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G Á R D O N Y I G É Z A : K u rtá n  M ihály  
R Á K O S I  J E N Ő : A  m i m in d en n ap i k e n y e rü n k  
H E R C Z E G  F E R E N C Z : E g y  lö v és  
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R E X A  D E Z S Ő : A  tan u la tla n  k ö n y v m o ly  (fo rd .)
Z A J T I  F E R E N C Z : A  föld  szív e  
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U N D I I M R E : N y ári d iv a tre v ü  1 9 2 5 -re  
N Y Á R Y  A N D O R : A  h a v a s o k  alján  
R E M S E Y  G Y Ö R G Y : T ú l a  földön  
N É M E T H  J E N Ő : D rá m a író i fo n d o rla t  
P A U L IN I  B É L A :  H ejn y e  k e d v e s e m  
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TARTALOM:
B E N E D E K  E L E K . K e re c s é n y i  L á sz ló  
D R . B A L T H A Z Á R  D E Z S Ő : A m e rik á ró l  
B Ö R Z S Ö N Y I B É L A : A  tü cs ö k  
S O M L A Y  K Á R O L Y : A  H o d sa  m e s é i  
B U C H W A L D  A N D O R : K icsi tü k rö k rő l  
K O R N A Y  I S T V Á N : A  le tip ro tt  M a g y a ro rs z á g  
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B O Z Z A Y  M A R G I T : In te rie u r  
S Z E G E D Y  L Á S Z L Ó : A  k o m á ro m i ra b  (re g é n y )
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Budapesti szórakozó-, 
mulatóhelyek és 
s t r a n d f ü r d ő k

Danubius
Strandfürdő
V.  K E R Ü L E T ,  M E D E R  UCCff l

B u d a p e s t  l e g k e l l e m e s e b b ,  
l e g s z e b b  s z ó r a k o z ó h e l y e .

V e n d é g l ő .  S p o r t t e l e p . C s ó n a k h á z .  Z e n e .  

N Y U G A T I T Ó L  S  P  E  1 1  C  !
1. 3 és  55-ös szám it v illam ossa l.

Völgyesi Adolf
Étterme- és vendéglője VI, Szent László ut I. sz.
Legjobb sörök és kitűnő hegyi borok legjutányosabb 

árban. Jó magyar konyha.

A z  e l ő k e l ő  k ö z ö n s é g  
n y á r i s z ó ra k o z ó h e ly e  a z
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Budapesti Takarék- és 
Vásárpénztár Rt.
Bu d ap est S z ék esfő v á ro s  alapítása. 

Bank-osztály:
IV, Központi városháza. Telefon: József 9- 52

Központ:
IX, Soroksári ut'58. Telefon: József 39—66.

Sertés-osztály:
X, Qubacsi ut 6. Telefon: József 11-67

Foglalkozik mindennemű vágóállat bizományi eladásával 
kereskedőknek és termelőknek előlegek nyújtásával, 
takarékbetétek és tőzsdei megbízások elintézésével, 

bankügyletekkel.
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Imperial Bucsky éttermei
VII, Rákóczi ut 90.

Minőség és olcsó árban vezet!
B e r k e s  muzsikál.

'Meinl-kávé



Felelős szekesztő: SZEGEDYLÁSZLÓ
A Nemzet megjelenik minden hó 1.  és 15-én.

LÓFIZETÉSI ÁRA: Csonka Magyarországon egy évre 600.000, fél évre 330.000 
negyed évre löo.ooo korona.

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

| | SZERKESZTŐSÉG : Budapest. VIII. kér., Eszterházy-utca 4 a 
] KIADÓHIVATAL: VIII , Szenlklrályl-utca 23. 
j I Telefon: József 42—94.

Angliában pedagógiai világkongresszust tartanak.
Ezen a pedagógiai világkongresszuson az egyik szó

nok lélekbemarkoló szavakkal siratta a kultúrát és arra 
a meggyőződésre jutott, hogy az emberiség a hanyatlási 
korszak küszöbére érkezett.

Tény: hogy a világháború kitörése óta az egész világ 
művelődésében aggasztó jelenségek mutatkoznak.

Már maga az a tény, ahogyan a világ képviselői 
egyes nemzetek sorsáról döntöttek; ahogyan a világ kép
viselői előre megfontoltan és példátlan cinizmussal az 
ezer éves Magyar Hazát feldarabolták: Európa művelődé
sének, sőt az egész fehér fajnak olyan hanyatlási 
fókái mutatják, amilyenre még alig volt példa a világtörté
nelemben.

De felsorolhatnánk még sok más aggasztó jelen
séget.

Hiszen társadalmunkban, gazdasági életünkben, val
lásban, erkölcsben élet és vagyon biztonságban: napról- 
napra szemlélői és szereplői vagyunk olyan lesújtó jelen
ségeknek, olyan véres lelki konvulzióknak: amelyek való
ban nem lehetnek mások, mint a nagyon beteg emberiség 
fekélyes kórtünetei.

E'S nekünk mégis hűlünk van az Emberiségben!
Hitünk van a jobbra való törekvésben; hitünk van az 

igazság szomjuhozásában; hitünk van az emberiség meg
térésében; hitünk van a nemesebb erkölcsök és tisztultabb 
eszmék diadalában!

Mert bármilyen sivár, bármilyen lesújtó és bármilyen 
szomorú legyen is a Ma: az uj jáiszületés, a haladás, a 
Holnap mégis csak a miénk! ...

Természeti törvény, hogy mindenféle áramlás hullám
vonalban halad előre. A vizek, a levegőrétegek, a delejei 
rezgések, a villamossági tünemények. ,

Ugyanez a természeti törvény érvényes az emberiség

Sok ezer év történelme bizonyítja, hogy csak hullám
vonalban haladhatunk előre. . .. .  .

A Ma art1 jelenti, hogy sokszor sziszifuszi erőlködéssel 
sziklákat feszegetünk, de a valóságban csak üres éggöm- 
bőket tartunk a kezünkben.

De a Ma azt is jelenti, hogy sokszor egy-egy lehelet
szerű mondással, az evangéliumi igazság egy-egy igéjével 
granittömböket dobálunk a magasba és templomokat eme
lünk a megtisztult emberi lélek számára.

A Ma azt jelenti, hogy sokszor csak a kérdések fel
színén uszunk, mint szennyes hullámok tetején a soha el 
nem merülő parafadugó. . .

De a Ma azt is jelenti, hogy leszállunk az emberi lelek 
örvénylő mélységeibe és felemelkedünk éteri szárnyakon az 
azúrban fénylő csillagvilágokig . . .—

Egy hírneves külföldi egyházi író, aki hónapokon ke
resztül élt közöttünk: többek között így ír rólunk az egyik 
külföldi világlapban:

„Nagy múltú és nagy jövőjű nemzet! Egyetlen ma az 
egész világon, mely nyii'an be meri vallani, hogy inem de
mokrata nemzet . . . Ezért ellenségei azt hiresztelík róla, 
hogy még a ,,Tegnapiban él . . Pedig a tiszta igazság: 
hogy ez a nemzet tette meg az első komoly lépést a — 
Holnap felé!"

Nagyjelentőségű megállapítások ezek és írójuk egészen 
újszerű világszemlélet alapján áll.

Mert ez a világszemlélet nem jelent kevesebbet, mint
hogy a nagy tömegek kultusza helyett: elsősorban a felsőbb 
rétegeket kellene még magasabb erkölcsi és szellemi pie- 
desztálra emelni. ,

Ellenvetésül persze azt lehetne mondani: hogy a haza* 
építését nem felülről szokták kezdeni, mert az ilyen épít
kezés csak kártyavár lehet . . .

De erre egy másik ellenvetés viszont ezt felelheti:
„A világító tornydkat magas pontokra szokták építeni, 

mert annál messzebbre világítanak, minél magasabb csúcso
kon állanak . . .  , .

Bevalljuk őszintén, hogy a mi rokoniszcnvunk az utóbbi
ellenvetés felé hajlik.

Hiszen látjuk mit eredményezett a nagytómegek túl
zott felkarolása Oroszországban és más hasonló összetéte.u 
országokban . . .  .

Elvégre: akármennyire tomboljon is a tömegkul usz: 
hadvezér, egyetemi tanár, népbiztos, vagy — bár ez para
doxonnak látszik — milliárdos proletár mégse lehet mm-

dLllkMi azt akarjuk, hogy az emberiség folyton diadallal 
haladjon előre.

De sokévezredes gyakorlat azt bizonyítja, hogy az. em
beriség milliós tömegekben nem tud forradalmak és ka
tasztrófák nélkül előrehaladni.

Elsősorban tehát azoknak kellene nagyszerű, buzdító 
példával előljárniok, akik a társadalmi csúcsokon al anak, 
mert kétségtelen, hogy a világosság mindig folulrol ter|ed 
legmesszebbre. ,

De viszont nem hallgathatunk el egy súlyos kérdést: 
Kik állanak ma a társadalmi csúcsokon?

Azok-e, akik a Tegnap vérgőzös talaján állanak, a Má
nak aranyküllős Mammon szekerén ülnek, vagy azo , a 
homlokukkal a diadalmas Holnap azúrkék la óhatarait

dCS,Mert ezen fordul meg minden, hogy a két világszem
lélet közül melyik a helyes?
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A mi mindennapi kenyerünk
Irta: Rákosi Jenő

A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. 
Ezt imádkozzak milliók a föld kerekségén. Mit lesz ez? Az 
Isten kezéből kenyeret nem kapunk. A mi égi atyánk ad 
hideget, meleget, igazgatja a szelek járását, parancsol a 
napnak, hogy süssön egyaránt igazra és gonoszra, tereltelí 
a felhőréteget a levegőben és szavára megnyílnak az ég 
zsilipjei, hogy a termőföld el ne tikkadjon a nap hevétől 
és a szelek perzselő leheletétől. Ha mindéhez az ember hoz
zájárul a maga munkájával, ha kezét az ekeszarvára teszi, 
megforgatja a lelevény földet, ha verejtékével megöntözi 
a barázdát: akkor az Isten megadja neki mindennapi ke
nyerét. így kell érteni a Miatyánk könyörgő szavait.

És az idén mintha csak nyomorúságunkon akart volna 
valamelyest segíteni, bőven adta nekünk a kenyeret. Bú
zánk, rozsunk, gazdagon fizetett, — minden ember, az is, 
aki vetedlte, az is, aki nem vetette és az állam is erre ala
pítja reményét.

S mikor ma a bő áldás már jóformán a csűrben van, 
összeül az árvizsgáló bizottság és kimondja szentenciáját: 
a legrosszabb kenyér kilójának ára pedig legyen ennyi és 
ennyi. Ez azt jelenti, hogy egy családnak, mely beéri nap
jában egy kiló kenyérrel, egy hónapban csak kenyérre kell 
megkeresnie az igen tekintélyes összeget. Kétszer annyi' 
egy családinak, melynek naponként kél kiló keyérre van 
szüksége. És mire van még szüksége a családoknak a min
dennapi kenyéren kívül? Hogy ruhára, azt nem is mondom. 
Az Ur az írás szerint csak a mezők liliomait ruházza. A 
rendes ruha maholnap ezrek és ezrek számára a ködös, el
érhetetlen vágyak álombirodalmába fog tartozni. De lakás, 
ííizelő, egy csepp zsír, egy kis főzőliszt, legalább, amivel 
beránt az asszony és valami, amit ételnek meg is lehet 
főzni. Ez elvégre mind a mindennapi falat kenyérhez tar
tozik. Mert ez csak a meztelen életet tartja még fenn.

Emellett a gyenge elhull, az erős elgyengül és a pénzügy- 
miniszter a kisgazdákkal megalkudott, hogy a két év elöl ti  
adónak csak  a hússzorosát fogja ránk kivetni. Nem a min
dennapi kenyeret fogják száz és száz esetben az adósze
dők elvinni? Ez a nemzedék, amely erkölcsben oly minden 
ellenálló erő nélkül valónak bizonyult, hogy a haragvó sors 
úgy kivette kezéből úri örökéit: hazát, alkotmányt, mint a 
macska a gyermek kezéből a vajas kenyeret: ez a szenve
dés, mely még oly csodás erővel tudott verekedni a hábo
rúban, immár fizikailag elerjedt, a dologtalanság, a csíigge- 
dés és betegségek zsákmánya lett.

Pedig nemcsak kenyérrel él az ember. Nemcsak a test 
éhes. A léleknek s a szellemnek is szüksége van a maga 
mindennapi kenyerére. És akkor jön az egyik álpróféta s azt 
mondja: itt a hivatalokban megvesztegetett emberek ül
nék. És jön a másik próféta és azt mondja, hogy ahol a nem
zet számára törvényt alkotnak, az a latrok barlangja. És 
jön egy harmdík levitézlett próféta, aki azt mondja kollé
gájára, hogy egyik megrontónknak próbálta kezére adni 
az országot. És nem akad férfiú korbáccsal a kezében, ki 
megtisztítaná a közélet templomát, nem azoktól az embe
rektől, akik elvégre jogosan vannak ott, nem Kátói jelle
müknél, sem képességüknél, nem politikai tehetségüknél, 
nem a múltban szerzett érdemeiknél, nem példás életüknél 
fogva, hanem alkalmazkodó képességüknél, öblös hangjuk
nál, meghökkentő merészségüknél és választóik hiszékeny
ségénél fogva, — nem tehát az emberektől, hanem attól 
a szellemtől tisztítaná meg a közélet templomát, amely 
szellem kedvez az olyan alakoknak és lehetségessé teszi, 
hogy szerepet játszanak ott, ahol valamikor nagy lelkek ad
ták meg a hangot és tisztelet övezte a nemzet tanácsát.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma 
és . . . szabadíts meg a gonosztól, Ámen.

Aranyserlegben színig töltve 
A boldogság arany bora: 
Örömnek, üdvnek sok lett volna 
Szerelmünk édes mámora . . .

A drágamivü aranyserleg 
Istenitala szerte folyt; 
Megtölthetik, bár százszor újra: 
Nem az lesz, mi a régi volt . .

A drágamívű aranyserleg 
Talán maga is összetört;
Hát vérző szívvel átlépem most 
A drága, bűvös, égi kört . . .

Felébredés
Álom volit, csodás tündérálom; 
De most jajl itt az ébredés: 
Elverte álmom szent vetését 
Villámló, hideg jégverés! , . .

Szén* v !•' Sugárzó égi csillagl 
De fénye neim volt földi fény. 
Hiába vélte öt elérni 
Földi vágy, balga vaikrcmény.
p*r*
. , . Kidoblak álom palotámból, 
Mint gyermekét rossz mostoha. 
Viharbírón mellem kitárom 
S nem álmodom többé soha!

A csillag mind letűnt az Égről:
Rámborul durva földi éj 
Jöjjön hát tiszta üdv helyébe 
Olcsó öröm, vásári kéj! . . ,

Ki-ki a tiszta édenkcrtből!
Hulljon rám csókok zápora;
Fedjen be száz polip karjával 
Az Élet bódult mámora . , ,

♦
. Drágamivü szép aranyserleg:

Aranyló borral van tele:
Kicsordul jaj! az asztalomra 
Mert könnyem záporoz bele • . .

Szegedy László
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feriösalmási Balogh Elemér
Vannak embereik, akiknek lellke 

örökösen alkotások vágyától ter
hes.

Az ilyen lélek egyszer az iro
dalomban, egyszer a művészet
ben, egyszer a politikában, egy
szer a gyakorlati alkotásokban 
éli ki magát!

>De bármilyen téren nyilatkoz
zak is meg: minden téren 'hat, al
kot és gyarapít, haladást, jólétet 
teremt maga körül.

A Nemzet kiváló értékei kö
zött ezúttal fertösalmási Balogh 
Elemért, a Hangya és a Magyar 
Gazdaszövetség központi vezér- 

igazgatóját mutatjuk be, akit a 
„gyakorlati1 alkotások múzsája 
csókolt homlokon".

Fertösalmási Balogh Elemér 
nem művész, nem íré, nem muzsi
kus, de nagyszerű közgazdasági 
munkásságával mégis ö írta meg 
a legszebb szimfóniát, mert az ő 
szimfóniájában az élet üteme lük
tet és az ő szimfóniáját a jelét 
mosolya ragyogja be.

A magyar közönség tudatában 
a nemzetgazdaság még nem olyan 
fogaltom, minit amilyennek min
denre kitartó jelentőségénél fog
va lennie kellene.

Angol/országban, Németország
ban, 'Amerikában, Hollandiában, 
Svájcban, Franciaországban 
Olaszországban és minden gazda
gabb ipari államiban, a közérdek
lődés homlokterében semmi sem 
áll jobban, mint a nemzetgazda
ság.

És méltán, mert valamely nem
zet fiainak általános jóléte, ke
resik edelimének, iparának virágzá
sa, hadseregének ereje, felszere
lése, művészetének, irodalmának 
fejlődése: elválaszt haitat kínul ösz- 
sze van forrva a nemzetgazdaság 
mindenkori állapotával.

Ebből a szemszögből kell vizs
gálódnunk; ezzel a /mentalitássá" 
keli elgondolnunk, hogy mit je
lent Magyarország gazdasági fej

lődésének életében, — mit jeleni 
a nemzeti vagyona gyarapodása 
tekintetében fertösalmási Balogh
Elemér eddigi közgazdasági tevé
kenysége.

E  nagyszerű tevékenység oly 
sokoldalú és annyira túlhaladja 
egy átlagos ember munkáim ását, 
kezdeményező képességét, nagy- 
vonulúságát, hogy fertösalmási 
Balogh Elemér pályafutását szinte 
tehetetlen nyomon követni és még

nehezebb híven visszaadni.
Gazdag tevékenységének kivo- 

natszerü, rövid életrajzát itt ad
juk:

Fertösalmási Balogh Elemér 
1871-ben született Budapesten. 
Atyja; néhai dr. Balogh Tihamér 
homeopatha orvos és író: igyeke
zett fiánaik a lehető legjobb ne
velést adni. E nemes igyekezet a 
legnagyobb miért ékben sikerült, 
mert fertösalmási Balogh Elemér

a kitüntetéssel végzett hazai isko
lák után a párisi Sorbonnera ke
rült, ahol a közgazdasági kérdé
sek elméletével tökéletesen meg
ismerkedett.

Visszatérve Parisból: először a 
Magyar Országos Takarékpénztár 
tisztviselője lett. A katonai szol
gálat után, — ahol mint tüzér
hadnagy szolgált — 1893-ban öt 
évi külföldi tanulmányúira indult. 
Felváltva Bécsiben, Berlinben, 
Parisban a legelőkelőbb pénzügyi 
vállalatoknál vállalt állást és 
mindig arra gondolt, hogy egykor 
minden tapasztalatát, tudását ha
zája javára gyüinölcsöztethesse.

1898-ban Károlyi Sándor gróf. a 
szövetkezeti mozgalom atyjától 
kapott meghívást, hogy Magyar- 
országon a szövetkezeti mozgal
mat megszervezze. Egyidejűleg 
1898. január 28-án „Hangya" név 
alatt megalakult a magyarországi 
fogyasztási szövetkezetek orszá
gos központja s Balogh azóta 
munkaerejének javarészét ezen 
intézetnek szenteli.

Balogh Elemér két éven át a 
fogyasztási szövetkezetek hivata
los lapját, a  „Szövetkezés“-t 
szerkesztette, továbbá pénzügyi 
és közgazdasági vonatkozású hír
lapi cikkeken kívül több szak
munkát (A valuta szerepe a gaz
dasági válságban 1896, Közgazda- 
sági Egyetem 1900, Útmutatás 
falusi szövetkezetek alapítására 
és vezetésére, 1903, Külföldön és 
Itthon 1905.) írt.

1904-ben megszervezte a buda
pesti „Háztartás" Fogyasztási 
Szövetkezetei, amely ma 40 fiók
üzletben 200.000 fogyasztó ellátá
sával foglalkozik, 1916-ban a 
Hangya Ipar r.-t-t 4 millió korona 
alaptőkével, abbéd a célból, hogy 
a gyáripar terén közvetlen össze- 
köttetébe hozza a termelőt a fo
gyasztókkal.

1925. június 13-án avatták a 
közg. egyetemen díszdoktorrá.
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A  föld szive...
Irta: Zaj ti Ferenc

A madárnak két beszéde van: egy a te
remtőjéhez és egy a párjához . , . Lfe van 

még egy beszéde: panaszkodása ellenségeire, 
A parányi harmatcseppben elfér az egész ég tükrö

zése, A picinyke emberi s z ív  magába képes fogadni az 
egek és földek összes érzelmeit. Minden benne van min
denben és mégis oly különös, hogy formaságokra, részekre, 
szervekre bomlik fel minden. Ez a nagy-nagy föld is, me
lyen ideigvaló lakást vettünk, ilyen szervekre bontható 
mása az emberi lénynek. Bizonyos azonban, hogy nem az 
ember mása, de én már csak innen veszem a hasonlatot, te
kintettel arra, hogy hasonlat-kölcsönzés szempontjából is, 
magamhoz én magam vagyok a legközelebb . . .

Ha Kelet a bölcselkedő fej, Amerika a földolgozó 
gyomor s Afrika a kéz és láb ezen az óriás földteste.n úgy 
akkor Európa a legkényesebb szerveket magában rejtő 
mellkas, melynek bensejében az ici-pici parányi szivecske: 
Magyarország, ez az igen-igen különös kis ország.

Ahogy a sziv lüktetésén át keresztül fut a fej minden 
gondolata, a test minden parányi érzése, az ország népe is 
az érzésformáknak egy végtelenig terjedő rezgésskáláját 
rejti magában, a legmagasabbtól le a legalsókig . . . Nincs 
nép a föld kerekén, mely úgy tudna örülni, sírni, — nincs 
nép, melynek képzeletcsapongásai, erénye, erélye a leg
bensőbb rejtett parányi pontocskától a legkülső szféra- 
körökig oly mérhetetlen térségei szárnyalhatnának át. Sze
szélye, mint a szél járása, nem tudjuk, honnan támad Cs 
súlyát, erejét sem mérheti senki.

Mint ahogy a s z ív  kamráin át az erekbe el, — kifolyó 
vér, e nép is szertehordja, szerteszórja széles e világra 
szellemi ereje és tudása különb-kölönbféle rejtett érzéseit, 
mely minden mozzanatában, cselekvésében a legbensőbb 
közvetlenséggel hat, életrehíva a szunnyadó formákat. Pa
rasztjaink egyenes, egyszerű gondolkodása, nemes beszéde 
a rosszban, jóban nyilvánuló végielen, erélye, egy óriási 
szív szerepét töltetik be véle, melyen át a szellő csendes 
susogása játszva andaloghat, — de ha kell, továbbadja 
vad viharoknak ádáz rémtusáját, melybe nem szakad belé, 
— mivelhogy még nem tellett be ittvaló ideje . . .

Meg fog halni ez a nép is egyszer, ki fog hülni, mint a 
s z ív  ahogy szokott, ám halála nem olyan lesz, mint egy 
morzsoló fájdalom, vagy az emésztőszervek gyötrelmes 
rángása, avagy bénult karoknak tehetetlen aláhanyallása, 
—- de utolsó hatalmas dobbanásával e szívnek millió és 
millió forma nyüzsögve bomlik kezdet-elemére, hogy egy 
új teremtési korszak első reggelével az újonnan alkotott 
szív körül új csoportosulást kezdjen, — mivelhogy az 
ideigvaló, a másik, a régi, már elmúlt . . .

Én bizom e népnek megalkotott gondolatvilág, érze
lem- cs akarat-nvilvánulásában, mert ..igazság" e világnak 
a rendje s ez igazságnak a törvénye a sziv törvénye is és 
e törvény működtető ereje a harmónia, a fejlődés, a fejlő
désben a folyton szebbülés.

Nem múlik el innen addig ez a nemzet, míg a fejlőd- 
hetés legszebb ideáit itt, ezen a földön valóra nem váltotta, 
mikor majd egy befejezett életturnusz mellé odateszi a 
pontot a legnagyobb törvényből intéző, hogy azután megint 
egy uj mondatot kezdjen . . .

Csakugyan, mivel is értékelhetnék mi parányi lelkek 
magunkat többre, mint a ,-nagy ismeretlen" által írt gon
dollatformáknak betürészecskéi, vagy a nagy mindenség 
emberlenyiségének apró testparányai?

Azért mikor egy nemzet akarat- és cselekvőképessé
geinek valamelyes zálogát kezeink közt bírjuk, -  mit tud- 
juk mi a végtelen harmóniának mely parányi vonalkájái 
jelenti ez nekünk? Hol kezdődik és hol fejeződik be?
I . ef Z l r n7 UKWZ.ClUnket ZC,1C,’ éPilés2ct «  irodalmi mun. kussagunka ebből a szempontból nézem, ezzel a mérleggel

mérem. Mert ahogyan indultunk — ha el is tértünk a mes
éé tő l — már van hova visszatérnünk is, — visszavezet 
majd rá célunkba vetett, hitünkből sarjadzó erős remény
ségünk. ,

Semmi kétségem aziránt, hogy vajúdó művészetünk 
is, mely sarjként szcmmelláthatólag töri, hántja magáról a 
fekete földet, — a tisztább egekből jövő szellemi napsugár 
éltetésére rüggyé, bimbóvá, virággá érik át — pompázva 
a forma, szín, illat, a tökély teljes harmóniájában.

. . Képzőművészet és irodalmunk mai élete olyan, 
mint egy lázas ember nyugtalanul keresgélő szemeinek 
fénye. Benső tűz ez is, de kellő táplálék hijján a maga 
szervezetét emészti inkább, látása pedig a való életnek az 
elernyedt enerzsia által előidézett kevésbbé valószerű ref
lex sugárzása csupán . . .

Helyes életvezetés mellett minden a régi kerékvágásba 
juthat.

Kelet gondolatvilágával, a gondolkodó fővel legszoro
sabb kapcsolatban levő népünk föl fog eszmélni bizonyára 
és hallgatni és cselekedni is fog, mert az ész igazsága, az 
igazság törvénye, a testesülő gondolat ereje azt így pa
rancsolja. És a legmagasztcsabb krisztusi szellemnek hó
dolva, cselekvőképes, tetterős lesz megint! . . .  Mint lágyan 
hajtogató szellő — ha kell, mint tördelő vihar, — ostor és 
hangszer lesz annak kezében, kinek szava a legfönségesebb 
gondolatot teljesítve pattant volt elő kelet csodavilágában, 
hogy azután népünk szívhúrjain tovarezegjen az emberek 
milliói felé — művészet, dal, zene és minden más lehető 
formában!

Tartalmat először, hogy érvényt szerezhessünk a mű
vészi alakulásoknak! És úgy van, úgy lesz az akkor már, 
az érzelem maga találja meg a nekivaló leghelyénvalóbb 
szót. A gyönyörű, szebbnél-szebb alakulatok ma még szer
teomolva hevernek öleinkben. Játszadozó ujjaink között 
meg-megcsillannak a napfénybe mártott selyem- s arany
szálak. Szép így is, olyan mint az őstermészet alkotta ka
vicsmederben szálankint csordogáló parányi vízerek . . .

Az erek patakokká, a patakok folyókká, a folyók ten
gerhullámokká nőnek, hogy felsőbb parancsszóra a zúgó 
ár, ha kell, simára folyjon el, mely szelíden ringatja a 
mélység fölött álló, kimondott messiási szót: csendesülje
tek! —

Tomboló lelkünk vad harcok közepeit ma hullámokat 
hajt, halmokat helyez át, hegyeicet ingat, — de ha megje
lenik majd csendesítő, lágy, halk szere'et szavával a sziv 
Ura, az isteni Mester . . . elsimulnak lágyan . . . s a szelíd 
holdfényre visszamosolygó, szellőben imbolygó ábránd, 
zene leszünk ismét.

Ez a sziv története, ez lesz a magyarság története is!

„A Nemzet" Irodalmi Társaság.

Értesítés.
Országos érdeklődés kiséri mindenfelé a „Nemzet" Iro

dalmi Tásaság megalakulásál.
Minden levél, melyben Íróik a belépés ügyében Írtak: 

elintézés alatt áll. ^
A háromtagú bizottság most fejezi be az alapszabályok 

végleges szövegezését és a „Nemzet" Irodalmi Társaság f. 
évi szeptember hó 15 én megkezdi rendes működését.

Minden levél továbbra is a „Nemzet" szerkesztőségébe 
Budapest, Vili. Eszterházy ucca 4. a intézendő.

