolságban 
voltak tőle . . .

A gyönyörűség és ellágyulás a 
kapitány kebléből és mély sóhajt 
bányászott fel. Karjait önfeledt 
mozdulattal szinte kitárta, hogy 
keblére ölelje az imádott nőt és a 
drága gyermeket . . .

De ebben a pillanatban úgy tűnt 
fel előtte, mintha egy nagy fekete 
hajó, amelynek négy pi-os kémé- 
nye volt: indulásra figyelmeztető 
búgó sziréna hangokat adna.

Akaratlanul is szemügyre vette 
a nagy fekete hajót és összerez
zent, szinte megrázkődott.

A hajó a másik „Kárpátia" volt, 
amelyet angolosan „Karpathy"- 
ának írtak és amely a gazdagon 
termő, de megcsalt és elárvult ma
gyar Föld menekülő, elkeseredett 
fiait szállította, idegenbe, messzi 
tengerentúlra, mint az ezeréves 
magyar tölgy letépett leveleit, vagy 
az „oldott kéve" szétszórt búza- 
kalászait . . .
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A kapitánynak megnevezhetetlen 
fájdalom nyilallott a leikébe . . .

„Hát idejutottunk? Az .•óvó1' 
,,szerető'' államhatalom minden
„atyai gondoskodása" abban merül 
ki, hogy a magyar Föld napbarní
tott arcú, kemény izmú fiait, az 
„új hazát keresők nagy tengeri or
szágútiéra" terelje, a Cunárd tár
saság tengeren úszó nagy fekete 
koporsóba gyömöszölje . . .?"

„Hiszen ezen az úton több, mint 
egy millió magyar ember távozott 
már el, hogy azután nyomtalanul 
elenyésszen Amerika végtelen tér
ségein . . .

„Egy millió magyar ember! 
Négyszer vagy ötször olyan szám 
ez, mint amennyi harcossal Ár
pád hazát szerzett . . .  És ne.n ke
vesebb, mint egy tizedrésze az 
egész magyar fajnak, melynek ezer 
évre volt szüksége ahoz, hogy tiz 
millióra szaporodjon . .

„Hát Magyarország hajójának 
kormányosai nem tudják, vagy 
nem érzik át, hogy mit jelent 
Amerika a kivándorlásra utalt né
pek, nemzetek történetében . . .? “ 

„Valóban nem tudják, nem sej
tik Magyarország ezer éves hajó
jának önhill, kegyelmes kormány- 
zen, hogy Amerika az idegen tel
keknek az a gigászi.n nagy ol
vasztó kohója, ahol hagyomány, 
egyéniség, erkölcs, faji tulajdonság, 
nemzeti nyelv; mind-mind egyet
len új egyéniséggé, új erkölccsé, 
új nemzeti nyelvvé — egyszóval; 
amerikaivá olvad össze . . .?“

A kapitány lelkét gyakran ke
rítették hatalmukba hasonló) tépe- 
lödések. Nem tudta megmagya
rázni miért; de örökösen tépelö- 
dötl, aggódott a Magyar Haza és a 
Magyar Nemzet jövendő sorsáért. 
I.elke valahogyan olyan volt, mint 
a tulfinomult földrengésjelző ké
szülék, mely a készülő nagy vl- 
lágvihart előre megérezte és kö
dös látomások, marcangoló lelki 
víziók labirintjain keresztül a va
lóságba vetítette. Abba a szörnyű 
valóságba, mely e pillanatban még

I mélyen a jövendő titokzatos c é 
hében rejtőzött . . .

A kapitány tulérzéikeny lel iü- 
letü volt. Annyira hatalmába kerí
tette most is a lent vázolt láto
más, hogy összcszorította öklét ts 
a levegőbe sújtott, mintha egy lát
hatatlan ellenséget akart volna le
ütni • • •

Ökle keményen vágódott a hin
dupap csontos mellébe . . .

A kapitány riadtan ocsúdott fei 
álomlátásos kábulatából.

A hindu mosolygott és csönde
sen, de hangjában mégis fölényes
kedő finom gúnnyal megszólalt:

— Mit vétettem Ön eben, hogy 
ököllel jön reáin . . . ? Azt hitte 
talán, hogy még mindig a részeg 
dalmát óriással hadakozna . . .?

A kapitány bosszankodva és za
vartan nézett a hindura. Úgy érez
te magát, mint a titkos játékon 
kapott gyermek. Alig talált szava
ikat kínos zavarának leplezésére. 
Kényszeredetten nevetett és igye
kezett egymásba öltögetni la seb- 
bel-lobbal elökapkodotl szavakat;

— Képzelje . . . kedves Brahmin 
. . . úgy beleéltem magam egy . .  . 
egy . . . álomképbe . . . szinte nem 
is értem . . . mintha minden való
ság lett volna . . .

— A valóság és a képzelet 
szólt szertartásosan a brah.nln — 
ikertestvérek . . . Sőt a képzelet
ben sokszor több a valóság, mint 
a valóságban, amelyet tulajdon, 
képen csak valóságnak érzékelünk, 
mert érzékszerveink többé-kevésbé 
tökéletlenek . . .

A kapitány kezdett magához 
térni. Eszébe jutott az előző napi 
jelenet, amikor azt kérdezte a hin
dupaptól, hogy; „Ezek szerint te
hát önnek köszönhetem az élete
met?" - és a hindupap nyugod
tan, közömbösen, fölényesen, csak 
ennyit válaszolt: „Meglehet . . ." 
És most a hindupap megint itt áll 
mögötte, mintha sorsának és életé
nek árnyéka volna és szinte ellesi 
gondolatait, magába szívja lelké
nek álomképeit . . . Ezek az érzel

mek szűrődtek át lelkén, amikor 
megszólalt:

j — Dear Brahmin: Mit cifrázza a 
szavakat, mint a perzsa szőnyeg
szövő a virágos szőnyeget? Mit 
akarja itt velem elhitetni, hogy ki
találta és ismeri gondolataimat.. ?

! Képletes szóarabeszkek, színes ke- 
leti metoforák és fátyolos lelki 
sillogizmusok helyeit egyszerűen, 
nyíltan és érthetően mondja meg 
hát, hogy mire gondoltam az 
előbb . . .?

Nézzen a szemembe — szólít 
csöndesen és rendíthetetlen nyuga
lommal a brahmin.

A kapitány a hindu elé lépett és 
kihívóan a hindu szemébe nézett.

A hindu megfogta a kapitány 
kezét és beszélni kezdett.

Kezdte a hegyeken, tűzhá
nyóikon, ködbevesző szigeteken, 
idegen országokon, felvillanó) ki
kötő városokon és megállt, mint- . 
egy kikötött a „Magyar Szent 
Korona Szőnyegében" Fiúmé
ban . . És képről-képre, szórói- 
szóra, elmondott mindent, amit  ̂
kapitány látott és szinte érzékelt, 
egészen az imádott hitvesig és 
gügyögő drága gyermekig, majd a 
nagy kivándorló hajó gyászoló bu
gásáig, — még tovább, a kapi
tány hazafias tépelödéséig és vé
gül a láthatatlan ellenségnek 
szánt ökölcsapásig . . .

A kapitány megvolt rendülve, 
ievolt sújtva.

„Tehát csakugyan meg nem ér. 
tett titokzatos varázslat veszi kö
rül és e meg nem értett titokz i- 
tos varázslatnak a titka a hindu 
lelkében van . . .?"

Szinte túlvilágról jött a hangja, 
amikor inkább elsóhajtotta, mint 
mondta, hogy:

Honnan tudja . . . honnan 
tudhatja mindezt!? Hogyan talál
hatta ki egy más ember lelkének 
titkait, legrejtettebb gondolatait...?

A hindu ugyanazon a hideg, 
nyugodt és mégis ellenmondást nem 
tűrő metsző hangon válaszolt, mint 
előző nap, amikor azt felelte a ka
pitánynak: „Meglehet . . — :

— Nem kitaláltam, hanem való. 
bán tudtam . . . Mindebben azon
ban nincs egy mákszemnyi va 
rázslat sem, mert mindazt, amit 
ön látott érzékelt, gondolaton: 
tulajdonképen én suggeráltam ön- 
nek . . . saját gondolataimat pe
dig csak ismerhetem . . .?

A kapitány bámulva — mond. 
hatni bizonyos félelemmel — né
zett a hindura. Tehát gon
dolta magában — lehetséges vol
na, hogy a lelkiélet titokzatos 
húrjain hozzáértő varázsujjak így 
tudjanak játszani? Így tudjanak 
nekik tetsző melódiákat kicsalni, 
nekik tetsző színeket és képeket 
elővarázsolni? Lehetséges volna, 
hogy velem valaki azt láttassa, amit 
ö akar? Azt érzékeltesse, amit ő 
érzékel? Azt gondolhassa, amit ő 
gondol . . .?

— Igen — mindez lehetséges — 
szólt hangosan a hindu — mintegy 
nyitott könyv módjára olvassa a 
kapitány gondolataiban.

A kapitány még nagyobb döbe- 
nettel nézett a hindura.

Mintegy félpercig szótlanul gan. 
dolkozott, majd nyugodt, de la- 
tyolozott hangon megszólalt:

— Akárki legyen ön és akármi
lyen tudománnyal vagy biivészettel 
övezte- fel magát: e pillanatban 
csodálattal és bámulattal szemlé. 
lem önt. De mindenre -kérem, ami 
csak szent lehet ön előtt: Mondja 
meg őszintén: Igazság mindez, 
amellyel az élőnek számolni kell? 
vagy csak hindosztáni bűvészmu
tatvány, amely megtapsolásra vár?

A hindu szelíden csóválta ö:.zes 
fejét, mélytüzű szemeivel, mely
ben Bongália perzselő napja ra. 
gyogott, áthatóan nézett a kapi
tány szemeibe:

—  Győződjön meg róla!
Választ nem várva, karonfogta a 

kapitányt:
Menjünk.

És csöndes méltósággal, mint két 
alvajáró, megindultak a kapitány 
kabinja felé.

(Folytatjuk.)

Boldogság, te bűbájos szcp álom, álomké
peiddel a tavasz rózsás reményeit fakasztod az 
ifjú leányok szívében; szövik, szövögetik a 
boldogság tündér álmait, de sajnos, a legtöbb
ször csak álmok maradnak, vagy még az ál
mokat is elsöpri letarolja a szürkeélet fa
gyos szele.

Az ifjú, midőn eléri célját, megkezdi pá
lyáját fészekrakás idején, miről álmodik? A 
boldogságról! Ámde a legtöbb esetben boldog
ság helyett hamarosan beköltözik a szürke 
gond.

Akiknek szívében a hűség és szeretet vi
rága élném hervadt, megküzdve a gondokkal, 
megosztozva, talán képesek megteremteni és ál. 
landósítani a boldogságot: csakhogy hol terem 
a férfihüség? — még a rét virágai közt is szellő 
is elfujja azt! És az asszony hűség ? szintén nem

A boldogságról!
Irta: Nagy Mária.

különb, hogy is lenne? hisz férfi csonlbd 
vétetett! Hol keressük hát az igazi boldogságot?

Ne keressük, ne űzzük a nagy világban, 
mert minél jobban elérni akarjuk, csak annál
messzebbre száll tőlünk.

A boldogság fészke nem a nagy világ, 
hanem a saját szívünk. Szálljunk le a mélyre 
a szívünk mélyére és keressük ott az Istent. 
A minden szépet és jót átölelő erősség és vi
dámság lelkét az örök szeretetet! Ha ezt meg
találjuk a szívünkben, akkor megtaláltuk azt a 
boldogságot, amely elkísér bennünk az életen 
keresztül. De lássuk, mit mond a költő a bol- 
dogságról..

Mi a boldogság?
Nem pillanatnyi gyönyör; pillanatnyi gyö

nyört érezhet a gonosz is; de a boldogságra ön. 
érzésből eredő léleknyugalom kívántatik, s ez

csak annak lehel sajátja, ki a természet nagy 
és szent intéseit érteni tudta és célirányosan 
követte.

E szó boldogság egyike a legbizonytala
nabb és legszűkebb értelmű kifejezéseknek.

Aki boldogságot vadász, árnyékot vadász. 
Teljesített kötelesség és nemes törekvések önér
zése küzdés és bánatkört és nyugalmat ad; s 
ha e nyugalommal boldogság színe alatt meg
elégszünk, annak megnyerése szép, jó és erős 
telkeknek keresés nélkül csupán tetteik követ
keztében bizonyos.
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Mennyit kell adnia a tehénnek?
Forrón tűz a nap a pusztára. Ott álldogál a gazda, a 

Gotthárdi, széjjel vetett lábbal és kidüllesztett hassal . , . 
()maga mellnek nevezi ugyan eme dülledö testrészt, de en 
inkább csodálatosan nagy hasnak minősítem, amely mind
járt a nyaknál kezdődik . . . (hői ne panaszolja valani, hogy 
ilyen bolondságokat irkáiok, a puszta az oka, amelyik any- 
nyit adott a jókedvből, hogy ez a rettenetes Fest nem iudta 
agyonverni. Fedig eleget verdeste.J A Blazsek a bajuszát 
podörgeti: olyan hatalmas az, hogy nincsen párja a falu
ban sem, de nincs ám s mindenki hajnali háromkor lei a 
pusztán, csupán csak a Blazsek kél délelőtt tízkor. Minő un 
élet? No, ez azért van, mert a Blazsek a puszta fegyveres 
ereje; ŐKigyelme nem kelhet fel hajnali háromkor, mert haj
nali félnégykor fekszik: fegyverrel a kézben őrködik a 
puszta éjszakai nyugodalma fölött; vagyis van neki egy vas
villája, a közelharcra és pisztolya, a távolharcra; el is süi 
a pisztoly: tavaly is elsült egyszer éjféltájon, „óriási porc 
vert fel" a lövés, büszkén mutogatják — ma is — a Blazsek- 
gyerekek a golyó nyomát, ha idegen vetődik a pusztára: 
„ezt idésapánk iütte!" Nem lehel lebecsülni azt a pisztolyt, 
még jószerencse, hogy nem embert ért a lövés, — mert az 
biztosan belehalt volna, — hanem szilvafát; ez nem haii 
bele, tavaszra teljesen kigyógyult . . .  És ott van a Marcinko. 
Azelőtt béres volt, most a motort kezeli, meg az öngyújtó
kat . . . Szóval m a jd n e m  minden nevezetesebb embere a 
pusztának — ott van. Mert tehenet fejnek d é l i  i d ő b e n . mi
lyen különös! Csodálkozik is a tehén. Hálra-hátra tekint a 
fejő emberre és biztosan ilyesmiket gondol. tisztesség ne 
essék szólván — „megvan ez bolondulva?" Hát azért lej
nek így délidőben, mert mostan vették a tehenet a vásárban 
és ugyancsak kíváncsi mindenki, milyen fejős?

Szép, duzzadó tőgye van a tehénnek, gyanakszik is a 
tehenes:

— Ezt aligha fejték meg tegnap este!
— Nem olyan ember a Bogyó! (Nem ez az igazi neve a 

,,Bogyó"-nak, de az igazi nevét el kell hallgatnom, meri 
szörnyű dologról lesz szó e feljegyzések folyamán, kapcso
latosan a ,,Bogyó"-val) . . . E g y  já g e r  nem olyan ember! 
— így beszél a „jáger" komája, mije, aki eljött a tehén
nel a falu végről, ahol a vásár áll, ki a pusztára, a „piz“- 
ért. — Bogyó, az jáger, a jáger pedig nem olyan ember! 
Ad ez a tehén tizennégy litert is naponta, de ad ám. 
Tizennégyet m u s z á j  neki adnia!

— Hátha még se ad?
— Muszáj neki! Nem aféle imilyen-amolyan embere 

vót. Jágedé . . .
Amikor a koma — vagy micsoda — megkapja a p iz t ,  

indul vissza a vásárba. Magam is vele tartok.
— Milyen sok jó ökör — sopánkodik egy, aki ökröt 

akar eladni — és mind visszamegy.
— Ha két héten belül nem lesz valami kiadós eső, még 

ilyen vásár se lesz! — mondja egy, aki venni akar. (Vagy 
nem akar? Csak ott „bóklász".)

Mert ez az, kérem, hogy nincsen takarmány és ha nem 
lesz hirtelenjében valami jóravaló eső, de legalább há
rom napos — nem is lesz takarmány ezen a tájon. És akkor 
micsodát etessen az emberfia a lóval, marhával?

— Elmegy Bicskére! — mondja ki a szentenciát egy 
asszony, aki tehenét s z e r e t n é  eladni. 0da Bicskére úgy 
gyünnek a vonattal Pestről a marhakcreskedők, csak úgy 
dűlnek ki a bagonybul.

Pesten annyi a hús, — mondja egy, aki venni akar 
hogy ott rohad.

— Elviszik Bécsbe! — fogadkozik az asszony.
De amaz se hagyja magát:

Bécsbe? Fene megette! Annyi ott a román marha, 
hogy . . . hogy . . . több mint az ember.

Fiatal gazdaember ül sárgára festett kocsin. A kocsi 
mellett egy hórihorgas öreg gazda. A fiatal megkapja a ko
csi kerekét, úgy indítja el a lovakat. És kiabál:

Elhúzzák ezek a tornyot is körösztapám!
— Csináljon vásárt! — biztatja valaki az öregei.