Az ügyvezető tisztikar.
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íg y  é lje te k !
Irta: Prohászka Ottokár,
székesfehérvári püspök,

A húsvét a föltámadásnak, tehát a 
megdiosőült életnek ünnepe, mely öntu
datunkra hozza, hogy Krisztus az életet 
szép, erős halhatatlanságig fokozta s 
hogy a megdicsőült lélek erejét a testre 
is kiárasztotta. Ezzel is a mi példaké
pünk lett, mert Pál apostol mondja: ha 
vele együtt szenvedünk, akkor vele meg 
is dicsőülünk; ha vele élünk, halunk, 
akkor vele föl is támadunk. De a megdi
csőülés már csak virága az erős krisz
tusi életnek s az élet gyökere bizonyára 
dicsőségben virágzik ki, ha eltelik erő
vel ; azért reánk nézve a húsvét s a föl
támadás s a megdicsőülés is csak egyet 
nycmatékoz, azt, hogy tanuljatok meg 
Krisztus szerint élni.

Éhez a krisztusi élethez ért azonban 
legkevesebbet az ember. Hervadni, hal
dokolni tud, — tud öngyilkosnak is lenni 
— tud életet vesztegetni, pazarolni és 
elveszteni, — tudja az élet forrásait ki
apasztani; töri, gyöngíti az életet önma
gában s gyermekeiben; de hol van az a 
magas értelmi s erkölcsi kultúra, mely 
az élni-tudás kultúrája lesz?

Gondolom, hogy az ilyen kultúra csak 
az Isten kegyelméből, s nem az ember 
erejéből való!

Ezt pedig azért gondolom, n:ert a fö
lényes, krisztusi életet nem adja meg 
a természet, azü nem alakítja ki tudo
mány, nem művészet; hanem a t̂ egyes- 
egyedíil az élet legmélyebb s legfölsége- 
sebb kapcsolatainak közvetlen megta
pasztalása, az Istennel való összekötte
tés s a vele való harmónia adhatja meg. 
Az életet ugyanis nem tudni, nem is 
nézni, hanem élni kell. A szép élethez 
a lelkiségnek oly foka kell, melyet csak 
Isten adhat. A lélek már itt a földön 
csodálatosan érvényesül; a telepátia, a 
hipnózis, a somnambulizmus bámulatba 
ejtő elhatalmasodásai a léleknek a dur
va, nyers anyaggal szemben. Krisztus 
föltámadása szintén arra utal, hogy 
mennyire képes a lélek átjárni s átszel- 
lemesíteni a testet s az'1 kell hinnünk, 
hogy ez valamikor a Krisztus életét élő 
lelkeknek közös sorsa lesz.

Azért legfőbb érdekünk egyre azt 
hangoztatja: tanuljunk élni, élni krisz- 
(usilag; vegyük mohó szívvel az élet csi
ráit, dolgozzunk magunkon az örök élet 
motívumai szerint, hogy azután testünk
re is kiáradjon.

A természet e részben ugyancsak sza
bad kezet ad, s ránk bízza s sürgeti az 
élet kialakííását. Minden állatnak meg
adta az élni tudást, csak az embernek 
nem. Élni tud a rózsa, a liliom, élni a 
madár az ágon, a hal a vízben; csak az 
ember nem tud élni. Ö az egyetlen kon- 
tára az életnek; csak ő élhet oktalanul, 
természe'ellenesen s boldogtalanul. 13e 
élhet úgy is, hogy a természet határain 
túl is érvényesülhet, s ez az élettudás 
az igazi kultúra, melyet csak az a Mes
ter adhal, aki a lelket világ- s halál
fölényessé teheti.

Ezt a műveltséget a tudomány egyma
gában nem adhatja. Jóllehet problémái
val főleg manapság rendkívül ingerli az 
élet energiáit s a géniusz találmányai 
néha reményt ébresztenek az iránt, hogy 
a tudomány megadja az erős élet-tudást. 
Hiszen lehetetlennek vélt dolgok válnak 
lehetővé s amire azelőtt gondolni nem 
mertünk, azt rohamosan váltják valóra. 
A szárazföldet s a tengert már elfog
laltuk, s most már a levegőóceán birtok
lására óhajtczunk; akik eddig sóvár 
szemmel néztük a madarak cikkázó re
pülését, ma már versenyre készülünk 
kelni velük. Igazán még tegnap volt s 
máris, mintha nagyon régen lett volna, 
mikor még csak próbálkoztunk a levegő 
szeszélyeivel s mára kelve kormányoz- 
hatóvá tettük a léghajót s motoraink ere
jével szárnyrakelesztjük repülőgépein
ket. így vagyunk mindenütt, ahol vala
mit érteni s konstruálni kell; csak egy 
irányban törpíilünk s gyöngülünk, az 
erős, lelkes, hívő, bízó élet mezején; ott 
elhagy az erő, a fortély, a leleményes
ség; önlelkén nem válik be az ember ala
kító keze!

A művészettel sem mehetünk sokra 
az éle! alakítása s fölényes kiemelése 
körül. Hisz igaz, hogy a művészet 
ugyancsak az élet mélyeiből s a géniusz 
érthetetlen forrásaiból fakad; igaz, hogy 
nagy müveket teremt, mert nemcsak esz
méket, de hangulatokat is öltöztet kőbe,

vasba; látjuk, hogy álszellemíti az érzé
kit s .a  szépség kultuszát terjeszti; sőt 
többet mondok: kimélyíti a lelket s tisz
ta, nemes érzéseket is közölhet: de 
mindkettőnek, a tudománynak ép úgy, 
mint a művészetnek az a jellege, hogy 
ha közöl is gondolatokat az egyik s ér
zéseket a másik, de az embert tulaj don- 
képeni akcióra, önművelésre, önneme
sítésre nem igen indítja. A tudomány 
eltölti az észt, a művészet az érzést, de 
inkább bámulókká nevel, kik az ész s a 
művészet héroszait ünneplik s müveiké' 
csodálják. Sem tudomány, sem művészet 
nem fordítja a figyelmet önlelkünkre 
azzal a gonddal s vággyal, hogy itt men
teni, javítani, üdvözíteni kell; sem tu
domány, sem művészet nem állít bele 
abba a fáradságos, babráló munkába, 
mely a lelket gyomlálja, javítgatja s tü
relemmel kezeli; sem tudomány, sem 
művészet nem adja meg azt a nagyra
becsülést az erkölcsi javak iránt, mely 
áldozatokat tud hozni nap- és évszámba. 
Legjobb esé'ben „Nachempfinderek" le
szünk, akik az élet eredetiségére önma
gukban rá nem nyitottak s az élet igaz 
értékeit föl nem találták.

Az élet művészete csak az erkölcsi vi
lágnak kiépítése lehet. Nekünk magunk
nak kell a jóságot önmagunkban átél
nünk. Azt nem tudni, azt nem nézni 
hanem élni kell; nekünk kell azt átél
nünk. Ez nem külsőséges, a lelket csak 
átmenetileg érintő adat, vagy benyomás; 
hanem a lélek legbensőbb kincse s az 
élei tartalma. Ismereteket a tudás köz
vetít, esztétikai eseményeket s hangula
tokat a művészet, de a lelki, konkrét va
lóságot, az élet belső tartalmát, azt az 
erkölcs s a hit adja. Ez az a mi világunk 
melyet mi építünk, mi alakítunk; világ, 
mely ami felelőségünkre lett. mely álta
lunk lett s mely alá ezt kell írni: opus 
meum!

Hol járnak az erős, szép élet e mű
vészei? Ezeket az Isten sugalmazza; a 
hit ad nekik intuíciókat. Krisztus a mó
déi jük, akitől való az életalakító erő is. 
Ezt az erős, szép, nemes életet mindnvá- 
junknak kell alakítanunk, nemcsak a hé
roszoknak; mindenkinek, ki nem testből 
s vérből csak, hanem Istenből is szüle
tik, kit a Lélek tanít, és vezet.
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A letiprott M agyarország
(1849—1867.)

Haynau.
ír la: Kornai István.

(A bécsi udvari titkos levéltár és ma
gyarországi levéltárak anyagának fel- 

használásával.)
IX.

Tárgyilagosan kell megállapítani, hogy 
végeredményben az akkori időben az 
európai szabadságmozgalmakban a pol
gárjogokkal, a forradalmi törekvéseket 
túrképes nemzetek fejlődése, tehát az 
emberiség haladása érdekében a zsidók 
előnyös és szükségszerű szerepet töltöt
tek be.

Igaz ugyan, hogy azokban az országok
ban, ahol nem rendelkeztek egyenlő pol
gárjogokkal, a forradalmi törekvéseket 
elsősorban azért támogatnák, sőt gyak
ran irányították is, mert a maguk sza
badságát és érvényesülési lehetőségét 
akarták kivívni. Ez azonban mit sem vun 
le azokból az érdemekből, melyeket 
egyes nemzetek felszabadítása, vagy na
gyobb hatalma érdekében kifejtett mü- 
ködésökkel szereztek. E ténykedések a 
sajtóban, egyes társadalmi szervezetek
ben, némely szabadkőműves páholyban, 
a nemzetközi pénzpolitikában, kikeresz
telkedett előkelő tagjaik útján a kormá
nyokban, pénzügyminiszteri (Cremieux). 
vagy külügyminiszteri (D'Israeli) hatás
körökben és általában a nemzetközi vi
szonylatokban nyilvánul’ak meg.

így ők is segitellck Franciaországban 
megbuktatni a félig autokratikus Lajos 
Fülöp uralmát. Támogatták az egységes 
Németország kivívására irányuló forra
dalmi törekvéseke!. A német egységért 
vívott küzdelmek során csak Beck Ká
roly nevét említjük meg, aki Magyaror
szágon vezérletet, Baján, Tóth Kálmán 
szülővárosában és mint orvostanhallgató 
Bécsbe került, hol hamarosan megismer- 
kedet' a bécsi német, zsidó demokrata 
körök íróival és politikusaival, majd 
ezeknek révén Németország számos elő
kelő emberével és hamarosan a demo
kratikus német egység egyik elsőrangú

forradalmi költője lett, átpártolt a né
metekhez, hogy nagyobb arányokban 
szolgálhassa az európai szabadság ügyét. 
Beck később már mint híres költő Pesten 
Petőfivel is megismerkedett, itt igyeke
zett megnyerni őt az egyetemes európai 
szabadságtörekvések számára. De Petőfi 
a világszabadságot nem oly nemzetközi 
módom képzelte el, mint a renegáttá vált 
Beck és nem is lépett vele szorosabb ba
rátságba. Beck ez alkalommal hagyta ott 
zsidó vallását és a protestáns hitre tért.

De viszont meg kell állapíláni a leg
több forradalmár hajlamú nevesebb zsi
dó íróról, újságíróról, politikusról, diplo
matáról azt a tényt, hogy ahol a kisebb 
nemzetek ügye a hóditni vágyó nagyobb 
nemzetek érdekével ellenkezett, ott faji- 
ságuk és személyiségük nagyobb arányú 
érvényesítése végett inkább a nagyobb 
hatalom mellé állottak és néha e kisebb 
nemzetek ellen fordultak.

Előttük például az európai szabadság 
ügye részben egyezett a protestáns né
met nemzet teljes szabadságának, egy
séges birodalommá válhatásának és hó- 
díteképességének nagy gondolatával. Hi
szen még a franciák közül már a francia 
forradalom előtt az enciklopedis'ák ko
rában maga Voltair is megengedhetőnek 
tartotta azt, hogy Nagy Frigyest, a nagy 
porosz protestáns királyt támogassa ha
talmas elméjével a felvilágosodás szol
gálatában, Az akkor új erőre kapott né
met szabadkőművességnek, melynek élén 
a lángeszű fejedelem állott, filozófiai 
tartalmat részben ő ado't, aki Fichtével 
és a szintén magyarországi születésű 
Fesslerrel rövid ideig együtt működött a 
felvilágosodás érdekében. Igv munkálko
dott együtt a nagy néme' költő, Lessing 
ís, — aki a zsidóság antológiájaként meg
írta p ,.Bölcs Náthám“-t, — a többi kö
zött Mendelsohnnal, a híres német zsi
dó íróval, aki a potsdami udvarban is 
gyakran megfordult.

A zsidók egy része a nagyobb érvénye
sülés lehetőségét látta a szabad gondol
kodó német törekvések keretében, amc. 
lyek a 19. század közepe táján már elég 
széles területeket töltö'tek be.

A zsidóság, mint élénk keleti faj a maga 
gyors tanulékonyságával, nagy szorgal
mával és a mainál ugyan kisebb, de már

akkor is jelentős forradalmi természeté
vel az európai nagy mozgalmaknak élte'ö 
forrása volt.

Az azután a dolgok természetével járt, 
hogy ez a lekvár némely országban túl
ságos bőséggel vegyült a tésztába, 
amelytől bizony az nyúlóssá vált. De 
ahol a szakácsok gondos szeme őrkö
dött, ott csak annyi volt belőle, amennyi 
a tészta megdagadásához szükséges 
volt. Erős, egészséges nemzetek 
mint ma is — akkor is meg tudták fé
kezni a túlzó hajlamokat. Kisebb és 
nem eléggé egységes nemzetek, kü
lönösen, ha erős hódító nemzetek út
jában állottak, — erre kevósbbé voltak 
képesek és éppen ezért meg is sínylet
ték a gyengeségükből eredő súlyos kö
vetkezményeket.

Meg kell jegyezni, hogy a szabadság- 
mozgalmakban részt vett zsidóság so
raiban nemcsak a zsidók és a meggyő
ződésből, vagy kényszerűségből kike- 
resztelkedetÜ foglaltak helyet, hanem 
azok az előkelő származású félvér zsi
dók is, akik akár törvényes, akár tör
vénytelen ágyból származtak, magas 
állásukrál, nevezetes összeköttetések
nél fogva fontos állásokat töl'öttek be. 
Ezek természetszerűen félvér eredetük
nél fogva úgy a keresztény, mint a 
zsidó összeköttetéseiket felhasználhat
lak. Már pedig aki magas befolyással 
rendelkezik, nagy hatalmat tud gyako
rolni, az éppen még nagyobb hatalma 
érdekében nem tanúsítana okos eljárást, 
ha mind a két irányú összeköttetéseit 
kihasználatlanul hagyná.

Amint a 48-as februári forradalom 
győzelmével Cremiaux, a zsidó eredetű 
francia pénzügyminiszter a maga nagy 
hatalmát a Rotschildok és a zsidók más 
pénzügyi főembercinek támogatására 
használta föl. éppen úgy DTsraeli, a ké
sőbbi lord Beacousfield, angol külügy
miniszter is úgy igyekezett irányítani 
Anglia külpolitikáját, Európa diplomá
ciáját és forradalmi mozgalmait, hogy 
abból necsak Angliának és az akkor 
vele érdekközösségben levő protestáns 
németség ügyét szolgálja, hanem mind
ezzel az Európa államaiban élő zsidók 
polgári szabadságát és jólétét is előmoz
dítsa. (Folytatjuk.)
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A. keleti kérdés
mcigyar«török irányadásai

Irta: Dr. Dömötör Mihály, v. belügyminiszter, a Magyar-török társaság ügyv. elnöke.
Hiábavaló volt a magyar élni- 

ul<arás minden megnyilvánulása, 
azt Becsben semmibe sem vették, 
mert ott dogma volt, hogy a leg
jobb politika az, ami a magya
roknak árt. Pedig Kossuth Lajos 
megkapóan jósolta meg ennek a 
politikának a következményeit, 
midőn ezeket ír ja : „Az orosz nyo
más által megbomlasztott török bi
rodalom szláv népei nem lennének 
szabad nemzetek, hanem lennének 
orosz eszközök, lennének orosz 
szolgák, lennének a boa conslríetor 
farka, amellyel az minket körui- 
szorít." „A keleti kérdés írja
csodálatos előrelátással — olyan 
kérdés, mely miatt egy világ lóg 
vérben állani.

IV.
A balkán háború

Miként egyik bűn szüli a mási
kat, a fenti végzetes hibát a kép
telen cselekedetek egész sorozata 
követte. A berlini kongresszus ki- 
tessékelte az oroszt a Balkánról, 
a Ballplatz diplomáciája ismét 
visszahozza a veszedelmes ellen- 
lelet. Hihetetlen, de tény, hogy 
Kálnoky közös külügyminiszter 
volt az, oki az oroszoknak a Bal
kán ügyeibe való újabb beleszó
lási jogát nemcsak tűrte, hanem 
annak írásbafoglalását is előmozdí
totta. Már pétervári nagykövet ko
rában a német, orosz és osztrák 
császár szövetségének az előkészí
tésében buzgólkodotl, mely szövet
ség 1881-ben létre is jött, majd ké
sőbb meg is hosszabbíttatott. Eb
ben a szövetségben a nároin csá
szár kötelezi magát, hogy minden 
balkán kérdésben csak közös 
egyetértéssel fog eljárni. így lehat 
Oroszországnak Kálnoky jóvoltá
ból szerződéses joga keletkezett a 
Balkán ügyeibe beleszólni s any- 
nyira élt is ezzel a jogával, hogy 
a szerződés csakhamar felbomlott 
s Oroszországgal majdnem hábo
rúra került a sor, ami annál ve
szélyesebb volt, mert Bismarck 
ugyanakkor Ausztria háta mögött 
titkos szerződést kötött az orosz- 
szál. Szóval a három császár szövet
sége csakhamar felbomlott, de a 
szerződés alapján a. Balkánra be
tolakodott orosz ügynökök propa
gandája ott maradt.

A korlátolt cs üres koponyá
kat nem csak ítéletük ferdesége és 
tudásuk fogyatékossága, hanem *  
képzelő és konvbinativ tehetség 
teljes hiánya is jellemzi. Ezért ra
gaszkodnak a meglevőhöz, még ak
kor is, ha az kézzelfoghatóan rósz, 
mert képtelenek annak helyébe 
valami jobbat tenni. A hármas szö
vetség természetellenes alakulat 
volt, meri ellentétes faji, nemzeti 
cs történelmi erőknek volt a meg
tagadása. Csak azért is ragaszkod
nak hozzá. Ámde mig Kálnoky 
utódja Goluchovszki és német tár
sa Bülow a hármas szövetség su

báján elpihenve szépen elszendc- 
redtek, a többi állam lázas mun
kához látott. Bármennyit toldoz
ták, lukas suba volt már 1896-ban 
ez a hármas szövetség, mert ebben 
az évben jelenti be Olaszország 
úgy Becsben, mint Berlinben, hogy 
ha Francia- és Angolország együt
tesen támadnák meg Németorszá
got, a hármasszövetségi szerződést 
magára nézve kötelezőnek nem tart
ja. A krétai kérdésben Olaszország 
már elhajlik a központi hatalmak
tól s 1906-ban az algecirasi kon
ferencián már egész nyíltan a nyu
gati nagyhatalmak mellé áll. Ab
ban az időben a vak is láthatta, 
hogy a török birodalom területi cs 
politikai érinlhetctlensége a mon
archia létérdeke. Csak Golu- 
zchovski nem látott semmit, ha
nem részt vett a nagyhatalmaknak 
Törökország ellen irányuló minden 
erőszakosságában, minők a krétai 
kaland is a többi flotta tüntetés. 
Képes volt hozzájárulni ahhoz, 
hogy a görögökkel szemben győz
tes törököt megfosszák győzelme 
gyümölcseitől és hogy Kréta szige
tét a töröktől elragadják és rádup
lázva elődjei hibáira képes volt 
1903-ban megkötni az oroszokkal 
a Törökország ellen irányuló 
hogy az orosz-japán háborút fei- 
mürzstagi egyezményt, ahelyett, 
használva az orosz aknamunkának 
a Balkánon véget vetett volna.

A török birodalom megcsonkí
tása által oly határtalan könnyel
műséggel felidézett szellemek: «z 
orosz befolyás megerősödése, n 
pánszláv izgatás, a délszláv irre
denta vészt jóslóan kezdtek testet 
ölteni. Siettette a veszedelem kö
zeledtét a Ballplatz iigyeíogyott- 
sága, mely saját tényeivel állít tor
laszokat kitűzött céljai útjába, a 
mennyiben azokat a balkán álla
mokat is ellenségévé tette, ame
lyeket a török rovására segített 
talpraállítani. A pilseni Skoda 
ágyúgyár silány gyártmányainak 
Szerbia részéről történt mellőzése 
miatt Szerbiával kezdett vámhá- 
ború ennek jellemző példája.

Goluchovszki utódja báró 
Aerenthal Lexa lett, aki péter
vári követ korában >az oroszok 
győzelmét jósolgatta cs Oroszor
szág szilárd belpolitikai helyzeté
ről küldözgetett hamis jelentése
ket Bécsibe. Más országban az 
ilyen követet visszahívják, ámde a 
monarchiában ez a kinevezés tel
jesen érthető, mert szükségszerű 
velejárója volt annak a ziillési fo
lyamatnak, amelynek. egyik ismer
tető jele a >selectio in pessimum. 
Ahol a vezető körök hamisan gon
dolkodnak, ott az ítélőképesség 
igazolt ferdesége nem hátrány, ha
nem az egyéni érvényesülés bizto
sítéka. Mindjárt első tájékozódási 
kísérlete a korszellemnek és az 
európai népeket mozgató öröknek 
teljes félreismerése volt. Mindjárt 
hivatalba lépése legelején Orosz

országgal próbált barátkozni, ahol 
akkor a pánszláv nacionalizmus 
hullámai toronymagasan jártak s 
így Oroszország a sok szlávlakta 
monarchiára nézve soha meg nem 
békíthetö ősellenséget jelentett. A 
visszautasítás, amelyben részesült, 
komoly figyelmeztetés volt, hogy 
Oroszország hatalmi törekvései <i 
Balkánon kiújultak. Ilyen helyzet
ben a történetesen ugyanekkor je
lentkező angol közeledést kel 
kézzel kellett volna megragadni. 
Ámde Ferencz József az 19uS 
augusztus havában nála jelentkező 
VII. Eduárd angol király barátsá
gos közeledését kereken elutasí
totta. A visszautasítás állítólag 
Németországra való tekintettel 
történt, amely ezt azzal hálálta 
meg, hogy 1910-ben a monarchia 
háta mögött a nevezett kormány az 
oroszokkal megkötötte a potsdami 
egyezményt.

Aehrenthal, noha elődjei kárán 
megtanulhatta volna, hogy a Bal
kán ügyekben óvakodjék a rögtön
zésektől, 1908 elején minden dip
lomáciai előkészítés nélkül és anél
kül, hogy a monarchia két álla
mának miniszterelnökeit megkér
dezte volna, azzal a bejelentéssel 
lepte meg a nagyhatalmakat, hogy 
a Sandschakon vasutat fog építeni. 
Minthogy Oroszország szövetsége
seivel együtt nagy lármát csapott, 
Németország és Itália pedig fagyos 
nyugalommal nézték az Aehren
thal elleni rohamot és mivel' utó
lag kiderült, hogy a vasútépítési 
terv pénzügyileg is keresztülvihe- 
tetlen, Aehrenthal hamarosan elej
tette meggondolatlan lenvét. Ha 
máshol a külügyminiszter ilyen far
sangi tréfának is beillő kudarccal 
teszi magát és az országot nevet
ségessé, azt a közvélemény felhá
borodásának. az ereje elsöpörné n 
helyéről. Ámde közvélemény ebben 
a monarchiában már csak kevert 
faji összetétele miatt nem létezett 
soha.

Aehrenthal csakhamar az előD- 
binél sokkal nagyobb mérvű rög
tönzéssel lepte meg az ámuló vilá
got. 1908-ban volt hatvanadik évfor
dulója az olmützi (álllajmcsínynck, 
amelynek segélyével I. Ferencz 
József Ausztria császárja lön. A 
monarchia byzantinikus körei ezt 
az évfordulót valami különös céco- 
val kívánták megünnepelni. Az al
kalmi ajándék, Bosznia és Herce
govina annexiiója volt, melyet 
Aehrenthal 1908 október 5-én az 
egész világnak hivatalosan beje
lentett.

Az annexióból kifolyólag Aeh- 
renthalt a császár grófi rangra 
emelte. Pedig ez az annexió a 
monarchiára nézve súlyos anyagi 
és erkölcsi kárral járt, ámde ezt a 
mértékadó körök szolgalclkü vi
lágában senki sem merto észre
venni. A megszállás helyébe lépő 
bekebelezés sem jelentett előnyt, 
mert a megszállás a berlini kon

gresszus signatarius hatalmat ál
tal elismert birtokállapot volt, míg 
a bekebelezés a szerződés megsze
gésével járó csupán a nyers erő
szakra támaszkodó hatalmi állapo
tot jelentett, amelyet, miként az 
csakhamar be is következett bár
mely erősebb nyers erő halonua 
dönthetett.

Az annexió legnagyobb teher
tétele, hogy az volt az a kavics, 
mely mozgásba hozta a világhá
ború lavináját. Törökország hatal
mi súlyának megingatása más ha
talmak étvágyat is felkeltette, hi
szen az annexió egyenesen biz
tató példa volt arra, hogy miként 
lehet a jogot nyers erőszakkal ha
lomra dönteni. A beteg emberről 
és a haldokló Izlamról szóló me
sék ismét forgalomba jöttek. Külö
nösen a kis balkán államokat kész
tette ez sietségre, nehogy az osz
tozkodásnál elkéssenek. Izwolski 
személyében Oroszorzág ujatMi 
Ignatiewre tett szert, ö volt az, 
aki rögtön felismerte a balkán ál
lamok fentemlített hajlamait és ki
vált Szerbiának készségét, misze
rint a bécsi Ballplatz fojtogató po
litikája miatt előállott kényszer- 
helyzetében kész megbékülni bol
gár és montenegrói szomszédjaival, 
akiknek révén utat nyert a ten
gerhez, amelytől Aehrenthal elzár
ta. A felismerést nyomban követte 
a cselekvés s Izvolszíki már 1908 
végén hozzáfogott a balkán szövet
ség létrehozásához. Orosz védnök
ség alatt 1912 március 13-án mint 
első fecske jön létre a szerb-bol
gár szövetségi szerződés, amelyhez 
a nyár ifolyaimán Montenegró és 
Görögország is csatlakoztak. En
nek a szövetségnek az éle most 
már nemcsak Törökország, hanem 
az osztrák-magyar monarchia ellen 
is irányul. Kossuth Lajos 1878-iki 
jóslata kezdett beteljesedni.

A bolgárrszerb megegyezésről 
szóló örömhírt 1912 ápril 1-én 
Oroszország siet Franciaországgal 
bizalmasan közölni, ahol azonban 
azt ópenscggel nem fogadták 
örömmel, sőt az orosz diplomáciá
nak ez a legújabb sikere egyene
sem megdöbbenést keltett annyival 
is inkább, mert Poincarré még a fent 
említett kölés előtt 1912 márc. 14-én 
figyelmeztette Izwolskit az orosz 
külügyminiszternek arra az ígére
tére, hogy az orosz-kormány a Ke
leten Franciaország előzetes érte
sítése nélkül semmiféle állalkozás- 
ba nem bocsájtkozhatik. „Már 
most figyelmeztetem mondá ek
kor Poincarré Izvolskinak, hogy 
Franciaország hagyományos keleti 
politikájához, vagyis az Ozmán b** 
rodalom sértetlenségéhez és a bal
kán statusquóhoz ragaszkodik.



A majomper
Hetekig tartott a nagy per 
S folyt a vita nyakra-főre:
Hogy majomtól származunk-e,
S mi lehet az ember őse!?
Késhegyig ment az ádáz harc, — 
Arról beszélt férfi, gyermek, —
Az Állatkert ketrecének 
Lakói is felfigyeltek . . .

Előjött a bűnös vádlott 
Szuronyok közt — szégyenkezve — 
,.Hálátlan kor" —? azt mormolta 
És dörmögött, mint a medve . . .
S hálátlan kor ez valóban,
Meghalt benne az Igazság —
Az érdemel kellőképen 
S illő módon nem méltatják . .

Mert a tisztelt professzornak 
Nagy-nagy érdemei vannak:
Nebulói közül százan 
És százan a fákon laknak . . .
Egész generációkat 
Nevelt naggyá fokról-fokra,
S tanított meg különféle 
Boszorkányos ugrásokra . . .

Megmutatta, hogy kell állni,
Hogy kell ülni s lehasalni,
Diót törni, vakarózni,
Hizelkcdőn talpat nyalni, —

Hogy kell vidám képet vágni,
Hogy kel! nézni meghatódva 
És hogyan kell szeretni is —
Uram bocsáss majom-módra . . ,

Felvonultak védők, vádlók,
S a bölcs bíró — szürkés fővel, 
Juszticia istenasszony 
Irtózatos serpenyővel...
Tengernyi nép csődül! össze, 
Mindenkinek akadt dolga , .  .
Ember- s majomtanúk jöttek 
Végheletlcn, hosszú sorba . . .

Perbeszédek hangzottak cl —
Hulltak érvek s ellenérvek:
Majmok voltunk! . . . Dehogy voltunk, 
Hiszen Ádám s Éva é lle k !... 
Mindegyik fél az igazát 
Védte elszánt akarattal —
Közbe — olt fent — Darwin atya 
Tiltakozott bősz haraggal , .

És ez így folyt napról-napra —
Talán máig is még folyna,
Ha hirtelen, véletlenül 
Nagy csoda nem történt volna:
A terembe sötétség lön,
Érthetetlen csoda támadt:

Egy szellemhang szólt dörögve,
S vetett véget a vitának:

— Ember! küzködésed: meddő,
S mindhiába is akarnád —
Soha-soha nem dönlöd el
A „Hit" és a „Tudás" harcát. . .
Vitád üres szócséplés csak,
S a nótának az a vége:
Nem tekinthetsz soha-soha 
A teremtés műhelyébe! . . .

— Soha, soha nem tudod meg:
Mikor leltünk, miből lettünk;
Porból-e, vagy napsugárból,
Formálták-e gyarló testünk!?
Az ős-titkot, az ős-rejtélyt 
Véges ésszel meg nem oldod, —
Nézz az égre, csillagokra,
S érezd törpe féreg-voltod! . . .

E szavakra — nagy tüzkéve 
Csillant-villant ál a termen,
S boldog sejtés futott végig 
A kétkedő ember-leiken . . .
S mint Hóreb-hegy csipkebokra 
Vetett lobot lánggal égve:
A termelő Ős-Igének 
Múlhatatlan, örök fénye . . .

V ályi N agy G éza

Az én dalom
— G azdag

Ne szánjatok, amiért tán 
Semmim sincs a világon.
Legyen másnak pénze, lova,
Palotája — nem bánom.
Énnekem meg ne legyen más,
Csak párom, ki elvegyen —
S boldogságunk gyümölcséből 
Szép virágszál: gyermekem!

Szánjátok azt, aki dús, de 
Nincsen neki senkije.
Csókos ajkú párja helyett 
Hideg kincs a mindene, 
ökre, lova s más jószága
Sokkal több van, mint elég _
De nem öleli keblére 
Legszebb kincsét: gyermekét!

szegénység. —

Legyen másnak ezer hordó 
Bora olyan, mint a vér:
Az én párom ölelése 
Minden bornál többet ér. 
Csengjen-bongjon másnál a kincs 
S legyen arany a vetés:
Pénzcsengésnél szebb csengés az 
Édes gyermeknevetés!

Más irigyli, én meg szánom 
A kincshasú különcöt.
Boldogságunk csókfájáról 
Tépem én a gyümölcsöt.
Más parkját, más rózsakertiét 
Irigyelje a világ —
Nekem a szép gyermekarcon 
Nyílik a legszebb virág!

B erzsen y i G izella .

Interieur
Magányos, árva, hűvös este . . .

A hold fénye hűlt a Ikerevetre.
Kényelmes paimlag, ratja sok párna 
Közltü'k egy asszony hancuiroz játszva,

— Valaki jön ma . . . Valakit vár ma . .

Magányos, árva, hűvös éjjel . . .

Egy kis zsebkendőt most téptek széjjel.
A hajnal mindjárt az ablakon kopog:
„Én megjöttem . . .  Én itt vagyok" . • •

— Az asszony hallkan, fájón, felzokog . .

Bozzay Margit,



Turáni elemek Egyptom ős vallásában
Irta : Handay Sándor.

Ugyanez az átalakulás ment 
végbe az indusoknál is, ahol az 
égboltozat: Varunas, (melyből a 
görög Uranos lett) később Indra- 
nak a Napistennek adja át a hatal
mat. Még későbbi folyamat után 
pedig szétválnak. A legősibb Rig- 
védában azonban még egyek. A 
Nap tehát még Chinában is az ég 
istenét jelentette s a császárt meg
illető cím a Menny fia a keleti né
pek Nap fia címével volt azonos 
s ezt az egyptomiak a pliáráók 
islenilésében teljesen analóg alkal
mazták, A pháráóban. Ra fiát, föl
di képmását tekintették.

Theophylactus Simacotta mond
ja: a turkok, — vagyis magyarok
— tisztelték az eget, vizet, földet. 
Tudjuk, a mongolok Tengri név 
alatt, a tunguzok Buga név alatt 
ma is imádják a mennyet. S a 
Herodotos által följegyzett skytha 
istenek között is ott találjuk Pa- 
paiost, az eget s a vele egyenran
gú Oitosyrost( vagy másként Na
pot,

A szicliai Diodorus pedig föl
jegyzett egy őskori skytha mondát, 
mely szerint a Föld egy halban 
végződő nőt szült, akinek az ég 
istenétől egy Skythes nevű fia lett. 
Ennek utódai között aztán két 
testvér: Pálos és Napes fölosztván 
maguk között a birodalmat, két 
nemzetre szakadtak: a Pálok és 
Napok nemzetére. Dr. Fay Elek 
a Pálokat a palócokra magyarázza, 
míg a Napokat a velünk rokon na- 
bateusokban, de főleg az egyp- 
tomi husiták vagy ethiopokban 
látja, kiknek állama Nap vagy 
Napata nevet viselt.

Ha már most az egyptomiak 
Helopolisi-thebai tanját vizsgál
juk, akkor az isteni geneológia a 
következőkben alakul ki:

Egyptom első pháráoja: Ra — 
Nap.

Egyptom második pháráoja: Su
— Levegő.

Egyptom harmadik pháráoja: 
Keb — Föld.

Egyptom negyedik pháráoja: 
Osiris — újra a Nap.

Egyptom ötödik pháráoja: Isis
— Istenek anyja,

Egyptom hatodik pháráoja: Set
— a nagy forróság, a vihar, pusz
tulás istene.

Egyptom hetedik pháráoja: llo- 
rus 'Tavaszi Nap.

Későbbi tradíció szerint még Ra- 
nak is volt előde; Ptah, a 'niemphisi 
világtcrcinlő. Ez utóbbi azonban 
theologikus pótlás. Egybevetve az 
elmondottakat Herodotos skytha 
isteneivel: Tahiti — Tüz( Papa-
ios — Ég, Apia — Föld, Oitosyros
— Nap, Thamimasadas — Viz 
_  azt találjuk, hogy a Nap, Ég 
vagy Levegő, Föld az első három 
legősibb alakulás az egyptomiak- 
nál, mi a skytha vallással azonos. 
A Tüzet és Vizet viszont világte- 
reintési mondájukban találjuk 
meg: Ptah az östüz és Neith az 
ösanyag képében, mely utóbbi ma
gában rejti az ősvizet (Nunnut) is. 
Nunnu egyébként Ra szülője. A 
tengerből kikelő sumir napot sim- 
bolizálja. Ez az öt istenség volna 
tehát a Tűz, Ég, Föld, Nap, Viz az 
egyptomi vallás turáni magva, 
mely köré a későbbi istenek cso
portosultak.

Az isteni geneológia IV. phá- 
ráoja: Oriris, szintén turári hatás 
alatt, de később keletkezik akkor, 
midőn Babylonból átveszik a su- 
mir-ba'byloni csillagimádást. Hogy 
ennek nagyon korán kellett meg
történni, Khnuni-hotep Bcni-Hasz- 
szánban talált szikla sírja tanú
sítja, melyen a Kr. E. XX. szd - 
hói származó naptárt leltek, mi 
a csillagpályák ismeretét feltéte
lezi.

így lesz azután Isisből a Venus 
és sirius csillag, mely utóbbi a 
Nílus dagályát idézi elő. így kerül 
az Ápisbika szarvai közé a Hold; 
Osiris megtestesülése a Jupiter, 
Horusé a Saturnus, Raé a Mars, 
Seté a Mercur stb. csillagok.

Szóval az őshazából hozott ter- 
mészetvallás, az ősihaza későbbi 
befolyása alapján astrális vallásá 
fejlődik s a sémi monotheizmus- 
sal érintkezve csakhamar mind.

egyre elvontabb, philozófikus jel
leget ölt.

Különösen érvényesül ez az ál
lítás a papi várna uralomra jutá
sával, midőn a papi vallás hatal
mas lendületet kap az intenzív el
mélkedések által, míg a népies 
vallás egyre lejjebb sülyed asze
rint, amily fokban történik a benn
szülöttekkel való keveredés.

Egyrészt tehát a Nap vallása 
fölfelé vei, az egy Isten imádat 
felé, a másik oldalon pedig vallá
suk a fetisizmus által állatimádattá 
fajul. Ezt a bántó ellentétet igye
kezett a mythológia — úgy ahogy 
tudta — kiegyenlíteni. Mindjárt 
tegyük hozzá — elnézéssel, ki
egyezéssel. Hasonlatosan a katho- 
likus Egyházkép-, szobor-, csoda
tévő helyek kultusához, mi a bál
ványimádás maradványa.

Előbb említettem, hogy a papi 
várna vitte előre a vallás ügyét. 
Ezt, valamint a lélekvándorlás el
méletét a tudósok úgy szeretik fel
tüntetni, mintha az egyptomiak azt 
az indektöl vetői vették volna át. 
Lehet, nincs kizárva, hogy a su- 
mir-turáni betelepedőkkel indusok 
is jöttek egyptomba. De ha az ind 
várna rendszert tekintjük, mely 
három részre tagozódik: 1. brami- 
nok, 2. katonák, 3. váiszja, földmí
vesek, iparosok és kereskedők 
várnájára, valamint az ezeken kí
vül álló szudrák, vagy rabszolgák 
tömegére, akkor azt Iájuk: ez a 
kasztberendezkedés nemcsak «z 
egyptoiniáknál és indeknél, de 
mindenhol kialakult, — legföljebb 
nem olyan mereven, mint éppen 
az indusoknál, -  s fájdalom meg 
napjainkban is tartja magát.

A lélekvándorlás tana már sok
kal fontosabb érv az indhatás mel
lett, mert a turáni vallásokban, 
nyomára eddig tényleg nem lel
hetünk.

A turáni tcrmészetistcnscgekből 
álló Olympus körül helyezkedik 
aztán az istenek végtelen sokasága 
el, kik az örökös harcban álló 
Egyptomban, az uj és újabb né
pek beolvadása által, folyton sza

porodnak. Az az egy bizonyos, 
hogy ezne istenek fölött az ural
mat Ra a Nap mindig megtartotta, 
még akkor is midőn Amunt teszik 
a már kifejlett theologiai vallás 
fejévé, aki kénytelen Amon-Ra 
nevel fölvenni, hogy uralmát biz- 
sitsa. A pliáráók inagasztoló cime 
örökre a ,,Nap“ vagy a ,;Nap fia" 
maradt.

„Te vagy az — mondja egy Ra- 
hoz szóló hymnus, — aki mindent 
teremt, ami sohasem volt, aki min
dent alkot, ami a mindenségben 
van."

Egyptom pantheonjában három 
istenkor alakult ki. Mylhologiája 
csak Ra, vagy Re, a későbbi Osi
ris csoportjának van evvel is bi
zonyítva, hogy a többi istenek 
puszta cosmikus fogalmak s nem 
a nép képzeletének, hanem a theo- 
lógiának szülöttei.

Bunsem e három istenkört így 
állította össze:

E lső  isten kor. 1. Amun, 2. Khem 
a természet istene, 3. Műt, 4. Knef, 
5. Seti vagy Sate, Knef neje, 6. 
Ptah, 7. Neith, 8. Ra, 9. Ptah. 
kettős alakjában másodszor, 10. 
Egy béka fejű istennő, mig i 1 
12--öt nem tudja megnevezni.

M ásod ik  isten k o r : 1. Khonsu 2. 
Thot, 3. Atmu, 4. Palit (Bubastis- 
ban) 5. Hathor, 6. Mau vagy Mu 
aki Ra fia s mint ilyen strucctollal 
ábrázoltatik, 7. Ma, Ra leánya, 8. 
Tefnu, 9. Muntu, Ra fia, karvaly 
fővel és a Nap tányérával ábrá
zolták, 10. Sevek az ombosi kro
kodil-isten, 11. Seb vagy Sevek, 
mint Idő, 12. Nutpe.

H arm ad ik  is ten k o r :  1. Osiris, 
mint az alvilág isten, 2. Osiris, 
mint a felvilág istene, 3. Isis, 4. 
Horus, 5. Seth, 6. Nephtis, 7. Anu- 
bis, 8. Harpocrates és még négy 
halál mentő.
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Rovatvezető: Pataky Béla:

Bár számítottunk rá, ezen. rovatunk
olvasóink között nagy érdeklődést fog 'kelteni, 
azonban számításunkban a legkellemesebben csa
lód tűnik, mert naponta tömegesen érkeznek 
leveleik ‘hozzánk, melyekben nemcsak azon örö
münket írják meg kedves olvasóink, hogy 
részükre ezen rovatot megnyitottuk, hanem le
veleket Küldenek analysálás céljából is.

Értesítjük olvasóinkat, hogy mindenkinek, kj 
a szelvényt beküldi, a kívánt jelige alatt fel
tétlenül teljesen ingyen írunlk jellemnajzot, 
azonban lapunk terjedelme nem engedi meg, 
hogy egy-egy írásról, egészen részletes, olda
lakra terjedő jellemzést írjunk, ezért csupán a 
legjellemzőbb karakter vonásokra térhetünk ki.

Azonban azok számára, kik részletes ana- 
lysisil óhajtanak, külön levélben, teljesen disz
krét választ küldünk megadott címre, vagy 
kívánt j'cilige alatt szerkesztőségünkben is át
vehetők az ily válaszok Azonban ez esetben 
kiérjük, hogy a szelvényen kívül 25.000 koro
nát vagy enn'eik megfelelő értékű le vél bélyeget 
is szíveskedjenek mellékelni.

Grafológus munkatársunk arra kéri még ol
vasóinkat, hogy analysálás céljából lehetőleg 
egy teljes levelet küldjenek és az tintával le
gyen megírva. Kérdésié ükét teljes őszin lescg- 
gel írják meg, ha nem saját, hanem ismerősük 
írását küldik, hogy mily szempontból vizs
gába meg az írást. Saját leveleiket pedig kéri 
— mivel ez nagyon fontos lássák el a ren
desen használt névaláírásaikkal.

Természetesen minden levelet teljesen disz
kréten kezelünk és mindre válaszolunk, de 
csak a beérkezés sorrendjében. Soron kívül csu
pán a  külön levelekre válaszolunk. Levelek 
szerkesztőségünkbe címzendők és a borítékon 
,,Grafológia" jelzéssel látandók el.

Az időrend szerint beérkezett levelekre ké
szült analysisckct a következőkben ismer
te tjük:

Pannónia: Erős, egészséges, körülbelül 30 
éves férfi írása, határozott, erős, szilárd .jellem, 
ki clllhatározásai és eéljai keresztülvitelében 
sokszor kíméletlen. Szépség, jóság, megértés, 
majdnem idegen fogalmaik a kikében. Valóséi, 
nüleg nőtlen, nincsenek barátai, zordon visz- 
szavonultságban él.

Tutuka; Intelligens, okos hölgy írása, ki 
azonban nem az eszével, hanem szivével 
gondolkodik. Érzelmei, benyomásai, elképze
lései adják számlára cselekedetének indító 
okait, ezért sokszor csalódik. Nem őszinte, 
nem enged magába láttatni, erősen egoista,

Kíváncsi. Levelében meglepő finomságról, 
ízlésről, művészi lendületről tanúskodnak belü- 
képzései, de a sorok fekvése vaialmi fájdal
mas csalódást, rezignációl árulnak el. 
Egészen bizonyosan valami nagy csalódása, 
bánata van. Elfojtott büszkeség, önérzet, na
gyol akarás, remény, de hirtelen erős csiig- 

' gedés árad soraiból. Ajánlom a meditációt és 
sok-sok erőt, hogy legközelebbi leveléből mar 
csak az Önben határozottan meglévő lelki 
szépségeik diadalra jutását olvassam ki a le
kötő, lenyűgöző — valószínűleg anyagi, co«- 
ládi okokból származó —• pessimismus fölött.

Bikfic: Szertelen, csapongó), szélsőséges,
gyenge kitartásai, gyenge akaratú fiatal leány 
írása, aki sem az Életet, sem dolgait nem ve
szi komolyan. Típusa a mai kor leányainak, 
a milyen ele a nagy városokban élnek. Kérem 
ne haragudjon az őszinte írásomért, de meg 
kell Írnom, hogy olyan „Garzon-lányok“-félc, 
könnyű, sőt (könnyelmű életet kedvelő, erősen 
erotikus.

Posta 75: Komoly, megbízható, szóval: kor
rekt férfi írása, kiiben azonban nem egyha
mar fedezhető feli az érték, mert nem tudja 
önmiaigát megmutatni, nincs készsége, képes- 
airra, hogy adminisztrálni tudná önmagát. Ké
pességeit nem tudja kifejteni, -mert nem ér
tik meg és nem méltányolják eléggé. A hiba 
azonban benne is van, mert nincs meg a kellő 
kitartása, energiája s főleg ökle, melyre 
sajnos — mai napság nagy szükség van. Jó 
indulatú, de tud egészen goromba is lenni.

Ilonka 23; Ezen pár sorból nem tudok so
kat (kiolvasni, pedig Magát bizonyosan nagyon 
érdekelné, mert bizony-bizony Éva leánya, 
tehát: kíváncsi, sőt nemének ezen jellemvo
nása különös erővel van meg kegyedben. De 
ezenkívül sok-solk jóság, kedvesség, szívme- 
lcgség, Biztosan látom Írásából, hogy még 
leány, igyekezzék férjhez menni, nagyon jé, 
hűséges feleség és anya lesz belőle. Pessimis- 
musát pedig kérem győzze le.

Herkules: No-no! Tapadó, nagy betűi tény
leg egy erős, drabális emberre jellemzőek, 
csakhogy lleérem más jelekből pedig azt lá
tom és egész határozottan állítom, hogy ezen 
félelmetes külső mögött egy gyáva s z í v  dobog. 
Nagyhangú, „fene-legény" lehet Ön, de csak 
alakjában és hangjában s nagyhangon 
hiszem — (hireszteli is ezt önmagáról, pedig

ez csak álarc s h-a valaki — talán külsőben 
nem is olyan - de bátor férfi még nagyobbat 
kiáltana, bizony Ön nagyon megijedne. Ez 
jellemző különben minden csekkedéit éré is. 
Nagy ‘hlévvel fog dolgaihoz, de nem kitartó, 
lelkesedő, de nem állandó. Nem őszinte, szí
nész, alahoslkodó ember, kire nem lehel szá
mítani, kiben nem lehet bízni.

Kislány: Gondolkozásában, élénk, nagyvo
nalú, átlagon felüli, cselekedeteiben 'hirtelen, 
elhamarkodott, szélsőséges mert, bár olvasott 
intelligens leány, erősen impulsiv természetű 
nem alkotta még ki pontos határozottsággal a 
célját, -akaratát lelkivilágát épen azért nagyon 
könnyen befolyásolható. Mivel nem gondolja 
meg eléggé élőre a dolgait, különösen figyel
meztetni óhajtom, hogy befolyásolhatósága ré
vén; nem tudni mit hozhat a jövő. Pedig na
gyon sok érték van Önben, csak értelemmel, 
jó tanáccsal, okkal, móddal felszínre kellene 
hozni.

Nícephoros: Valahol kiérem vagy társaság
ban, vagy beküldi ve már láttam az Ön Írását. 
Vagy nem bizolt bennem, vagy nem hitte azt 
amit mondottam, pedig ugyanezt Írhatom most 
is, valló,szinüleg más s-zava-kikal, hogy egy figye
lemre méltó tehetséggel megáldott ember, de 
nem zseni s lusta, nem szeret dolgozni és 
ezért is neun fejlődik. Áliszerény, nem küzd 
szorgalmasan, lankadatlanul s az emiatti siker, 
tellenségét elnyomásnak, érvényesülési hiány
nak könyveli el. Önbiti, érzelmeiben túltengő, 
naigyigényü, másokat okoló, mindig ki tudja 
magát magyarázni. De emellett van egy fel - 
bccsüllhetetlen nagy erénye is, drága, jó, ara
nyos szíve van, szerető, hű odaadó jó barát, 
jóindulatú, jó-szándékú, minden meMékgondolnt 
nélküli őszinte, egyenes lelkű ember.

Minden olvasónk számára, ki a mel
lékelt szelvényt beküldi, teljesen ingyen 
grafológiai jellemrajzot adunk. Arra 
kérjük olvasóinkat, Hogy vizsgálatra tin
tával írott teljes levelet küldjenek és 
lássák el rendesen használt névaláírá
sukkal- A feleleteket a levelek beérke
zésének sorrendjében közöljük.

Szelvény
„A Nemzet" olvasója számóra, ki a beküldött 
írásról jelige alatt
analyzist kér.
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Látogatás Királyfalvi Kraft Károly festőiskolájában
Az alföld kellős közepén, a ha

ragos zöld gyümölcsös-körtek ölé
ben fekvő magyar városkáiban 
meglátogattuk az itt nyaraló festő
iskolát, melynek egyik legkiválóbb 
művészünk: K irá ly fa lu i K ra ft  K á 
roly  festőművész, a vezetője,

A mester szívesen fogad ben
nünket a városi polgári iskolában 
lévő műteremben. Bevezet növen
dékei közé, kik ott állanak festő
iskolájukban állványuk előtt, a pó
dium körül, melyen öreg, fehicr 
fogú, körösi magyar ül, A növen
dékek bájos, kecses körösi és pesti 
leánykák, tüzes szemű körösi fiúk, 
sőt tanárernber és más foglalko
zású úriemberek is akadnak köz
tük, kiket a művészetért való ra
jongás hozott ide, hogy szabad ide
jüket a tanulás nemes munkájával 
eltöltsék.

A falakon vagy harminc szebb- 
nél-szebb fejstudium, tájképvázlat 
— mind a növendékek munkái. 
Komoly, művészi munka folyik itt.

Egy másik teremben rajzaszta
lok mellett, vagy 15 üde, bakfisc'n- 
leányka, (az intézet növendékei) 
iparművész! tervezést tanulnak. 
Megnézzük munkáikat: itt pompás 
bonboniére készül, amott bőrdom
borítással retikült tervez egy szép, 
szőke baba. Láttunk tányér, theás- 
kanna pénztárca, keztyüsdoboz, 
slb. stb, tervezeteket, mind nobilis 
magyar ornamenttel készítve.

Megkérdezzük a mestert, hogyan 
jött arra a gondolatra, hogy Kő
rösön iskolát alapítson?

— Gyermekkorom óta Arany J á 
nost tartottam legnagyobb, legmn- 
gyarabb, magyar költőnek. Kőrösre 
is Arany szelleme hozott. Hiszen 
10 évig itt tánárkodott ez a nagy 
szellem, — Kőrös talaján, levegő
jében élve, lelkét az itt szerzett

impressziók gazdagították, cs ezek 
teszik kincsessé müveit,

— Régi elvem az, hogy decentra
lizálni kell a magyar kultúrát, kü
lönösen a művészetet. Nincs ér
telme annak, hogy mindent Pestre 
tömünk, ahol, mint minden világ
városban, kozmopolita-írt kap a 
művészet, vagyis elértéktelenedik. 
Minden művészet csak addig ér
ték, míg nemzeti sajátság, helyi ír 
sugárzik ki belőle,

— Iskolámmal is ez a célom, 
hogy Arany becsületes, magyar

tik. Mert Nagykőrös erre is igen 
alkalmas. Másfél órányira (gyors
vonaton) van a fővárostól. Itt 
rengeteg sok a gyümölcs, olcsó és 
jó a lej, vaj, méz stb. — Szép 
üdülőhelyei is vannak.

Most is három növendékem
nek írok, kiket egy özvegy úrias/.- 
szonynál helyeztem el, havi egy 
milliókélszáze/.er koronáért, ötszöri, 
étkezéssel (nein ám pesti módon, 
de Kőrösiesen értendő), gyönyörű 
lugasos, gyümölcsös kellős közepé
ben.

hoz szabtam havi 20 arany koroná
ban, ezért minden nap kapnak kor
rektúrát és inindenik növendékem
mel egyéniségének megfelelőleg 
foglalkozom,

— Verőfényes, avagy száraz idő
ben egy százados kársakkal bené
pesített kertben ,,plenaint" is fes
tünk'. Szóval a munka szorgalma
san folyik és az a tervem, hogy 
ősszel, amidőn Kőrös városa 500 
éves évfordulóját üli, iskolám is 
bemutatkozik, persze egyelőre csak 
Kőrösön.

. . , Azzal az érzéssel és meg
győződéssel távoztunk mi is, hogy 
itt magyar szívvel-lélckkel magyar- 
teremtö munka folyik.

VITÉZ PATAKY FERENCNÉ, 
a ,.Nemzet” munkatársa.

(Strelicfcky fiók felvétel )

KIRALYEALV1 KRAF1 
a nagykőrösi festőiskola

szellemét, az alföld iránti szerel
mét, fajtájának imádatát oltsam be 
növendékeim leikébe és így min
den munkájába: legyen az rajz, 
festmény, avagy iparmüvészi tárgy.

— Budapestről több növendé
kem jelentkezeti, leginkább tfrt- 
lányok és hölgyek, kik ez áldott, 
szép, alföldi vidéken a komoly 
stúdiumot nyaralással is cgybekö-

KÁROLY festőművész, 
megalapítója és vezetője.

—- A hölgyek külön szobát kap
nak teljes konfortlal és ágynemű
vel.

Nagyon jó családoknál el tudom 
helyezni havi egy millió, sőt 800.000 
koronáért növendékeimet, akik ez
után jelentkeznek.

Megkérdezzük még a mestert, 
mennyi a tandíj az iskolában?

— A tandíjat a helyi viszonyok
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Kerecsényi László
Irta: Benedek Elek.

Híres-neves vitéz volt Kerecsényi 
László, de vitézségénél nagyobb volt 
az ő kegyetlensége. Jaj volt, ezerszer 
jaj annak a töröknek, aki az ő kezébe 
foglyul esett: ha pénzzel meg nem 
tudta váltani a szabadságát, kikötöz- 
tette a vár udvarán s a szegény kikötö
zött emberen tanította Kristóf fiát a 
céllövésre. Hiszen ha egy-két lövéssel 
vége lett volna a szerencsétlen török 
rab szenvedéseinek! De Kerecsényi 
László, a gonoszlelkü Kerecsényi László 
rendre vette a kikötözött fogolynak ke
zét, lábát, arcát, mellét.

— Célozd a lába szárát, fiam, biz
tatta Kristófot.

S ha eltalálta:
— No most a balkezét!
Nagyokat kacagott az istentelen, ha 

talált a fiú.
— Úgy, fiam, úgy! Derék vitéz vagy!
Volt a foglyok közt egy Ali nevű

fiatal török is, egy basának a fia. Ettől 
az egytől remélhetett pémzváltságot, 
ennek meg is kegyelmezett, ha tízezer 
aranyat küld az apja.

— Húszat is küld az én apám, — 
mondotta Ali — csak hagyd meg az éle
temet. Bocsásd szabadon hü szolgámat, 
Hasszánt, ő elhozza a pénzt.

Kerecsényi László útanak indította 
Hasszánt, de nap múlt nap után, múl
tak a hetek, hónapok: Hasszán nem 
tért vissza. Ez alatt az idő alatt meg
ürült a vár börtöne is, ami török rab 
volt, azokat Kerecsényi Kristóf már 
mind lenyilazta.

— Uram, — jelentették a szolgák 
nincs több török, csupán Ali. Kikötöz- 
zük-e célbalövésre?

— Kötözzétek ki! — ordított Kere
csényi László. — Megcsalt az a cudar 
Hasszán, hadd haljon meg hát a gaz
dája.