Nem engedém! — vágja közbe más.
Ne beszéjjen nekém sé paraszt, sé úr, sé zsidó, sö 

cigány! — förmedt rájuk az öreg. — Én csak azután menek, 
aki itt van! (Azzal a homlokára bök.)

Jól tészi öregapám! — hagyja rá a fiatal. — Hanem 
azé* ezzel a csikóval jól jár.

— Az ám, tudómmá! A múltkor is becsaptál! — így az
öreg.

Vájjon öregapja, édesapja, keresztapja-e hát az öreg a 
fiatalnak?

S két testes, hájas ember g ő z ö lö g  az egyik korcsma
sátor alatt. Mondja az egyik a másiknak:

Ebbe' a sátorba’ délelőtt jobb bor vót, mint a má
sikba'. Most már e b b e n  is körösztölik.

Kicsit pityókos magyar cipeli befelé a ponyva alá a 
komáját, aki nem pityókos, s így beszél a pityókos a nem- 
pityókoshoz:

— Hallod-e József, gyere csak ide! Mer' azér, hogy én 
aszontam a Ferkónak, odadod a lovat kilencér is a tiz 
helett. Aszonta a Ferkó, no, ha odaadod, fizet élliter bort. 
Hát most csak add oda itet, József . . . Mer azér hogy 
ha nem adod oda, akkor deviszont té fizecc féllitér büntetést.

— Fizet a fene!
— Hát akkor oda köll annyi!
No, odaadta József kilencért tiz helyett a lovat a Fer

kónak, d e  v is z o n t  a Ferkó fizeti az egy liter bort.
Oszlik a marhavásár.

- Hogy e z  a kis maradék? — mutat rá egy kupec, csu - 
folkodva, a tepsire, mely a hurkás asszony előtt áll cs 
amelyben vagy ötven pár hurka, kolbász, ilyesféle hever 
halomban és bizonyos, hogy már nem is fog elkelni. Az 
asszony mérges tekintettel méri végig a kupecet és dehogy 
is felel. Hát ilyen az élet sorja: ha nem esik az eső, nem 
fogy a — hurka!

A kirakodó vásár még javában áll.
Itt a szegedi rózsapaprika, asszonyok! kiabál a 

paprikás ember, akinek még a füle is paprikás.
— Hát aztán édes-c? — kérdi egy asszony.

Olyan édes, mint maga meg én!
Hát aztán hogy egy ilyennel?

— Tiz . . .
— Hát mégint főment?



— Fölment ám a fiastyuk az égre, de nem a paprika 
ára . . . Meg a göncölszekér is fölment — felel a paprikás.

A kanász felesége elájult a rettentő forróságban. Ott 
ül egy vásári ládán fonnyadtan, s a szája habzik. A sze
gény kanász azt se tudja, mit kell ilyenkor csinálnia, csak 
tartja, nagyon szomorúan a szegény asszony zöld-sárga- 
fehér fejét . . . Halódik a kanászné, nem halódik, szomszéd
ságában a barnabársony lovaglónadrágos ifjú, aki olcsó 
gyerekjátékot árul, ugyancsak virgoncán kiabál:

Hoppáláhopp a pojáca! Demilyen okos! Tessék, tes
sék, vegyen a fiának egy ilyen órát, fütyülővei. A fütyülő 
maga is megéri. Annyit fütyül vele a gyerek, hogy kiza
varja vele magát a házbul. Hogy kérdi? Mi ez a koperta? 
Zsákba macska, két píz, aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, 
beteg lesz, ma délelőtt vett egy gyerek egyel, huszas volt 
benne. Ebben lehet százas is . . . Hoppáláhopp a pojáca, 
de milyen okos!

A tehén ,,a történteket követő napon" négy liter tejet 
adott. Tízzel adós maradt . . . Vájjon mennyicskét adott 
volna, ha nem m u s z á jn a  neki tizennégyet adnia és hogyha 
nem lenne jáger a Bogyó, hanem csak közönséges imilyen- 
amolyan halandó.

„Duhajgás" este tízkor!
Ez bizony pesti dolog . . .  Szóval olvasom a hirdetést, 

aszomgya: itt, meg itt ,,a magyar szüret kedves képei, 
csőszök, puttonyosok, bokros menyecskék, duhaj legények, 
szőlőtolvajok stb. elevenednek meg". Bokros menyecske? 
Például ilyet még úgy se láttam: igen, ott leszek. (Bokor
ugró szoknyát már láttam.)

Pesti szüret? Milyen is az?
Már kora délután ott voltam; ott, a pesti présház kis

kapujában: öt ezret préseltek ki a bemenet fejében, 
ördög vigye. Hejnye kedvesem, mégis elkéstem? 
Egyetlen puttonyost sem látok és a duhaj legé

nyek? Talán már tökrészegen hevernek a tőkék tövén? 
Mit is mond gazd’uram? (Akit ezen a vidéken úgy hív
nak, hogy rendező.) Szóval még ei sem kezdődött? Fur
csa: itt este kezdődik a szüret. No, nem baj, addig leülök 
ide a présház, vagy miféle elé — a tornácra.

No, mi az? Mintha mégis látnék egy puttonyost. Egy 
kövérkés ember tartja kezében a puttonyost. Nem, ez még 
csak helvét szüret . . . Hárman üldögélnek az asztalnál, 
kártyáznak, mondom, egyelőre csak a zöld-disznó szüretel. 
Azt mondja az egyik:

— Gond nem játék?
No, a másik jónagyot krákog, azt mondja;
— Vannak, negyvennégyes, abszolút . . .
Odébb egy öreg asszonyság horgol. Hosszú fatük for

golódnak az ujjai között. Szép csöndeskén horgol: nem, 
ez még nem lehet a bokros menyecske. De hol vannak a 
tőkék?

Sétára indulok . . . Ahá, amott jobbra, szőlölugas, vagy 
mi? Furcsa szőlőlugas. Két-két fa között kifeszített drót, 
azon egy levél, egy fürt, egy levél, egy paprika, egy levél, 
egy alma stb., hanem csősznek még nyoma sincs: valami 
németruhás álldogál, őrködik alatta. És a fákon táblák:
,,lopni szabad, de akit elcsípnek, húsz korona büntetést 
fizet!" No, megpróbálom! De azt mondja a német, még 
nem lehet ám.

Ah, a lugasban már sürgölődnek-forgolódnak . , 
Végre! Valami nyolc Cinka Panna-féle, meg valami ugyan

annyi Sobri Jóska-féle, meg kettő tiszttartónak, minek öl
tözve. Fokos, az van, alighanem fa, de belül biztosan ré.:, 
s dali pár pisztoly? Nincs . . .  És már gyülekezik a vendég
sereg is . . . Bokros menyecskét nem látok. Mondom is az 
ogyik Cinka-Pannának, a legöregebbnek — ez biztosan a 
legokosabb, — „ugyan kérem, ha meg nem sértem, mikoi 
jönnek azok a bokros menyecskék?" Azt mondja:

— Mink leszünk azok, tíz óra után.
— Csőszök, c s ö s z lá n y o k  u ig y á d z n i!  — kiabál most már 

egy, talán a vezércsősz?
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— A paprika, ha högyös, akkor tíz, ha nem högyös, 
akkor tizenöt! — ordít egy alcsősz.

— Tessék lopni, tessék, már jöhet! Ma pónzér, hónap 
igy ér!

No, osztég a vezércsősz rápüffent az ángol pelpára, 
— de jó magyaros angol pilpe, saljang is van rajta, hús, 
huj, csuhaj, ne kedvem, ne!

Sötétedik. Látom, megint arra ballag a „gazduram". 
Elébe toppan egy másik. Mondja a másik:

— A pisztolyokat nem engedélyezték!
— No, szépen vagyunk . . .

De csikós jön, — csak amolyan gyalog-csikós! — fe
kete gatya, fekete ümög.

— Kérem, a jósnő ott ül a sötétben, nincs villany, nem 
lát jósolni!

Utóbb megint láttam a csikóst. Torkaszakadtából 
ordított:

— Itt a jósnő, itt van itt! Már jósol! Nem l é t e z i k ,  hogy 
meg ne jósolja a múltat, a jelent, a jövendőt!

Hejnye, kedvesem ezt én is kitróbálom . . . Jobbkéz- 
felől ott ül a jósnő. A töméntelen gyöngy, a barna púder 
azonnal elárulják a cigány eredetet. Leülök melléje:

— Hogy méri lelkem?
— Belátás szerint.
Kivágok valami tizet az asztalra.
Azt mondja:
— Húsz!
Mondok:
— Elég lesz tizért. Nem vagyok olyan kíváncsi.
No, elkezdi- „Szőke nő utón van. Szerelemmel gondol 

gesztenyeszínüre. Üzleti ügyben visszamarad. No, most ke
verek, húzzon ki kilencet . . . De furcsákat húz maga ki? 
A gesztenyebarnát kihúzta. Szívfájdalom van a házban. 
Társaságban lesz egy fekete nővel. Bosszúságot remélhet . . . 
No, gondoljon valamit erősen háromszor. (Gondoltam, erő
sen, háromszor.) Emeljen! Ha tizest emel, igaz lesz! (Alsót 
emeltem.)

Megmondhatom, nem szégyenlem, azt gondoltam, há
romszor, erősen: „előleg, előleg, előleg". — Alsót emeltem! 
(A jósnő kitünően jósolt: ime üzleti ügyben visszamarad
tam! Szívfájdalom van a házban.)

Megkérdezem még a főcsőszt:
— Szabad kérnem, mikor jönnek a duhajok?
Azt mondja:
— Azok meg mi löszünk . . .  De csak tiz után duhaj- 

gunk . . . Akkor kezdőgyik a bál a szőlőben.
Mondok, azt mán én nőm várom még, mer azér, hogy 

ikább átmönök Budára, a hégyre, a kocsmébo, máj lészek 
én ott ojan duhajgó, csak úgy csuhajog a környik.

Szép volt ez a pesti szüret, szép, szép. De egyszer vol
tam Badacsonyban . . . Az odavalósi talán még szebb volt.
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A magyar irodalom 
nyereségei

Minden rosszban van jó is; 
minden szerencsétlenség hoz ál
dást is. Anii egyeseknek vagy tö
megeknek rettenetes sűlyos csa
pás. bénító összeomlás, az ugyan
akkor egyeseknek vagy csopor
toknak lehel fellélekzés, felszaba
dulás. érvényesülés és a mérhe
tetlenségig futó sikerek végtelen 
sorozata.

Ha ezzel a mérsékelten bölcs 
gondolatmenettel vizsgáljuk a 
legújabb magyar elet. különféle jc- 
lenségit, rájövünk, hogy ez az á l
talánosítás valahogy illik a ma
gyarság mai tragédiájára is. Ma
gyarország inai mohácsi vészéből, 
amelyet Trianon zúdított hegyi- 
bénk, a rengeteg fájdalom és igaz
ságtalanság mellett a lekapcsolt 
részeken egy sereg magyar vátesz- 
nek szerencsecsillaga támadott. 
Az ország szétdarabolása néhány 
tucatnyi magyart a fényes nap
világra lökött fel az eddigi homá
lyosságból, amelyet úgy hívnak, 
hogy ismeretlenség.

Ebben a partikularizmusnak 
azonban ha másért nem, abból a 
szempontból örülnünk kell, az 
egész magyar irodalom nevében, 
hogy a vidék egy nagyobbik ré
szének irodalma teljesen felszaba
dult az önző és elnyomásra alapí
tott budapesti befolyás alól, a vi
déki írók megmenekültek a pesti 
szerkesztőségek fenhéjázó és igaz
ságtalan. csak ismerőst szóhozjut- 
ni engedő mentalitásától és a vi
déken kialakulhattak és megszó
lalhattak olyan irók is. akik a ré
gi rendszer mellett egész bizonyo
san soha, sohasem ismertethették 
volna meg az olvasókkal a nevü
ket, a budapesti lapok önző és 
káros féltékenysége következtében.

Kosztolányi Dezsővel együtt e 
sorok írója is sok jót lát ebben a 
magyar kultúra és a magyar iro
dalom érdekében. Uj tehetségek 
bukkannak így fel, új erők szó. 
laltatták meg a hangjukat — és 
milyen gyönyörű, erőteljes cs 
pompás ez a hang némelyiknél! 
Olvassuk el egyik-másik utódál- 
érték, mennyi kiforrott és valódi 
crlék akad azokban! S ezek mind 
elkallódtak volna, mert a buda
pesti irodalmi lapok csak a sze
mélyes jóbarát vagy a kávéházi 
asztalszomszcd nagysörényes írá
sait szokták leadni, de azt aztán 
mind és mérlegelés nélkül!

Mind ezek nem jelentik azt, 
hogy az elszakadt országrészek 
magyar irodalma szeparatisztikus 
törekvéseket táplál az egyetemes 
magyar irodalommal szemben, de 
jelenti azt, hogy immár van már 
önnálló de^entralista ma^ya*- 
irodalom, amelyet a partikulariz- 
mus hozott létre. Trianonból te
hát —. ne resteljük bevallani 
jó és hasznos is származott,, ■

A Magyarországon kívül eső te
rületeken — ahol magyarok élnek 
cs magyar lapok jelennek meg — 
intenzivebben és erőteljesebben 
fejlődhetik az elszakadás óta a 
magyar irodalom. Azokon a terü
leteken, amelyek kikerültek a bu
dapesti irodalmi fórumok itélőszé- 
kei alól. nem dúl az irigység és a 
féltékenykedés — nem öl meg min

den írói kedvet és íráskészséget a 
szüntelen és inlrikus harc az ér
vényesülésért és a protekciónélkü- 
lick rovására, nem szaporodtak cl 
az írók cs a lapok is inkább adn t|< 
teret a magyar irodalmi termé
keknek, mint idehaza, ahol ezen a 
téren —■ néhány irodalmi basát ki
véve — mindenkire nézve csak 
olyan lehetetlen és egészségtelen 
állapotok uralkodnak., a magyar 
kultúra kárára.

Tehát — amint mondottuk — 
Trianon valami jól cs hasznosai 
is hozott a magyar fajnak. Mi az a 
hasznos? Az, hogy uj, hatalmas 
erejű, impozáns művészi tehetsé
gű magyar írók támadtak az el
szakadt részeken. Kolozsvár, Ma
rosvásárhely, Nagybecskerek, Kas
sa és Pozsony egy sereg eredeti 
tehetséget vetett felszínre, uj és 
izmos írókat, akik a régi ország
határok között évtizedeket és ide
geket áldoztak arra, hogy írásaik 
bemutatása érdekében megküzdje- 
nek a pesti irodalmi klikkek kö
nyörtelen elnyomási rendszerével.

Uj író. a íratva" kultúrának 
pompás és hatalmas értékei tá
madtak az elszakadt részeken. 
Helyesebben: régebbi írók szólal
tak meg, olyanok, akill eddig is Ír
tak, de teljesen súlytalanok ma
radtak, mert Budapest mohó szel
leme irigyen lenyomta és eFfojtot- 
ta őket. De most egyszerre le
szedték a nyakukról az irigység 
prototípusát, mindenki, aki csak 
most fedezte fel őket és müveiket, 
kellemes elképedéssel állapítja 
meg, hogv a legzamatosabb és a 
legszínesebb magyarságu művé
szettel esett találkozása.

Mindezt az elszakadás hozta 
meg magyar kultúrának.

Mert vájjon felfedezte volna-e 
másképp, érdemesítette volna-e 
felfedezésre Budapest Arad, Ko
lozsvár, Marosvásárhely vagy Ung- 
vár íróit? Vájjon elismerte-e vol
na Íróknak az erdélyi és felvidéki 
írókat a budapesti sajtó, amely 
olimpusi képzelt magasságokban 
hiszi magát és fölényesen bigy- 
gyesztgeti a szájaszéleit a ..vidé
ki" írókra. (Erzsébetfalván túl la
kó írótársai neki már nem írók.) 
Maradtak volna épen olyan ,,vi
déki1', lesajnált és lemosolygott 
írók, mint azelőtt. És nem ment 
volna le hozzájuk az Atheneum 
igazgatója, hogy a müveiket ki
adásra összeszedje és őket pesti 
piacra vigye, amit Trianon előtt vi
déki magyar író sohasem ért el. 
Maradtak volna valamennyien 
olyan ismeretlenek, mint a ‘'éké
ben voltak, vagy akár ma Győr, 
Nagykanizsa vagy Békéscsaba 
írói!

így aztán rendkívül sok nem 
közönséges értékei, sok-sok szín
arany tehetséget bányásztak ki az 
ismeretlenségből. a biztos meg
semmisülésből, akiknek Trianon 
nélkül az irodalmi halál és az 
örök ismeretl^pség lett volna a 
sorsuk a budapesti sajtó irigyke
dő rosszakarata következtében.

Pedig, hogy mennyi igaz és 
kristályos érték van a vidéken, 
azt bizonyítja az is, hogy a buda
pesti könyvkiadók kézirat-búvárai 
akik az elszakadt területekre 
utaztak, szekérderéknyi értékes 
írással tértek vissza.

Péchy Horváth Rezső.

Tabéry Géza: Szarvasbika. Jókai 
halálával hárman osztoztak irodal
mi örökén. Mikszáth Kálmánra 
maradt az aranyos anekdólázó 
derű, Gárdonyi Gézára a magyar 
föld és annak népe iránt való ki
fogyhatatlan szeretet, míg Herceg 
Ferenc a soha cl nem apadó mese
készséget kapta.