Egyszeribe felvezették Alit, a sze
gény Alit, aki alig állott a lábán a sok 
éhezéstől, bútól, bánattól. Vitték egyé
nét a faoszlophoz, kezét, lábát, nyakát 
hozzákötözték. Aztán kiállott az udvar 
közepére Kerecényi Kristóf, mellette ál
lott az apja s igazgatta a célzásban.

— Kezd a lábán!

— Kegyelem, Kerecsényi László, —1u 
könyörgött Ali. — Tekintsd szép ifjú
ságomat, Tekintsd apámat. Neked is 
van fiad . . .

— Ha szeretne apád, elküldötte 
volna a váltságpénzt, — nincs kegye
lem számodra.

Intett a fiának, hogy lőj jön.
Kristóf, akinek szíve éppen olyan ke

mény volt már, mint az apjáé, nem in
dult meg Ali könyörgésén, célba vette 
Alit, kiröppent a nyíl s éppen térdét 
találta.

— A jobb kezét! — biztatta Kere
csényi László.

A nyílvessző a jobb kezének éppen a 
közepén fúródott át.

— A mellét!
Kristóf célba vette Alit, de ebben a 

pillanatban esze nélkül szaladt be a vár 
kapuján Hasszán.

— Megállj!
Még egy pillanat s térdre rogyott Ke- 

rccsényi László előtt.
— Kegyelmezz meg az én kedves 

gazdámnak. Elhoztam a pénzt, többet, 
mint amennyit kívántál, ime itt van 
húszezer arany!

— Most már hozhatod! — ordított 
Kerecsényi László. — Lőj j, fiam. Nem 
mondtam én, hogy é lv e  adom vissza a 
te gazdádat!

Kristóf habozva tartotta a nyilat.
— Lőjj! — rivalt rá az apja. — A 

mellét!
A nyílvessző végigsurrogott az udva

ron s éppen a szívét találta Alinak.
— Most már viheted! — kacagott Ke

recsényi László.
A hű szolga keserves sírással, ször

nyű átkozódással oldotta le gazdája 
holttestét az oszlopról s vitte Belegrád 
várába. Annak a vezére volt Persa pasa, 
Alinak az apja.

Telt, múlt az idő, jött az üzenet a ki
rálytól minden várba: beütött a török, 
aki magyar, talpra álljon s védje a ha
zát halálig.

Jött is a török, Kerecsényi László 
várát sem kerülte el: a gyulai várat. 
Talán egy várra sem jutott annyi török, 
mint erre.

— Nem baj, — mondogatta Kere
csényi László — legalább lesz, akin 
célbalőni tanuljon a fiam.

S csakugyan ki-kicsapott a várból s 
nem egyszer százával hurcolta fel a 
rabul esett törököt a gyulai várba. De 
ez meg sem látszott a törökök táborán, 
annyi volt a turbán, mint égen a csil
lag. Mikor aztán már vagy hat hete 
vívták a várat, Kerecsényi László egyre 

szomorúbb lett. Elfogyott az eleség, el 
az ital. A várost felégették a törökök,

a várban mind szükebb-szükebb helyre 
szorultak a magyar vitézek.

— Meg kell halni, — mondotta bús
mogorván Kerecsényi László.

De mást gondolt. Hátha feladja a 
várat s a török vezér öt is, vitézeit is 
szabadon ereszti? Addig gondolkozott 
ezen, mígnem egy este, mikor senki 
sem látta, átlőtt a török táborba egy le
velet. Az volt ebben a levélben, hogy 
feladja a várat, ha sem neki, sem vi
tézeinek nem lesz bántódása.

Reggel már jött is két török követ
ségbe. Hozták a török vezér üzenetét 
írásban: nem lesz semmi bántódásuk, 
csak jöjjenek ki ki a várból, bátorság
gal mehetnek át a török táboron.

A sokat sanyargatott, eléhezett vité
zek jószívvel hajlottak Kerecsényi 
László tanácsára, még az nap kivonul
tak a várból. De, haj, vesztükre! Gya
lázatos halált haltak mindannyian. A 
törökök egytől-egyig lekaszabolták a 
fegyvertelen vitézeket, csupán egyet 
hagytak életben: a vezért, őt karon ra
gadták s úgy vezették a török vezér 
sátorába.

— Kezem közé kerültél, Kerecsényi 
László! -  kiáltott a török vezér. — 
Tudod-e, ki vagyok én? Persa basa, az 
Ali apja! Egy fiam volt s azt is meg
öletted kegyetlenül! Holtig tartó gyász
ba borítottad a szívemet. De jaj neked 
most, kőszívű Kerecsényi László!

Intett a katonáinak:
— Kötözzétek meg s vigyétek Beleg

rád várába.
Nehéz láncot kötöttek kezére, lábára, 

úgy indították Belegrád felé Kerecsényi 
Lászlót.

Azzal lovára ült Persa basa, felkere
kedett a sereg is, indultak Belegrád 
várába. Ott, ahogy megérkeztek, Persa 
basa lement a sírboltba, ahol feküvék 
az ő kedves fia, Ali. Vitték utána Ke
recsényi Lászlót is.

Nézz ide, Kerecsényi László, is
mered-e ezt a halottat? Megesküdtem, 
— mondotta Persa basa — hogy addig 
el nem temetem a fiamat, míg halálál 
meg nem bosszulom. Éjjel-nappal 
azért imádkoztam, hogy kezem közé ke

rülj: Allah meghallgatta imádságomat.
Csakugyan ott feküdt Ali a földön, 

eltemetetlen. Kezén, lábán, mellén nyíl
vessző . .  .

— Megérdemlem a legszörnyübb ha
lált, — mondotta Kerecsényi László 
megadással. — Nem kérek kegyelmet.

Szörnyű halál is várt reá. Szegekkel 
kivert hordóba fektették s a hegy (J" 
daláról úgy gurították a Dunába KC_ 
gyetlenszívü Kerecsényi Lászlót.
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Dr. Baltazár Dezső ref. püspök Amerikáról
Általános benyomások- — Amerikai magyarok Amerikában. - A gyűjtés eredménye. Amerikai 
külképviseletünk. — Az amerikai magyar sajtó. — Kapcsolat az amerikai magyarság és Magyar-

ország között.
Köztudomású, hogy dr. Baltazár Dezső deb

receni reformfátits püspök töb'b 'hónapon >át 
Amerikában tartózkodott, hogy az anyagi 
gonddal küzdő történelmi múltú debreceni re
formátus kollégium számára adományokat 
gyűjtsön.

A több hónapi amerikai tartózkodás alatt 
dr. Baltazár Dezső megbecsülhetetlen értékű 
tapasztaltotokat szerzett, melyekről a Nemzet 
munkatársának kérésébe, az alábbi összefoglaló 
nyilatkozatot volt szíves tenni:

1. Milyen általános benyomásokkal érkezett 
vissza Méltóságod Amerikából?

Azok a benyomások, amelyekkel Amerikából 
hazaérkeztem, áltálában kellemesek voltak; 
mert nem csak az amerikai magyar társadalom, 
hanem az amerikai angol társadalom részéről is 
a legmesszebb menő közlékenységgel találkoz
tam. Ugyancsak mondhatom Amerika hivatalos 
képviseletéről is az utcai rendőrtől kezdve fel 
egész a köztársasági elnökig.

2. Hogyan jellemezheti Méltóságod általában 
az amerikai viszonyokat?

Miivel a háború óta divatja van az országok
ban a rendezetlen viszonyoknak, az amerikai vi
szonyok általában és legpregnánsabban rende
zetleneknek minősíthetem és pedig a legtelje
sebb értelemben.

3. Hogyan illeszkedett bele az amerikai életbe 
az amerikai magyarság?

Az am'e/rikiai magyarság a maga vele született 
inteiliigenciájánál és munkája első minőségénél 
fogva, továbbá annál az okos belátásánál fogva, 
hogy ha Amerikának a kenyerét eszi, jó ameri
kai polgárnak kell lennie, ezeknél fogva szerve
sen és életképesen illeszkedett be az amerikai 
viszonyokba.

4. Módjában áll-e az amerikai magyarságnak 
és Méltóságodnak az amerikai közvéleményt 
Magyarország javára befolyásolni, illetve a ma
gyarság ellen folyó céltudatos aknamunkát el
lensúlyozni?

Első utam alkalmával ez igaz kis mértékben 
volt módomban; mert az érintkezésem jóformán 
egyedül az amerikai magyarságra szorítkozott. 
Most második utam alkalmával már bele kerül
tem az amerikai angol társadalom körébe is. 
Azt tapasztaltam, hogy 1922 óta tehát első 
utam óta Amerika hivatalos köreinek és társa
dalmainak a hangulata hazánk iránit sokat kí
vüli. Ebben mindenesetre nagy része van az 
amerikai magyar diplomácia munkájának, kü
lönösen ,,Gró>f Széchenyi László nagykövet okos 
és céltudatos politikájának'', továbbá annak a 
nagy népszerűségnek, aminek a nagykövet úr

felesége: Vanderbild Gladis grófnő Amerika 
magyar és angol társadalmi köreiben méltán 
örvend. Végül az amerikai magyar sajtó követ
kezetesen mérsékelt akciójának. A kedvező 
hangulatot, amit találtam, én nekem csak mé
lyíteni és melegíteni kellett hazáin javára s 
boldog vagyok, hogy erre nekem a legmaga
sabb hivatalos körökben is alkalmam nyílott.

5. Méltóságod heteken, hónapokon át érint
kezett az amerikai magyarsággal. Miben foglal
hatja össze ennek a magyarságnak törekvéseit, 
érzelmeit a régi Haza irányaival szemben?

Az amerikai magyarság zöme egyaránt elítélte 
úgy a vörös, mint a fehér terror kilengéseit. Eb
ben velem vonalnyira megegyezett, hogyan ez a 
nagy többség ugyancsak velem együtt megnyug
vással és megelégedéssé! látta a legutóbbi évek
ben, 'hogy a közélet kezd visszatérni a normális 
mederbe. Ennek a folyamatnak, illetve ezen fo
lyamat teljes sikereinek az érdekébein és remé
nyében hajlandó az amerikai magyarság elfelej
teni a múlt bűneit s a normális viszonyok ural
mára törekvőket múltjuk hibáira tekintet nélkül 
erkölcsileg, szellemileg s anyagilag támogaln.. 
Ebben is mégegyeznek én velem. A kisebbség 
szélsősége is kezd már odakinnt alábbhagyni 
az erőszakosságok meg- és elítélésében bizo
nyára annak a belátásánál íogiva, hogy ők is 
éppen az erőszak eszközeivel akarják a maguk 
Irányzatát győzelemre juttatni.

6. Méltóságod gyűjtést hirdetett az elmerülés- 
sel küzdő debreceni református collegíum ja
vára. Hogy sikerült ezen gyűjtés? Milyennek 
találta Méltóságod az amerikai magyarság ha 
zafias és vallásos áldozatkészségét?

A gyűjtés a biztos reménybeliségekkel együtt 
negyvenezer dollárt eredményezett, amely ősz- 
szegnek második fele 5 év alatt fog befolyni. A 
gyűjtés tehát sikerültnek mondható különösen, 
ha az amerikaiaknak a százféle adakozásba bc- 
lefáradására és igen sok ízben szenvedett csaló
dására gondolunk. Az amerikai magyarságnak 
úgy hazafias, mint vallásos áldozatkészsége nem 
csak kifogástalan, de egyenesen csodálatra 
méltó és pedig valláisfelekezeti különbség nél
kül, s hogy a fajiság és felekezeitiség ideológiá
jába bele n'e bonyolódjék az olvasó, külön kell 
kiemelnem, hogy ide értem és pedig aláhúzóttan 
az amerikai magyar zsidóságot is.

7. A gyűjtés révén rendezve vannak-e már a 
kollégium anyagi törekvéseinek ügye?

Távolmi sincsenek rendezve. Az első és má
sodik gyűjtés eredménye összesen hatvanezer 
dollár. A rendezéshez pedig kettőszázezer dol
lár 'kellene,

8. Milyen kapcsolatot kellene vagy lehetne te
remteni az amerikai magyarság és az anyaor
szág között?

Kölcsönös látogatások útján a társadalmi, tu
dományos és gazdasági érintkezés kapcsolatát.

9. Feladata magaslatán áll-e az amerikai ma
gyar külképviselet?

Erre a kérdésre már a 4-i;k pontban tulajdon- 
képen megadtam a választ. Itt csalit megismét
lem és hangsúlyozom. Az amerikai magyarság
nak felekezeti társadalom és politikai szétta
goltsága és az itthonról örökölt és exportált vi- 
szálkodásai mellett és dacára olyan simán és 
impozánsan képviselné hazánk érdekét, amint 
azt az amerikai magyar diplomácia teszi, min* 
denesetre a feladat teljes magaslatát jelenti.

10. Magyar szempontból, nemzeti szempontból 
az amerikai magyar sajtó betölti-c hivatását?

Jól magyarul kifejezve magamat: sajtója vá
logatja. Általában annyit mondhatok, hogy a 
szovjet pénzből kitartott, tehát nem meggyőző
désből, hanem pénzért izgató, de semmi jelen
tőséggel nem biró kommunista újságoktól elte
kintve a többi szépen tölti be hivatását.

11. Visszaérkezése után milyeneknek talái:,a 
Méltóságod a magyarországi közállapotokat?

A gazdasági helyzetet rosszabbnak; a politikai 
helyzetet jobbnak, de nem jóinak.

■■■■■■■■■■■■«■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■

KÖRÖSI VII MOS dr.,
akinek nagysikerű kiállítása a Margit-s?.iget< n 

most fejeződött be,
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Egy hősi halott naplója
A 42-ESEK HANGJA.

É szak i fron t, 1917.
Egy fiatal tábori lelkész prédi

kált a napokban. A 42-esek eget 
ostromló hangja —  úgymond — 
újra le fogja csalogatni Istent a 
Földre, aki aztán „igazságot teszen 
elevenek és holtak fölött'. Én 
nem hiszek ebben a prédikációban. 
Mert mindennap elbukik az erény 
még ma is, de egy -egy Magdolna 
már csak nagyritkán tér meg; — 
egy-egy Jób is mindennap a sze
métdombon hál, de Isten már egy 
Mózesnek sem j elenik meg a 
csipkebokorban! Mit várjunk tehát 
mi, a véres Földnek tévelygő nyo
morult Lázárjai? Lehet, hogy ott
hon a polgári élet nyugalmas csa
ládi fészkében nem ilyennek lát
nám az emberi sorsot, — nem 
ilyen következtetésekre jutnék a 
világtörténésen keresztül, de így 
ne vegye zokon senki egy lövész
árokban szenvedő, elgyötört ka- 
tcnaember borongó sóhaját.

KÉTEZER ÉV.

H arctér, 1916 d ec . 25.
Kétezer éve ünnepeljük már a 

Megváltót, mintha már nem volna 
többé nyomor a földön, mintha 
nem járna diadalszekéren a hadi- 
szállító . . .  és nem járna rongyok
ban egy-egy Messiás! Vájjon a vi
lágháború irtózatos vérözöne meg
váltja-e végre a világot! Vagy még 
több nyomort, még több szenvedést, 
még több bűnt fog szerencsétlen 
földünkre zúdítani? Mi lesz a 
sorsunk. Milyen lesz a mi új vi
lágunk mire e fájdalmas sorok 
— esetleg — napvilágot látnak . . . ?  
És . . . és . . . olvasni fogja-e e 
sorokat e sorok írója i s . . ,

e g y  f ö l d i  k a v i c s .

H arctér, 1916 d ec . 27.
Csodás korszakban élünk: hom

lokunkkal már az Eget verdessük, 
de lábainkkal még a középkor sö
tétjében botorkálunk. Innét van, 
hogy gyakran| a legnagyobb láng
elme is megbotlik egy földi kavics
ban és alkotó kultúra helyett 
rrmbolo háborút csinál! Bizonyos,

hogy mi magyarok nem akartunk 
háborút. Bizonyos, hogy mi telje
sen megvoltunk elégedve ezeréves 
határainkkal . . . Mindenki tudja 
rólunk, hogy nem vagyunk balkán
söpredék, nem vagyunk vérivóva
dak . . . Világtragédia, hogy mi 
mégis a világháború vérzivatarába 
sodródtunk. Vájjon a sok százezer 
fiatal magyar életért mit kapunk 
azoktól , akikért harcba szálltunk!?

HOROSCOP.

H arctér , 1916 nov. 25.

A csillagász előre megjósolja a 
száz év múlva bekövetkező napfo
gyatkozást; és ha a számítás jó: 
nincs sem földi, sem égi hatalom 
többé, mely ezen változtatni tudna. 
Én azzal a tudattal mentem a há

borúba, hogy ilyen előre megsza
bott törvény intézi az emberi élet 
sorsát is; a külömbség az, hogy az 
emberi sorsnak még békében sin
csenek pontosan számító csillagá
szai. Hát még háborúban, ahol a 
halál szörnyű aratása mindennap 
véres rendet vág az élők megtize
delt seregében . . .

. . . Ilyen tépelödő lelki állapot
ban voltam, amikor a napokban 
egy ezredervos barátom, aki jeles 
lélekbúvár hírében állott és számos 
csodás hipnotikus esete volt, — 
azt ajánlotta, hogy hipnotizálni fog 
és trans állapotban egész biztosan 
megláthatom a rám váró jövőt.

Első percben nagyon megörültem 
ennek az ajánlatnak, de minél job
ban közeledett a hipnotizálás pilla
nata: annál jobban rettegtem a

rejtett és vajúdva, sejtve óhajtott 
titokzatos életfátyol fellebbentésé- 
töl, hogy: esetleg valóban megfogom 
látni jövendő sorsomat . . .

Egy darabig azzal biztattam ma
gam, hogy amit látni fogok, az úgy
sem lehet egyéb, mint önszuggesz- 
lió, vagy ezredorvos barátom lel- 
kemre ható szuggesztiója . . .

Végre hosszas habozás után — 
szinte az utolsó percekben — le
mondtam a hipnózisról, lemondtam 
arról, hogy esetleg valóban megis
merjem a rám váró — ki tudja mi
lyen szörnyű jövőt . . ,

Isten bizonyára tudja mit cselek
szik! Isten bizonyára tudja, hogy a 
habozó, remegő, reszkető lelkű em
ber előtt, miért rejti el a rá váró 
jó vagy rossz sorsot, a reá váró 
örömöket vagy véres küzdelmekéi.

w a r r r a

Sarajcvó, a világháború bölcsője.
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v ................................
jj „A Nemzel" sajtóalapja

Ez a kor, amelyben ma élünk és verejtékezünk:
■ minden látszólagos meddősége és elsekélyesedése mellett
■ is: a nagy u jjáébredések és a nagy nemzeti újjászületések 
S kora.

Mindezt a történelem ,,történést törvénye“ és benső 
5 logikája hozzák létre.

Mert az em berek lelkében súlyos égési sebek vannak
■ és enyhítésül szomjazzák a nemzeti ideálokat és a teljes 
S nemzeti újjászületést.

A „NEMZET" eszmei elgondolása és szinmagyar iro
dalma: ezt a balzsamírt nyújtja nekik.

+
Egy nemes érzésű , lelkes olvasónk a NEMZET 19—20. 

S számában azt a lendületes eszmét vetette fel: hogy teremt-
■ sünk a NEMZET számára biztos, szilárd sajlóalapol, mert 
J a magyar sajtó életének sivár meddőségében a „NEMZET"

ma az egyetlen komoly nemzeti folyóirat, amelynek minden
■ sorában eszmények élnek, nemzeti ideálok lobognak . . .

Magunkévá tettük e lelkes felhívást és megnyitottuk a 
S „NEMZET" hasábjait mindazok számára, akik eszmében,
■ célkitűzésben, törekvésben egyek velünk és akik belső 

lelkiszükségét érzik annak, hogy a nemzeti eszme ápolásá
nak tettekkel is segítségére siessenek!

Ily módon alkalmat adunk minden igaz barátunknak 
és testvérünknek, hogy segítsenek magasra szítani azokat

■ az oltárlángokat, m elyeket mi gyújtottunk a NEMZET mű
helyében, hogy a nemzeti érzés szövétnekével — e soha ki

■ nem alvó magyar lángokkal — világosságot gyújtsunk a
■ borús magyar éjszakában!

Természetesen senkit sem akarunk erőszakolni. 
Mindenki csak lelkiismeretétől kérjen tanácsol és 

csak tehetsége szerint járuljon hozzá a NEMZET sajtó-
■ alapjához.

A legkisebb hozzájárulást époly szeretettel fogadjuk 
és époly hálás elismeréssel nyugtázzuk, mint a leg-

■ nagyobbat.
Első felhívásunk óta számos levél érkezett hozzánk, 

• m elyek közül térszűke miatt csak a következő néhányat
■ közöljük le:

Mélyen tisztelt Szerkesztőség!
Olvastam a „NEMZET" sajtóalapjára vonat

kozó felhívást. Meggyőződésem, hogy csak a szín
tiszta, hamisítatlan nemzeti irodalom aaliatja visz- 
sza mindazt, amit elvesztettünk: Hitünket, Ma
gyarságunkat és Hazánk ezeréves határait! 
Meggyőződésem, hogy a NEMZET ezt a célt szol
gálja és ezért szerény érámhoz képest a NEMZ.h'1 
sajtóalapja számára egyidejűleg küldök 500.000 
koronát.

Adja Isten, hogy célt érjenek!
Zalaegerszeg, 1925 július 25.

EÖRY-SZABÓ JÓZSEF, tisztviselő.
+

A NEMZET Teli. Szerkesztőségének
Budapest.

Jelszavakon nem szoktam nyargalni, de a kö
telességek teljesítésénél mindig ott vagyok! Sze
retném, ha a szónoki figurák mesterei ezen a téren 
követnének, mert én a hordó tetejére nem követbe - 
lem őket. A NEMZET sajtóalapja részére 300.000 
koronát m ellékelek.

Pécs, 1925 július 27.
ZÁBORSZKY BÉLA, iparművész.

Igen tiszteli Szerkesztőség!
Pénzem nincs, de megértő lelkem van! Tisz

telettel felajánlom tehát, hogy hat hónapon ke
resztül szerény tisztviselői fizetésemből minden hó 
elsején százezer koronát küldök a NEMZET sajtó
alapja számára.

KELEMEN JÓZSEF, máv, tisztviselő.
<■

Mélyen tisztelt Főszerkesztő úr!
A napokban nyári mulatságot rendeztünk és 

több jeles műkedvelő elszavalta a NEMZET-ben 
megjelent gyönyörű hazafias verseket. Mikor azt 
kérdezték tőlem, hogy mostmár mi legyen a to
vábbi programm: ezt feleltem  nekik: „Terjesszétek 
mindenfelé a NEMZET-et és ti lesztek, ama égi 
szócsövek, melyeken keresztül az Úr megváltja ezt 
a sokat szenvedett szerencsétlen Magyar Nemze
tet!"

A NEMZET sajtóalapja számára 200.000 koro
nát feladtam.
Balatonkenese, 1925 július 26.

ÖZV. ZAMARÓCZY 1MRÉNÉ.
+

Nagyrabecsiilt Szerkesztőség!
Mégcsak néhány számát ismerem a NEMZET - 

nek, de annyira megszerettem, hogy minden érzé
semmel az Önöké vagyok!

Csak rendületlenül tovább is ezen az úton 
egészen a Göncölig, egészen a Csaba útjáig!

A sajtóalap számára két milliós csekket m ellé
kelek.

Utaspuszta, (Gömörm.) 1925 július 25.
MARGITTAY ELEMÉR, birtokos.

*
Kedves Szerkesztőség!
A budapesti Andrássy-úli leánygimnázium 

V ili. o. tanulója vagyok és sióioki nyaralásunk 
közben olvastam, hogy a NEMZET sajtóalapot 
gyűjt. Nekem bizony csak annyi pénzem van, 
amennyi zsebpénzt az édesanyámtól kapok. De 
azért segítettem magamon: Egy gyűjtőivel lektet- 
tem fel ezzel a felírással: „Mindent a Nemzetért 
— Mindent a Nemzetnek!“ És most örömrepesve 
itt küldöm gyűjtésem eredményét: 750.000 koro
nát. Isten éltesse a Nemzetet és derék szerkesztőit. 
Siófok, ( Tihanyiak) 1925 július 29.

HARMATH HÉDI, V ili. o. tanuló.
E csodálatosan szép és lelkes levelekre, melyek az 

igazi magyar lelkek tiszta mélyéről gyöngyöznek lel, csak 
azt jegyezzük meg, hogy Íróik sajátkezüleg em eltek ma
guknak soha el nem múló emlékoszlopot!

+
Előző gyűjtésűnk összege . . . .  K 7,500.000 
Eöri-Szabó Józse f Z.-Egerszeg . K 500.000
Záborszky Béla, P é c s ....................... K 300.000
Kelemen József, Debrecen . . . K 100.000
özv. Zamaróczy Imréné, B .-kenese K 200.0000 
Margittay Elemér, Utaspuszta . K 2,000.000
Jo g  Andor, B u d a p e s t ........................K 200.000
Harmath Hédi, S i ó f o k ....................... K 750.000
laki Laky Imre rendőrfőpar. . K 1,000.000 
vitéz Radó Ernő rk. kántortanitó . K 200.000 

Eddigi gyűjtésűnk összege K 12,750.000 
Minden összeg a NEMZET kiadóhivatala, Budapest, 

VIII., Szentkirályi-u. 23. küldendő.



56 8 1925 augusztus 1.

A titokzatos tér*)
Nem arról a Térről szel most dalom,
Amelyben a Mindenség van jelen,
Határtalan nagy, minden oldalon,
S mint a Mindenség, olyan végtelen.

Nem azt a Tért magasztalom ma, hol 
Parányok élnek, csillagok, napok,
S mig az egész összhangban összefoly,
Â .inden kicsiny rész öncélként mozog.

Nem azt a Tért dicsőíteni ma Én,
Amelyen Ur a legfőbb öntudat,
Aki kormányoz nyugodt közepén 
Örökkön élő nagy vlágokaf.

A ki középen van, mégis kívül , , ,
Mert térben a lest, csak a test vagyon.
A szellem, a szellem vám egyedül 
Térben, téren tű! s tűi világokon . , .

Kicsinyke térről zengek lín ma dalt,
Mely ott némázik Bécsnek közepén.
Áll elhagyottan, csöndes és kihalt,
Csodálom Én mint messzi jövevény.

A minoriták tere ez a hely,
Mely ősi, régi templomot ural;
Ledőlt, leégett s állott újra fel, —
Ifétszáz éves alapjában a fal.

(Áll Pesten és Belváros temploma,
Épp kápolnája 'hasonló korú;
De válla mellé, hid került oda, —
Azóta lent mélységes szomorú . . . )

A minoriták temploma szabad,
E csöndes kis tér egészen övé- 
Csak a Szent-István tornya magasabb,
Oly messze nyűi a paloták fölé.

Szép tornya karcsű és nyolcszegletű,
Mint a szumir-nap nyolcas csillaga.
A templom is nagy, magas tetejű,
S az égbe tör sok csúcsíves ablaka.

Sok műkincs van belül e templomon, 
Megőrizték a késő századok.

*) A jeles költő és történetíró ezt a szin
te byroni gondolatokban gazdag költeményét 
akkor irta, amikor a bécsi titkos udvari levél
tárban a szabadságiharcra és az elnyomatás kor
szakára vonatkozó tudományos kutatásokat 
végzett.

Nekem egy síremlék tetszik nagyon 
Rajt* Metastasio neve ragyog.

A költő teste nincsen e helyen,
A Mihály templom őrzi hamvait.
Óh, most a szellem olyan végtelen: 
Külön emléket érdemel meg itt!

Hat palota áll a templom körül,
De engem kettő érdekel csupán . . .
A templom árnya rájuk nehezül;
Két lator Krisztus jobb s bal oldalán.

Az egyiken a Lichtenstein-címer, — 
Barokk stílusban díszeleg ma itt,
Hol egykor Stahrenbergi Rüdiger 
Töltötte végső bűnös napjait.

Ma a végképpen bukott Ausztria 
Kormánya az, mely itt tanácsba gyűl. . .  
Meg kellett a végén változnia: 
Habsburgot útál rendületlenül.

Balról ügy fest a másik épület,
Mint kárhozatra szánt gonosztevő •., 
Kis ablakaival a tér felett 
Nagy-óvatosan széttekintget ő.

Belülről nyíló ajtaja fura,
Mely mindig zárva, mindig csukva van. 
Börtönnek sincs mogorvább kapuja; 
Bent tisztulás reménye hasztalan.