Mikszáth és Gárdonyi már el
költöztek az élők sorából. Irodal
mi munkáságuk teljes egészében 
előttünk áll: befejezett, tiszta mű
vésziességében.

Herceg Ferenc, irodalmunk büsz
kesége ma is és azok közé az 
igazi nagyságok közé tartozik, 
akik életük alkonyáig alkotnak és 
költői pályájuk, évei1, 'rámával 
egyenes arányban emelkedik.

Csodálatos jóakarata a véletlen
nek. hogy minden kidőlt kiváló 
szellem örökségét itt a magyar 
földön, újabb és újabb Isten-ihlet- 
te geniere testálja.

Tabéry Géza tulajdonképen 
Gárdonyinak a folytatója. Evvel 
nem azt akarom mondani, hogy 
utánzója. Távol áll tőlem, mert 
hisz annyira egyéni, annyira öntu
datosan művész és oly Jellemző 
erő árad ki minden sorából, hogy 
ilven tulaidon«áf>okkal csakis 
egy igazi nagyság rendelkezhetik.

Gárdonyitól ő a magyar föld, a 
történelmi levegő és a magyar ala
kok szeretetét örökölte. Minden 
áronban, amit ebben a kör. 
nyezetbe színes fantáziája beállít, 
— eredeti és egyéni.

Úgy, ahogy ő a Szarvasbikái 
megírta, csakis Tabéry Géza ír- 

I háttá meg és senki más! Nyelveze
te zamatos, szép magyar nyelv, 
nem tájszólásokkal sallangozott. 
hanem a nyelv tiszta hajtásairól 
szakított egyszerű, értelmes és mé
gis zengő muzsikáju mondatok.

Mini a ha,-an'f kondása olyan 
ünnepélyes és komoly minden sza
va. kifejezései talán sok helyütt 
szokatlanok, ám sehol sem modo
rosak, sehol sem üresek. Minden 
hang a maga helyén van az ö re
gényében, ahol úgy zenélnek a jel
zők, mint valami ódon templom 
mélyén, a művész keze alatt búgó 
orgona.

Maga a tárgy megválasztása is 
igen szerencsés. A két Bolyai: Far
kas és János speciálisan magyar 
tragédiáját írja meg, ami már kez
dettől fogva leköti érdeklődésün
ket.

Tudtommal, regényíróink közül 
"ddirf senki sem mert ehhez a sú
lyos és igen kényes témához nyúl
ni. A két Gólyái tragédiája: rész
ben az őrültségbe átcsapó zscniáli- 
tásuk, részben a magyar parlagi 
viszonyok és végül szerencsétlen 
körülményeikben keresendő. Tör
ténelmi tény, hogy Farkas Euró
pai hírnevet szerzett magának, da
cára, hogy az Istenháta mögötti 
Marosvásárhelyre volt professzor- 
ságával és földhöz ragadt szegény
ségével láncolva. Történelmi tény 
az is, hogy fia János a mathemati- 
1<n *orén korszakalkotó felfcde'é't 
csinált; amely kérdési azonban, 
vele cgyidöben egy orosz egyetemi 
tanár is megoldotta s mivel az 
szerencsésebb helyzetben volt ná
la. hamarább tudott a nyilvános
ság elé kerülni.

Az apa és fiú között lefolyt pár
bajt szintén följegyezte a történe
lem.

Ez volt tehát az a váz, amit 
Tabéry talált. Ebből a vázból 
azonban olyan mesteri műremeket 
alkotott, amely a magyar regény
írás legnagyobb alkotásai mellett 
is becsülettel megállja helyét.

Örömmel állapítjuk meg, hogy 
Tabéry Géza személyében irodal
munknak egy új csillaga támadt, 
aki a Szarvasbikában a regényírás 
egy új klasszikus alkotásával 
ajándékozott meg bennünket, ami
re méltán büszkék lehetünk.

A Ludovikás Levente legújabb 
száma az akadémia évzáró sport
ünnepélyére jeleni meg. A gazdag 
és változatos tartalom mellett kü
lön érdekessége és értéke ennek 
a számnak, hogy a Levente-kör 
ügyesebb festőinek és rajzóiéinak 
kiváló müveit számos, jólsikerült 
mümellékletben bemutatja. Elöl 
találjuk a most távozó parancs
nok, Dombóvári vitéz Révy Kál
mán tábornoknak az akadémiku
sokhoz intézett, magas erkölcsi 
légkörben szárnyaló búcsúszavait. 
Schay Gusztáv gyal. tábornok a 
41. bonvédhadosztály kárpáti har
cairól irt megkapó elevenségü cik
ket. Szakember és laikus számára 
egyaránt rendkívül érdekes és ta
nulságos közleményt írt Vár.dorfy 
Kálmán hidász százados a Mani- 
l'ova-magaslatnak 1915-ben általa 
végzett felrobbantásáról. E két 
cikket Ledvay Károly altanácsos- 
nak szép és pontos vázlatai kísé
rik, a szerkesztő Jókai nemzeti 
jelentőségéről tartott előadását 
közli. Tomka Emil IV. évi. akadé
mikus a tiszt önműveléséről itt 
találó gondolatokat. A novellák 
közül különösen Erdélyi Tibor: 
..Fabolai assznny"-a és Vutakíts 
Viktor: „Ezüst talllér"-ja, a versek 
közül pedig Paryisay Sándor: 
.Hadirokkant“da és Vallentinvi 
László válogatott versei tűnnek 
»'i. Szabó Károly IV. évf.jbcli aka
démikus ezutal is \igve« k arik a 
túrákat raizolt az akadémikusok 
életéből. A folyóirat állandó ro
vatai; a Pro Patria, az elesett lu
dovikás okkal foglalkozik, a Mc- 
mento pedirf az irredenta gondo
latokat tartja ébren. Ezekhez most 
a Muzeum rovata csatlakozik, mely 
az akadémia újonnan alapított mú
zeumát mutatia be s egyben az el
ső paraocsnok és lelkész rövid 
életrajzát, illetve méltatását adja.

Szinte meglepő előrehaladást 
mutatnak a fiatal képzőművészek 
munkái, melyek közül Falb Endre
IV. évi. akadémikus Téli hangulata 
és kikötő képei, valamint Bihacsy 
György IV. évf. akadémikus lejta
nulmányai emelkednek ki.

Az 50 oldalas, számos műmel
léklettel és rajzzal gazdagon díszí
tett folyóirat élénken bizonyítja, 
hogv jövendő tisztjeink szakkép
zésük mellett a hazafias szellemi 
irodalomnak és művészetnek lel
kes pártolói és nem sikertelen mű
velői.

Az ízléses folyóiratot a főváros 
házinyomdája állította ki. Kiadja a 
m. kir. honvéd Fudovika Akadé
mia Levente Köre. Szerkesztő: 
Rózsás József.
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Klasszikus Regénytár. A Révai
éit pompás gyűjteménye ismét 
három halhatatlan művel gyarapo
dott, melyek mindenike nagysze
rűen fejleszti és kiegészíti az ed
digi uj sorozatot.

Dosztojevszkij; Szegény umbe- 
rek-’e, az orosz re*  'nv'r ' 
babéros költőjének egyiik kisebb 
terjedelmű műve. melv azonban az 
emberi gyöngeségek és csottségek 
szeretetteljes és színes kaleidosz
kópját adja. A lélek mozgató erőit 
robban és művészibben nem tárja 
fel senki Dosztojevszkijnél s ez a 
finom analisis az ő csuda-szere. 
Mini valami bűvös balzsammal 
űgv keni b szemünket a 
látnoki olajával és mi úgy látjuk, 
amint a költő diktálja nekünk és 
úgy sajog a szívünk, amint az övé 
lüktetett.

Stendhal: A Pármai Certosa, í. 
II. kötet. Stendhal marfa megjósol
ta. hogv csak úgy 1880 táján kez
dik majd őt megérteni. És jóslata 
beteljesede tt. Akkortájt zengte dí
cséretét Nietzsche és TVne s azó
ta hódította meg világszerte az 
előkelőbb ízlésű olvasó közönsé
get. Hódító útjában igen neveze
tes statió A Pármaii Certosa Í1839) 
melvbpn a Napolnom utáni időket, 
n Metternich iskola diplomatáit, 
frz érzékiség és magas szellemi 
műveltség harcát vívó ifjúságot, a 
csupa energia és nasszivilás közt 
‘••prrfődö szenvedélves szerelmes 
nőket, festi le ufolérhetcllenül.

Pal'scar: a modern regényírás 
Mvia a Parmai Certorosát az esz
mei litteratura főfőmesterművének 
f-a'rtoffa. míg Tóin szerint Stnnd- 
balnál senki sfim nvitotta meg a 
szemeiket jobban az emberkör- 
nve/et. a íelen élet s a múlt 
»>)r> 1Akpj szám ára.

F 0 f̂l7Tnrn. Pnniele Corlis. Fo- 
rfaz.zaro költő és regényíró egv- 
► zpméi-vbr.n, A r-mantíkus isikola 
'^vík kímarfaislé híve. aki ma már 
áz o)a"z irodalom lprfelőkelöbb 
reorosontánsa’ köz® tartozik

FIökelő hangja, finom megfigye
lései s a mese érdekessége az, 
ami népszerűvé létté, beírásaiban 
la Ivríkus dominál, aki szívesen 
mélyed el a hangulatban. Kortör- 
t/o-tí szempontból művei merfbe- 
esülhetetlepl' k, mivel a geniális 
-óval karöltve jár bennük min- 
J '«knr a megfigyelő, éle*sze*nű 
tudós. —

F^-'azziarót nemcsak élvezzük,
» -'-mm tanulni is lehet tőle.

A Penth°on könyvei: A Panth'e- 
• n négy i>íabb könyvvel szerepel, 
•uelvek mindenike megérdemelte, 
horfv >marfvar falaiba ültessék.

FU^ab'ríh v. Hevkíng: Szerelem. 
d:plnmacia és faházak című regé
lv e tulajdonkénen erfv gróf és 
diplomata barátiának felesége kö
zött lefolyt szerelmi történet. De 
ez a történet a mese annví csillo
gó szálával van keresztül-kasul 
rzőve hogv rajta keresztül a dip
lomácia minden félszegségét, és 
t-gy iót akaró fei «delem csendes 
tr■'rfcdiáiát szemlé'hetlük.

Hevk'prf a női lélek és különö
sen a nő szierelmének sokoldalú 
Vneg'viMrfításával, regényével erfész 
piesgyét várfott a sentimenf ális 
német irodalomban, amit megbe
csülnünk kell. anná] inkább, mivel 
qualitásai clsőrendíiek.

Giuseppe Baffíso: A legyőzött 
férfi. Az őrjöngő, a sátáni szere- 

! lem könyve ez a regény, melyet 
| egészen megérteni elsősorban 
! solasz temperamentumra volna 
[ ^szükségünk. Egv gazdag férj tragé- 
| diájával kezdődik, akit felesége 

*'s annak szeretője örültek házá
ba zár egy talán még náluk is 
nagyobb gazember elmeorvos se
gítségével. hogy aztán a férjet 
teljesen kifosszák.

A férj barátja azonban elhatá
rozza, hogy a bűnösöket üldözi és 
elégtételt szerez. F.hclyett maga 
is rabja lesz az asszonynak, aki 
miatt fiatal szép menyasszonyát 
elhagyja és az előbbi szerető he
lyébe lép. A többi olasz-mintára 
gyilkosság, törvényszéki tárgyalás
— halál.

Az erkölcsi érzékünket bizony 
nemi nagyon elégíti ki ez a regény, 
de furcsa össze-visszaságában és 
kúszáltságában is egy számos te
hetségű író talentumáról nyújt 
perspectívát. amit megismernünk 
érdemes volt.

Henry Bordeaux: Egy tisztessé
ges asszony. A francia külvárosi 
élet regényét kapjuk, ahol az 
igyekvő szorgalmas fiskális férj 
helybeli nagyság lesz sikerei ré
vén s prédájává válik annak az 
asszonynak, aki se nem szebb, se 
nem jobb. mint a felesége, sőt 
mélyen alatta marad.

Az asszony a csalásra rájön s 
horfv családjuk ió hírnevét meg
védje: hősiessen hallgat. Ebbe a 
hallgatásba azonban majdnem be
lepusztul. mirf vérfül is a férj törik 
merf s kényt-len beismerni, horfy 
feleségét és saiát nyugtalan lelki- 
ismeretét megmentse.

Bordeaux mestere az elbeszé
lésnek és alkotása irodalmi nívót 
ielent.

John Olnsworthv; A gazdag fér
fiú. Érdekesebb rerf*ény az utóbbi 
időkben nn,n igen iel-cif meg ná
lunk. Minden sora lebilincselő és 
Mély nyomokat hagy olvasója lel
kében.

Glasworthy a Dickensek isko
lájába tartozik, akiknél nem tud
tuk mit méltányoljunk iobban: 
lélekelemzési, az elbeszélési, vagy 
ü mesteri felépítést.

Harmóniikus egységbe lendül na- 
!a minden művészi k —llék, mint 
valami jól megépített angol ház
nál, ahol semmisem felesleges, 
minden praktikus és mégis minden
-  szép.

Dilfhey: Élmény és költészet. Ez 
a kiváló munka a Franklin Társu
lat Ember és Természet című so
rozatában ielent meg, horfy ezt a 
komoly vállalatot az eddigi érté- 
k:<k mellett, újabbal bővítse ki.

Diltbev az irodalom felől közelít 
•x psichológiához s az irodalmi 
megértésihez az emberi lelek meg- 
f rtéséből indul ki. Írói arcképei 
kö7Ül finomságban és mély ' -'b n a
Hnlderpp és Nr*vn lic-esz*"á '  p 1” !'1
bed pék ki, melvek a belső á té lé s  
'•rjévcl és a elasztikus megjelen
tés hntallmával nyomódnak az ol
vadó leiké b.

Plató szerint a művészet után- 
• és hatalmával nvomóduah a-' ol- 
müvész, mert olyan utánérző *s 
ulánalkotó ereie van, borfv sok
szor a rfeníalifásig emelkedik.

Filozófiai írók Tára, A Franklin

| Társulat sok és értékes kiadvá
nyai közölt, talán legbüszkébb 

! lehet a Filozófiai írek Tárháza, 
melynek köt. lei Ic'öH ték a ■ '
dolkodás egész irodalmát annak 
szül. lésétől napjainkig. Ragyogó 
nevek cégjegyezték egyes köteteit 
s a Franklin Társulat érdeme, 
hogy a filozófusok legnagyobb al
kotásai, magyar nyelven, tudomá
nyos, megbízható fordításokban 
közkézen forogtak.

Népszerűségüket miseim bizo
nyítja jobban, minthogy a régi so
rozat teljesen elfogyott.

Az uj sorozat most indult meg, 
melynek 1 és 2 kötete <'V’' á - t  
Henri Bergsonnok: Tdö és szabad
ság, valamint Metafizikai érteke
zések című müvei láttak napvilá
got.

Bergson a fantázia nagy nveta- 
l'iziikuas, akinek filozófiája az él
ményen all apuit), saját leikéből 
merítő tevékenység, melynél min- 

| 'len feloldódik a képzelet tüzében 
r melynek eredménye szükségké- 

, pen subj ctió világkép.
Bergson filozófiájával a magyar 

irodalom sokat nyer s átültetését 
j háilá<-an vesszük.

Papíní: Krisztus története A 
Magyar irodalom cs kultúra pün- 

I ?<ösdjének legnagyobb eseménye 
°npÍRÍ világhírű könyvének, a 
Krisztus történetén <k magyar 
nyelven való megjelenése. Tizen- 

' 2gy nvelvro fordították eddig ezt 
.• rendkívüli mun kát. mely maga- 

' nan kiemelkedik a filologikus, kri- 
t'ikaí, vagy népszerűsítő Krisztus 

| életrajzok töm trféből, — s csupán 
az olasz kiadás százezernél többb 
oéldányban forog közkézen. A 
ezrmte páratlan siker titka az. hogy 

j Papírii megtudta formálni Krisz- 
j tusnak azt -az alakját, mely az Ts- 
I len-ember istenségét és embersé

gét egyaránt közel hozza sztvünk- 
l'Ö7. és 1f r r)j;oV I ' t-' b"z Hív”' ’ « 
hihetetlent egyformán egy hatal- 

I mos vairázskörb ■ von, ahogy a 
I művészet, az etika, és az igazság- 

' - resés eszközeivel sorakoztatva 
| föl Krisztus emberfölötti, de 

ugyanakkor mélven emberi életé
nek állomásait. Sokakhoz szód ez 
a könyv, mert egyszerű és kere
setlen. az evangéliumok ihletéből 
táplálkozó. Papini írott képeket

tesz elénk, hogy látásra ösztökél
jen bennünket cs hogy akikben 
homályos sejtések és vágyak de
rengenek, e fa metszetű egyszerű 
regii írásokban élvezhessék a rá- 
találás örömét. Az örök Krisztus 
megindítóan mély és szép átélése 
Papini munkája, melyet Révay Jó 
zsef fordított magyarra és Fiilep 
Lajos látott cl értékes bevezetés
sel.