Pedig szenvednek ott is bűs rabok .. . 
Másfélezer év sok nagy bűne benn, 
Mint ismeretlen szörnyű nagy titok 
A föld mélyében: ügy rejtöz, pihen

Másfélezer év súlyos átka él,
Nyög leigázva, sóhajt, epedez . . .
Méreg, gyiloik, rablánc sír és beszél —: 
A Habsburg-ház nagy levéltára e z ...

A sok millió állam-iratot 
Féltőn gondozva itt rejtegetik; 
Feltámadásra váró sok halott 
Nagy Károly tói — utolsó évekig.

De köztük soknak ma az angyalok 
Végtrombitája mindhiába szól:
Legfőbb bűnökkel terhelt iratok;
Még őket is eltették láb alól . .

És tőle oldalt kis inczőcske áll,
A háttérben kertész házikó,
Pár rózsafa és rajt sok rózsaszál . . .  
Tyúkok legelnek . . .  Mily idylli, óh.

És az idyll főként este remek,
Amikor erre senki sem halad,
Csak pár szerelmes pár esküt rebeg 
A templom néma árkádja alatt. . .

Oh, ez a tér is rejtelmes, csodás, 
Megdöbbentően titkokkal leli.
Megejt, megbüvöl engem c varázs,
Lelkem' lesújtja s égbe emeli.

S míg néma csönd van e kis szigeten,
Pár száz lépésre tenger árja zúg!
Nagy forgalom hullámzik szüntelen • . .
Óh, a látszat örökké csak hazug!

Kornay István.

Ábrándok népe
Tiéd a földön mind a gyötrelem,
Ledobbanó, erőtlen nemzetem!
S örök sebed, mi véres századok 
Emlékéül a lelkeden. sajog,
Mert bűvös ábránd rabja vagy s az álmok 
Fény-börtöruében múlik cl világod,
Karod lehull s az elméd cserbehagy —
A délibábok balga népe vagy!

Süvít az átok tomboló szele. 
Nyomorral vannak házaid tele, 
Magot hiába hajt a dús kalász, 
Rónáidon csak szenvedés tanyáz 
Távol vihar haragja menydörög, 
Viskók inognak, indul már a rö{ 
Riadva zeng az élet hangja 
Te mégy a tűnő délibáb után.

Fáradt a tested, gyönge vagy magad,
Elhágy erőd — a képzelet ragad!
Patakban omlik érte drága véred,
Az élet nem kell — s álmod el nem éred! 
Hiún s hiába, százszor megalázva,
Százszor letörve s százszor meggyalázva, 
Véres nyomú csalóka útakon 
A délibábot kergeted vakon.

Nem volt-e még elég a könny, a vér 
Mosolygó  ̂ csalfa délibábok ér'?
Nem volt elégi a káprázó, csodás,
Lelked nyűgöző, édes álmodás?!
Betelt a mérték — szűnjön az ítélet,
Ó délibábok népe, hív az élet, — — — 
Ki tűrni tudtál eddig és remélni,
Tanulj meg immár látni, tenni, élni!

Radó Ernő
m a r

Boldogság
— D. Mereskovszky. —

Mint a teremtés első napján,
Az égbolt újra tiszta, kék,
Mintha panasz nem volna földön,
S a szívben bűn nem élne még.
Nem csábít szerelem s dicsőség, 
Vágyra nem késztet a mező,
Melynek gyepjét dalolva járom,
S nem izgat sem múlt, sem jövő. 
Most érzem, minden mily parányi 
S hogy boldogság: nem gondolkodni;
S boldogság: semmit sem kívánni.

Fordította: Zoltán Vilmos.
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WAGYA'Rj-NA.'P.VAN-

Kurtán Mihály Egyiptomban
Irta: Gárdonyi Géza,

Kurtán Pali földesúr. Van az Alföl
dön egy bátyja: a Mihály, Az jeles em
ber. Volt Egyiptomban is.

Közülünk eddig senki se járt Egyip
tomban. Hírből hallottunk róla eleget. 
Legtöbbször az egyiptomi cigarettákat 
meg a piramisokat hallottuk emle
getni. A cigarettákat meg is kóstoltuk. 
Szárazak. A piramisok bizonyára ned
vesek.

Mihály úr felől gyakran kérdezős
ködtünk, hogy milyen ember? Ala
csony-e? magas-e? szőke-e? barna-e? 
milyen ruhában jár? szivarozik-e? vagy 
pipázik? beszél-e egyiptusul?

Egy decemberi napon Kurtáin Pál a 
következő telegrammot kapta:

Vacsorára várjatok. Füstölt malac,
kapros csusza, teához arak legyen.

Mihály.
Estére meg is érkezett.
Gömbölyű, szürke ember volt. Göm

bölyű a feje, a potroha, keze, lába, 
mindene gömbölyű volt. A haja rövid
re nyírott és serteszerü; úgy, hogy ke
félni lehetett volna a fejével. A szemel 
aprók és vidámak. Mozgékony szemöl
dökei valami barátságos jelentőségei, 
adtak minden pillantásának.

A vacsorán ott vol az esperes, a káp
lánja, a plébános, a jegyző, meg én.

Kurtán Mihály meleg pillantást ve
tett a füstölt malacra.

— Ezt régen kívántam mondotta, 
lassan tagolt és hangsúlyozott szavak
kal, — tulajdonképpen ezért is jöttem. 
Ha érdemes egy ronda nagy hegyért 
országokon utazni által, hát nem érde
mesebb a jó tormás malacért utazni 
egyet? Boldogtalan nép az, amelyik 
nem tudja, mi ez. Egyiptomban például 
hírét sem hallották.

Mindnyájan feléje fordultunk. Tehát 
Egyiptomban vagyunk.

— No igen, folytatta az érdekes ven
dég, — én ugyanis ezelőtt tíz évvel 
Egyiptomban jártam. Az szép ország. 
Mennyi füge! meg mennyi kaktusz!

S mikor azt mondta: füge, magasra 
lebegtette a villáját: s mikor azt mon
dotta: k a k tu s z ,  — az asztalnál alacso
nyabb terjengős micsodákat jelzett.

— És hogyan került Kurtán úr Egyip
tomba? — bátorkodott kérdezni az es
peres.

— Hogyan? Elmentem, — felelte, 
egy malacbordát széj jelroppantva Kur
tán Mihály. — Ez az egyetlen ország 
érdekelt. Hát van a világon más meg
nézni való ország is? Avagy volt Jé 
zus Krisztus Párisban? Bécsben? 
Gleichenbergben ?

Az esperes sietett bizonyítani, hogy 
Jézus Krisztus csak Egyiptomban járt.

— A feleségem persze nem akart el
ereszteni, — folytatta Kurtán Miháiy 
gondosan megtormázva a malacot 
pedig csak a Sárosfürdőig való utat 
vallottam neki. Süss, lelkem, mondám, 
egy kis ferslóg pogácsát; ezzel te min
dig remekelsz. Mintha ma történi 
volna, úgy emlékszem rá. És ő mintha 
érezte volna, hogy messze megyek, 
olyat sütött, hegy sohse felejtem el. 
Omlós és illatos elvégre minden pogá
csa, de ez több volt az egyszerű kony
hai csinálmánynál: valami lírai e em 
volt benne, valami nem földi finomság, 
amit csak a költők ihlete szül. Petőfi 
költeményei kisütve. Ez volt. A szegedi 
szenátort is megkináltam vele útközben.

— Mit érez az ember, mikor először 
lép tengeri hajóra? — kérdezte a káp
lán, aki nem is óhajtott egyebet nyelni, 
mint Egyiptomot.

— Bizony, — felelt Kurtán Miháiy, 
rá se pillantva, — egy kicsit fázogat az 
ember háta, igen sok a víz, rettenetesen 
sok. Hogy annyi víz legyen a világon, 
sohase gondoltam. Az embert megbor- 
zasztja ennek a látása. Valami gyászos 
mélaság lepi meg az embert. Nekünk 
szerencsétlenségünkre el sem oszlott ez 
a nehéz mélaságunk, mert olasz szakács 
volt a hajónkon. Utazott ön már olasz

szakáccsal? Nem! Szerencséje. Én már 
utaztam. Az mindent olajjal főz.

És Kurtán Mihály megvetően csapott 
a levegőbe a tenyerével.

— A tengert szeretném látni, — mon
dotta a jegyző, olyan kerekre mereszt
ve a szemeit, mint a szemüveg.

— Mondom, hogy nagyszerű látvány, 
— felelt rá Kurtán Mihály, magasra

emelve bozontos szemöldökét. — Jobb
ra nézünk: víz. Balra nézünk: ví/. Előre 
nézünk: víz. Hátra nézünk: víz. De nem 
is néztem soká! Teát kértem és pirított 
vajas-zsemlyét meg sonkát hozzá. A 
tenger már akkor háborgásba fogott.

Háborgott? kérdezte elhiilve az 
egész társaság.

— Igen, háborgott, folytatta Kur
tán Mihály, letéve a villát, — az nagy
szerű valami! a hajó rettenetesen mo
zog és az emberek a szalonban ide-oda 
dőlnek. Meg kell kapaszkodni. Ilyenkor 
persze folyékony ételek nem szerepel
nek az asztalon. Egy kis sült hús, egy 
korty a palackból, ennyi az egész.

— És mennyiben igaz az a mondás, 
kérdi a káplán, — hogy aki tengeren 
jár, megtanúl imádkozni.

— Annyiban igaz, hogy teljesen «gaz. 
Mindnyájan azt mondtuk, no, uram 
Isten, mcst segíts! Én csak bátor em
ber vagyok, de még az ebédről is el
feledkezem, annyira féltem. Szerencsére 
Alexandriába érkeztünk és ott egy pár 
lágy tojásho? jutottam. Utána persze 
lazacot is kaptunk. Az a kitűnő eledel 
salátával. Hanem az ágy, az valami kin 
fészek. Ha az emebert nem figyelmez
tetik a zanzarákra, akkor ugyan vége 
van az első éjszakájának. Hogy mi *z 
a zanzara? Hát tengeri szúnyog. Úgy 
dönnög, mintha sírna, oszt úgy csíp, mint 
a fene.

— És mi igaz a delfinekből? — kér
dezte a jegyző, megtörülve a szem
üvegét.

— Az emberfejii halakat tetszik er-
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teni? Azokból láttam egyet a panorá
mában ugyanott. Az borzasztó!

— Csakugyan emberfejük van?
— Olyanforma.
— És az emberevő cápák?
— Azokat is láttam.
— Enni?
— Nem, enni nem láttam őket. 

Mindnyájan vigyáztunk, hogy le ne es
sünk.

— Milyen az a Kairó? — kérdezte az 
esperes.

— Nagyszerű!
— Paloták, múzeumok?
— Minden. Voltam a Buláki mú

zeumban is. Nagyszerű múzeum! Any- 
nyi látnivaló van benne, Hogy egy hé
tig is lehetne nézegetni. Csupa halot
tak meg aranyak. De hogy folytassam: 
reggel megteáztunk és én megrendel
tem az ebédet: barnalevest tojással, hi
deg halmajonészt, angol roszbifet é; tú
rós csuszát. Ez utóbbi miatt veszeked
nem kellett; azt mondták, hogy sohse 
hallották hírét. No, — feleltem, sü- 
lyedjen el az egész Egyiptomtok, ha 
még ezt sem tudjátok, hát közönséges 
kifőtt tészta az, csak túrót tegyetek rá,

meg tejfölt, meg töpörtőt. A töpörtőt a 
tolmács kihagyta. Bizonyosan nem tud
ta lefordítani ango'ra. Hát ők is kihagy
ták a csuszából. Mondhatom, nem is si
került. Máskülönben kitűnő konyhájok 
van: én egynéhány olyan angol ételhez 
jutottam, aminőt Budapesten aranyért 
se lehetne kapni. El is hoztam az étla
pokat.

Kurtán Mihály itt bő leírását adta 
az angol konyha különösségeinek. Az
után így folytatta:

— Hát mondom, reggel kimentünk 
a piramisokhoz. Azok nagyszerű épít- 
mények: alól hegyesek, felül szélesek, 
azaz hogy fordítva. És roppant ma
gasak.

— A sfinkszet is teszett látni? - - 
kérdezte a káplán.

— Hogyne: az egy iszonyú nagy kő- 
barcm. Annak az árnyékában ittunk is 
egyet a pincetokból. Jó bordói bor volt. 
Egész Egyiptomban nem ittam olyan jó- 
ízüt, mint akkor. No, szóltam az uti- 
társamnak, ehhez most csak egy kis jó 
lúdzsíros pirítóskenyér kellene. De 
persze nem volt, hát csak anélkül in

dultunk a nagy Keopsz-piramisnak. 
Majdnem félóráig tartott, míg föl tud
tunk kepesztetni a tetejére.

— Nehéz a fölmenetel?
— Meghiszem azt. Két arabus húz .tt 

fölfelé, egy meg tolt az istenadta. Ne e! 
is fáradtak. Minden lépten-nyomor. 
baksist kellett nekik adnom, csakhogy 
ott ne hagyjanak a piramison. Mondha
tom, meg is éheztem, mire a tetejére 
fölértünk. — Tisztelt arabusok, szóltam 
hozzájuk, — nem volna valami harapni 
valótok? Dehogy volt a nyomorultak
nak! Az egyik egy darab fekete rögöt 
vett elő a tarisznyájából és azt mondta, 
hogy kenyér, arabus, nekem ugyan nem 
kell. Aztán leszálltunk és megnéztük a 
piramis belsejét is, azután hazamen
tünk ebédelni, fájdalom, ez az ebéd 
nem sikerült. Kalamarét adtak kiránt
va. Halféle az, de mégse hal. Színre 
olyan, mint az ostya, rágásra, mint a 
spongya. Egye meg, aki szereti.

— Dehát a piramsi belsejéről tessék 
valamit mondani, — könyörgött a káp
lán. — Mit tetszett ott látni?

— Semmit. Mit is is láttam volna? 
Sötétséget láttam fáklyavilágnál.

Szomorú órán
Az élet útja ha setét,
Ne lásd a magad végzetét!

Az utad hogyha kő, göröngy,
A vége mégsem csupa köny.

Felhő borítja el napod,
Az í r  napja benned ragyog.

A magány és csönd hogyha bánt, 
Még hallod a madár dalát.

Ha bántanak az emberek,
Szólnak az égi hangszerek . . .

Cak tárd ki szived e zenén 
S mosolyg reád a víg remény.

Az isten el nem hagy soha;
A szava szellő fuvola.

—- *

A szived, lelked temploma 
Az Ö édes otthona.

Ha Isten van mindig veled,
Mit bánthatnak az emberek?!

— Emeld fel csiiggeteg fejed  
S dalold hozsannás éneked!

Csányi László.

Mozdul a Föld !
Hideg kezével átölelve tartja 
A Mát az Élet bús jelenje 
S amíg a Mában-élőt tüske marja 
S jelen manója megkacagja:
Világ gerince billenőre áll.
Mert ősi Atlasz eldölöbe már!

Két vállán mély seb. És ebből szivárog 
Évezredeknek kínja, vére 
S körötte milljó éhes varjú károg,
Mint szűzre rátört vén kufárok . . .
S megroggyan Atlasz. Térde megremeg. 
Mozdul a Föld, az Élet-rengeteg.

Mozdul a Föld, mert Atlasz vére jajgat. 
A sebje női. A kínja mind nagyobb.
S a nagy Khaoszban szóra egy se hallgat. 
Mind, mind kiáltoz, bűnt takargat,
Önző magának épít várakat,
Míg hördül Atlasz s minden ránkszakad!

A vér, a bűn a Földdel gyúrva össze 
Megindul; roskad messze mélybe 
S lihegve, sírva, kínnal, meggyötörve, 
Bölcsőstől együtt holtra törve 
Nem ér, nem lát, nem szól majd senki

hez!
...  A Semmiségben újra semmi lesz . . .

Móra László

A béke
Megvagy; elültek a nagykinú szárnyak, 
Nem vergődöm többé, hogy nem talállak.

Itt a falu, bejárom, melybe laktál.
Itt a patak, m ellyel versenyt szaladtál.

Lábaim a földhöz kiméivé érnek — 
Kalász nőtt belőle neked kenyérnek.

Ölelgetem az erdőben a fákat,
Hogy bölcsődnek köztük egyet kivágtak.

Tekintetem lassan kószálva lépked , 
M egtapogatja lágyan a vidéket.

Meleg sóhajt küldök a végtelennek, 
Hová áhítozva lelked  merengett.

Egy könnyet ejtek  sírjára anyádnak, 
Életedért nyíljon rajta virágnak.

Egy mosolyt vetek a fényért a napra, 
Visszaadom, mi arcod megmutatta.

Csend, nyugalom van bennem és 
köröttem,

Földdel, éggel örök békét kötöttem.

Boross Sándor.

Tisztelettel kérjük előfizetőinket, akiknek előfizetése j u|ius ]5-én Iejárt) a megujitást mielőbb elintézni szives 
k e d je n ek , hogy a  „N e m z e t"  szétküldését a k a d á ly ta la n u l eszközö lhessük .
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— Kész! — kiáltott a kapitány.
A két ellenfél, a kövér tüzér- és a 

kis huszárfőhadnagy, fölemelt fővel, le
eresztett pisztollyal állott egymással 
szemben.- A kapitány zsebretett kezek
kel, hanyag léptekkel m,ent a lovarda 
túlsó sarkába, ahová a többi vonult, 
aztán összecsattogtatta a két tenyerét.

Jurics, a kis huszár, mozdult meg el
sőnek: leejtette szeméről a monoklit, 
lassan fölemelte a pisztolyát és elsü
tötte. A lövés visszhangot keltett és 
fölzavart egypár verebet a lovarda te
tőgerendái alatt. A másik, a kövér tü
zérfőhadnagy, mozdulatlan maradt. — 
Csak a szeme járt oly furcsán, mintha 
valamin nagyon csodákoznék. Aztán 
kiejtette kezéből a pisztolyt és körülné
zett, mintha valakit keresne.

— Golyót kapott! — kiáltotta a kapi
tány az orvosoknak. A fiatal főorv:s 
futni kezdett, az öreg ezredorvos sza
pora léptekkel követte. A sebesült rá
támaszkodott a doktor vállára és azt 
mondta, hogy szeretne leülni.

— Hozzanak széket! — kiáltotta va
laki.

— Szalmazsákot! — kiáltotta az or
vos.

Egy huszár rövid lócát hozott vala
honnan.

— A dolog el van intézve, — mondta 
a kapitány Juricsnak és kezet fogott 
vele. A hadnagy volt a legizgatottabb.

— Talán kibékülnél vele? — kérdez
te sápadt arccal.

— Fölösleges, — mondta a kapitány 
nyugodtan. — Nem volt köztük harag...

— Akkor én mehetek? — Jurics ösz- 
szeverte a sarkantyúit és menni akart. 
Később eszébe juthatott valami, mert 
visszajött és kezet fogott mind a két se
gédjével.

— Igen köszönöm a szívességieket!
Otthagyta a lovardát. A napos ka

szárnyaudvaron, az istállók előtt, egy 
csapat ingujjra vetkőzött legény bá
mészkodott. Mikor meglátták a kis tő- 
hadnagyot, aki közömbös arccal, elöre- 
hajtott fővel és ringó léptekkel ment a 
kapu felé, elkotródtak megint. A napos 
altiszt mereven szalutált a kapuban.

Mikor a főhadnagy végigment a lom
bos vadgesztenye-fasoron, a főutcában 
egy világos, merész szabású nyáriruhái 
látott, amely szinte bántóan ragyogott a 
délutáni napfényben. A szép Mádayné 
volt. Bár hidegen, szinte fitymálva fo
gadta a tiszt köszöntését, ez mégis meg
szólította:

— Hová, nagyságos asszony?
— A Szvobodába.
— Én is odamennék, — ha megen

gedi • .
Együtt mentek, közömbös dolgokról 

beszélgetve. Az asszony, tollas kalap
jával, jó fejjel magasabb volt a tisztnél. 
A boltajíók felé feszített ponyvák alatt 
meg kellett hajolnia.

A Szvcboda cukrászboltjában jókora 
társaságot találtak együtt: pletykázó 
asszonyokat, gamáslis fiatal urakat és 
tiszteket. Majd mindegyik hozott magá
val kutyát is. Lármás beszélgetés kelet
kezett, amibe a cukrászkisasszony is be
leszólt, később Máday Gyurka állott 
meg az ajtó előtt, két szürkéjével és az 
egész társaság az utcára özönlött.

Mialatt még a lovakat nézegették, 
odajött a kapitány is a kaszárnyából. 
Megszorította Jurics kezét, félrevonta 
és azt mondta neki:

— Te, a tüzér meghalt!
Egy pillanatig szembe néztek, a kapi

tány aztán halkabban folytatta:
— Keresem az ezredest. . .  Te meg 

talán mennél most haza . ..
A főhadnagy nagyon sápadt volt. Szó 

nélkül szalutált és otthagyta a társasá
got; nem mert szólani, félt, hogy izga
tottságában dadogva vagy rikácsoló 
hangon beszélne. Alig hogy eltűnt, már 
kardcsörömpölve jött a hadnagy. Enne .̂ 
az arca már rákvörös volt. Nem szólt 
mindjárt, hanem leült az egyik már
ványasztalhoz és csak később súgta oda 
Máday Gyurkának:

— Hallottad már mi az újság?
— Ugyan, hát Daruváron is esik új

ság?
— Egész komolyan: Jurics agyonlőtt 

egy tüzérfőhadnagyot. Én szekundáltam 
neki.

A következő pillanatban már min
denki tudta. Az asszonyok és az urak 
csomóba verődtek a hadnagy körül és 
félhangon, hogy a polgárcsaládok odaát 
az ajtónál meg ne hallják, vallatták, A 
hadnagy érezte ugyan, hogy viselkedése 
egy csöppet sem katonás, de azért tö- 
viről-hegyire elmondta a nagy ese
ményt, amelyben neki is része volt.

— Tudják, hogy Jurics tegnap lett fő
hadnagy. .  . Tegnap reggel sétált ki 
először, két aranycsillaggal a gallérján. 
A parkban összetalálkozott azzal az 
öreg tüzérfőhadnaggyal . . .  Gondolta 
magában: te is csak főhadnagy vagy, én 
is, hát nem szalutálok neked . . .  Ha tét

szik, szalutálj te . . . A tüzér nem szalu
tált, hanem megállította Juricsot. . .

— Főhadnagy úr, miért nem szalutál 
nekem, mikor tudja, hogy idősebb tiszt 
vagyok?

— Honnan tudjam én azt, hogy ön 
idősebb főhadnagy? — adta vissza Ju
rics.

— Jól tudja, mert ha személyesen 
nem is, látásból régen ismerjük egymást. 
Ön talán nem tartotta érdekesnek, hegy 
az én nevem után tudakozódjék, de én 
ismerem az önét. Ön Jurics főhadnagy 
és tegnap kapta az előléptetését. Ön 
tehát a legfiatalabb főhadnagy a garni- 
zonban.

Erre Jurics is mondott valamit, a tü
zér is. Tulajdonképpeni sértés ugyan 
nem esett, de azért a dolgot mégis el 
kellett valahogyan intézni. Mi jártunk 
közbe, hogy a tüzér ne vigye az ügyet 
szolgálati útra, hanem elégedjék meg 
fegyveres elégtétellel. Nos, ezt ma meg 
is kapta . . .

Az asszonyok tudni akarták, hogy mi
lyen volt a tüzér.

— Látásból bizonyára ismerték, — 
magyarázta a hadnagy. — Egész délután 
mindig egyedül szokott sétálni a gesz
tenyefák alatt, aztán elment a sörházba. 
Öreges, kövér ember volt és nagyon bőre 
szabott kabátokat viselt. Egy kutya voll 
mindig vele, elhízott, lusta, vörös kutya. 
Szinte hasonlított is egy kicsit a gazdá
jára . . .

Most már valamennyien emlékezlek 
arra a komikus párra . ..

— És mikor volt a párbaj?
— Alig egy óra előtt.
— Az lehetetlen, — vélekedett Má

dayné, — hiszen én már beszéltem Ju- 
riccsal.

— Éppen a párbajról jöhetett.
— És nem szólt egy szót sem! Nem is 

látszott rajta semmi! Milyen ember!
A főhadnagy azalatt már a lakására 

ért. Amerre járt, az utcán félénk kíván
csisággal néztek utána az emberek. A 
hír már kiszivárgott a kaszárnyából és 
villámgyorsan terjedt el a városban. A  
legénye is szokatlan előzékenységgel 
sürgött-forgott körülötte. Szinte gyön
géd előzékenységgel. Máskülönben nya
kas, sötét paraszt volt, aki immel-ámmal 
végezte csak, amit reáparancsoltak.

Később egypár baj társa látogatta 
meg a főhadnagyot. Máskor nem igen 
jártak hozzá, mert nem szerették az ez
redben. Az ő párbajáról és más párba-
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jókról beszélgettek. Jurics többször is 
mondta, hogy a dolog untatja és szeret
né. ha más valamiről beszélgetnének, de 
a tisztek újra és újra visszatértek a nap 
eseményére.

Mikor alkcnyodni kezdett, Jurics 
megint egyedül találta magát a lakásán. 
Végigfeküdt díványán és elgondolta 
mégegyszer az egész dolgot. Úgy találta, 
hogy elejétől végig kifogástalanul vi
selte magát, a félelemnek vagy a nyárs- 
poígárias izgatottságnak a nyomát sem 
mutatta.

Mikor már ágyban feküdt, csudálatos 
közvetlenséggel jelent meg előtte az 
üreg főhadnagy arca. Együgyü, pufók 
arc volt, vastag szempillákkal. Jurics 
szerette volna, ha más. keményebb el
lenfele lett volna, vagy legalább is olyan 
ember, aki súlyosan megsértette . . .

Nyugtalan, lázas álma volt, az éjjel 
százszor is fölriasztotta az az erős tudat, 
hogy valami nagy, rendkívüli dolog tör
tént vele. Ha aztán rendbe akarta szed
ni kúszált gondolatait, mindig csak egy 
misztikus szó járt a fejében: ölni — 
ölni!

Másnap az ezredes megüzente neki, 
hogy ne hagyja el a lakását további pa
rancsig. A tisztek csapatosan jártak 
hozzá, kettő pénzt is ajánlott neki, ha 
netán zavarban volna. Harmadnap az 
ezredes meg azt üzente Juricsnak, hogy 
ad neki két heti szabadságot. A két he
tet töltse másutt, addig majd megcsap
pan a nagy izgatottság a városban.

A főhadnagy tehát előre küldte pod- 
gyászát a vasútra, aztan a hadnagy kí
séretében kigyalogolt a pályaudvarra. 
Mikor a főutcába ért, a Tüzér-utca tor
kolatában valami mozgalom támadt, 
majd fekete embertömeg áradt el ő. . .  
Temetés volt, a tüzérfőhadnagyot te
mették . . .

Jurics nem akart a bámész nép szc- 
meláttára elsietni és baj társával egy 
kapu alá lépve, várta meg a menet el
vonulását. A koporsó előtt mereven sza
lutáló főhadnagyban ráismerlek a halott 
ellenfelére és minden szem feléje for
dult. Kíváncsian, félénken vagy tiszte
letteljesen nézte mindenki, de ellensé
ges szemmel senki.

A főhadnagy még egyre szalutálva, a 
sipkája mellett tartotta a kezét, közbe 
meg csodálatos ellágyulás vett rajta 
erőt. Talán ettől a gyöngeségétől akart 
szabadulni, amikor odaszólt ifjabb baj- 
társának:

— Hát igaza volt az öregnek, mert 
mégis énnekem kell szalutálnom . . .,

Ezt a megjegyzését a hadnagy később 
az egész városban terjesztette.

A vasúton Máday Gyurkával talál
koztak, aki egy rózsaszálat adott át Ju 
ricsnak.