Luis-Frédéric Rouquette: A nagy 
fehér csönd. Az Athenaeum nép
szerű Kalandos Regényeinek soro
zatában most jelent meg a máso- 
•b’k R 'uaur tle-köt- t. A malyar 
közönség hamar megkedvelte ezt 
a kitűnő írót, akit méltán tart a 
franciák Jack  Londonjának, 
Ugyanaz a pompás mesélőkedv, 
nagyszerű ember- cs természetlá
tás jellemzi, mint amerikai társát, 
s ehhez járul még valami köny- 
nyed báj és szenvedélyes lendület. 
Rouqimttc a magas északra, Alas. 
Ica hófödte tájaira, nagy fehér 
csendjébe vezeti az olvasót, s en
nek az embertelen földnek elrej
tett életet tárja föl előttünk. Ka- 
landról-klandra vetődnek, a re
gény hősei, az aranykercső katan- 
dór és hűséges kísérőre, a maga- 
nyos ember egyetlen társa: Tem- 
postc a kutya. És a harmadik, aki 
velük tart, a lenyiidözött, elbű
völt, képzeletben együttutazó cs 
együttérző olvasó. A fordítás mun
káját Kosáryné Réz Lola végezte.

Tristan Bernird: A boxbajnok. 
Tristan Bemard tipikusan francia 
szellem. Ötletes, világos, kellemcs- 
beszédíi, — merész, mindig ízlé
ses, nyugtalan, de mindig mérté
két tartó. Nicolas Bergere, a pa
rasztik oly öléből lett boxbajnok, az 
ördöngős szerencsefi regénye is 
tele van ficánkoló elevcmséggel, 
de a történet mégis a legszebb, 
legzártabb szimelriában halad elő
re. A történet legfőbb rugója a vé
letlen, melynek játékos forgása 
lendíti a magasba a hőst; de a vc- 
lietlcnek e sorozata nemcsaik az 
író jókedvének szüleménye, hanem 
komoly sors, mely szerencsés vá
lasztottjait lökdösi jobbra-balra, 
végeredményben azonban mindig 
előre.

AmUeur kiadványok 
Hangay Sándor: Csaba útján csil

lag porzik. Pammer Imre fes
tőművész illusztrátiő iv a 1, me
rített papíron, számozott pel- 
dány. Ára- 100.000 korona.

A thcnpcum-kiadván vök 
Tabéry Géza: Szarvasbika. Re

gény. Ára 56.0C0 k orona.
Papini: Krisztus története: Ára 

126.000 korona,
Lou:s-Frédér:c Rouquette: A nagy 

fehér csönd. Regény. Ára: 
31.5C0 k orona.

Tristan Bcrrrrd: A boxbajnok. 
Regény. Ára: 28.ÍTO korona.

Pnntheon-kiadványok 
Glasworthy: A gazdag férfiú. Re

gény. Ára: 56.000 korona.

Henry Bordeaux; Egy tisztességes 
asszony. Regény. Ára 28.000 K 

E. v. Heyking: Szere lem, diplomá- 
tia és faházaik. Regény. Ára: 
35.000 korona.

G. Baffico: A legyőzött férfi. Re
gény. Ára: 35.000 korona. 

Révaí-kiadványok 
Fogazzaro: Dánielé Cortis. Re

gény. Ára: 70.000 korona. 
Stendhal: A Pármai Certosa I. II.

Regény. Ára: 140.000 korona, 
Dosztojevszkij: Szegény emberek.

Ára: 21.COO korona.
Emerson: Essayk. Ára: 49.000 K. 
Fínot* A boldogság tudománya.

Ára: 56,000 korona.
Mact’lay: Tudósok. Ára: 42.000 K 
Maculay: Nagy írók. Ára: 42.000 K
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A meddő magyar 
Operaház
Irta: Polgár Géza.

libben az országban senki sin- 
sen azon a helyen, ahová hivatolt- 

sága predesztinálja. Van, akit a 
sorsa fö ljeb b  tett, mint ahová való 
és van, aki le jebb  került, mint 
ahová illenék. Nem mai keletű ez 
a megállapítás, csak kikivánkozík 
a nyilvánosságra megint, mert ezer 
meg ezer ok van rá.

Többek közt az, hogy megint baj 
van az — Operaházzal, helyeseb
ben, hogy az Operaházban még 
mindig immár hónapok, évek óta 
nincsen rend és  mert az Operaház-1 
bán csakugyan nagyon sokan nin
csenek a-.cn a helyen, ahová érté
kük szerint illenének . . .

Művészi intézményről lévén szó, 
merem állítani, ''ogy száz ember 
közül ;>ki a- Operaház bajairól 
beszél, legalább is kilencven azt 
hiszi, sőt nyilván mondja is:

No hiszen, hát az is kunsztl! 
Az Ooerát igazgatni? Hisz azt én 
is tudnám !. . . így beszél általában 
mindenki a színházakról és aki 
így beszél, az mind azt hiszi, hogy 
tökéletesen ért is hozzá és mivel 
mindezeket így hiszi, tehát tökéle
tes —' laikus, akinek fogalma sin • 
csen arról, hogy mit tesz az: szín
házat vezetni.

Az Operaháznál többek között 
az a baj, hogy ott van az a rette
netes nagy művészi, műszaki, ad
minisztrációs .társulat", amely
nek a mindennapi kenyere meg
kereséséért volt idő, hogy heten
ként csak négyszer tartottak e lő 
adást, a többi három napon pedig
— „közönség hijján elm aradtak az 
előadások“ . . .

Ez azonban csak átmeneti baj 
volt; a vezetőség ezzel akarta el
érni azt, hogy a méregdrágán ad- 
nüniszttá1! színházat kevesebb 
költség terhelje.

Sokkal kisebb pesti színtársula
tok, a vidékiek különösen, azzal is 
megpróbálkoznak, hogy — ifjúsági 
és délutn  / előadások heik'atás’val
— hetenként nyolc-kilenc  előadást 
tartanak s a mi Operánk vezető
sége az előadások csökkentésével 
vélt a bajon segíteni.

Pedig W lassics Gyula bárónak, 
mielőtt főigazgató lett és bukottan 
távozott, bőségesen lett volna al
kalma ahoz, hogy kitanulmányozza 
a színházvezetés minden csínját- 
bínját, hiszen hosszú éveken ál a 
szegény nyomorult vidéki színé- 
szeli ügyeknek ő volt a miniszté
riumi referense, majd felügyelője 
és végül, hogy ott hagyta .a mi
nisztériumot, jó ideje ő lelt az ál
lami színházak közszeretetben álló

főigazgatója. De maradása nem 
volt, mennie kellett.

A régi közmonndás azt tartja, 
akinek az Isten hivatalt ád, annak 
megadja a hozzávaló észt is. Me
rem állítani, hogy ezt a közmon
dást csakis valami állami hivatal
nok találta ki, mert ha ez a köz
mondás rá is illik az állam akár
melyik hivatali föfunkcionáriusára, 
semmi esetre sem lehet azt szín
házigazgatókra alkalm azni, mert 
mindent, de mindent el lehet ve
zetni „szabályzatok" szerint, csak 
a színházat nem.

Amikor W lassics báró a vidéki 
színházak ügyeit inéztc. akkor is 
csak a jó meleg, kényelmes hiva
tali szobájában ülve „aklaszerilen" 
intézte a színházak sorsát és sem 
ő. sem akármelyik elődje soha é le
tében nem ment oda megnézni, 
hogy mit csinál voltaképpen az a 
kis vagy nagy vidéki színigazgató. 
hogyan szerzi be az előadandó da
rabokat. hogyan szervezi a társu
latát, zenekarát, hogyan osztja ki 
a szerepeket, mi történik a próbá
kon az előadás alatt, a nézőtéren, 
a kulisszák mögött és mi történik 
a színészek életében, mik okozzák  
az úgynevezett színházi élet intri
káit, mitől éled, vagy lohad a szi- 
nésznép körül a jókedv, mi az az 
elő lég. mi az, amitől a színész a 
tűzbe menne a direktoráért és mi 
az, ami úgy elkedvetlenítheti a k o 
médiásnépet, hogy ebbe az clked- 
vetlenedésbe könnyen belctörik a 
legarravalóbb  — direktornak is a 
bicskája.

Szóval ezeknek és még vagy 
ezerféle más apróbb és nagyobb 
„ügynek" az ismerete nélkül, hiva
talos ranglétrán fölemelkedve, nem 
lehet színházai vezetni. Aki szín
házat akar vezetni, annak meg kell 
ismernie a színház körül remegő 
élet m illióféle kis és nagy titkát, 
amire mind csak úgy lehet rá
jönni, ha az ember — bázist hoz 
magával ennek a sok mindennek a 
befogadására és amellett ellent- 

! mondást nem tűrő elhatározóké- 
i pességgel, judiciummal, hozzáér- 
j léssel, talentummal is rendelkezik 
. ahoz, hogy mindenkit a maga he- 
I fyére állítson, kellőképpen foglal

koztasson, annak, aki rossz dura- 
i bot hoz, úrfy ludia megmondani 

hogy rossz a darabja, mintha azt 
mondaná neki, hogy fó, a színé
szeivel úgy tudjon bánni, hogy 
azok azt higyjék. hogy az ö kí
vánságuk teljesül, amikor a direk
toré teljesedik és végül jó kedv- 

| vei, jó darabokat, jó elődásban 
j hozzon színre úgy, hogy a közön*
I ség örömest menjen a színházba és 

ne sajnálkozásból.
Most például ott tartanai: az il

letékesek az expcrimcntálással. 
hotfv megint olyan emberre bízták 
az Opera igazgatását, ak i nyilván

nem ért a dologhoz. Radnay Mik
lós az új direktor, akinek az volt 
az első operaigazgalói ténykedé
se, hogy külföldre ment megta
nulni, hogy hogyan ke ll majd ve
zetnie a budapesti magyar királyi 
O peraházat! /

Megáll az ember esze ennek az 
eseménynek a láttára!

Hiszen a mi Operánknak tudva
lévőén, akármennyire szidták és 
szidják is, értékes művészi múltja 
van, amelynek során Erkelen, 
M cb'cren N ikiseké-' Ee-csztü- 
produkált már sok olyasmit, amire 
méltán büszke lehetne akárm elyik 
külföldi operaház. Már csak 
emiatt is oktalan és meddő a kül
földi tanulmányút, nem szólva 
annak rengeteg költségéről.

Ha mindenáron tanulni akar a 
lanonc-dircktor (elég szomorú és 
szégyenletes, hogy az ötvenéves 
Operaház tanoncokkal kísérlete
zik), akkor elég, ha egy hónapot 
tölt egy-egy jól kiszemelt vidéki, 
vagy akár ^esli direktor  melleti 
hogy lássa mindazt, ami a szín
ház körül történik és hogy végig
élje a színigazgató életét és hogy 
tisztába jöjjön azzal: mihez kezd
jen azzal a mérhetetlen értékű, 
hatalmas anyaggal, ami a kezébe, 
a hatalmába került. És itt számot 
kell vélni azzal, hogy az. Operaház 
világhírű zenekara a legz i«*yo- 
góbb bázis a munkájához. Kar
mesterek. szólisták, kórus, ballett, 
műszaki szem élyzet: olyan áll a 
rendelkezésére, hogy akár két 
operaház számára is elég lenne, 
csak tudjon velők bánni és legyen 
tudása ahoz, hogy kit hol, hogyan 
foglalkoztasson.

Ha mindenkit a maga helyére 
állít, — a szükséges elemeket 
egyéniségük és művészi értékük 
szerint ellátja munkával, a íölös- 

j legeseket kigyomlálja, a fej- 
vesztettséget száműzi, ö maga iz- 

I mos energiával és céltudatos ckc- 
I raterővel munkába lóg és dolgo

zik és dolgoztat és ha kell, az 
igazgatói székében ülve az asz
talra csap és megmondja — haM- 
ják meg odafent épp úgy, mint 
odalent —, hogy a magyar kultú
rának ezt a verejtékesen  megépi- 
> '* --»•> fellegvára1 fi - ' a 1 />-.or
giával az élete árán is megvédi I- 
mezi. munkatársainak ts n nagy- 
közönségnek a gyönyörűségére, ak
kor a helyén van, amilyet meg is 
kell tartania.

De még ma is, ennyi hónapi 
vergődés aktázás, rcndeletezés, 
(elmondólevelezés, titkolózás, és 
ami a legleheletlenebb, — „állami
lag nehézkesitett szervek, hivatali 
közegek és egyéb funkcionáriu
sokkal való anhétezés" után is 
csak ott tartani, hogy részben 
szerződésnélküli tagokkal, B-listá- 
tól remegő kórussal, külföldre

gravitáló zenekarral kapkodni és 
kísérletezni, ez már több mint 
könnyelműség, ez már veszedel
mes játék az ország egyik leg
drágább k  ült úr kincsével.

Hosszú betegségnek halál a 
vége. Injekciók itt nem használ
nak, hát hagyják abba a meddő 
próbálkozásokat és tessék d ol
gozni!

Az embereket jól meg kell vá
logatni, aki nem odavaló és hasz
navehetetlen, azt tessék elküldeni, 
aki arravaló, azt tessék /ól megfi
zetni, a munkájának, művészi tel
jesítőképességének értéke szerint. 
hogy tudásának száz százalékát 
adja és adhassa oda annak az in
tézménynek, amely az illető meg
élhetését gyönyörűségessé teszi. 
Mert aki a maga helyén ragyoglal- 
hatja istenadta tehetségéi és az 
anyagiakon felül mindennap meg
kap ja a maga erkölcsi elism eré
sét is. annak kellős gyönyörűség 
a munka. De másnak is, aki a 
színház embere. Ha a direktor a 
szép díszletezésérl olykor megdi
cséri az. egyszerű dekorátort, vagy 
egy jól sikerült fagott szólóért a
fag tt’stát, ez éppei•} olyan le ittas
dire ktori tevékenység, mint ;inti-
kor kezet csókol a nermel incs
primadonnának, vagy bókot mond
a tenoristájána'< D,? viszont lúd.
icn velük szemben ..irgalmati’an1'
is 1enni. amiko r anriák itt vani az
idej o Mellesleg mondóm: ha a tag
íót érzi magát. sohasem kertiIhet
erre a sor. ' Sé táló tagokra wedig
nincsen szüksége szegény orszá
gunk még szegényebb Operahá
zának. De akinek szerződése van. 
azt tessék jól kihasználni. Ha a 
maga helyén alkalm azza: örömest 
engedi magát kihasználni.

vizsgálja meg önmagát, 
vájjon van-e mindéhez ereje és 
képessége. Ha igen: hajtsa végre 
ezt az. operációt, ha nem, akkor 
h o " á  se nviilion az igazgatáshoz.

Mert megint csak tovább kiiz- 
ködni úgy, mini eddig, meddő fá
radozás, sőt töb^ ennél: bűn!

A Renaissance-szinház 
elmúlt szezonja

Vezetőségének nem voltak 
narfyrátörő szándékai, de kétség
telen, hogy Bárdos a színhá/.ve- 
zetés mai nívóján figyelemreméltó 
gondos, gyakran érdemes munkál 
végzett ebben a színházi évben. 
Idegen darabjaiból néhányat a 
pikantériák kedvelőinek szánt, 
de hozott irodalmit, érdekeset is 
s ö mutatta be a pesti közönség
nek Gcrardyt, aki a szezon ün
nepelt drámaíróba l«ll. Egyéb
ként ncdig — még az ősszel elő
adott cgv Ibsen s egy Slrindberg- 
drámát, de ezekkel valójában nem 
demonstrálni, küzdeni akart,
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célja csupán az volt, hogy nemes, 
művészi sikert szerezzen pár ki
váló színésznek.

Magyar darabjai megválasztá
sában főszempontja az opportu- 
nitás volt s ezekben kevés örö
münk volt. Jórészüket a közönség 
sem fogadta szívesen, csak Földes 
Imre „Kis muszkák"-ja s Lengyel 
Menyhért „Waterloi csata"-ja 
volt kivétel. A „Kis muszkák" 
ügyes, színes, kívülről jól és gon
dosan motivált vígjáték, de vala
hogy hasonlít a többi Földes-da
rabokhoz: fontosabb még benne a 
cselekmény érdekessége, mint a 
hatások egyéni volta, tisztasága 
s mint a jellemzésben megnyilat
kozó igazság és erő. így e vígjá
ték zsénerértékei nem jelentéke
nyek. A „Waterloi csata" pedig 
bohózat. Lengyel, ahogy szokta, 
különleges témát keresett és ta
lált, de — ahogy szokta — írói 
kvalitásaiban ezúttal sem árult el 
különlegeset. Filmszínészeket,
európai, amerikai szegényeidet és 
gazdagokat kever-kavar össze, de 
az . össze-visszaságból életet te
remteni, darabiában meggyőzően, 
művészien hatni nem tud. A hu
mornak, szatírának sokféle meg
nyilatkozása lehet, de mindebből 
Lengyel Menyhért nem ambicio
nálhatott semmit. A sikerre ele
gendőnek tartotta, hogy a szín
padot új alakokkal népesítse be; 
ugyanígy gondolkodott Bárdos 
igazgató is, aki az átkos, rossz 
konjunktúra gondjai közepett 
neim sokat törődött azzal, hogy 
neki a drámairás magyar tehetsé
geit '-presnie -■ c tehetségek ni érte 
kezésében hinnie kell, vagy kel
lene valamiképpen.

Bárdos talán nem volt túlme- 
rész akkor sem, amikor Géraldvt 
bemutatta, de mindenesetre jel
lemzőbb, művészibb alkotást vá

lasztott, mint a Vígszínház. Gé- 
raldy a finomságok költője, 
típusa sem a nagy, igazi dráma
írónak, sem korunk művészének. 
A már költőivé, művészivé vált 
értékek fejlesztése gyakran deka- 

i oenciának tetszik az élettcljesség- 
ből, de az alkotóerő monumentali
tásából is sok minden hiányzik az 
ilyesmiben, így Géraldy mester 
és gazdag finomságaiban is. E 
drámájában (témája a férj küzdel
me asszonyáért, akinek életében 
új, más férfi jelenik meg) minden a 
dialógusokban szövődik-folytatódik 
tovább: nem akciókat indító de 
lelkeket, sorsokat feltáró vallo
mások, megnyilatkozások sora az 
egész. Formában is, koncepció, 
bán is voltak már hasonló kísérle
tek, de ily eredmények ritkán. 
Mi érezzük és tudjuk, hogy a 
„Szeretni" nem remekmű s egy
általán nem lehet ígérete a jövő 
drámájának, de epizodikus érték
nek. feltétlenül becses. Ma, amikor 
újat keresnek, de az új német 
dráma sikertelensége, az expresz- 
szionizmus meddősége, céltalan
sága beigazolódott, ennél szeren
csésebben nem is választhatott 
Bárdos, aki a színházigazgatónak, 
— nem a kezdeményezőnek s r.cm 
a nagy tradíciók őrzőjének fel
adatát vállalta és teljesíti.

A többi idegen bemutató nem 
volt ily érdekes. A stílus és drá
mai erő, amelyet ezek reprezen
tálnak, nagyrészt túlhaladott, ki
merült immár, ha a színpadon 
egy-egy jeles művész alakításá
ban olykor vissza is nyeri régi 
elevenségét. Valahogy itt még 
érvényre jut az, amiben az iroda
lom s e színjátszás erejére és egy
másra talált. A Renaissance-szín- 
háznak bőven volt ily eseménye, 
főleg Somlay Artúr révén. Som- 
laynak ezidén a legszebb sikerei

voltak. Egy-egy darab karakterén, 
! lehetőségein túl az emberábrázo

lásnak oly igazán művészi jelen- 
] tőségét éreztette meg, aminőt 

csak a teljes művészet adhat. 
; Mellette Gellért Lajosnak kevés 
\ tere jutott, de kis szerepében ki

válót emlékezeteset produkált. A 
Strindberg-drámában a színész át
élő, értékelő készségének s tere.n- 

I íö ereiének valóban hatásos I iz'*- 
j nvité*--*:< ’ — I t •> M .;

szezoneleji rémdrámában pedig 
szinte a semmiből formált egy 
meggyőzően emberi, komplikált 
jellemet. Táray Ferencnek, saj
nos, nem voltak a tavalyihoz 
méltó sikerei. Művészi feladata 
már a „Kisértetek" Manders sze
repében lett volna, de ezúttal 
nemcsak az ibseni mélységek iránt 
volt érzéketlen, de egyébként is 
erőtlenül hatott. Majdnem ugyan
így akadt el e különbéin férfias 
művész a Géraldy-drámában. S i
mányi Mária egyik legnemesebb 
típusa az oly színésznőnek, aki 
minden szerepét gazdagítja, sok
szor valóban elragadóvá teszi, ha 
stílusában nem is közelíti meg a 
lég tisztábbat legfejlettebbet. Az 
újak közül — Maklárv Zoltán ere
deti tehetségéről más alkalommal 
a „Nemzet" már megemlékezett, 
.ló, öntudatos színész Sugár f a 
jos is, bár a francia vígjátékok 
szerepeiben nehéz volt megküzde
nie Góth Sándor emlékével s na
gyon megsinvlette az összehason
lítást. Baló Elemér egyéni, művé
szi fejlődésében idei szereplésé
nek nem sokat köszönhet. A ren
dezés, a „színpadniüvészet" dol
gában Bárdos színházának pár év 
előtt még külön érdekessége volt. 
Ezek a törekvések azóta jórészt 
beváltak: általánosak és nem túl
ságosan jelentősek.

László István.

KÖRÖSY VILMOS KIÁLLÍTÁSA,

A „Nemzet" 15—16. számában 
már megemlékeztünk a margitszi
geti Kőrössy-kiállításrcl. Mint utó
lag meggyőződtünk, a fiatal Kő- 
rössynek, aki játszva oldja meg a 
legnehezebb művészi feladatokat, 
egy dologhoz határozottan nincs 
behetsége: a rcklámcsinálás mű
vészetéhez! Annyira hamisítatla
nul, magától értetődően cs nai- 
vul. egyszerűen művész — l’art 
pour Tart —, hogy a modem mű
vészi korszak nagyhalalmisságá- 
ról: a reklámról teljesen megfeled
kezett! Szinte csoda, hogy Pctro- 
viclh Elek, a Szépművészeti Mú
zeum igazgatója mégis felfedezte 
Körössy Vilmost és Körössy Vil
mos művészetét. De Petrovich 
nemcak felfedezte Kőrössyt, nem
csak a legmelegebb elismeréssel 
nyilatkozott Körössyről, hanem a 
Szépmüvészti Múzeum grafikai 
osztálya számára megvásárolta 
Kőrössv Vilmos képei közül' a 
„Margitszigeti részlet"-et is. 
Azonkívül kiválogatta a kultusz
minisztérium számára Kőrössynck 
a ..Kolostor romjai" című hatásos, 
szinte plasztikusan 'érzékelhető 
remek kis müvét, úgy hogy a 
művész, a nagyon gyönge anyagi 
eredmény mellett a legteljesbb 
erkölcsi és művészi sikert aratta. 
Petrovich Elek után fölösleges, horfv 
i'ibcl felfedezzük Kőrössyt és új
ból méltassuk a margitszigeti ki
állítás művészi jelentőségét. De 
mint Knrössv szerénységére mé
lyen jellemzőt felemlítjük, hogy a 
margitszigeti kiállításról !s csak 
úgy vehettünk tudomást, hogy 
™ások hívf^k fel arra figyelmün
ket. Reméljük, hogy Körössy új
szerű és nemiesveretü művészeté
ről a közeljövőben még sokat fo
gunk hallani. (—í—ó—)

Leesfalvi Paíaky Kálmán

Nem kisebb szakértő, mint Anl- 
hes György magyar Bonéi nak 
nevezte el. Ezzel jóformán a kri
tikát is elmondtam róla. Az a 
könnyedség, mellyel felszáll a ma
gasba a magas „d"-ig s rajta még 
dinamikai változásokat is végez 
— lirai tenorjának typikusan ola
szos zamatja, hanganyagának
puhasága, melege — épp úgy, 
mint temperamentumos, olaszos 
előadása egyaránt eszünkbe
juttatja a világhírű olasz mestert, 

Ha lúd —- legyen kövér, ha te
nor — legyen magas.

Ezen az alapon valóban az el

képzelhető legvérbelibb tenorista. 
Mennél magasabb régiókban szár
nyal. annál pompásabban bonta
kozik fenomenálisan ragyogó 
hangja.

18% nov. 14-én születelt Alsó- 
Lendván, Zalamegyébcn, ős erdé- 

1 lyi családból. Iskoláit a nagykani- 
j  zsai és kolozsvári piarista girnná- 
í ziumokban végezte. A muzsikális 
í  diák már negyedik osztálvos ko- 
i rában oda kirakodott a 3 nyolca- 
j  dikos primhegedüs mellé a gimná

ziumi zenekarban, mint az éneik - 
I kar szóló szopránénekese pedig 

sok nyilvános hangversenyen sze- 
| renelt nagy sikerrel.
| Katonai hajlama az ágvú mellé 
| vonzotta s az érettségi bizonyít- 
I vánv elnyertével beiratkozott a 
1 Lvdovika Akadémiába. ahonnan 
| mint tüzérliszl a harctérre vonult, 
i Résztvett az úgynevezett Brussi- 
j lov offenziváhan s a lerfborzalma- 
I «ebb barcszintéren, a Hét község 
j  fennsíkján az összes nagy •vkciók- 
j  bán.

Sa'át lelki élet ősztön és zenei 
inte1(li"tenciáia sugallta neki, hogy 

! a kardot fel kell váltania a lant
iak úgyszólván maga fedezte fel 
önön martát, — s miután sikerült 
neki Budaoericn beosztást kao- 

| nia. megnyílt előtte a komoly 
énektanulás lehetősége.

I Első mestere Gábor József volt 
• aki tökéletesen felismerte azt az 
j utat, amelyen haladnia kellett s 
j azt a módszert, mely hanganya- 
' gainaik legjobban megfelelt. Több

más énekmesternél is tanult, köz
tük a kiváló Malecky Biankánál s 
1921 jun. 16-án próbát énekelt 
Schalk direktor előtt, ki azonnal 
Becsbe akarta vinni s csak a né
met Anthes György közbelépése 
mentette meg a magyar kir. ope
ra javára. „Ich bin ein deutscher, 
doch ságe ich ihnen, sic müssen 
da in Ungarn bei uns bleiben" 
szólott hozzá. — Egy hétre rá 
próbát énekel az Operában s br. 
W’lassics Gyula főigazgató s Má- 
der Rezső igazgató. dicséretére 
legyen mondva, hogy azonnal 5 
évre leszerződtették. Szeptem
berre már készen volt a Manluai 
herceggel, de ha nincs Antn s 
György — tán még ma is várhat
nák a bemutatkozását. Végre mi
kor az akkor már nagy beteg 
Anthes már a Rózsalovag-ba 
akarta beállitani — tudta végre 
jó félév mu'lva „Rigolettó" tenor
szerepében képességeit a nagy- 
közönségnek is bemutatni.

Eljött hozzá súlyos betegen is 
Anthes György, ez n középkoriból 
itt maradt nemes lelkű lovag, fel
ajánlotta neki egész ruhatárát, 
személyesen maszkírozta, kifestet
te s buzdította: Wenn sie etwas 
vergessen. schauen sie nur ke ele 
in's Publikum hiúéin, d»a nimmt 
niemand was wahr.M

Osztatlan siker koronázta első 
felléptét, úgy hogy azóta 17 nagy 
szerepet bíztak rá s örömmel kons
tatáljuk, hogy a játékilag kezdet
ben merev művész, szorgalmas ta

nulással a színjátszásban is igen 
nagyot haladott.

Ma a legnagyobb külföldi dal
színházak árasztják el szerződési 
ajánlatokkal s oly fényes csillag 
a magyar énekkultura egén. ami
lyennel csak kevés nemzet rendel
kezik.

Marton dr.

Az én szivem
Az én szívem ki látni akarja, 
Menjen ki nyári zivatarba 
S hol legnagyobb a förgeteg szele, 
Ahol a por is kavarog vele:
A szívem ott van és repül!
Fel, fel, — és mindig egyedül.

Az én szívem, ha elül a vihar, 
Lecsendesül, Verése is kihal. . .
A mélybe jár a tcngerhal alatt 
S mint zöld moszatra rabként rá

tapadt:
Megáll a szívem, nem repül! 
Vergődik . . .  S itt is egyedül . . .

Az én szívem! . . .  Ha megszakad 
fala:

Leszáll az égnek minden angyala 
S viszik fel messze bús felhők 

mögé,
Vagy tenger-mélyre víz-virág közé 
S a szívem ott majd sírra lel . . . 
Albatrosz-szárny altatja el . . .

Móra László
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Túrán himnusz.
(A Túrán Regöscsoport műsorából. — E lőadási jog  fenntartva.)
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L?.SSU CStfrd&ö. Szövegét és zenéjét szerzé: F a rk a s  D ezső .

dal - ra le - ány, Szebb a vi - dám jö - ven - dől Él - jen a hon, él - jen a dal,
ró - na fö - lőtt Csil - la - gos ég ki - tár - ja. Űzd el a gond ren - ge - te - gét,

1- tJ ' J i !

...........  a tempó.

i i i i p p p  =
Hon-fi, meg a hon-le-ány, Áld-va le-gyen száz-szor e föld, Zeng-jen a dal ha - tá - nini
K aj-ta , vi-gadj a hon-ért; Ér - te ha kell, ont-són a szív Hő - si esa-tán pi - ros vért!
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A magyar Etna
Irta: Szegedy

Midőn a mélyből feltör a láva 
Van-e hatalom, mely útját állja.
-  Sebzett kikünk lávája tó: j elő 
Pusztuljon minden törpe vakmerő.

Tűzhányó volt sok ezredév elölt;
Láva fedte a szirtes hegytetőt.
De öntözte sok-sók égi permeteg 
És csirába szökött rajt' a rengeteg.
Látott azóta sok derül, borul;
Isten font rá erdőből koszorút...
Most felietekbe fúrja vén fejel;
Villám cibálja havas üstökét!
De havas leple most is lávát takar,
És Kárpát hegységnek hívja a magyar . . .
Szent Kárpátunk! Szent tiprott magyar Etnán-k! 
Bukásod szörnyű szégyensorsot vet ránk1

Árpád-látó szent szíried tetején 
Magyar sasoknak büszke lakhelyén:
Torzlelkű törpék vertek új tanyát 
És pusztítják a sasok otthonát. . .
„Hol a sólyom is csak félve járt elébb: 
Csipogva fürdilk a szemtelen v e r é b .. . '
Hol Árpád vívott véres diadalt,
Hiénák üvöltnek győzelmi d a lt .. .
Hol magyar sasok szeméből kelt a nap- 
Őrzött prédára most a cseh héja csap!

Torzlelikű hitvány bocskorosdj törpék:
Magyar Etnán a címert összetörtek . . . 
Honszerzö Árpád turulszárnyas szobrát.
Mely koronázta Kárpát büszke ormát, 
Őrhelyéről gazul a mélybe dobták,

- iné niintye oláh és cseh zsobrák! . . .
És háromszínü büszke lobogónkat,
Mely egybefflzött hegy és völgyla'kókat 
í eköpdösték . . . gazul sárba tiporták 
A balkánföldi börlüszöjü gurkák!. . .

De ha liga csak: mi az? Mi zúg az Éjben?
Mi morajlik az eltiport Mélyben . . .?
A maéya*- Kína éled ott a lan t. . .
Megmozdul sok-sok néma ősi hant . .  .
Tüzek élednek . . .  haragvón zúgnak . . .  
Összefogóznak . . . tűzvésszé gyúlnak!
Láng sistereg . .  a Mélység háborog . . . 
Felszínre törnek elmúlt századok:
Isten leikéből zúgó őserő:
— Reszket most minden törpe vakmerő!

Sziklák hasadnak . . .  a Kráter nyílik . . .  
Haragos lángja felcsap az É g ig ...

Szent Etnánk: Kárpátunk ősi bérce: 
Mienk lesz újra szent tnéhed érce! 
Mienk lesz vasad és minden aranyod: 
Erdőd, völgyed és futó patakod ..  . 
Mienk sok-sok csodás tengerszemed: 
llj harcra hivó ősi szellemed;
Mienk mélységed, mienk magasságod: 
Szent ébredésed, merész álmodásod? 
Mienk a füttyöd, dalod, nevelésed 
És mienk, ha kell: búd és szenvedésed! 
. . . Sasok röpte . . .  a visszhang .. mind 
A pásztorsíp, mely sírva :záll felénk;
A villám, mely fölötted sustorog:
A mennydörgés és minden hegytorok; 
Mienk minden, mely együtt tesz Hazát: 
Mert mienk volt egy ezredéven át!

Mozdul a föld . .
•— Földrengések esztendeje

Mozdul a föld . . . súlyos, szörnyű lestél, 
megrázzák forró láva-katlanok, 
az óriás ébred, felihördül, lázad, 
reszkessetek most korcs hatalmasok! .

Hol van erőtök dölyfös pár 
b:*ő, bilincs, az ágyúk ’engerc?
Urai kik vagytok a világnak, 
miért nem szálltok harcba ellene?

Kik jogot, békét csalfán mértetek, 
a pénzzel tudtok mindent megfizeti! 
rablóit kincsek véres aranyával, 
próbáljátok öt megvesztegetni!

Elöltelek meghajolt már : 
a levegő, a tenger habjai, 
s ép a földel mi szelídnek látszik, 
nem tudjátok meghajlítani?

Szilárdan áll a győztes hadatok, 
mikor népek szent rögére léplek? 
Béklyót verni tudtoik-e a földre, 
mit bitorul darabokra téptek?

Hogy merlek ti osztozkodni testén? 
Hogy meritek tépni, marni, vájni?
Ha majd egyszer megunja az órjás, 
hogyan tudtok véle szembeszállni?

A fensöbbség végtelen hatalma, 
vak önteltség csak, léha hencegés, 
zsarnok törpék torz hivalkodása, 
beszédnek sok, de tettekhez kevés!

Erőtök gonosz, meddő erőszak, 
győz azon mi hitvány, emberi, 
de megtorpan a végtelen előtt, 
melynek sorát szent Törvény rendeli.

Ja j néktek, ha megindul a végzet, 
s kegyetlen less/., miként ti villátok!
Vétkes nagyok boruljatok arcra, 
mert végítélet lészen rajtatok! . . .