— A húgom küldi a számüzöttnek . ..
A vonat megindult, Jurics virággal a

fogai közt, végignyújtózott az ülésen. 
Miközben fölszívta a rózsa illatát és 
arcán érezte az ablakon át beszűrődő 
meleg verőfényt, valami kellemes bor
zongás járta át. Gondolatai a jövőben 
kalandoztak és e jövőt verőfényesnek és 
kívánatosnak látta abban a biztos tudat
ban, hogy most már neki is van egy holt
teste, amellyel az élete végéig táplál- 
kozhatik.

n  a

Olvassa isiíodeoLlci!
Reng a Főid, viharzanak a lelkek, re- 

cseg-ropog a gazdasági élet!
És ebben az örökös rengésben, vi

harzásban és sorozato; összeomlásban 
áll és él a Nemzet, mint a törhetetlen 
nemzeti érzésnek és alkotni vágyó ma
gyar akarásnak nagyszerű irodalmi fel
legvára, mint a kifosztott és remény
telenné fakult magyar lelkek utolsó 
erős menedéke.

Áll a harc égig lobogó lá"ggal a ma
gyar gondolatért, a sugárfényes új ma
gyar jövőért!

Áll a vezérkar teljes szellemi fegy
verzetben, nagyszerű nemzeti ornátus- 
ban: csak a hadsereg — az előfizetők 
lelkes tábora nincs még együtt tel
jes számban!

Pedig háborút nyerni a világ legjobb, 
legkiválóbb vezérkara is csak akkor 
tud, ha lelkes, rendíthetetlen hadsereg 
is áli a háta mögött,

A hadsereg sem mozdulhat vezér 
nélkül, de a vezér is tehetetlen, ha 
nincs meg a teljes létszámú hadserege.

A dicső magyar hadsereg mindadoig 
verhetetlen volt, míg sorainkban a 
belső bomlasztás a zászlótól való 
cltántoritás fel nem ütötte szörnyű 
hidrafejét.

Történelmi igazság immár, hogy a 
verhetetlen magyar hadsereget és a

magyar hadsereggel együtt az egész 
Magyar Nemzetet a kíslelkűek, a 
zászlóhoz hűtlenek, a szökevények tet
ték tönkre és sodorták katasztrófába.

Büszkén jegyezzük fel, hogy a NEM
ZETNEK. a magyar lelkek büszke fel
legvárának nem sok a szökevénye, nem 
sok az olyan előfizetője, aki hűtlenné 
vált a kibontott lobogóhoz, aki bár 
megrendelte, megkapta és olvasta a 
NEMZETET: az előfizetéssel mind
örökre adós maradt.

Jó magyarok imák jó magyaroknak a 
NEMZETBEN és e nemes táborba csak 
elvétve kerülhetnek olyanok, akik 
bűnös bomlasztási szándékkal esik 
azért rendelik meg a Nemzetet, hogy 
ezzel a Nemzetnek kárt okozzanak és 
a nemzeti gondolatnak e sziklára épí
tett várából egy-egy téglát kitörjenek 
és így a Nemzeten keresztül a nemzeti 
gondolaton rést üssenek , . .

Hála Istennek kevesen vannak ilye
nek és mi e kevesekkel sem szándéko
zunk pörlekední.

Tudjuk, hogy a súlyos gazdasági 
helyzet számos testvérünk vállára ne
hezedik, akiknél az előfizetési hátra
lék nem azt jelenti, hogy megszöktek 
a szeplölten nemzeti zászló alól, — 
nem azt jelenti, hogy szándékosan meg
akarták károsítani a NEMZET-et:

hanem azt jelenti, hogy pillanatnyilag 
gondokkal küzdenek és méltányos ha 
ladékra van szükségük, míg a 
NEMZET-tel szemben fennálló tarto
zásukat kiegyenlíthetik.

Mi a halasztást minden testvérünk
nek, minden méitánylást érdemlő eset
ben megadjuk, ha ily irányban vala
melyik testvérünk kéréssel fordul hoz
zánk.

Ünnepélyesen felkérjük ezért minden 
testvérünket, aki előfizetésével hátra
lékban van, hogy a hátralékos előfize
tést lehetőleg postafordultával bekül
deni szíveskedjék, vagy amennyiben 
ez e pillanatban nem állana módjában: 
szíveskedjék a kiadóhivatalt értesíteni 
hogy a hátralékos előfizetési összeg 
beküldésére mikor számíthatunk biz
tosan.

A NEMZET-bcn olyan nagy gondo
latok megvalósításáról van szó, n 
magyar ügynek olyan nagy világdiada- 
Iáért indultunk harcba, hogy köteles
ségét mindenkinek teljesíteni kell, 
még ha a kötelességteljesítés áldoza
tokat követelne is!

Magyarságáról vagy magyartalansá
gáról tesz tanúságot az, aki a NEMZET 
lobogójához hű marad vagy hűtlenné 
válik!

A NEMZET szerkesztői.
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Már elvégezték a világtörténelem leg
szemérmetlenebb rablását: Magyaror
szág szent lestét szétmarcangolták. 
Olyan volt, mint a meztelenre vetkőzte, 
lett nyomorék, akinek levágták kezét, 
lábát, fülét, orrát és kiszúrták a sze
mét. A csonk még magatudatlan ref- 
Jexmozgásokkal vonaglott kínjában, de 
már nem élt. Körülötte vigyorogtak a 
lelketlen torzok és a perverz hófiérck 
mulattak:

Szép jövőnek néz elébe!
A trianoni haramiatörvényt követő 

sötét karácsonykor Rákóczi őskuruc ma
gyar városába, Kassára vetődtem, ahol 
már vígan dőzsöllek és Döffeszkcdtek 
Európa hivatásos zs.’ványai, s a lelkes, 
becsületes szép magyarság lélekzeté’ 
hamarosan elfojtották é>3 a mulatóhe
lyekből, éttermekből és kávéházakból 
kém tanyákat és lebujokat csináltak. 
Ebédre, régi szokásom szerint, a híres 
Schalkház é leimébe tértem be. Az em
ber öreg korára ugyanis már nehezen 
szokik le a régi szokásairól és még ne- 
he c1 * en szokik -jakhoz. Hogyan szok
jam meg cn, r i olyan nemzet fia va
gyok. amelyik ezer esztendeig az álmok 
nábobja volt, hogyan szokjam meg a 
szégyent, hogy a becsület koldusaivá 
lettünk?

Schalkház éttermében még különben 
is megtaláltam némi szegényes marad
ványát a hajdani magyar világ színes 
illúziónak. Temetői csend volt ugyan 
és senkise kacagott, senkise nevetett és 
a pohár nem csöngött, ahogy halott or
szághoz illik is. De piros muskátli illáio- 
zott az asztal fehér abroszán, zöld 
páfrány közé rejtőzködve, szinte meg
bújva a levelek között, mintha a három 
szent szín valami üldözött titok volna, 
amitől a cseh bika könnyen megvadul, 
mégha — ökör is. Meri ő vörös posztó
nak látja azt, amiben a magyar szem és 
a magyar szív három halmot és négy fo
lyót, kettős keresztet, sőt lobogó zász
lót és — koronát talál.

Mélázhatva az idők kiméle'len fortfan- 
dóságán, eszembe jutott, hogy valaha, 
sok esztendővel ezelőtt, még a boldog és 
gondtalan magyar világ idején, egyszer, 
éppen mint ma, éppen karácsony első 
napján ugyancsak itt ebédeltem, Akkor 
még it' az volt. a szokás, hogy az étte
rem minden karácsonyi vendége egy 
üveg tekaji aszút kapott az ehédhez. in
gyen, vagyis a vendéglős karácsonyi 
kedveskedéseképpen. Ez a Schalkház 
tradíciójához tartozott. Mert a magyar 
földön a magyar korcsmárosnak is épp
úgy megvan a maga tradíciója, min; 
akármelyik kiskirálynak. Karácsonykor

Schal'kháznál senkise érezze, hogy nem 
ollhon van; legyen otthon, legyen min
denkinek jókedve és — karácsonya! Ti
tokban végigpislogtam az asztalon; a to
kaji aszú most is ott állót', aranyvignet- 
tás karcsú üvegben színarany nektár. 
Szinte mosolyogva kacsintgatott rám:

— Igyál! Bennem lakik a mámor me- 
' c- a feledés! Igyál, kedves barátom!

Ejh! hesseget'em el a tolakodó sóvár
gást, — ma már bizonyosan Schalkház 
• o r dia ingyen a tokaji aszút! Megfizet
ni pedig úgyse bírom. Karácsony a vitéz 
tenyérmutogatóknak jutott, nekünk az 
örökös nagypéntek ju'ott nemzeti ünne
pi" 1.

Lehangoltság vett erőt rajtam. Ked
vetlenségemben ügyet se vetettem a pi- 
osképű pincérgyerekre, aki az asztalom 

körül settenkedett. Pedig magyar gye
rek volt. Fa Jóskának hívták. Inkább 
gumminak látszott, amint additf hajlon
gott, bókolt és kotnyeleskedett, míg 
v 'grc is rákénvs'erí'clt, hogy szóba áll
jak vele. Minduntalan gyanakodva né
zegetett. körül, miközben bizalmasan 
pletykákat suttogott az új uralom mu
latságos hencegéseiről. Nem igen értet
tem túlzott óvatosságát, mert a terem
ben nagyon kevesen voltak. De Fa Jó 
zsef bizonyosan jobban ismerte a hódí
tók morálját és fülé' nálamnál, aki csak 
a ragadós kezüket ismerem a mag var úri 
kastélyokból, amiknek az előszobáiban 
bárfáztak és — loptak.

Asztalom szomszédságában a másik 
asztalnál két francia katonatiszt ült és 
franciául beszélgetett. Ezektől, gondol
tam, nincs mit tartanunk; a francia 
úgyse érti a szív nyelvét. Legfeljebb na
gyol néznek, ha meghallják, amit Fa Jó 
zseffel tárgyalok s törhetik rajta a fe
jőket: cigányul beszélünk-e, vagy ara
bul. <*Vszin'un szólva, nem akartam velők 
foglalkozni: nem érdekeltek. Az utolsó 
események belőlem is végképpen kiöl
ték azt a hagyományos szimpátiát, mely
nek évszázadokon át babonás rabjai 
voltunk, mi. hiszékeny szegény magya
rok. akik a francia szellemre esküdtünk. 
Most már inkáhb ellene esküszünk és 
rugdalóz^nk kézzel-lábbal. Fa József 
azonban, miután barátságosan megkí
nált a okait aszúval és biztosított róla, 
hogv Schalkház karácsonyi tradícióját, 
nvilván a prágai hódítókra való atvafi- 
ságos tekintettel, a dicső utódállam 
egyelőre érintetlenül hagyta, váratlanul 
elfutott az asztalomtól, mert valahová 
az étterem másik vidékére szóllítot'ák, 
és én egvedíil maradtam a tokaii aszú
val és a két franciával. Tehát fölhaitot- 
fam egy pohár tokajit és a franciákra

néztem. És akkor, akár akartam, akár 
nem, hallanom kellett, amit beszélnek. 
Hamarosan megtudtam, hogy az egyi
ket Jules-nek, a másikat Théodor-nak 
hívják. Úgy látszik, Jules mostanába ér
kezett otthonról, Franciaországból és ha
zai friss hírekkel mula!tatja Théodor!. 
Théodor kérdezősködött és Jules felelt. 
Már jóformán minden közérdekű ese
ményt elreferált, s a sor az tinpirásnkra 
került. Az atyafiakra, az igaz barátokra 
és persze, a hamis barátnőkre is. A te
metésekre, esküvőkre, a törvényes és 
vermészetes keresztelőkre és egyéb sze
relmi balesetekre, amik a győzelemtől 
hörgő grand nation-nál is körülbelül 
ugyanolyanok, aminők azoknál, akiket 
az ő lelketlenségiik juttatott koldus
botra.

Theodor és Jules vidáman, szelleme
sen é'S könnyedén fecsegtek, mint aki
nek semmi gondja sincs. Théodor az! 
kérdezte:

— Nos? És Pierre? A derék Pierre 
de Cravage-ról, mulatós barátunkról 
semmit se hallott, Jules? Úgy eltűnt, 
mint valami kis könnyelmű courtisane, 
akit a grófja megszöktetett. Mióta ta
valy Budapesten futólag találkoztam 
vele. azóta semmit se tudok róla, csak 
azt hallottam, hogy őrnagynak nevez ők 
ki. Nagyszerű éjszakákat töltöttünk 
együtt és a szeretetreméltó román ka- 
merádokkal, akik úgy fölvirágozlatják a 
francin fűző s a parfüm és rizspor ipart. 
Mi? Kellemes fickók, Jules. És Pierre is.

De Jules egyszerre elkemorodott. Fél
rebámult, mintha azon törné a fejét, 
hogy beszéljen-e, vagy hallgasson. De 
szerencsére ők is tokajit ittak és ennek 
tulajdonítom, hogy némi habozás után 
Jules mégis csak megszólalt.

— Pierre? Igen. Nagyon kedves gye
rek. Óh! Le panorc Pierre! Kár, hogy 
olyan szomorú sorsra jutott, Théodor!

— Ugyan? csodálkozott a másik. 
Pierre? Pierre de Cravage? A pajzán 
vivőr? Hogyan lehet az? Ki hinné azt?

— De . . .  akadozol! Jules, — valami 
nagyon kellemetlen afférbe keveredő t. 
Nem hallotta volna? Pedig, úgy tudom, 
éppen Budapesten. Valami rokkant. . . 
Valami — mankó . ..

Théodor nevetett.
— Az? — szólt és megvető kicsiny- 

léssel bigyesztet'e föl a száját. Biztosí
tom róla, Jules, hogy szóra se érdemes, 
mon ami. Furcsa is volna, ha a köztár
saság őrnagya egy rongyos magyar baka 
mankójában botlanék meg!

Pedig megbotlott. Meg lehet tar
tani a fogpiszkalóban is.

— Ugyan! — bosszankodott Ihec-
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dór. — Nagyon szerelem a sikerült 
tréfákat, de ezt igazán nem sorolha
tom azok közé.

Nem is tréfa.
— Az ördögbe is! — fakadt , ki 

Théodor, — hiszen magam is ott vol
tam. Ismerem, láttam az egész dolgot.

— Ott volt? — kapott a szón Jules. 
— • Hát akkor tudja?

— Persze, hogy tudom. Éjjel volt, 
késő éjszaka, amit valaha Párisban haj
nalnak hívtunk, — felelte Theodor. — 
De Budapesten a hajnal szó egyelőre 
kiment a divatból. A gázlámpák még 
fáradtan pislogtak. Nagyon kevés a 
gázgyár szene, azt mondják.

— Miért?
— Naiv kérdés! Csak nem képzeli, 

hogy az a szűk kis pcsvány, amivé Ma
gyarországot zsugorították, tele van 
szénbányával? De különben mit tarto
zik a dologra mindez? Vidáman dudo- 
rásztunk, amint hazafelé tartottunk, 
kissé mámorosán. Eszünkbe se jutott, 
hogy koldusországban járunk, mert a 
kedvünk épp olyan fejedelmi volt, min! 
a mulatság, amiről jöttünk és az éjsza
ka, ami körülöttünk ragyogott. Előttünk 
egy féllábú ember bicegett. A mankó jó 
nagyokat koppant az aszfalton.

Rokkant katona . . .  kottyant közbe
Jules.

Theodor kedvetlenül csóválta a tejét. 
Hál igaz, az volt; rokkant katona. 

De erre bizonyára nem is gondolt akkor 
a szegény Pierre. Tréfából-e, vagy go
nosz gondatlanságból, nem tudom, de 
széles jókedvében nekibotorkált a féllá
búnak. Meglehet, hogy tántorgott is. Na
gyon sok pezsgőt ittunk, Jules. És mikor 
nagyol rúgott a rokkant mankóján, úgy, 
hogy az kiesett a hóna alól és nagyot 
koppanva vágódott az aszfaltra. De . . . 
utána nyomban bizony orrára bukott ma
ga az a szegény ördög is.

Jules elképpedt.
— Nahát, Theodor! . . .  Ez mégis csak 

. . . Most már értem!
— Mí| ért? — pattogott a másik. 

Senkise látta rajtam kívül. Senkise tu
dott meg semmit se.

— Azt alig hiszem. Mert a szegény 
Pierret hazarendelték és tartósan sza
badságollak. Nagyon ideges volt, azt 
mondják, s ez valószínű is, mert csak 
Ideges ember tehette azt is, hogy mind
járt megkérte a szép Blanchet.

— Ah! A szép Bauvelle Blanche!' — 
sóhajtott Theodor, de kissé ironikusan 
mosolygott.

— Hát a hire nem éppen elsőrangú, 
mentegetőzött Jules, — de a szépsége 
annál inkább. Aztán az apja, a kövér 
cipökrémgyáros, éppúgy áhítozott egy 
őrnagyra, mint maga a szép Blanche- 
Egyszóval: simán ment minden. — 
Clugny-ben, a Hotel Duponte elegáns 
szalonjaiban gyűlt össze a fényes la
kodalom. Blanche fölülmúlta önönma
gát: ragyogóit a szépségtől és a bol
dogságtól. Egyáltalán, az egész Bau- 

velle-család ragyogott; álmuk betelje
sedett: Blanche megkapta a maga őr
nagyát. Csak a szegény Pierre volt le
hangolt, ami némileg érthető is. Olyan

komoran ült szép menyasszonya mel
lett, mintha valami mély gond gyűlöl
né; mintha nagy teher feküdnék a lel
kén, amitől nem szabadulhat. Hiába 
mosolygott rá kacéran és mindent 
ígérve Blanche, búzavirágkék csilla
gaival és elefantcsonHehér fogsoraival; 
hiába bontották föl neki a Duponte 
leghatásosabb champagner-jeit, Pierre 
nem derült föl. A pazar lakodalmi ebéd 
válogatott fogásaihoz alig nyúlt, a sze
leteket a tányérján felejtette és réve- 
tegen el-elbámult, mintha valamin tör
né a fejét. Közelében egyszer csak 
gyönge koppanás hallatszott. Az ilyes
mi gyakran megesik a társasebédeken; 
valakinek a cipője sarka véletlenül az 
asztallábhoz íitődik- Az ember rend
szerint meg se hallja és észre se veszi. 
A szegény Pierre azonban ijedten meg
rezzent, majd elsápadt és összerázkó
dott. Fölvetette, aztán a két keze kap
ta a fejét. Szeme kidülledt a rémülettől 
és mereven a terem egyik sarkára szö- 
geződött. Széles melle zihált. S végre 
is a vad ijesztő bődülete tört ki belőle*

— A mankók! A mankók!
A vendégek fölugráltak az asztal kö

rül. Eleinte nem értették a dolgot, de 
a sejtelem mihamar érthetőbbé lett: a 
szerencsétlen Pierre szörnyű rémláto
más gyötrelmében vergödötl, megbom
lott idegrendszere zavaros káprázatai 
között. Fejét két keze között szoron
gatta. Homlokát verejlék öntö!te cl, 
mialatt szemét a legelőször kiválasz
tott fix pontról le se vette. A foga va
cogott- Állatias bődülése fokonként 
halkult.

— A mankók! A mankók!
Véletlenül orvos is volt a társaság

ban, Pierre-nek diákköri bizalmas jó- 
paj'ása. Hozzásietett s gyöngéden és 
résztvevőén, mégis az orvos energikus 
hangján kérdezte meg:

— Pierre! Mi lelte? Mondja! Mi az?
— A fiú nyugtalan szemmel, tétován 

nézett az orvosra.
— Ezek az átkozott mankók! — 

nyögte s látszó t rajta, hogy szenved. 
— Mindenüvé utánam jönnek! Min
denüvé követnek! Nézze, ott szállnak, 
ott jönnek a mankók! Az egész világot 
elárasztják. Az egész világ mankón bi
ceg. Nemzetek, országok, világrészek 
mankón vánszorognak. A mankó lett a 
nyomorék világ ura!

Már akkor a szép menyasszonyi ájul- 
tan vitték a másik szobába. Pierrc-t pedig 
a félbemaradt lakodalomból egyenest a 
szanatóriumba, ahol ma is az őrület és a 
képzelgés kétes mesgyéjen tántorog. A 
szegény Pierre!

A másik lehorgasztot a a fejét.
— Szegény!
Lehet, hogy csakugyan szenvedett a 

nórul járt Pierre sorsa miatt. De én a 
legesekéi vebb részvétet sem éreztem 
irántuk. Sőt, amin' a harmadik pohár 
tokajit fölhajtottam, mintha annak má
mora ördögi lázzá gyúlt volna bennem, 
úgy éreztem, mintha kárörvendő gyűlö
let tüze áradna szé' az ereimben és a 
véres folyosókon lobogva rohannának 
agyvelőm és szívem között. Lángoló ví

ziók csaponglak a szemeim előtt: meg- 
csufolt hazám szánalmas képei. A man
kók, amiket kirúgtak a hónunk alól, hogy 
mégcsak bicegni se bírjunk. Hallottam 
a rokkant, a féllábú magyar baka man
kójának a komor koppanásá' az aszfal
ton és láttam, amint a mankó ezer meg 
ezer darabra pattog szét és aztán min
den darabja szikrázva száll széjjel a vi
lág minden tája felé és minden kis for
gácsa egész mankóvá növekedik. Mint a 
mesebeli sárkánynak, amelynek a fejét 
levágták, tíz és száz és ezer új feje lá- 
madt. Uj, meg új mankó röpült szerte
szét, tüzes szárnyakon, hogy mint a nyo- 
morékság és tehetetlenség szánalma- 
szimbóluma, a koldusok ékszere, mint 
égő lelkiismeretfurdalás fenyege'ően 
lángolva megsuhogjon az összerabolt 
kincsek és a kincsek rablói fölött. To
kaj édes nektárjában az elrabolt ma
gyar hegyek, a Tátra és a Fátra, ősi 
Kárpátunk erdőkoszorúi szállanáik a 
szívembe és forrongó, lázadó vulkánná 
egyesültek, amelyből a kínpadra feszí
tett magyarság dühe. bosszúvágya és el
szán sága törne föl. Szemem előtt már a 
mankók légiói szálltak Páris terei, Lon
don utcái, Róma sikátorai s Prága, Bu
karest és Belgrád lebujaí felé. A ma
gyarság minden vesztőhelyén megjelent 
a mankó. Gúnyolta a diadalkapukat és 
diadaloszlopokat, mintha vérpadok és 
akasztófák volnának Ingerelt, vádolt, 
elégtételt követelt. S a nyomorék világ 
groteszk táncra kerekedett és nem 
tudta, hogy mankón táncol. Csak mikor 
koppant, akkor kapott a fejéhez, mint a 
szerencsétlen bolond Pierre. Nem bír
tam többé magammal. Poharamat koc
cintásra emeltem és a két francia felé 
nyújtva, a mankók rekedt hangján kiál
tottam:

— Vivent les béguílles, messieurs! 
I.es béguílles sons déja arrivées! Élje
nek a mankók, uraim! Már jönnek! Már 
itt vannak!

A két francia rám bámult. Eleinte 
mosolyogtak, de amint földült arcomat 
látták, nyilván azt hitték, hogy én is a 
szerencsétlen Pierre sorsára ju ottani. 
Vagy alán megsejtettek valamit. .. 
Hogy a bosszúálló mankók mellettünk 
vannak, fölveszik széjjeltört kardunk 
és ősi fokosunk, szerepét és még megle
het, hogy ők szerzik meg nekünk az igaz
ságszolgáltatás elégtételét. Fölhajtd- 
tam az utolsó pohár bort is, keserű, tü
zes áldomásul. Szememmel hálásan si
mogattam meg az üres üvegei1, ami úgy 
mosolygott rám, mint a hü szövetséges. 
Szinte megszorítottam a kezét, mintha 
valami falábú néme! gránátos volna.

— Köszönöm, Tokaj!
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A szalonkabát.
Trta: Porzsolt Kálmán.

..... .............................................. Wtoj
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A tanácsos úr jubileumára nagyban 
készültünk — a jövő évre, midőn egy
szerre a szakosztály összes tisztviselői 
meghívót kaptunk tőle ,,félszázados ju
bileuma alkalmából egy csésze teára”.

Meg voltunk rőkönyödve mind, hogy 
így egy esztendővel elszámítottuk ma
gunkat s a tervbe vett ajándékok közül 
egyet sem készíthettünk el.

No, de mit csináljunk? Zúgolódni ma
gunk ellen nem volt okunk, mert hiszen 
az öreg maga is mindig úgy emlegette, 
hogy hivataloskodásának 50 éves évfor
dulója a jövő évben lesz. Frakk, lakk és 
klakkba vágtuk magunkat tehát mind
annyian s elmentünk a tanácsos úrhoz 
teára és azt annál szívesebben tettem 
különösen én, mert Réczey Gedeon úr
nak rendkívül bájos és kedves leányai 
voltak, ezek között legkedvesebb a szép 
Mariska.

Alig értünk azonban a tanácsos úr elé, 
mindannyiunkat bizonyos kellemetlen 
érzés fogott el: mi ugyanis valamennyien 
frakkba voltunk öltözve, magán az ünne
peken pedig egy régi, kopott szalónka- 
bát volt s ha a vendég nincs egyformán 
öltözve a házigazdával, az mindig kelle
metlen érzést kelt mindkettőben.

Réczey úr azonban nem látszott ész
revenni zavarunkat s fesztelenül mulat
tatta a társaságot.

Én természetesen a szép Mariska szé
ke mögé ültem s a tanácsos úrral nem 
sokat foglalkoztam; egyszer azonban 
hallom, hogy egy fiatal kollégánk men
tegetni (kezd bennünket, hogy jubileu
mát nem tudtuk.

Az öreg elnevette magát:
— Kedves barátom, hogy én miféle 

félszázados jubileumot ülök itt ma, azt 
maguk nem tudják, mert hivatalba lé
pésem 50. éve csakugyan a jövő évben 
lesz. Most annak a jubileumát ülöm 
meg, aminek én azt köszönhetem, hogy 
a iövő évi jubileumot megülöm.

Mindannyian csodálkozva tekintet
tünk reá.

— Ez a valami: ez a szalónkabát.
Csodálkozva ugrottunk fel valameny-

nyien székünkről.
— Igen, barátaim, ennek a szalónka- 

bátnak jubileumát üljük ma, ez volt az 
én legelső szalónkabátom ezelőtt ötven 
esztendővel.

A társaság minden lagja az öreg úrra 
figyelt, aki most egy karosszékbe ülve, 
kezdte regélni ötvenesztendős szalónka
bát járnak történetét.

— Alig voltam húsz éves, midőn ezt 
a kabátot fölvettem és azóta soha mást 
nem hordtam, csak szalónkabátot; ennek

köszönhetem a hivatalomat, ennek va
gyonomat, sőt ennek a feleségemet is.

— Ah, egy bűvös szalónkabát! — 
kiáltott fel valaki.

— Minden szalónkabát bir ilyen büv- 
crővel. Persze, ezt Önök nem hiszik, 
hiszen mindnyájan frakkban vannak.

— Hogy megszégyenít a méltóságos 
papa bennünket a frakkal, — súgtam 
Mariska fülébe.

— Hagyja, igen jól áll magán a frakk, 
— súgta vissza, de elpirult bele.

— A szalónkabát a rend, a szigorú
ság, a megálapodottság, a komolyság 
jelképe. Vannak életpályák, amelyek 
kezdetén fölveszi az ember a szalónka
bátot s le nem veti egy hosszú életen át, 
még a koporsóban is szalónkabátban 
fekszik. Higyjélk meg Önök, barátaim, 
hogy sokszor a szalónkabát fontosabb, 
mint a tehetség. Lássák, én húsz éves 
sem voltam, midőn legelső főnökömhöz 
beléptem, fiatal arcom nem kelthetett 
bizalmat, de bizalmat keltett a szalónka- 
bá1. Míg a hivatalt kereső társaim 
ugyanis a díszes ruhák mindenféle fájá
ban tisztelegtek nála, engem folyton egy 
és ugyanazon szalónkabátban látott. Eb
ből talán azt olvasta ki, hogy szeretem a 
rendet, nem kedvelem a változatosságot 
s pompát, s az egyszerűség híve vagyok, 
denique a komoly férfi benyomását tet
tem reá: kineveztetett és egy év múlva 
jubilálok.

Valamennyien kezdtük rosszul érezni 
magunkat a frakkban. Én odasugtam va
lamit Mariska fülébe, azután elpárolog
tam.

Mire visszatértem, még folyton beszélt 
az öreg s hogy mi változás történt ra j
tam, csak egyetlen szem vette észre a 
teremben, a Mariskáé.

A frakkot ugyanis levetettem s sza
lónkabátot húztam magamra.

— Maga a papa nyomdokába akar 
lépni, — súgta Mariska.

— Csak az állandóságot akarom je
lezni ezzel is; ezentúl mindig szalón
kabátban járok.