Mozdul a föld . . . súlyos, szörnyű testéi, 
megrázzák forró láva-katlanok, 
az óriás ébred, felhördül, lázad, 
reszkessetek most korcs hatalmasok! . . . ' 

Remsey S. Sándor. 192.r>

A vén varjú
[ ' ö lö l l e m  s ú ly o s ,  t e r h e s  s z ü r k e s é g  
é s  m in th a  a  f ö l d r e  la p i tn a  
a  v é g t e l e n  k a r é j a ,  k e r e k  é g :  
é l e t t e l e n ,  f o j t ó  a  t á j é k  
s á l l o k  g y ö k é r b e  v e r v e ,  m in th a  
v a la m it  v e r n é k ,  v a la m it  v e r n é k .
L o m h a  s z á r n n y a l ,  c s a p k o d v a  e v e z ő n ,

a z  ó l  m o s  l é g e n  á t  a l á s z á l l  
s  m e g ií l  a  f á r a d t ,  h ó l e p t e  m e z ö n ,  

f e h é r  h a v o n  f e k e t e  á r n y é k  
s z e m t ő l  s z e m e m b e  c s ú fo l :  k á r .  k á r .  
h a t  m ir e  v á rs z  m é g . h á l  m ir e  v á rs z  m é g ? 
M e r e d t e n  e ln é z  a  b ö l c s ,  v é n  m a d á r ,

m e g  s e m  r ia d ,  s z á r n y a  s e  r e b b e n ;  
l e n n e  a k á r  a  t é l ,  a k á r  a  n y á r ,  
k ö z ö m b ö s e n  c s a k  e g y r e  k á r o g :
K á r ,  k á r  . . .  S é n  s z o m o r ú n , e s e t l e n  
h á t  m ir e  v á r o k ,  h á l  m ir e  v á r o k ?
U n o tt s z e m e  o r á k u lu m  tá lá n ,

h o g y  e lb o r o n g  k o m o r  m e r ő e n  
a  s z á z e s z t e n d ő s  v a r jú  s  u n ta la n  
c s ú fo n d á r o s  r e k e d t e n  k á r o g .
■ . N a g y  á t o k  s ir  a  l e v e g ő b e n  . . . 
é s  én  c s a k  v á r o k ,  c s a k  v á r o k ,  v á r o k .

H a r a s z t h y  L a jo s

Gyermek emlékezz! . . .
Gyermek, emlékezz a te hős apádra 
. . Elvérzett s szívéből a te véred hullt.
Együtt harcoltunk sok nehéz csatában — 
Panaszos szívemben újra él a Mull.

Lüktetett bennünk a magyar honfivér, 
Gll vcdliik a Hont a Kárpátok alatt, 
Lövészárok vol* az örökös tanyánk: 
Atyád pihenni örökre olt m arad t...

Emlékszem, „Gyermekem" c szóval hall 
E szóban több volt, mint tépő fájdalom. 
E szóval féltett leged és talán már 
Látta Hazánk a bús ravatalon ... .

Ó, tekints testvér szenvedő Anyánkra. 
Rombadőll Hazánk fölött az ég setét . . .

. . . haliga . . . atyád ez éjszakán 
fölött siratja
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Közegészségügyi
problémák

Irta: dr. Atzél Elem ér , min. titkár, 
főorvos.

I.

A világháborúnak Magyaror
szágra nézve oly katasztrofális 
befejezése, egyben pedig maga a 
világháború is, rettentő pusztítá
saival emberekben és javakban 
rendkívüli feladatok elé állította a 
társadalmat,

A legnagyobb mértékben történt 
pusztításokat helyreállítani, a fel
dúlt. életviszonyokat normálisak
ká tenni s folytatni az evolutiö 
nagy müvét, ahol abbamaradt, 
oly feladat, melyet csak az összes 
erők koncentrálásával. a meg
csökkent személyes és gazdasági 
energiák teljes felhasználásával 
lehet megvalósítani.

Az utolsó évek tanulságai arra 
mutatnak, hogy a nagy megráz
kódtatások ideje immár letünö- 
ben van s minden téren megkezT 
dödhetik a megfontolt újjáépítő 
munka. A magyar élet problémai 
ma már higgadtabb megítélés tár
gyaivá váltak. E tisztultabb lég
körben egymás után jönnek létre 
kísérletek, megoldani azokat az 
alapvető kérdéseket, melyeket már 
az 1914. év előtti korszak is lé
nyegeseknek ismert el. de ame
lyek csak akkor váltak igazán 
sürgőssé és fontossá, midőn a világ
háború után beállott nagy válto
zások a gazdasági, szociális ellen
téteket és problémákat kiélezték s 
a viszonyok alakulása parancsoló 
követelményeként hozta magával 
a megoldás szükségességét.

így többek közt lassan megol
dásra talál az egész magyar 
óletre alapvető jelentőségű agrár
reform, mely a szociális elégülct- 
Icnséget van hivatva kiküszöbölni 
a nemzet leghatalmasabb erejű 
rétegeiből: a kisgazda társa
dalomból. S ha történnek is hibék 
a sietős törvényhozási és végre
hajtási munkálatok folyamán, két
ségtelen, hogy hatalmas erejű uj 
erőforrások nyílnak meg az uj 
törvények által, — oly erőforrá
sok. melyek megújítani vannak hi
vatva nemzetünk meggyengült 
erőit.

Az agrárreform, a földosztási 
törvények azonban magukban vé
vé még nem hozhatják el a nemzeti 
reneszánszot, hanem melléjük más 
— új törvények s alkotandók.

Az ország legfontosabb, legna
gyobb számú rétegét kultúrában is 
emelni kell. még pedig úgy szelle
mi, mint fizikai kultúrában, s a 
földosztó törvények csak a gazda
sági bázist adják meg a további 
munkához, melyet a törvényhozás

nak és kormányzatnak kell elvé
geznie. Különösen nagy jelentősé
gük lesz e kultúrmunkában azok
nak a törvényeknek, melyek a falu 
egészségügyének elöbbrevilelét cé
lozzák, mert hiszen a gazdasági 
tevékenységnek minden tényezője 
közül legfontosabb eleme a munka, 
amelynek intenzitása a fizikai vagy 
szellemi munkás többé vagy ke- 
vésbbé kedvező egészségügyi álla
potától függ. Hiábavaló minden 
gazdasági törvényhozás. mely a 
leghelyesebb rendszer mellett jut
tat földet az arrautalt rétegeknek, 
akkor, ha azok az egészségügyi 
viszonyok, melyekben a ‘mezőgaz
dasági munkásság, illetőleg ínég a 
módos gazdák is, (szóval a ..falu") 
sínylődnek, lényegesen meg nem 
változnak. A falu egészségügye 
már a háború előtt is igen sok kí
vánnivalót hagyott hátra s e bajok 
szükségszerűen még csak foko
zódtak a világháború fizikai pusz
tításai, a népbetegségek (tüdővés/., 
nemi b?.jok) háborús elterjedései 
által. Segíteni kell mindezeken ak
kor, ha azt kívánjuk, hogy a me
zőgazdasági osztály és ennek tevé
kenysége: a mezőgazdasági terme
lés, valóban a megújhodás forrása 
legyen a nemzet egész számára.

Ám nemcsak egyoldalú szem
pontból, nemcsak egy réteg szem
pontjából beszéljünk, hanem ves
sük tekintetünket a városi lakos
ságra is. Ezek szempontjából is 
szükséges a közegészségügynek az 
eddiginél fokozottabb védelme, - -  
noha a közegészségügyi törvény: 
az 1876. évi XIV. t. c. eredménvei 
aránylag a városi lakosság szem
pontjából a legkedvezőbbek. Ám 
a háború pusztításai városaink 
életében is nagyon érezhetők. A 
háború következményeként beál
lott nagy változások (a lehetetlen 
lakás és kereseti viszonyok) a vá
rosi lakosság egészségügyét is erő
sen visszafejlesztették. Ma már 
nemcsak a falu egészségügwyc 
szorul fokozottabb védelemre ha
nem a városé is: a városi lakosságé 
s kivált a sok szenvedésen, keresz
tülment intellektuális osztályé is. 
nemcsak a falu egészségügye 
javítani törekszenek, melyek a 
magyar egészséügyi igazgatást fe j
leszteni, kiépíteni. igyekeznek. 
Bármennyire tudatában vagyunk is 
annak, hogy 1867-től kezdve a 
magyar egészségügy rohamos fej
lődésen ment át. kivált az 1876. 
évi XIV. t. c. rendelkezései foly
tán. mégis örömmel kell üdvözöl
nünk azokat a reformeszméket. 
melvek az eddigi rendezés hiá
nyait felismerésük alapján -  pó
tolni, a hibákat megjavítani óhajt
ják. Megfelelő egészségügyi tör
vényhozással és megfelelő egész- 
s.érfiirfvi közigazgatással —• ami a 
lerffőhb panacea — kénesek leszünk 
megoldani a közeljövő egyik leg
égetőbb kérdését: a produktív 
embererő fentartásának, illetőleg 
pótlásának kérdését.

I A háború legnagyobb és legma- 
radandóbb kárának elsősorban 
azt a hatást kell tekintenünk, me- 

j lyet a születések számának csük- 
j kentésében, illetőleg a halálozá- 
! sok számának csökkentésében, il

letőleg a halálozások számának 
j fokozásában látunk. (Mint Buday 
■ László t,Magyarország küzdelmes 
, évei).
| A hősi halált hall dolgos kezek 
j hiányát ma már megérzi az ország 

közgazdasága. de a produktív 
munkaerő igazi munkahiánya csak 

I akkor lesz különösen érezhetővé, 
j midőn a normális gazdasági vi

szonyok beálltával a felfokozoll 
i termelés egyre több munkás kézre 

fog igényi tartani s az elmaradt 
szaporodás a produktív munkát 

; végzők sorát érezhetően meg fog- 
| ja ritkítani. Buday számítása sze- 
] ríni. 1934-ben 931.000 főnyi lesz a 
! produktív népesség csökkenése, te

hát mintegy 9%-a a normális idők 
] egész produktív lakosságának 
! (15-60 év).
j Rendkívüli kárt fog e helyzet 
; okozni gazdasági életünkben; cl- 
I tekintve attól, hogy nemzeti erőnk, 

expanzivitásunk is lényegesen 
; csökkent. Gazdaságilag főleg azért 

fog a népesség csökkenése bajok.it 
i okozni mert hasonló arányokban 
; fogja e bajt sújtani Európa más, 
í a világháborúban résztvett nemze

teit is. A háború következtében 
; elmaradt születéseket egyenlőre 

csak megfelelő közegészségügyi 
politikával, megfelelő egésszégügyi 

| törvényhozással és kitűnő egész- 
ségügyi igazgatással pótolhatiuk. 
A népesedési politika legcélrave- 

! zelőbb eszköze a halálozási arány
szám leszorítása.

Németországban 1871 1880 át
lagában 1000 léh kre 28.2 halálo
zás jutott. Az 1881—1890 években 
25.1, az 1891 1900 években 28.2,
az 1901—1910 években 18.7, az 
1911—1912 években 18.4, az 1913 
évben 14.9 a halálozási ezrelék.

Ausztriában ez időszakban a 
halálozási ezrelék 31.5 29.5, 26.6 
23.4, 20.3 voltak.

A javuló egészségügyi viszonyok 
Magyarországon is hasonló dep- 
ressiót eredményezlek, de termé
szetesen nem annyira kedvezőt, 
mint Németországban, hiszen az 
egészségügy fejlesztése elsősorban 
az általános kultúra kérdése, az 
általános kultúra terén pedig, sa j
nos, Németország messze előttünk 
halad.

Ez adatok azt mutatják, hogv 
hazai egészségügyünk nem érte 
még el a világháború ellőtt az 
igazi európai mértéket de másfe
lől arról is tanúskodnak, hogy 
mily hatályosan csökkenthető a 
halálozási arányszám megfelelő 
egészségügyi intézkedésekkel. Hi
szen az egészségügyi törvény (1876 
XIV.) megalkotása az a dátum.

melytől fogva hazai egészség
ügyünk jobbrafordulásál látjuk.

Lényeges jelentőségű tehát 
mindaz a tevékenység, melyet a 
magyar állam a közegészségügy 
emelésére fordit, különösen ak
kor, ha figyelemre méltatjuk né
pesedési és közegészségügyi sta
tisztikánk néhány aktuális adatát 
(Kovács Alajos statisztikai ada
taiból). A hálborti előtt a mai te
rületen átlagosan évenként 263 
ezer gyermek született élve (1000 
lélckre 35.2). A háború után az 
élvszülcttek száma fokozatosan 
csökkent; legnagyobb volt 1920- 
ban (258.751) s ez a szám fokozi- 
tosan leiszállt 1923-ig (239.152 fő
re) Az arányszámok a népesség 
több, mint 5% -os szaporodásával 
még jobban romlanak, 1920-ban 
31.4, 1923-ban már csak 29.3 a 
születési arányszámok, söl az 1924 
óv tizenegy, ismert hónapja alap
ján valószínű az, hogy a születési 
arányszám a 27-et meg nem ha
ladja. Mindez, nem csak a kedve
zőtlen gazdasági viszonyokat, de 
a néperö fokozatos csökkenését 
is mutatja. Kedvező jelenségnek 
kellene ezzel szemben tekinteni 
a halálozások számának csökke
nését. A háború után a 174.000 fő
nyi békeátlag helyett (1000 lélck
re 23.3) apadást látunk, úgy hogy 
1920-ban és 1922-ben csak 21.4 a 
halálozási ezrelék. 1924-ben 19.5. 
— ellenben 1924-ben újabb emel
kedést kell látnunk, t. i. 21 ezre
léket. E jelenség okául tévesen 
gondolnánk egészségügyi viszo
nyaink javulását, minthogy az ok 
tisztán csak az, hogy mostani nép- 
egészségügyünkben a halálozás
nak kitett gyermekkor sokkal ke- 
vésbbé van képviselve, mint a 
háború előtt. Tehát csak a népes
ség kormegoszlásának megválto
zása idézi elő ma a halálozási 
arányszám látszc.lag kedvező meg
változását. Ezzel szemben azon
ban vessük tekintetünket az elré- 
mitő csecsemőhalandóságunkra), s 
meg kell állapitanunk, hog_y rend
kívül elmaradtunk a nyugati kul- 
furnéncktöl. Magyarországon min
den ICO gyermek közül egy éves 
kora előtt elhal 19—29, ' míg a 
müveit nagy államokban e szám 
10 körül mozog. Sőt Norvégiában 
5—6-ra is leszáll. Rendkívüli vér- 
veszteségei szenvedtünk tehát el
maradott vszonyaink folytán a 
csecsemőhalálozás miatt, épen 
úgy, miiint, hogv produktív n ; p - 
egésziségünket tizedeli meg a gü- 
rnökór emelkedő aránya. Míg a 
békeévekben 13.5% volt a gumó
it óros halálozások aránva, addig 
ma c szám felemelkedik \6n>. r>. 
noha már a háború előtt nálunk 
volt legnagyobb a gtimökóros él- 
haliéi ozások alránya.

Mindezek az adatok t̂eljes vilá
gossággal mutat iák közegészség- 
ügyünk kedvezőtlen helyzetét és 
parancséig nn írták elő közegész
ségügyünk fokozott gondozását.
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Az ifjúsági testnevelés problémái
Hónapok, sőt évek óta folyik a 

per, hogy hova is építsük a nem
zeti stadiont. Az egyik szakértő a 
Vérmezőt javai!ja, a másik a régi 
l.óverseny-leret tartja egyedül al
kalmasnak. van aki kivinné Ú j
pestre, sőt olyan vélemény is el- 
hangzo'l. hogy vidéken, pld. Szege, 
den kellene fölépíteni. Durrog'.al
ják a puskaport, folyik a harc, 
mintha bizony ez lenne a magyar 
testnevelés legfontosabb kérdése. 
Pedig éppen most jött a hír a prá
gai olvmpiai kongresszusról, hogy 
Budapest a legjobb esetben is csak 
1936-ban jöbe* tekintetbe az olyni- 
piai verseny szempontjából, de 
illőbb még győzedelmeskednie kell 
a szintén aspiráns Róma fölölt. A 
stadionra szükség lesz: a stadion 
jó. Ha minél előbb elkészül, de ad- 
dig. még fontosabb problémák vár
nak megvalósításra, a stadion épí
tése nem lehel a magyar sport do
mináló kérdése.

Hányszor halljuk különféle vo
natkozásban. hogy az ifjúságé a 
jövő! Igaz! De az is bizonyos, hogy 
a mi jövőnk az ifjúságtól függ! 
Egészséges, erős. edzett ifjúság jó. 
váteheti a mi hibáinkat . . ., vissza
szerezheti. amit mi elvesztettünk. 
Ám az egészség, erő. edzettség föl
tételeit. ezek megszerzésének lehe
tőségét nekünk kell megadnunk! A 
mi kötelességünk lehetővé tenni, 
hogy ifjúságunk edzhetle tüdejét, 
karját, lábát. Az első lépés meg- 
tör'ént: a tanulóifjúság sportolása 
intézményes szervezetet kapóit, de 
csak szervezetet! Ifjúsági «Dortpá. 
lyák még nincsenek és az ifjúsági 
sport ezidősze-inl csak a társadal
mi sporterfvpsületek jóvoltából él. 
Ám a vendégeskedés nem terjed
het ad infinitum! Ifjúsági sport
telepekre van szükség, olyanokra, 
amelyek csak az ifjúság szükség
leteit szolgálják. Nem a kényelmes 
tribün a fontos, nem az elegáns | 
tükrös öltöző, hanem a tágas tér, 
a jó levegő, a mozgási lehetőség. 
A Kcircifiúth adóból elsősorban if
júsági pályákat kell létesíteni!

A kultuszminisztérium testneve
lési ügyosztálya nrogrammjába vet- 
le a kötelező iátékdélutánok rend
szeresítését is! Ám tessék hege
dülni. ha nincs hegedűd! Lehet-e 
játékdélutánt tartani ha nincs fá- 
léklér. Vidéken rendben lesz a dn. 
lóg, hisz mindenütt van a város 
szelén térség, vagy alkalmas rét, 
mező, de a fővárosban egész más 
a helyzet. A katonaságban meg
van a hajlandóság, hogy a Vérme

ző egy részéi átengedje a budai 
iskolák számára, - s ezt a szán
dékol nem lehel eléggé dicsérni!
— de a pesti oldalon annál több a 
baj: czidö,:zerint még nincs egyet
len játéktér sem, viszont a fővá
rosban 45 közép- cs kereskedelmi 
iskola van! Tehát já téktereket is 
i i r! létesíteni, még p ed :g sörö
sen!

A játékterek létesítésével régi 
hibákat, nagy tévedéseket kell jó 
vátenni. A Markó-ulcai gimná
zium "HO növendéke az órakö/ök- 
ben egy jókora ebédlő nagyságú 
udvarban van összenréselve. Ne r 
sokkal különb . a helyzet a Ba • 
••sav-utcai gimnáziumban sem. sőt 
olyan intézel is akad. am ilynek ic- 
•*edö- nagyságú udva-a sincsen de 
olynaról is tudunk, amelynek az 
udvarát — risum teneatis amici! — 
szénraklárnak Használják s az 
egyik népes budai reálgimnázium 
(a II. kér.) tornaterem hiányában 
az utcán tartia a torna-óráit.

Addig is, míg az ifjúsági pályák 
és játék*"-ek elkészülnek ami a 
legnagyobb jóakarattal sem törté -, 
hetik meg máról holnanra — egy
leteink bocsássál; az ifjúság ren
delkezésére pályájukat, de gyak
rabban. mint eddig és főleg szíve
sebben! Hiszen közös a cél!

A főiskolai hallgatóknak két 
'.agv pályájuk is. van. s szétforgá
csolt anyagi erőikkel egyiket :em 
tudják jó karban tartani, kellően 
fölszerelni. Vájjon nem 1enn:- c* he
lyesebb. ha a főiskolai ifjúság szá
mára az egyik pályát — mondjuk 
a BEAC-él — az állam teljesen 
modernül kiépítené, fölszerelné és 
a másik pályát, a Műegyetemét
— egy .lőre! — a középiskolai if
júságnak adná. Hiszen a kisebb pá. 
yákon (pld. a Postásokén) is több 

egylet trenirozik, a nagyobbikön 
meg 6 10 egylet is otthont talál.

(Sérelem ezáltal senkit sem érne, de
‘közös ügyünk: a magyar sport, a 
nemzeti testnevelés sokat nyerne!

A levente
„Levente" Az országos Testne

velési Tanács 111. szakbizottságá
nak kiadásában megjelenő havifo
lyóirat, a Levente-egyesületek hi
vatalos lapja. Eddig nagy nehéz
ségekkel küzdött, de a mind lob
ban terjedő érdeklődés és magá
nak a levente mozgalomnak biztató 
fejlődése lehetővé tette, hogy ez a 
nemzeti szempontból nagy jelen
tőségű lap í. évi május 1 -étöl iz- I

léses kiállításban, változatos tar 
liliommal. 24 oldalnyi terjedelem
ben jelenjék meg. Előfizetése ne
gyedévenként 18 ezer korona. 
Megrendelhető a kiadóhivatalban, 
Budapest, V. kér., Báthory ucca 
12. I. 8. A leventék zászlaja alá 
egyre többen sorakoznak és oda 
sorakoznak mindazon szaktekinté
lyek. akik tudásukkal, képessé
geikkel. szóval és tollal, szívvel 
és lélekkel, leltekkel már a múlt
ban is munkálkodtak a Haza sor
sának fel virágozta lásán. Ezek az 
tmhe-ck jól ismerik azt a parla
gon bagyoll óriási területet — az 
eddig elhanyagolt Lkn! inkv üli i1- 
juságnl, — tudják, hogy mily óri
ási érni rejt az magában; érzik, 
hogy ezt a szunnyadó erői. a lel- 
kek ni (Ívelése és iránvitása állal 
fel kell ébreszteni. meg kell ne
mesíteni — különben ma-ad mín- 
(It n úgy mint volt. a szebb neme
sebb munka végzésére bi<a*ott 
magyar erő a jövőben i« iszanos. 
iá nos. bűzös \ izekbe fullad. Már 
pedig amilyen a munka, olyan az. 
áldás; amilyen a nép. olyan a ‘or- 
«a is. A nép. a tömeg azokból az 
ifinkből alakul, akikel a legjobb 
esetekben az elemi iskola IV. osz
tályának elvégzése lilán mindjárt 
elnyel az élet. — Hol képezheti 
magát az ilyen ifjú, hogyan sze
rezhet magának szélesebb látó- 
kön, magasabb

i lárd és erkölcsös világnézetet?
I Ezek nélkül pedig lehetetlen, 

hogy öntudatos, magyar öntudat, 
i tál biró, cselekvő, élő polgárává 

váljon az államnak és annak éle
tébe szervesen beilleszkedjék. Lát
tuk, az ilyen tömeg előtt csak a 

‘ koloinpot kell rázni és az mindent 
j törve, zúzva, meggondolás nélkül 
j rohan utána, ős erejét akaratlanul 
, is piszkos munkában felemésztve.
1 Ezt kell megakadályozni, az ős

éről kell helyes irányba terelni az 
j által, hogy széles látókörű, tájé

kozott. művelt, öntudatos, kifor
rott világnézettel biró erkölcsös 
polgárokat nevelünk a hazának; 
olyan polgárokat, ak ik  ha k d l  a 
magyar ön'udattól áthatva szíve
sen tűrnek és engedelmeskednek. 

' de ha kell ugyancsak a magyar 
j öntudatléd áthatva oda is ütnek, 

Olvavó.ink figyelmébe ajánljuk 
a Leventemozgalmat. Már majd
nem minden helységben megala
kult a Lev ente-eg vesiilet. Érdek - 

! Ind jenek az olvadék é* ajánlják 
f»! képességeiket, tudásaikat. A 
Hazát szolgálják vele. Ahol pedig 
még nincs levente-egyesület. ott 

; iparkodjanak a maguk ;c
1 odahatni, hogy az minél előbb 

megalakuljon. A Levente-egyesü • 
I letek mindenkit szivesen látnak, 

aki a legcsekélyebbel is szapori- 
; lani, nemesíteni tudja a magyar 
' őséről.műveltséget, s/i-

Az osztrák Tourist-Trophyról. Feledy Pál az osztrák T. T, ab- 
solut győztese. (Az Autó felvétele.)
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MAGYARORSZÁG FUTBAL- 
BAJNOKSÁGA.

A kél rivális, az MTK és a F IC  
az idén már másodszor csapolt 
össze; második mérkőzésüket, egy
ben a tavaszi szezon utolsó mér
kőzését, Magyarország íutbaibai- 
nokságáért vívták, A küzdelem el
döntetlen eredménnyel végződött, 
de nyomában vége-hossza nélküli 
vita keletkezett. Az MTK azt vi
tatja, hogy öt nem győzték le, te 
hát megvédte bajnoki címét és lj*y 
új mérkőzésre nem köteles kiál- 
lani. Az FTC viszont azt hangoz
tatja. hogy az ősszel egy új mér
kőzésben kell eldönteni, ki az or
szágos bajnok. Kíváncsian várjuk 
az illetékes fórum, az MLSZ dön
tését. de már most megállapítjuk, 
hogy bajnokcsapatunk álláspontja 
téves! Az MTK Budapest K. 
ezt a címet már huh lehel tőle ci. 
vitatni, de az országos bajnok
ságért még meg kell küzdenie, c*.- 
úttal történetesen a Budapest baj
nokságában másodiknak helyesen 
Ferencvárosi csapattal, d.. niejj- 
történheteit volna az, b >gy a 
szombathelyiekkel, vagy esetleg a 
miskolciakkal, vagyis az országos 
bajnokság elődöntőjének a győzte
sével, kellett volna a dönlömérkö* 
zést megvívnia.

Az azonban bizonyos, hogy ez a 
mostani rendszer rossz! Budapest 
bajnokságáért 22, az országosért 
mindössze két mérkőzést kell já t
szani. A vidék sportjának föllen
dítése céljából helyesebb lenne, 
ha a budapesti és a 6 vidéki ke
rületi bajnok körmérkőzésben dön
tenék el, még pedig nem a újvá
rosban, hanem a kerületi bajnoka:*; 
otthonában, kit illet meg a büszRe 
országos bajnok cím. Ezek a mér
kőzések május június havánan 
kerülnének eldöntésre. Így talán 
megszűnnék az a fonák állapot, 
hogy az, országos bajnoki címet 
kevesebbre értékelik, mint a 
dapest bajnoká“ -t és a vidék 
sportjának a támogatása a gya
korlatban is meglenne.

Futbalhumor. Az MTK—F IC  
meccs játékosai már a páván 
vannak, amikor az egyik néző töl- 
fedezi, hogy Orth nem játszik. 
Menten meg is kérdi az egyik M i K 
korifeustól:

— Miért nőm játszik a Gyuri?
— Mert ínhúzódása van.
— Igen — jegyzi meg a szom

széd tribünhumorista — húzódozik 
a játéktól.

.Javában folyik a nagy mérkőzés, 
egy kis MTK fölény mutatkozik. 
Két jóbarát, mindegyik másik klub 
híve, húzza egymást rendületlenül.

— Tudod-e, init jelent ez: M fK , 
kérdi a kék-fehér barát,

No?
Ma tudunk, kikaptokI

Az FTC-ista lenyeli a pirulái, 
de csakhamar visszaadja a köl
csönt, Az FTC kerül felül és per
ceken át veszélyesen támad és 
közben centerhalfja többször ki
cselezi az ellenfél játékosait.

— No most te mondd meg, unt 
jelent ez: FTC?

— Halljuk I
— Ferencváros tud, cicázhat!

Kolosszális teljesítmény. Dr. T i
bori Károly a MAFC tagja, a ju
biláns MAC iránt érzett tisztele
tének olymódon adott kifejezést, 
hogy Esztergomból leulazolt a 
MAC klubbá záig. Tizenegy óra 
alatt 72 'kilométert tett meg. Olyan 
teljesítmény ez, amely az emberi 
l Ijesitőképesség maximumának a 
határán jár s amely szinte párat
lan az úszás történetében. Dr. La-

Az egri úszók. Az egri nők után 
az egri gyerekek írták be .levőket 
a magyar történelembe. Bárány, 
Bilskey, Szigritz már nemcsak 
pesti riválisaikat szárnyalják tul»

I de komoly ellenfelei a kontinens, 
legnevesebb úszóinak is. Csupa 

j fiatal, további fejlődés képes erő 
! az amszterdami magyar reménysC- 
j gck letéteményesei. Talán éppen 
i az annyiszor lenézett „vidék" foj»-

tik az utolsó békeesztendö atlévi- 
! Kai nívóját, (Forbáth mull évi re

kordjával már kontinentális vi- 
| szonylatban is nagy dobónak szá

mít).
A. Leventék. A VI. kerületi ipu- 

ros és keres/kedötanoncok évzáró 
versenyén 1200 levente tett bi
zonyságot agy esztendő komoly 
munkájáról. Szabadgyakorlataikkal 
pompás fegyelmezettségüknek ad
ták tanujelél, de tornamutatvá
nyaik és atlétikai eredményeik is 
elismerésreméltóak. Csak így to
vább! Sic itur ad astra (et ad 
castra . . .)

Az amatőr-profi kérdés. Megjó
soltuk: a prágai kongresszus lezaj
lott, de az egész Közép-Európára 
oly fontos kérdésben nem hozott 
határozatot, azaz, hogy mégis ha
tározott valamit: azt határozta, 
hogy a kérdést illetőleg a jövő évi 
kongresszuson fog határozni. Nesze 
semmi, fogd meg jól! Mi pedig: a 
tiszta amatőr-sport hívei és a be
csületes profisporl értékelői tör
hetjük fejünket, hogy milyen föld
alatti erők akadályozzák meg an
nak a lehetőséget, hogy a tűz és a 
víz ne pusztítsák egymást, amikor 
mindkettőre szü(kség van.

A Montlhéri 'megnyitási Grand- 
Prix startja. (Az Autó felvétele.)

Hősi halottak emlékünnepe. Má
jus utolsó napját hősi halottaink 
emléknapjává avatták. Magyar 
sportemberek százával-ezrével ál
dozták életüket a hazáért. A Ma
gyar Athl. Club minden évben 
nagyszabású versennyel hódol hős 
klubtagjai emlékének. Vájjon e 
versenyt nem lehetne a jövőben 
ináj, 3l-én rendezni? S a többi 
sportágak is nem rendezhetnének 
e napon emlékversenyeket? Mert 
megérdemelnék a nagyobbrészt 
idegenben porladó sportember- 
hőseink!

Finis BEAC— BEAC iinish. Az
őszi forduló után meghúzták a lé
lekharangot az egyetemi csapat 
fölött és futbalkörökben, ki őszin
tén, ki szemforgatva sóhajtotta:

I Finis Poloniae, illetőleg finis 
j BEAC, vége a BEAC-nak.

Jött a tavasz és a szimpátikus 
főiskolások olyan vervel küzdöt
tek, olyan remek finisht vágtak 
ki, hogy „kenter'oen” benn marad
tak az első osztályban. A magya
ros BEAC finish megmentette
őket a finistől, a végpusztulástól.

Az ibolya panasza
Leléptél. Kebleden  
nyugszom és hervadok,
Illatom  árjában  
keln ek bús sóhajok.
Irigyel férfinem.
Versenyre ke l velem  
jácint és gyöngyvirág 
éretted szerelem . . .

Én szegény áldozat 
kék  szirmom megremeg 
Kegyetlen női kéz 
tépte meg szívemet.
Mi lesz a jutalom ?
Mit ad a hiúság?
Porba vet, eltapos 
s jő  majd egy más virág . . .

Dr, vitéz Szikra Dénes.

Conellyt, aki gépével felborult, 
kivezetik a Monllhcry-pályáról.

(Az Autó felvétele.)

bori a magyar sportnak nagy dí- 
' esőséget szerzett. Mint hírlik, még 
! ez < vb.?n megpróbálkozik a La 

Manche átuszásával is. (A csator
nát legelőször VC ebb angol kapi
tány tr/ta át 1875-ben. Vállalko- 

j zásához 21 óra 44 percre volt 
! szüksége)

ja visszaszerezni az elvesztett ma
gyar u s i. óheg emóniát!

Dobóatlétáink jó formában van
nak. Bedö, Forbáth 13Vi métert 
meghaladó eredményeikkel, Egri 
és Marvalics 42 43 méteres do
básaival Gyurkó 57 méteres telje
sítményével1 már erősem megközelí-
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Közgazdasági szerkesztő;
NÉMETH JENŐ.

Az Első Magyar Általános Biz
tosító Társaság, amelynek élén 
mint elnök Dr. Teleszky János
közgazdasági életünk legkimagas
lóbb egyénisége áll, vezérigazga
tója pedig a biztosítási élet euró
pai hírű szak tekintélye Gergely 
fodor, folyó évi junius he -15-én 
tartotta 1924. évi rendes közgyű
lését, amely az évi nyereséget 
1,806.058.603 korona, az osztalékot 
pedig 70.000 koronában állapította 
meg.

Magyar Királyi Folyam- és Ten
gerhajózási R. T.

Helyi árudijszabás I. rész B) sza
kasz. (A magyar koronában esedé
kes fekbértételek módosítása.) A 
Magyar Királyi Folyam- cs Len- 
gerthajezási K. T. igazgatósága 
közli, hogy folyó évi junius hó 10- 
étöl további intézkedésig a helyi 
árudijjszabási 1. rész Bj szakasz F) 
lejezet X. 4. e) és f) pontja alatt 
felsorolt áruk magyar koronában 
esedékes fekbértétele 100 kg-ként 
és naponként a 4. e) pont alatti 
árukra 150, a 4. f) pont alatti áruk
ra 300 magyar koronára módosul.

A Magyar- Francia biztosító 
részv. társ. f. évi junius ne 15-én 
megtartott rendes közgyűlése el
fogadta az igazgatóság azon javas
latát, hogy a mutatkozó 368 mill. 
389 ezer 913 korona 11 Tllérnyi 
tiszta nyereségből osztalékul rész
vényenként 6.000 korona, vagyis
150,000.000 K fizettessék ki. Itt 
említjük meg, hogy az intézet meg
vette a Hold ucca 21, számú 5 
emeletes házat, amely az intézet 
■ /.ékhelye lesz.