— Maga állandó? És mindenben?
— Az, de különösen egyben.
— És mi az?
— Ez vallomás lenne; megengedi?
— Maga hóbortos, hallgasson inkább 

a napára és tanuljon tőle.
A papa épen áttért arra, hogv miként 

szerezte meg a szalónkabátjával a fele
ségét.

— Szegény megboldogult Teréziám 
nem volt olyan leány, mint azok a tucat- 
széoségek és bálkirálynők szoktak lenni, 
akik a férfiak közt válogatni sohasem

tudnak, ő  válogatott, és, hogy én let
tem a kiválasztott, azt csak a szalónka- 
bátnak köszönhetem. Vetélytársaím 
tarka-barka öltözékeikkel pompáztak, 
mindennap más színt, más szabást, míg 
én folyton az én egyforma szabású fe
kete kabátomban jártam. A változatos
ságnak különben ellensége lévén, köny- 
nyebben elhitte Teréz, hogy bensőm is 
megállapodott s nem capodár.

— No lássa, milyen jó a szalónkabát, 
ezentúl maga is hinni fog nekem, — súg
tam Mariska fülébe.

— Csak azért sem, — vágta vissza a 
piruló leány.

— Akármilyen könnyű gondolkozá- 
suaknak látszanak a leányok, legtöbb
je sokat ad arra, hogy választottja egy
szerű ízlésű, igazi, megállapodott férfi 
legyen s a legelső benyomást a külső 
teszi. Midőn legelőször meglátott Teréz, 
szalónkabát volt rajtam.

— Csak most jut eszembe, hogy en
gem is szalónkabátban láttak először, 
— szóltam a leányhoz.

.— Csakhogy maga reám nem tette azt 
a benyomást, — vágott vissza pajkosan.

— Midőn szerelmemet bevallottam 
neki, — folytatta az öreg úr — midőn 
kezét szüleitől megkértem s midőn az ol
tár elé vezettem, mindig szalónkabát 
volt rajtam. Sem rikító díszöltQmyt, sem 
piszkos pongyolát rajtam nem látott 
sem a jegyesem, sem a feleségem; min
dig egyformának talált s mindig hűnek 
mindenhez. így nem is csalódhatott 
bennem. Kövessék, barátaim, az én 
példámat, húzzák föl most az egysze
rű köntöst, mely az ész munkásainak
egyenruhája s bizonyára boldogulni 

fognak a hivatalban s a szerelemben 
egyaránt.

Az egész társaság megilletődvc s 
restelkedve hallgatott. Míg egyszerre a 
tanácsos úr tekintete felém fordult.

— Ah, ön szalónkabátban van, — 
kiáltott s kezeimet megragadta, — rend
kívül örülök, ön bizonyára szerencsés 
lesz életpályáján s reményiem, — telte 
hozzá mosolyogva — hogy a szalónkabát 
meghozza a szerencséjét a szerelem
ben is.

Szemem égő vággyal tekintett a szép 
lány felé, ki fülig elpirult s aztán kifu
tott a szobából.

Midőn a figyelem cl fordul í tőlem, 
utána siettem és egy ablakfülkében ta
láltam meg, hol mindkét kezét keblére 
szorítva állott.

Kezeit megragadtam; ő nem vonta 
vissza s én izgatottan lihegtem: ha ön . . . 
ha a papa . . .  ha a szalonkabát. , ,
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VIII. Rósz.

Jo. Árgus. Syriiií

Egy ligcl áll Haemoniában 
Hegyes erdőség közepeit.
Tömpének hívják. Ezen át foly 
Pindus bércéről lejövet 
Pénéus árja vad robajjal.
Zubogó, zúgó tompa jajjal '■
Szőke! a kősziklák közölt.
A lég párába öltözött 
A folyton hulló vízeséstől.
Fákon, mint apró gyöngyszemek,
Csillogva ül a vízi pára, —
A porrá zúzott permeteg.
Barlangot alkotnak kövek, —
Istennek kedves mcn'helyek . . .

És kőházénak csarnokában 
Pénéus folyamisten ül.
Innen szab törvényt a haboknak,
Hol Nymphák serge összegyűl.
Szomszéd folyó knak islennépc 
Itt járul Pénéus elébe 
Hogy szavuk vigasztalja meg,
Mert lánya sorsán kesereg.
A nyárfás Spercheus jött először 
S Enipos, ki vad hírben áll.
Majd Apidenos és A mphrisos 
S Aeas, ki lassan folydogál.
Jött még sok isten, sok folyó, . _
Nevök cl sem sorolható.

Egyedül Inacluis hányzott,
Ki némán, árván búsan ül 
Házának hfis márványtermében 
S a könnye foly szünetlenül.
•Jót, a lányát így siratta,
Ki elveszett az istenadta 
Valami módon a minap 
S azóta róla hírt se kap.
Hiába 'hitta és kereste 
A föld fölött s a vízbe lent; —
Nem tudta, él-e még a lánya,
Vagy tán az árny honába ment.
Ki tudja, hátha mégis él? —
De ner hisz már, de nem remél.

Zeus ’• vnap meglátta Jót,
Ki épp atyjától távozott.
„Zeushoz méltó szűz" — így szólott - 
,,Nem ismerem a boldogot,
Kit azzá tesz majd szűzi ágyad!
Keress magadnak hűvös árnyat 
E dús, virágzó fáik alatt.
Ott nem tűz majd a déli nap.
S hogy a vadak tanyáján téged 
Ne töltsön el a rémület: —
Sötét erdőben, rengetegben,
Majd isten bizton elvezet.
Kezecskéd szépen add ide,
S ne félj, előre, ízibe!

Az isten r.ein kis földi isten
Ki biztos kísérőd leszen, __
Hanem a legfőbb, a legelső,
Ki kormányoz a mennyeken,
Ki ck kezében mint a nyil, lám,
Ott risnereg a tüzes a tüzes villám."
De ám a lányka elfutott, •
Ilyfajta szót nem hallhatott.
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És áthaladt a Lérna síkján,
A lyrcéusi réseken,
Midőn az isten esthomályba 
Borított mindent hirtelen 
Sötét lett. Futni nem tudott 
Az isten jött. A lány bukott 

Ekkor tekintett Juno éppen 
Az egekből a földre le.
Ámult, hogy sűrű cshomályn.ak 
Borong sötétlö fellege.
De furcsa, — gondolá magában,
Hogy éjjel van a nap szakában 
S leszállnak esti hüs ködök.
Valami rejlik c mögött!
S mivel férjét már többször érte 
Ily könnyelmű kalandokon, — 
Körülnézett. De nem leli öt 
A tiszta égi tájakon.
Kalandra vágyik biztosan,
S a feleség, — az csalva van.

Az égből rögtön clsuhava 
A földön termett hirtelen.
Szétszórta a ködöt kezével,
Hogy ismét fényesség legyen.
Az isten gondolá magában,
A felesége van nyomában 
S hogy elrejtse a lányt, legott 
A lány üszővé változott.
Szép volt a kis lehénüszőcske.
Junó is diesérgetle öl.
Bár nem szívből. Majd azt kérdezte. 
Ki bírja ezt a szép üszőt,
Ki a gazdája: hol legel?
És milyen pásztor hajtja el?

A föld termelte — szólt az isten 
Röviden és kelletlenül 
Hogy így, ne kelljen többet néki 
Hazudni rendületlenül.
De ám Juno az üszőt nézi 
És kéri férjét, adja néki.
Zeus vájjon most mit legyen?
Jutalma melyiknek legyen?
Az árulás, ha odaadja 
S ha megtagadja, föltűnő.
Ajándék volna feleségnek 
F-(V -zip. ‘I e egyszerű üsző?
S szégyelte szörnyen bár magát:
A lányt nejének adta át.

Bár birtokában volt a lány már,
Juno még most se nyughatolt.
Tartott férjétől s attól is, hogy 
Ellophatják az állatot.
Hogy rá ne szedje öt a férje 
S a szép üszőcskét el ne érje 
őréül renddé ki hát 
Árgust, Arestorus fiát.
Száz éber szemmel volt kirakva 
Árgus feje körö sköríil.
Jó t így jól láthatja mindig 
Bár hozzá néha háttal ül.
S ha esteimen aludni ment,
A szeme felváltva pihent.

Nappal dús réten legelészett.
Ám hogyha jött az alkonyat,
Elzárta Jó t durva őre 
Nyakára téve hurkokat.
Mezők bozótját kapta enni

S ha végre készült elpihenni 
Alom se volt a fekhelyén.
Poshadl vizet kapott szegény.
Mit csdve kívánt fölemelni, —
Nem voltak immár karja.
Panaszra hogyha nyílt a szája, 
Iszonytató volt hallani.
Száján csak bőgés tört elő.
Utálta hangját az üsző.

Ha Inochus partjára tévedt,
Hol annyit játszott, mint gyerek, — 
És szarvait a víznek tükre 
Kegyetlenül mutatta meg:
Rémülve hátrált a szegényke.
Nem ismére föl önnön vére,
Najád, a testvér s atyja sem 
Ám köztük jár ö szüntelen.
Hogy érintsék kezükkel hagyja- 
Az atyja füvet lép neki.
Jo  hálásan elfogadja 
S kezét csókjával illeti.
Nagy, bús szeméből, mnt patak,
A könnyek akként omlanak.

Ha egyszer megszólalna ajka 
S elsírhatná a bánatát.
De jaj, a föld pora mutatja 
Hasított körmének, nyoméit.
S bár sorsát el se 'keseregte,
Az atyja mégis fölismerte.
Magához vonta hó nyakát.
Keblét ölelve fonta át.
,,Ó jaj nekem" az agg kesergett — 
Hogy elvesztettem gyermekem.
De most, hogy iine feltaláltam,
Ó százszorosán jaj nekem!
Hallgatsz, mert szólnod nem lehet, - 
Bőgés a szómra felelet.

Nyomorult én, ki leányomnak 
Fáklyát, nászágyat készítők,
És azt akartam, vöt adj nékem 
És unokákat a nagy ég.
Ó jaj, hogy ennyi bú hogy érhet?
A csorda ád majd néked férjet 
S csordát követ majd gyermeked.
Ö, hogy meghalnom nem lehet! 
Szomorú sors az isten sorsa, — 
Örökké tart a bánatem!" 
így sírdogált. Ám Árgus szíve 
Meg nem puhult c bánion.
Jó t terelve hajtja cl.
Most messze tájakon legel.

Az ég urát is meghatották 
A lányka szenvedései.
Fiát szólítja, fényes Plcjas 
Kit örömére szült. neki.
Meghagyta; mit más nem merészel, 
Árgust mcgö’je biztos kézzel. 
Mcrcurini felöltözött 
Sarkára szárnyakat kötött.
Fejébe nyomta nagy süvegjét,
Kezébe vett arany botot,
Amellyel a bágyadt szemekre 
Mézédcs álmokat hozott.
A fellegek szárnyára ült 
S az égi tájról elröpült.
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A gonoszságok mestere
Irta: S o m la y  K á r o ly .

I.
Nagyhírű ember volt a török világban 

nemzetes és vitézlő Szilajka Márton, 
Egerszeg várának érdemes istorázsames- 
tere, akiről a krónikák „ínter alia“ azt 
is följegyzik, hogy bizony utálta a kefe
kötők szomorúságát: a vizet és bár is 
igen sokszor megtaszigálta vala a róka- 
fark-szőllőn termett borocska, mind
azonáltal verekedésben és egyéb vigas
ságokban mindig elöljáró vala. Az epéi; 
íródeák azzal végzi Mártom űr naturá- 
jának festését, hogy talán még a prédi
káló papnak is visszabeszélt volna a 
szószékbe. Egyebekben pedig csak olyan 
bocskorcvs, szalonnás kurtanemes lehe
tett őkigyelme is, aminő azon időben 
ezrével termett a Szala vizének kör
nyékén.

Éppen a húsvéti szent napokra készü
lődtek az egerszegi magyarok, mikor 
nagyszombat reggelén csak megjelenik 
ám a vár előtt egy feketeképü török és 
tollas buzogányával háromszor rácsap a 
vaspántos kapura.

Akkor éppen ügy esett a világ sora, 
hogy egyetlen végbeli vitéz, de még 
lanckenét sem tartózkodott Egerszeg vá
rában. Bizonyosan másutt hadakoztak.

Hódprémes bár'sonykapanicsa volt a 
török űr testén, a fejét hét sing patyo
latból csavart turbán ékesítette, a lábán 
meg olyan hegyesorrű, sarkantyűs, sár
ga csizma volt, aminőt akkor a magyar 
urak viseltek. A ruhája után azt kellett 
volna gondolni, hogy a feketeképü mu
zulmán legalább is aga: de az oldalán 
kard helyett kókuszhéjból és tengeri 
csigákból készült nagyszemü teszbik 
(olvasó) lógott. Tehát hodsa vagy mol- 
Mh lehetett, aki tudós a szent Sunnában 
is. Teveszőrből szőtt széles övében bi
zonyosan ott lehetett a kanat-tasi, a csu
datevő kő is, amivel az ilyen szentéletü 
férfiak éhségüket szokták csillapítani.

Minekutána a kopogásra a várőrség 
zsoldosa kidugta volna a fejét a kuku- 
csálólyukon, a török úr szép magyar 
szóval ekkép köszöntötte őket:

— Térítsen és világosítson meg ben
neteket Alláh, a szolgák ura! Én vagyok 
a szegény Cigány Izmail, a kanisai vé
geken parancsoló hatalmas Köprili Ali
mét pasa alázatos császnigirja. Azt üze

ni az én hatalmas pasám, akit magasz
taljon a harmadik égig a világok Terem
tője, hogy küldjétek számára tüstég a 
besenyői berkekbe száz juhot és két sze
kér kenyeret; mert ha nem küldcnétek,

az igazhitüek vitézei feldúlják ezt a pal- 
kányfészket, az itt lakókat pedig kardra 
hányják.

Történetesen éppen a várkapu mel
lett pipálgatotl Szilajka Márlon nagy
uram is, tehát hallania kellett a kemény 
parancsot. A vasrostélyon hát kitekin
tett, azám mosolyra szélesedett az or
cája.

— ösmerlek én téged, te iflák kutya 
-  mondta isterázsamester uram a tö

röknek. —- Ösmerlek én téged még mint 
rác papot. Hát gyere bé az várba és 
igyál velünk egy kupa bort, mert az bo
rocska vezeti jó útra a gyallandó em
bert és szélnek ereszti a bú poharát is.

— Én is ösmerlek tégedet, barátom 
uram mondja a török követ, — Te 
vagy az egerszegi s o k a  r o b b e r ,  a Gonosz
ságok mestere, akit éltessen Alláh ezer 
évig; mert vélem együtt te is azt tartód, 
hogy az igazság gyógyszere a hazugság 
és hogy első a lest, aztán a lélek. Hát 
ha volna számomra nyárson sült disznó- 
hűsocskátok, ami szebb a • :emnek, mint 
a szép rubintkő és ha volna a pincében 
borocskátok fs, bémennék tanácskozni 
hozzátok; mert Allahé a rendelkezés és 
én már csömöri kaptam Kanisa végvá
rában a tarhonátul, a piláftól, meg a 
soanyú tejtől, ami mondatik vala az 
igazhivők nemes nyelvén jogurtnak . . . 
Alláh mentse meg az emberfiát ezektől 
az eledelektül!

— No gvőjjél be hát az várba, aztán 
majd meglátjuk, barátom, hogy milyen 

képet mutat a Sors tükre -  felelte Már
ton úr a pasa ételkóstolójának — és 
felnyitotta a pántos kapu szárnyát.

Az őrházban volt bor is, pecsenye is. 
A török legátus hát dufla pofára edde- 
gélt és iddogált úgy, hogy halántékán 
lüktetett a vér. mintha tündérek vere
kedtek volna a lelkében,

— Bin jasa! Ezer évig élj, barátom — 
kínálta szorgalmasan az ónkupákaí 
Márton úr.

— Alejhu ralimat! Egészségedre vál
jék az itóka, le becsületös frengi. Alláh 
úgy segéljen engem szegényt, amint 
hogy szép ország ez a ti Üngíirusz haza
tok. — köszöntötte mindannyiszor a tö
rök a kupát a vendéglátóra, aztán 
megint elcsendesültek és hallgatták vala 
egymás hallgatását.

Éppen delet harangoztak a toronyban, 
mire a tudós Izmail elkészült a boros 
asztal alá. Ekkor aztán furcsa dolog 
történt Egerszeg várában: Márton úr 
azt parancsolta, hogy minden fegyver- 
biró férfi öltözzék szoknyába és a szok

nyák alá dugjanak fegyvereket, mert a 
feltámadás szent ünnepe alatt megláto
gatják a török pasát a besenyői berek
ben.

II.
Nagysáj fos és vítézlö Köprili Ahmed 

pasa eközben nyugodtan üldögélt egy 
fiatal cser rügyező ágai alatt. Talán a 
k o i f ,  az a jóleső, édes állapot szállotta 
meg, mikor a nagy próféta irgalmából 
az igazhitű mozlim fejében egyetlen 
gondolat sem villan fel, lelke a hang
talan némaságban röpköd és nyitott 

szemmel is csak a ködfátyolos Semmit 
látja . . .

A paradicsomi állapotból csak akkor 
ocsúdott fel. mikor a főtyukász-mester 
a taukcsibasi ezüsttálon eléje tette a 
borsporos lében sült kappant.

Ember vagy te hűséges Nagyfogú 
Zíilfikár. Ezért a finom pecsenyéért ke
gyes jutalomként tíz kacsát adok én ne
ked mondta a győzhetetlen pasa és 
megparancsolta, hogy csapol, üssenek a 
budai hordóba, aztán csörögjön a bül- 
hülhangű nakara és táncoljanak a nap
arcú liljomok.

Ezalatt az egerszegi váron kiviil fekvő 
kálváriát környékező bokros árkokat 
titkon megszállotta kétszáz jenicseri. 
Azért rejtőzködtek el, hogy a húsvét 
hajnalán egyházi lobogók alatt ide ki
vonuló polgárokat és az őrséget megtá
madják és elfoglalják az őrizetlenül ha
gyott. váracskát.

Már hasadoz.ott a lankában a piros 
hainal. mikor Szilajka uram vezetésé
vel ájtatos énekek zengedezése mellett 
a precesszió kivonult a várból.

Nagyuram. csupa asszony meg lány 
jön a kálvária felé. A férfiak a várban 
maradtak — jelentette egy fiatal topcsí 
a pasának, aki éppen a harmadik sült- 
kappanon csámcsogott.

— Nem baj. A várat azért nemsokára 
megtámadjuk, 01 van bizonyos a győzel
münk, mint amilyen bizonyos, hogy a tá
nyéromon pirosodó sültkappan nem fog 
innen elrepülni — felelte a rettenhetet- 
len Köprili Ahmed.

Alig ejtette ki az utolsó szót, a sült
kappan máris a levegőbe röpült..  .

A csuda pedig aképen történi, hogy a 
Márton úr vezetése alatt a kálvária felé 
bandukoló a s s z o n y o k  közül kétszázan 
óvatosan megközelítették a pasa táborát 
és az egyik hajdú kovás puskájával 
célba is vette öt, de a golyó az ezüsttál 
alá vágva, a nagyúr helyett csak a pe
csenyét találta el.

A babonás török katonáknak sem kel
lett több: futásnak eredtek és meg sem 
állottak Körmendig. De közülök sokan 
otthagyták fogaikat a kálvária alatt Hú
zódó berekben és elmentek az örökké
valóság portájára.

Ezeknek a lelkei bizonyára nem hul
lottak le Szirát hajszálvékony hidjárói a 
pokolba; hanem egyenesen a hetedik 
égbe repültek, ahol Alláh kegyelme foly
tán nagyokat ittak n Dscm gyönyörűsé
gekkel teljes p o h a rá b ó l.
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A magyar rendőrség történetéből
Irta: Laky Imre

— Fatia Negrát, az erdélyi hava
sok fekete álarcos rablólcvagját Jó
kai Mór mesteri fantáziája avatta 
egyik legszebb regényében regényhős
sé. Kilétét mélységes titok fedi. A nép
hit szerint magyar bárói család elzüllött 
ivadéka. Jókai a néphitnek megfelelőleg 
szerepelteti Fatia negráját. A magyar 
szépirodalomban nemcsak Jókai festi 
meg a betyár romantikát. Petőfi gyö
nyörű versben örökíti meg a magyar 
betyár alakját. Báró Eötvös legszebb 
regényének, a Falu jegyzőjének pedig 
Viola, az alföldi haramia, a legrokon- 
szenvesebb alakja. Mikszáth Kálmán 
Jánosékkal meg méltó társával Kástya 
Pistával a felvidék egy hírhedt rablóját 
szerepelteti több elbeszélésében. De 
nemcsak a magyar, különösen az olasz, 
francia és angol irodalomban is talál
juk nyomait a betyár romantikának, me
lyekből a mai kor detektivregényei, 
Nick Carl'er és Sherloch Holmes-ei fa
kadtak ki.

A nagyobb hírnévre szert tett betyá
rok és zsiványok közt szerepelnek a fel
vidéken . . . .  az Alföldön Angyal Bandi, 
a Hortobágyon Dobos Gábor és a többi.

Dobos Gáborral, mielőtt Debrecen
ben a hármas dombon felakasztották 
volna, gyermekkoromban nekem is volt 
alkalmam találkozni egy tanyai lako
dalmon, hol szüleim egy régi jobbágy
családot tiszteltek meg látogatásukkal.

A lakodalmon Hencidától-Boncidáig 
folyt a sárga lé, ez a csodás mazsolá
val, mandulával, citrommal, tejfellel 
készült remek tyúkleves, mely az Al
földön ma már csak nagy lakodalmak 
alkalmával kerül az asztalra. Késő es
tig tartott a lakmározás. A füstös ci
gányok zenéje melleit már táncra 
perdült az udvaron felállított le
veles sátor alatt a fiatalság, 
mikor a pusztáról a nyitott kapun át 
az udvarra prüszkölő paripákon be
vágtatott hét nyakig felfegyverzett 
alak. Leugrottak lovaikról, hatan a sá
torhoz jöttek, a hetedik, öreg, marcona 
alak, a lovaknál maradt.

Kékre festett borjúszájú ing, százrétű 
ugyanolyan színű ga'ya, sarkantyús, 
ráncos csizma, darutollas pörge kalap 
volt valamennyin. Nekem úgy tetszett, 
mintha daliás, egyenruhás huszárok len
nének csikósnak öltözve, s nem értettem 
meg a társaság hir'elen elnémulását, 
megdöbbenését. Amint a leveles-sátor 
alá léptek, illedelmesen megemelték a 
darutollas süveget, s közülök a legala
csonyabb, de legszélesebb vállú fokosá
val intett a cigánynak:

— Ácsi, more! A menyasszony tánco".
Erre ő maga a menyasszonyhoz, tár

sai a koszorúslányokhoz lépve oly Hie
delemmel kérték fel és rakták a piruló 
hajadonokkal a bájos táncot, melyhez 
fogható szépet én azután a báltermek
ben sem láttam.

A tánc ulán a gazda asztalhoz hívta 
a váratlan vendégeket. Engem elnyo

mott az álom s csak másnap otthonunk
ban tudtam meg szüleimtől, hogy az ala
csony, szélesvállú, csikóskinézésíi, vá
ratlan vendég Dobos Gábor volt, a hor
tobágyi hires haramia, kinek fejére dí
jat tűztek ki. Pár hétre rá elfogták, rög- 
tönitélő bíróság halálra ítélte. Még ma 
is emlékszem arra a 12 pálcára, melye
ket számos társammal együt1: nem a ké
pes feleinkre kaptunk, amért a kollégium 
falát hájjal megkenve elkísértük utolsó 
útjára Dobos Gábort. Az utcán tenger 
nép ezrével vásárol la az alkalmi füze
tet, mely istenellenvaló és kalandos tet
teit ékes rigmusokba szedve elparen- 
tálta a haramiát, aki különben nem is 
betyár, hanem közönséges, vérengző 
rablógyilkos volt.

A szomoruvégü szabadságharc lezaj
lása ulán a mégszomorúbb Bach kor
szak nehezedett Magyarországra. A csá
szári minisztereknek Ausztriába beol
vasztó törekvései ellen a hü hazafiak 
néma ellentállással küzdöttek. Üldözött 
szabadsághősök, lengyel menekültek ál
arcon. öltve bujdostak mindenfelé. A ma
gyar családok büszkék voltak mint ko
csis, ispán, vagy gyermeknevelő portá
jukon rejtőző lengyeleikre. A világ kin
cséért még akkor sem árulták volna el, 
ha kisült, hogy nem hősök ők, nem buj
dosó hazafiak, csak korhely, naplopó, 
élősködő kalandorok.

A passiv resistencia korszakában a 
régi jó táblabirák vagy pihenni tértek, 
vagy megtétrek őseikhez, Akik nem ad
lak be a derekukat s nem lettek pecso- 
vicsokká, letűntek a közélet színpadáról, 
leszorították őket, a második cseh invá
zió jobbadán cseh és morva származású 
Beamterei. Az első cseh invázió cseh lo
vagjait Mátyás király fekete serege 
verte ki az országból. Hát a mai, a har
madik cseh inváziónak vájjon mikor lesz 
vége? Meri1 Isten segedelméből, meg a 
magunk erejéből egyszer ennek is csak 
vége szakad?

A főszolgabírók székét a Bezirks- 
Richterek, cseh és morva Beamterek 
foglalták el, kiknek hű, de nehézkes 
csatlósai, a cseh zsandárok, meg a vasas 
németek elárasztották az egész orszá
got. A zsandár nem az ország közrend
jét és közbiztonságát, hanem kizárólag a 
Bach császári minisz'er beolvasztó poli
tikáját, spicli rendszerét és cabinet-noir- 
ját szolgálta.

A zsandár, ki arra lett volna hivatva, 
hogy felébressze a népben az államha
talomban vetett hitet és bizodalmát, az 
ellenszenv, a gyűlölet oly tárgya lett, 
kit tehetetlen pöffeszkedésében a nép 
kigunyolt, kinevetett. Színpadra vitt 
alakja fentmaradt az emlékezetben a 
Peleskei nótárius komikus vasas német
jeiben; az ellenszenv, a gyűlölet pedig 
a köztudatban. E gyűlölet ellenszenv 
alakjában átöröklődött a lársadalom 
minden rétegében a későbbi rendőri in
tézmények iránt az alkotmányosság 
helyreállítása utáni időkre is. Ez az oka,

hogy még a legújabb, igazán magyar 
szellemű, jogérzö állami rendőrség iránt 
sem tud a közönség igazán felmelegedni 
s csak ritkán ébred arra a valóságra, 
hogy a rendőr becsületes őre az állam 
törvényeinek, kinek szent és terhes hi
vatása az őrködés az állampolgárok szel
lemi és vagyoni jóléte, testi biztonsága 
felett.

Az 1867-iki kiegyezés után a felelős 
magyar kormányok első teendői közé 
tartozott egyrészt a közrend és közbiz
tonság helyreállítása, másrészt a modern 
kor fokozottabb igényeienk megfelelő kü
lön közigazgatás és külön igazságszol
gáltatás rendszeresítése, illetve az eddig 
egybeforrt két állami feladatnak szétvá
lasztása. E célt szolgálták a Csemegi 
által alkotott új magyar büntető törvé
nyek, majd a bűnvádi perrendtartásról, 
a törvényhatóságokról, a községekről, 
valamint később a polgári perrendtar
tásról szóló törvények.

A kiegyezés után gróf Ráday Gedeon 
az egész ország területére kiterjedő 
korlátlan kormánybiztosi hatalom birto
kában, nemcsak vas kézzel, hanem 
lángeszű rátermettséggel, fáradtságot 
nem ismerő kitartással rövidesen véget 
velett a betyár romantikának. Amily 
gyorsan megteltek a szegedi csillagbör- 
lön kazematái, ép oly rohamosan meg
tisztultak az ország szégyenletes közbiz
tonsági állapotai. Iparos, kereskedő az 
országúton' bizton szállíthatta vásárra 
áruit, a tanyák, falvak népe nyugodtan 
hajthatta álomra fejét, a polgárság is fé
lelem nélkül élhetett házaiban. Ha nagy 
ri kán a csillagbörtönből kikerült valaki, 
az többé nem betyárkodott, oly csen
des, magábazárkózott emberré változott, 
kiből harapófogóval kellett kivenni a 
szót, ki hallgatóit mint a sír.