Rabatt után nem jár forgalmi
adó. A külföldről behozott áruk
nál a vámtisztviselők sok esetben 
szabályellenesen a lerovandó for
galmi adó megállapításánál nem 
vették figyelembe a számlában 
engedélyezett rabattot, hanem az 
alapár után számították az adót. 
A pénzügyminiszter ebben a kér
désben 34946/1925, sz. rendeleté
vel a következőképen döntött; 
,,A behozatalkor az általános for
galmi adó alapját mindazok az 
összegek képezik, amelyeket a 
belföldi szerző az áru megszerzé
séért bárminő címen fizet. Mint
hogy pedig az igazolt rabatt ke
reskedelmi engedmény, mely vissz- 
teher nélkül csupán a kereske
delmi élet fejlődését és élénksé
gét célozza s a mai valutáris el
tolódások miatt különösen, ha az 
alapár az illető valuta alacsony 
állásakor nyert megállapítást, nagy 
százalékot ért el, az ilyen enged
mény, amennyiben a bejelentő az 
elszámolásnál megfelelő számlát 
mutat fel, az adó alapját nem ké
pezheti. Ha azonban a számla ér
téke aggályosnak látszik, a pénz
ügyi hatóság jogosítva van a beho
zatali forgalmi- és fényüzési forgal
mi adót becslés útján, azaz az áru

közönséges forgalmi értéke alap
ján megállapítani".

A földadó. A 100/P. M. számú 
rendelet (a földadóra vonatkozó 
rendelkezések hivatalos összeállí
tása) szerint a földadó kulcsa je
lenleg 25%. Az adóalap az arany
korona értékűnek tekintendő ka
taszteri tiszta jövedelem. Ezen az 
alapon a földadó legújabb szabá
lyozása óta a földadó hozama kö
rülbelül 33 millió aranykorona kö
rül mozgott. A 17.000-es szorzó- 
számmal való átszámításnál ez 
mintegy 560 milliárd papirkoronü- 
nak felelt meg, a 14.500-as szor
zószám alkalmazása mellett azon
ban a 33 millió aranykorona 
csupán 478.5 miiiiárdra rúgna. Ha 
tehát az 1925 26. évi költség- 
vetésben a prelimináré megmaradt 
volna 33 millió aranykoronában, ez 
a földadónak jelentékeny leszállí

tását eredményezte volna. Nyil
ván erre való tekintettel történt, 
hogy a földadó az 1925—26. évi 
költségvetési előirányzatban nem 
33 millió, hanem 40 millió arany
koronával szerepel, vagyis a 
14.500-as szorzószámmal átszá
mítva, 580 milliárd papirkoroná- 
ban. Természetesen ezzel össze
függésben azt is biztosítani kell, 
hogy ez az 580 milliárd tényleg 
be is folyjon és evégett a 100 P. 
M. száma H. Ö-ban idevonatko- 
zóan foglalt rendelkezéseket meg
felelően módosítani lkell. Tekin
tettel arra, hogy a földadó alá 
eső terület kataszteri tiszta jöve
delme összesen 142.000.000 K-át 
tesz iki és figyelemmel arra is, 
hogy az esetleges adóelengedése
ket, adóleirsokat is számba kell 
venni, a preli/ninált 580 milliárdos 
bevétel olyan irányú újabb sza

bályozás útján volna biztosítható, 
ha a lerovandó földadó a katasz
teri tiszta jövedelem minden koro
nája után körülbelül 4500 K-ban 
állapíttatnék meg. Miután (a szá
mításnál 15 millió katasztrális 
holdat véve alapul) Csonkamagyar. 
országon a kataszteri tiszta jöve
delem holdankénti átlag körülbe
lül 9.4 K, a fenti szabályozás ese
tén az adóteher földadóban hol
damként átlag 42.000 papirkoronára 
rúgna, ami a mostani búzaárak 
mellett 8 kilogramm búzának fe
lelne meg.

A házadó lenhét a kormány, 
amint a pénzügyminiszter büdzsé
beszédjében jelezte, enyhíteni 
szándékozik olyképen, hogy az 
adóalap megfelelő levonások enge
délyezése folytán jelentékenyen 
kisebb lesz, mint a mostani szabá- 

I lyozás mellett. Az adókulcsok, 
amint a miniszter nyilatkozatából 
következtethető, a régiek marad
nak. A tházadó kulcsa jelenleg 
Budapesten 24%, egyéb törvény- 
hatósági joggal felruházott váro
sokban és rendezett tanácsú vá
rosokban, továbbá az engedélye
zett gyógyfiirdöhelyeken 20%, 
egyéb helyeiken 15%. Az adóter
het a magas kulcsokon kívül az csi
nálja súlyossá, hogy a nyers bér
jövedelem szolgál adóalapul, to. 
vábbá az állami adó után kivet
hető útadó és községi pótadó.

Felelős szerkesztő :
Szegedy László

Segédszerkesztők : 
Nyáry Andor, 

Vólyl Nagy Géza 
György Lajos

Felelős kiadó :
Varga Béla dr.

ELSŐ  M A G Y A R  Á LTA LÁN O S  BIZTOSÍTÓ TÁ RS A S Á G
Alakult 1857-ben. Budapest, IV. Vigadó-tér 1. A legrégibb és legna
gyobb magyar biztosító intézet Minden ágazatban legelőnyöseb

ben biztosít. Fiókjai vannak az ország egész területén.

Egyetlen egy próba
és máris meggyőződik, hogy aMIRA
3 féle vize

csodás hatású!
Központi iroda :

Budapest
V. Hold ucca 1. szám. 

T e le fo n : 1 4 7 -0 3 .
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A KÖZTISZTVISELŐK
KEDVEZMÉNYES BEVÁSÁRLÁSI FORRÁSAINAK

ORSZÁGOS ÉRTESÍTŐJE
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A MAGYARORSZÁGI KERESKEDŐK, IPAROSOK, VÁLLALATOK, SZANATÓRIUMOK, FÜRDŐ- ÉS
ÜDÜLŐ TELEPEK KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI

A m. kir. államvasutak országos Személyzete 
A helyiérdekű vasutak „ „
A in. kir. pos’a és távirda „
A m. kir. postatakarékptár „
A várni tiszti, és alkalmazónak
Az állami tanárok „ „
Az állami tanítók „
A m. kir. törvényszékek „ „
A m. kir. járásbíróságok „
Az árvaszéki hivatalok „ „
Az állami klinikák orvosi kara és országos sze

mélyzete
A városi kórházak orvod kara cs országos sze

mélyzete
A vármegyei kórházak orvosi kara és orszá 

gos szmélyzete
A m. kir. dij- és illetékkiszabási hiv. országos 

személyzete
A Gazdatisztek Országos E g y e sü le tie k  tagjai 
A magyar orsz. mérnök-egyesület tagjai

A m. kir. minisztériumok személyzete 
A m. k i1, pénzügyigazgatóságok országos sze

mélyzete.
Az állami és városi adóhivatalok orsz személy/.. 
A várod és községi tisztviselők 
A városi tanárok 
A városi tanítók 
A községi tanítók
Az egyházi hivatalok „
A felekezeti iskolák „
A szöllészeti, borászati felügyelőségek országos 

személyzete
A bányászati és erdészeti hivat orsz személy/. 
A kataszteri cs kultúrmérnöki hiv. „ „
A ni kir. m értékhitelesitési hiv. „ „
A m kir. iparfeliigyelőségek „ „
A m. kir. állampénztárak „ „
A m. kir. fénijelzö és fémbev. hiv. „ „
A m. kir. állami gyermekmenhelyek „ „
A magyar országos ügyvédi kamarák tagjai

A Nemzeti Hadsereg tiszti és altiszti személyzete 
A m. kir. csendörség országos személyzete 
A m. kir. pénzügyőrség „ „
A m. kir. vámőrségek „ f(
A m. kir. államrendőrség „
Az áll. és városi fogyasztási hiv. orsz. személy/. 
A m kir. bányakapitányságok „ „
A m. kir. dohánygyárak „ ,,
A m. kir. statisztikai hivatalok 
Az orsz. gazdasági munkásbizt. pénztárak orsz. 

személyzete
Az orsz. munkásbi/.tositó 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" fömunkatársa.Hangay Sándor 
ny. tábori pilóta százados, 
„A Nemzet'1 szerkesztője.Horváth Károly

ny. ináv. főfelügyelő.Kiss Lajos
biztosító intézeti főtisztviselő.

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG :
,,A Nemzet" főniunkatársai és szerkesztősége:Dr. Koncz János főjegyző

a jegyzők orsz. szövetségének elnöke 
„A Nemzet" fömunkatársa.Varga Béla dr.
„A Nemzet'1 szerkesztője, 

a „Magyar nemzeti szövetség" sajtóosztályának 
vezetője,Vasadi Ernő

p. t. tanácsos.György Lajos
a „Földhitelbank" fötisztv iselöje,
„A Nem/.et" h. szerkesztője.

Laky Imre
m. kir. államrendőrségi főparancsnok, 

„A Nemzet" fömunkatársa.Szegedy László iró
,,A Nemzet" szerkesztője.Vályi Nagy Géza

ny. százados,
„A Nemzet" li, szerkesztője.Nyáry Andor

„A Nemze." h, szerkesztője.Felhívás a magyar köztisztviselőkhöz!
A tisztviselőosztály bevásárlásai a szabadkereskedelemben,

A  beszerzési csoportok és a különféle alkalmazotti szövetkezetek, a tisztviselői és alkalmazotti 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 Ízlése szerint szerezhesse be.A tisztviselőosztály helyzetében határozott javulás jelei mutatkoznak és rövidesen bekövetkezik már az idő, amikor a tisztviselőosztály vásárlóképessége ismét helyreállván, számottevő kihatással lesz a súlyos adók alatt nyögő magyar kereskedelemre és iparra épen úgy, mint a háború előtti időkben, amikor a magyar kereskedelemnek és iparnak egy nagy rétege a magyar középosztály szükségleteit látta el.A  tisztviselőosztály az utóbbi tiz év lefolyása alatt az államháztartás súlyos helyzetéhez mérten redukálta igényeit, azonban e hosszú idő alatt sem halt ki belőle a jóizlés és most, hogy viszonyai már javulófélben vannak, minden tisztviselő és alkalmazott visszanyervén bevásárlásainál cselekvési szabadságát, ismét Ízlésének és az őt megillető igényeinek megfelelőleg igyekszik ellátni családtagjait és önmagát.A tisztviselőosztály bevásárlásainál és közszükségleti cikkeinek beszerzésénél ezután már nem akar tudni közvetítő szervekről, csoportokról, hanem a cégekkel, iparosokkal és kereskedelmi vállalatokkal óhajt egyenes és közvetlen összekötietésben lenni.Épen ezért ez országos értesilő összeállításánál az a cél vezérelt bennünket, hogy minden városból, a közszükségleti szakmából néhány oly cégnek és iparosnak kedvezményes ajánlatát hozzuk a magyar középosztály közvetlen tudomására, amely cég és iparos már a háború- előtti időkben, vagy az utóbbi évek alatt, szolidságával és a kereskedelmi, ipari életben kivívott renoméjával határozott bizalmat érdemelt ki.Ezen cégek és iparosok kedvezményes ajánlatait városok szerint, pontos címetknek és szakmáiknak iellünteiésével a következő oldalon közöljük.
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szerkesztősége felkéri az összes állami-, városi- A ^ z ^ m tS T „ A ^ e m z e L *-  valamint az összes állami közintézményeket, h°gy minden be vásar!asnat mérsáékeU árakon száiiitanak 
ben beiktatott megbízható cegeket vegyek igye em e, t............................................................................ .......................
Az ország területéről ezen 
beiktatásban r é s z t  v e h e t  
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-* 
előfizetőjének is kell lenni.

BUDAPESTEN:
I. kerület.

Férfi és női kalap: Kemper
József kalapos-mester, I., Horthy 
Miklós ül 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 
zöldhordó‘’ tulajdonosa, Buda leg
szebb kerthelyisóge. ízletes kony
ha, jó borok, előzékeny kiszolgá
lás, mérsékelt árak. Vasmegyei 
találkozó.

Köztisztviselőknek

előleg nélkül 
részletre 

női-kalapok

Tauszkyné
s z a l o n j á b a n ,

K i rá l y  ucca 13. 
III. épület, II. em

Hentes és mészáros: Kocii Gyu
la, II., Margit körút 7 1. Szállít
köztisztviselőknek. családtagjaik
nak napi árakból 5% engedmény
nyel sertés-, marha-, borjúhúst, 
zsírt, szalonnát.

III. kerület.
Férfi- és női divat: ííj. Weisz S. 

Sámuel, Óbuda, III. Flórián tér 15. 
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 
konyhabe rendezések el.

megyei alkalmazottaknak 10% en
gedményt nyújt.

Demeter Sándor cipészmester.
Luxus női-, férfi- cs gyermekcipők 
készítését elvállalja és javításokat 
eszik özöl. Budapest, VII., Dem- 
binszky-u. 22. sz. alatt.

Bcrkovits és Groszné szűcsök, 
Budapest, VII., Király ucca 25. 
Az összes köztisztviselőknek és 
családtagjaiknak 10% engedményt 
ad úgy készárúból, mint alakítás 
és javítási munkák után.

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 elvállalom. Kívá
natra házihoz megyek. Pontos ki
szolgálás!

X X X

X X X
X X X

Jubileumokra alkalmi
ajándékoknak kiválóan alkalmas

v a l ó d i  m á r v á n y  Í r ó k é s z l e t e k
és egyéb dísztárgyak színes márványokból

Márványáru Vállalat
Budapest, VI, Rózsa ucca 51-53.

Kívánatra képes árjegyzék. — Kültfégvetés díjmentes.

xxx
X X X

IV. kerület.
Porcellán és üveg; Láng M., cs.

és kir. udv. szállító, IV., Szervita 
tér. Köztisztviselőknek és család
tagjaiknak 10% engedményt ad.

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: Kcrecsényi 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.

Cipőüzlet: Kiss Antal, VII., Thö
köly út 36. A m. kir. népjóléti mi
nisztérium, csendőrség, rendőrségi 
szállító. Minden állami, városi, vár

X X X
X X X

iparművész-
szönyegszö-

Országh Ilona old. 
nő, a gödöllői állami 
vöiskola v. tanárnője iparművé 
szeti műhelye és tanfolyama VII. 
Murányi ucca 61. III. 20. Selyem- 
és bőrbaliik, domborított bérmun
kák, perzsa-, smirna, torontáli-, 
szúrnák-, ó-gobelin szönyegszövés. 
Szabadkézi rajz, festés, tervezé
sek, művészi divattervezés, betű
vetés. Halasi varrott, klöplicsipke 
készítés, aranyhimzés. Zita király
nő ő  felsége által arany emlékűi
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.

Papp Béla ill'atszertára, Buda
pest, VII., Dembinszky-u. 28.

Biroczky József zongora készítő, 
Budapest, VII., Hernád ucca 40.

Női kalapgyár: Garbovits Imre 
és társa, VII., Rózsa u. 38b. E re
deti gyári árakból 10% enged
ménnyel árusít köztisztviselőknek, 
családtagoknak elsőrendű divat
kalapokat.

ÍTTÍTT

Zuber János kalaposmestcr Bu
dapest, VII., Elemér u. 21. (Her
nád u. sarok.)

V III. kerü let.

G eizer és Társa építkezési vál- 
lalkozók. Törvényszéki'le); bejegyz. 
cég. Elvállal templomok, paloták, 
bérházak és nyaralók renoválását 
és átalakítását; föld- és beton,, 
munkákat, saját szabadalmazott 
hangszigetelő válaszfalak felállítá
sát, s kriptályok építését és javí
tását stb„ stb. — A munkáimért 
teljes felelősséget vállalok. Ren
delkezésünkre átló elsőrendű 
anyagokkal, kiváló szakmunká
sokkal jutányos árak mellett házi
lag végezzük. Költségv, díjtalan. 
Budapest, V ili., Józset ucca 7.

! Erdélyiek figyelm ébe!
Kirándulás Újpestre, Ender Imre vendég
lős legszebb kerthelyiségébe Újpest, 
Liszt Ferenc/, ucca 19 Előzetes bejelen
téssel valódi fléként csinál. — Kitűnő 
borok, elsőrangú zene.

ENDER IMRE 
volt Marosvásárhelyi 

Kultur-étterem bérlője.

Szobafestő és mázoló mester 
Nagy Péter, Budapest, VIII., Práter 
ucca 16. sz. Elvállal minden e 
szakmában vágó munkát a legegy
szerűbbtől, a legfinomabb kivitel
ig. Köztisztviselői családoknak 
10 százalé-k engedmény.

Béky Ján os szobafestő m. Buda
pest, VIII., Baross-u. 92. Telefon- 
hívé) szám: József 39 64. Köz
tisztviselő családoknak 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.

Nagy István cipészmester, IX., 
Ráday u. 31. Szállít állami, városi, 
vármegyei alkalmazottaknak és 
családtagjaiknak elsőrendű cipő
ket méret szerint, javítást vállal a 
legolcsóbb napi árak mellett. Ren
delésekből 10%, javításokból 5%  
engedmény,

DEBRECZEN:
Női és iérli 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
ládtagjaiknak 5% árkedvezmény.
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Arany János irodalmi ti  nyomdai málnléztl VII!., S z , ni királyi „cca 23. Műszaki igazgató: Richter Márton.