Akik belepillantottak e sötét kor ho- 
málybavesző rejtelmeibe, a szétágazó 
bonyodalmas bünperekbe, elismerik, 
hogy a Ráday-féle, drákói szigor és a 
lelki tortúrák alkalmazása nélkül lehe
tetlen lett volna az Angias istálóját ki
tisztítani.

(Folytatjuk.

N A G Y K Á T A
BUNDY TESTVÉREK

vasúti
ven d ég lő je .

A  le g jo b b
ételek és italok. — Minden sze
mélyvonat, amely Budapest— 
Szolnok irányában halad, 10-15 
percig időzik az állomáson
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Amint végre a verseny napja el
érkezett, kívüle még ketten voltak 
mérkőzök, kik a díjért magukat 
hallatni óhajtják. Sorsot vetének 
és Evangelus helye lett a második. 
Megelőzte egy bizonyos Thesz- 
posz Thébából, aki dolgait elég jól 
érté. Most lépett fel Evangeluszom 
gazdag bibor köntösében, tetőtől- 
talpig aranytól, smaragdtól, berill- 
löl és hyaconthtól csillogón. A 
hallgatóság elvakulva a tündöklő 
megjelenéstől, természetesen cso
dadolgok hallására várt és alig 
bírta kivárni ama pillanatot, midőn 
a dalnok játszani és énekelni kezd. 
Végre az előjátékba fog a mély 
dallam és mérték nélkül szűkölkö
dik és oly hévvel csap hangszeré
nek húrjai közé, hogy az első han
gokkal mindjárt három húrja pat
tan és cérnavékony hangon oly íz
léstelenül kezd énekelni, hogy a 
színház kőfala harsogni kezd a 
visszavert kacajtól, a versenybírák 
pedig az ember merészségén meg- 
bolránkozva, durván leszidják és 
kidobatják: és az aranyos Evange- 
luszt a közönség pisszegése és 
hurrogása közben sírva és véresen 
viszik a színpadon végig, miköz
ben a gemmák a márványpadlón 
szertehullanak azoktól az ütések
től, melyeket önmaga és vele 
együtt díszes hangszere kap. Azon
nal utána megjelent a harmadik, 
egy bizonyos Eumelusz Eleából, 
egy ócska, elnyűtt cilerával és an
nak kopott fapengetöivel és olyan 
ruházatban, mely koronástól nem 
ért tiz drachmát sem: de oly mes- 
terilcg énekelt és játszott, hogy 
elnyerte a verseny díját és a sze
rencse részese lett, hogy mint 
győztest nyilvánosan kihívták. Ne
vette ez a dőre tarentumit, aki 
olyan sokat képzelt pompás hang
szeréről és — mondják, hogy így 
szólott hozzá: Te, Evangelusz,
könnyen/ hordozol arany babér- 
koszorút fődön, mert gazdag vagy: 
én szegény fickó vagyok és meg
elégszem a Delfiben nyerttel. Kü
lönben nyugodj meg sorsodban, 
mert semmit sem tehetsz ellene; 
hitvány és a művészethez egyálta
lán nem tartozó pompád mást 
nem juttat, számodra, mint min
denki sajnálatnélküli gúnyát és 
azt, hogy mindenk megvet és kine
vet s hogy most hosszú orral bak
tathatsz haza. — Ez az Evangelusz 
— mint látod — veled egyívású 
ember volt különösen abban, hogy 
te, mint ö csakúgy elviseled ember
társaid gúnyos nevetését.

Még egy kis leszboszi történet
ke ötlik eszembe, amelyet neked 
el fogok mondani, mert nagyon 
idevág. Mikor a thrák nők Or
pheuszt darabokra szaggatták, fe
jét és lantját a Hebruszba vetették 
s így mindakettö a Feketetengerbe

jutott. Úgy mondják, hogy a fej 
a lant fölött úszott és fájdalmas 
hangokon elsírta az isteni lantos 
szörnyű halálát; a szellő átzuhanl 
a lant húrjain és harmonikusan 
vele zokogott a gyászos énekkel és 
c kettő így énekelve, zengve úszott 
cl Leszbosz partihoz, hol annak la
kosi kiemelték a sós árból és a 
fejel azon a helyen, hol egykor 
Bacchusz szentélye állott, sírba he
lyezték, a lantot azonban Apolló
nak szentelve, annak templomába 
vitték és éveken át ott őrizték. E l
végre idők múltán történi, hogy 
Neanlhusz, Pittakus kényúr fia, — 
ki mindazon csodatörténeteket, mi
ket Orfeusz lantjáról regéltek, pél
dául, hogy mestere életében pen
getve húrját, állatokat, fákat, szik
lákat vont magához, sőt holta után 
az magától tovább zengett — 
hallván, nagy kedvet kapott c 
hangszerre és végül talált eszközt 
rá, hogy a szentély papjainak egyi
két tetemes pénzzel megveszte
gesse, hogy az annak helyére egy 
ahoz mindenben hasonlót csem
pésszen s Orfeusz valódi lantját 
kezére juttassa. Ki volt boldogabb 
Ncanthusznál, ki a csoda zeneszer
szám urának tudta magát s váltig 
hívé, hogy általa — mit sem tud
ván a zenéhez —* mégis Orfeusz 
nagy tehetsége örökösévé lett! Er
ről oly biztos volt, hogy félelem
ből nem merészelte nappal a vá
rosban megpróbálni a hangszert. 
De mihelyt az est leszállt, bő kö
penye alá rejtve a lantot, a váro
son kívül felkeresett egy rejtett 
magányos helyet s egy olyan ifjú 
ügyetlenségével, kinek kezében 
még sohasem volt lant, elkezdé 
a húrokat pengetni, nem kételked
vén abban, hogy az a harmónia 
magától jő, mely az élőket és élet
teleneket el fogja varázsolni; ezt 
addig müveié, míg a kutyák egy 
nagy tömege, melyet a cincogás 
az egész környékből összetobor- 
zotl, — vonítva rárontott és dara
bokra szaggatták, mint Orfeuszt, 
zenéjének csodaereje — szeren
csétlenségére — a kutyákat vonzzá 
körébe. Bebizonyosodott tehát (amit 
hogy hasznodra fordíts, szívleld 
meg!), hogy nem a hangszer, de 
Orfeusz művészete, mely a Múzsá
tól, szülőanyjától nyert, volt az, 
ami varázsként hatott; a lant egy
szerű szerszám és Orfeusz lantja 
sem más, mint a másé.

De mégis, miért beszélek én ne
ked Orfeuszról és Neanthoszról, 
mikor manapság talán még élet
ben is van az a bizonyos valaki, 
aki Epiktetosz lámpájáért, amely 
pedig agyagból volt. háromezer 
drachmát fieztett ki. Ez a jó em
ber valószínűleg úgy gondolta, 
hogy neki csak olvasnia kell ama 
lámpás világánál és annak a szer

felett csodált aggastyánnak minden 
bölcsesége a fejébe száll és ö ma
ga a legcsekélyebb fáradság nélkül 
egy második Epiktetosszá lesz. B i
zony, csak néhány napja múlott, 
hogy valaki azért a furkósért, me
lyet Proteus, a cynikus, eldobott 
magától, amikor Olimpiában a lán
gok közé ugrott, ezer talentumot 
adott és most módjában áll ezzel 
az ereklyével dicsekedni, akár csak 
Tegea lakói, akik a kaledoniai ser
tés bőrével, a tébaiak, akik Gc- 
rüonosz óriás csontjaival és a so- 
lémfisziek, akik Izis egy hajfürt
jével dicsekedhetnek. És — mi
lyen szerencsétlen vagy te, aki 
pedig ütlegel* érdemelne — csak 
tudatlanságban és szemérmetlen
ségben veszed fel a versenyt azzal 
az emberrel, aki ama remek kincs
nek birtokosa.

Az ifjabb Dionizoszról, Sziraku- 
za ama jólismert kény uráról be
szélik, hogy költői babérra is áhí
tott és egyebek között tragédiát is 
írt, mely azonban olyan nyomo
rultan sült cl, hogy Philoxenus 
költő, aki a kacagását nem tudta 
visszafojtani — emiatt többször is 
lekerült a kőbányákba kényszer
munkára. Dioniziosz — mikor rá- 
neszell arra, hogy verseivel nem 
arat egyebet, mint kinevetési — 
nem hagyta abba addig, míg ha
talmába nem keríté azt az iróláb- 
lát, melyen rendesen Aeszkilosz 
írta remekeit; erősen meg volt 
győződve, hogy abból egykori tu
lajdonosának szelleme ha csak 
kis részben is — rá fog sugározni. 
De bizony annak éppen ellenkezője 
történt meg: erre a nagyszerű táb
lára még nyomorultabb verssoro
kat költe, mint egyébkor, mint pél
dául ama dór idillt, mely ilyen 
kezdetű:
És k ö z e l  ge D ion izosz n ő je  már, 
és mint ez is:
Oh ja j ,  e lh ag y ott a  leg d ic söb  asz-  

s.zony:
no meg:
B alga  em bern ek  m aga a  b o lon d ja .

Ez olyan vers, amelyet a koro
nás költő mintha rólad írt volna 
és amelyért — bármily furcsán 
hangzik is - ez az írótábla meg
érdemelné, hogy bearanyozzák.

De milyen különös bizalmad is 
van a könyveidben, hogy egész 
napodat arra áldozod, hogy azo
kat szét- és összegöngyölítsd, ösz- 
í.zeragasztgalod, körülvágod, sát
rán- és cédrusolajjal itatod és dí
szes gombákat erösítsz reájuk? Ál
taluk talán megtanultál szebben 
beszélni? Hiszen a halnál is szóta- 
lanabb vagy. Vagy valami kedvező 
befolyással vannak azok élelso- 
rodra? Ellenkezőleg: úgy élsz, — 
röviden szólva, ocsinányul élsz. Ha

te ezt tanultad könyveidből, úgy 
fuss előlük, mintha a pestis ülne 
rajtuk. Régi dolog, hogy az öre
gek írásaiból azt az egy hasznot 
meríthetjük: megtanuljuk, miként 
beszéljünk és miként cseleked
jünk, hogy helyesen szóljunk és 
nemesen éljünk. Ha szembetűnően 
bebizonyosul, hogy valaki ezekből 
ama javaknak sem az egyikét, 
sem a másikát nem tudja megnyer
ni: mi mást tesz ö akkor, midőn az 
írások e nagy és drága gyűjtemé
nyét összehordja, mint azt, hogy 
nagy pénzen az egerek számára 
felaprílanivalót, a molyoknak ta
nyát és szegény rabszolgáinak — 
akiknek kötelessége lett volna e 
kétfajta állatot irtani — ütlegekct 
szerez?

Ha téged valaki könyvvel ke
zedben talál — hiszen sohasem 
vagy te anélkül — és megkérdi, 
melyik szónok, történetíró vagy 
költő könyvét olvasod? — kétség
telenül nem sokáig maradsz a vá
lasszal adós, mert minden köny
ved címét pontosan tudod: hanem 
ha a kérdező (amint az a jóbará
tok között igen természetes és gya
kori, — mélyebben akar veled a 
könyv tartalmáról szólani, és ezt 
vagy amazt a részt dicséri, akár 
ezt vagy azt a részt rosszalja: nem 
szégyen és gyalázat az, hogy erre 
te menten éktelen zavarba jössz és 
ötölsz, hatolsz, nem tudván, mit is 
mondj; és nem jobban szerelnéd-e 
akkor, ha a föld alattad megnyílna, 
— minthogy nyilvánvalóvá tedd, 
hogy te könyvedet, mint Bellero- 
phon leveleit — magad ellen ta
núskodó okmányként hordozod?

Korinthusban történt egy ízben, 
hogy egy veled egy húron pendiilő 
tudatlan Euripidés Bacchánsnőit 
(a költő egyik legszebb müvét) 
Demetriusnak, a cynikusnak felol
vasó; mikor ahhoz a helyhez ért, 
hol a hírnök Pentheosz szörnyű 
végét és az őrjöngő anyának, 
Agauenak rémlettét elbeszéli, De- 
metrinosz nem türtőztethette ma
gát: kirántá a nyomorult olvasó ke
zéből a könyvet s míg azt dara
bokra tépte, így szólt: milyen sze
rencsés volt a szegény Pentheosz, 
hogy én egyszer pusztítom el, 
míg le minden szavaddal annyi
szor teszed vele ugyanazt!

(Folytatjuk.)
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Kicsi tükrökről

Irta és a debreceni MANSZ gyűlésen felolvasta: Buchwald Andor.

Az elmúlt években egy filmdara
bot játszottak a fővárosban: „Fe
kete városban fehér galambok" 
címmel. A történet színhelye Bu
dapest volt, s a fehér galambok ott 
röpködtek a Duna fölött, a paloták 
tornyai között. A sötét városban az 
író intenciói szerint ezek a fehér 
galambok képviselték a gyengédsé
get, jóságot és szeretetet . . .

Fekete városban lakunk mi is, 
fekete városokban, falvakban lak
nak ma mindenütt a magyarok . . . 
Mert bár elhozta a tavasz a rózsa
szín barackvirágokat, az almafa 
hófehér szirmait, s az akác illatos 
fürtjeit, de ezekre egy sötét, nehéz 
felhő borul, mely beborítja az 
egész magyar égboltot, s minden 
magyar lelket . . . Ámde fehér ga
lambok szállnak felettünk, fehér 
galambok járnak közöttünk . . . 
Mert vannak egyesületeink, társa
dalmi intézményeink, s ezek között 
első helyen áll a magyar asszonyok 
nemzeti szövetsége, s ennek a fehér 
galambjai jelentik ma a sötét, szét
húzó országban a gyengédség, jó
ság és szeretet képviselőit, ök 
nyújtanak — tehetségükhöz ké
pest — falatot az éhezőnek, otthoni 
az annélkül élőnek, az ő kicsi 
lámpáik — c kicsike tüzek a nagy 
magyar éjszakában — világítják 
meg az utal s a célt mindnyájunk
nak. — Az ő zászlóik selymén ra
gyognak a íenkölt igék, melyeket 
igyekeznek átplántálni a jövő — s 
bcleégelni a jelen generáció leiké
be, hogy azokért küzdjiink, azokat 
mielőbb megvalósítsuk.

* « «
Kicsi tükrök meséje kavargóit a 

napokban fejemben. A leg
kisebb fiam — egy szeles, esős 
napon, hogy a hivatalból haza
tértem, az ágyban fogadott, 
kicsi lázas kezét vágyódással 
nyújtotta felém, s azzal húzott ma
gához, hogy meséljek neki. — Bar
na — diószemei láztól csillogtak, 
s a legszebb, legdrágább tükör, hogy 
így lázban égve rámragyogott, sok
sok keserűség tolult a torkomba! 
Hivatal, küzdés, törtetés . . .  óh 
mind. mind mit ér, mire való, — 
ha itthon az egyetlen örömei is el
veszti az ember, ha már az a két 
kis ablak is fáradtan zárul le te
kintetünk előtt . . . S most hirtelen 
gondolatom elrepült messzire . . . 
anyátlan, apátián kis vasutas gyer
mekeinkhez. szülőktől távol s szű
kölködve élő vasutas testvéreink ap
róságaihoz! Hát azokra ki vigyáz, 
hát azoknak ki mesél, ha idegenben, 
ha árvaságban az ö kezük is láztól 
ég, az ő szemük is láztól csillog . . .  
Mese helyett hadd beszéljek most 
az egyszer arról, ami nekik is szól, 
s amitől talán az ö kis szívük Is 
meggyógyul: — megmelegszik, ha 
fázik; elcsendesül ha lázasan do
bog . .  .

Messze földről, — ej dehogy is 
messziről, csak innen, a mi ,,kedves 
cseh szomszédjainktól", — egy va
gon árú érkezeit az elmúlt napok
ban. A vagonban ládák, a ládákban 
tükrök voltak; finoman és durván 
foncsorozott, metszett és közönsé
ges tükrök. A küldeményt a vámhi
vatalhoz állította a vasút s mi — 
békés, megértő és alkalmazkodni 
tudó, kereskedelmi szerződéseket 
udvariasan kötő magyarok egy kis 
vám ellenében útjára engedjük a 
drága gyártmányokat. S a  tükrök 
szétszélednek a városba; jut belő
lük bazárba, kávéházba, minden 
jóravaló lokálba! Mert fontos házi
bútor, fontos kellék ám ma a tükör!

Vagy van-e nagyabb szükség ma 
valami-e, mint a tükörre? Iskolába 
induló gimnazista lányoknak, hiva
talba siető hölgyeknek, s az élet vi
harától megviselt, meglépett ma
gyaroknak csak el kell simítaniuk 
a ráncokat, meg kell igazítaniok a 
shymmi nyekkcndőjiiketü

A bubi frizura meg különösen 
síiríi igazítást, nagy gondol igényel!

A tükörre útközben is szükség 
van! Azért minden ridikülben külön 
kis fészke, táskája van! S ha be
száll.'/. előkelő hölgyek társaságá
ban egy jó kupéba, mely maga is 
tükörtől ékes, — hölgyísmerőseid 
először futólag a fülke tükrébe pil
lantanak, majd kecsesen ledobva 
magokat a párnázott ülésre, a kis 
tükörhöz c legöszintébb baráthoz 
fordulnak.

Talán mondhatnám: a legjobb 
baráthoz! Mert c kis fecscgök még 
minden betekintőnek azt mondták: 
„Szép vagy, szép vagy!" Mert ha 
nem ezt mondanák, jaj volna nekik!

S ha kimégy a fülkéből, — társal
góból, színházban a páholyból, még 
alig fordultál meg, a tekintelek már 
is a kis tükörbe mélyednek, kutat
va, keresve a titkok titkát.

No de ha felöltőd — te kedves 
barátom kivasalt zsakkelledet, 
hogy mint anár a kultuszban, mint 
biró a tanácselnöknél egy jó beosz
tást, egy illő positíót kérj, bizo
nyára érdemekkel kell c helyeken 
bírnod s tündökölnöd, — s ezért 
egy kis időt le is eltöltesz a tükör 
előtt! Azután ha társaságba mégy, 
s csipkézett zsebkendőd már a leg
újabban készített zsebből elég hor.z- 
szúságban kiragyog, ki győz meg 
erről, hacsak nem cseh „barátunk" 
küldötte kicsi tükröcskéd!

Óh, hogy tudják ezek a jó szom
szédok a mi ízlésünket, a bús ma
gyarok lelki szükségletét és igé
nyét! Mennyi kecses formát adlak 
annak a sok-sok tükörnek, miben 
szemlélhetjük magunkat!

Hogy tudomást szereztek a mi 
kultúríölényünkről, testet ápoló 
kultuszunkról! Mily vigasztaló is, 
hogy a megfogyatkozás, az elszegé
nyedés e szomorú napjaiban nem

hanyagoljuk el külsőnket és egy
két tükröt bizonyára már rég sze
reztünk vasúti internálasainknak, s 
árvaházainknak is.

Ámde c kicsi tükrök beszélni is 
tudnak ám!

S mennyire mást mondanak ne
künk, s mást üzennek haza, elha
gyott kohóikba.

Itt csendesen súgják, hogy a ku
tató szem, mely beléjök mélyed a 
legszebb, az alak, mely végigmérő 
tekintet kíséretében előttük forog, 
a legkirálynöbb — a legszebb férfi- 
arc mosolyog a kunkorodó bajúsz 
alatt. Szavuk biztató, csábító édes 
méreg!!

De csak antenna kell hozzá, mely 
felfogja hazarepíteti szavaikat, 
szem, mely megértse messze izene- 
lel vivő sugaraikat. S Belgrád, Bu
karest — Prága — óh, hogy lesik, 
hogy e kicsi tükrök, e kitanult ké
mek mit izennek nekik! S szinte 
hallom a lelkianlennám ellopja, s 
befogadja a fájó, nekik kedves 
•zene lel!

..Vítf an vagyunk, — sok irre
denta versel írnak és szavalnak itt; 
zászlókat sűrűn avatnak, — a ha
rangszentelések minden ünnepnapra 
kijutnak, a divat tombol, — a nők 
szépen és elegánsan, a férfiak 
könnyen akarnak élni s jól 
vagy sehogy!

Minden hivatalban sok az em
ber, kevés a munka; — a mozit 
mindenki szereli s keresi, — s a 
rzerctctről annyit s oly sokan sehol 
és sohasem beszéltek". — „Reám 
nagy szükség van, s csak küldjétek 
sok-sok tükröt ide, — mert itt so
kat törődnek az emberek a testi 
szépséggel. — M a ez ilt minden!" — 
És talán igazuk is van, mikor így 
beszélnek, s talán azért van ez így, 
mert a lelkünk nagyon beteg!

S az ostoba lükröcskék vidám 
üzeneteit mily boldogan könyveli el 
Belgrád, Bukarest és Prága, - míg

mi lassan a tavasz friss szellőitől 
incgiíjodva, egy-egy felszentelt ha
rangszótól felébresztve, — talpra 
állítva, fekete tömegbe összeverőd
ve ismét fehér, s tiszta lélekben tu
dunk egy vasutas napot tartani; ha 
kellene — így tartanók jegyzöna- 
pot — tanárnapol — s minden ily 
napban magyar napot! Talán iga
zuk van m ég  — mert a lelkünk na
gyon beteg, — de a lázas álmok 
cimulóban; a szeretet már nemcsak 
szavakban, de ha körülnézek — 
boldogan látom tettekben is él és 
éltet, — s a kicsi s nagy tükrök 
összefogást, tavaszi ébredést és új 
hajnalhasadást is kell, hogy tük
rözzenek! S ha még elhomályosult 
a lapjuk, s még nem látják s még 
nem érzik — annál jobb; — annál 
inkább siessünk mi, hogy Belgrád, 
Bukarest és Prága mennél kevesebb 
ideig örvendezhessenek, hogy rádió 
állomásuk egy nap egyetlenegy 
himnuszt zúgjon . . .  a felébredt, a 
régi nagyságát ünneplő Magyaror
szág himnuszát! S akkor az utolsó 
n nekünk igazán legszebb tükrünk 
fog ragyogni s az integer nagy 
Magyarország képét fogja vissza
vetni a világ négy Iájára.

S hogy ez az álom mennél hama
rabb valóság legyen — ma, holnap 
és mindig, ha szólít bennünket egy 
külső, nemes, s minden izében ma
gyar hang, s ha annak visszhangja 
kél, mint kell, hogy kéljen mind
nyájunk lelkében, — siessünk, s eb
ben muljuk felül egymást, s ve
gyünk mennél k ev es eb b  tükröt, kö- 
vesdi csillogót, észbontó sclyem- 
rongyot, törődve a testiekkel keve
sebbel, s a lelki szépséget ápolva, 
küldjük a csiszolt kicsi tükrök árát 
Kőszegre, Kaposvárra!

Talán ezzel is szebben, jobban ra
gyognak a szelíd kék, a tüzes dió
barna magyar gyermekszemek, ami 
legszebb, legféltettebb, s legdrágább 
tükreink.

Felvétel a ludovikás akadémia ünnepélyéről, melyen a ludo- 
vika ifjai korlui jelmezben történelmi darabokat adtak elő
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HAZUGSÁGOK GYŰJTEMÉNYE
avagy

„Jóképű legény volt Pista az ő talpán"
ÉS MÁS TANULSÁGOS DOLGOK

Irta: Fábián Ernő

Történt egyszer, hogy az angol király 
*-övetelt küldött a kínai császárho 
Hogy miért esett meg a követ járás, biz 
én nem tudom, dehát vagy előtte vagy 
utána voltak valami csetepaténak, szó
val: múlhatatlan szükség volt a diplo
máciai érintkezésre.

Britannia nevében a kövér lord 
T y r a w l ly  szállott hajóra, termetével 
jelképezve hazája világhatalmát. A kí
nai császár képét F u -L in g  őragyogósága 
viselte, elsőosztályű mar.darini méltósá
gában.

Fu-Ling pompás sátrat állított lel a 
kantoni kikötő előtt, hogy méltó keret
ben végezhessék a diplomáciai szertar
tást. Mikor ezzel elkészült, fényes kí
sérettel sietett őlcrdsága elé, hogy em
bereivel együtt a fogadás színhelyére 
vezesse.

A két diplomata egymás oldalán 
igyekezett a sátor felé, mögöttük a nagy
számú kiséret. Jó  párszáz lépésnyire 
voltak még céljuktól s a kínai éreztet
ni akarta mél lóságát az angollal: kap
ta hát, megszaporázta lépteit, hogy va
lamivel előbb érkezzék a sátorhoz. 
Őlordsága nem tudta mire vélni a dol
got, de gondolta: így kell annak lenni s 
kegyetlenül szidva magában a kínai ce
remóniát, egy hajszálnyira sem maradt' 
el sárgabőrü kollegája mögött.

Fu-Ling erre mit tehetett egyebet, 
még jobban nekieredt.

A lord hasoiilóképen.
Mögöttük a kíséret sem akar elma

radni: szedte a lábát szaporán, ha kínai, 
ha angol volt.

A derék mandarin már izzadt a siet- 
séigben, de az elsőségből mégsem enged
hetett, nosza: nekiiramodott há’1.

A kövér lordnak ugyan csöppet sem 
tetszett ez a különös kínai szertartás, de 
azért követte pontosan.

Fu-Ling látva, hogy az angolt el nem 
hagyhatja, teljes erejéből szaladni kez
dett.

őlordsága sem engedett a diplomáciai 
tapintatból, nekivágod hát az egész kí
sérettel, ahogy csak kitel lett tőle.

így érkezett meg végre a sátorhoz az 
egész köve lség, lélekszakadva, izzadtan, 
a nézők hangos hahotája közben.

Hírlapi kacsák fészke.
Nem hallgathattam el a szaladó-kü- 

vetség históriáját, mert úgy vagyok jó 
magam is a mondanivalómmal, mint ez 
az angol-kínai diplomata-társaság: nem 
tudom minek adjak elsőséget, V. F .  
d o k t o r  élettörténetének, vagy a barnapo- 
lilúros, öreg sifonérban íejtözködő uni
verzum ismertetésének. Az olvasók tü
relmetlenebb része talán már fejcsó
válva nézi, hogy a bámulatosan rendsze
rezett ,,H a z u g s á g o k  G y ű j t e m é n y e “ ilyen 
rendszertelenül kerül elé. Bizonyára 
akad köztük olyan is, aki szidja a néhai 
V. F .  d o k t o r t ,  hogy író helyett mért nem 
bízta a közlést tudósra, vagy más rend
szerető emberfajtára. Beismerem a rend
szertelenség bűnét s nem is védekezem 
a jogos vád ellen, de annyit mégis meg
teszek igazolásul, hogy felidézem V. F .  
d o k t o r  szavait s néhány feljegyzését 
írókról, művészekről és más kapa-ka- 
szakerülő induvidiumokról.

A barnapolitúros, öreg sifonér cédu
láinak harmadik csoportjában a felhe- 
vítelt újságírói képzelet szülöttei: a hír
lapi kacsák találtak fészekre. Mikor V. 
F .  d o k t o r  annak idején megmutatta ezt 
a csoportot, nagyon meglepődtem a cé
dulák csekély számán. Csodálkozó kér
désemre aztán a következő felvilágosí
tást kaptam:

— Legnagyobb blaszfémia ámítással 
vádolni az újságírókat. Nem ferdítenek 
azok soha, legfeljebb olvasóik szájaíze 
szerint formálják át az ^eseményeket 
s még ezt sem egyébért, csupán hogy 
hitelük legyen közönségük előtt. Szó
val: ha hazudnak, csak a hitelesség 
kedvéért teszik, vagyis az igazságért. 
Becsületes lódítok.

A tétel igazolására mindjárt példa is 
akadt az egyik cédulán. K a n iz s a y  Fe
renc, a magyar prózaírás fiatalon el- 
húnyt nagy tehetségű mestere szerette 
idézgetni ezt a példát. Az újságírónak 
rövid hírt kell írnia a bankárok lapjá
ban, amit ilyen formában süt cl:

Sajnálatos baleset. Braun Jaqucs, a 
dúsgazdag banlkár autójával a Szabadság
téren .nekiment egy lámpaoszlopnak. A saj
nálatos baleset következtében a nagy em
berbarát lábát törte.

Ha már most az újságíró szíve szerint 
írhatott volna s nem bankár-olvasói 
szájaíze szerint, ekként fogalmazza a 
kis hírt:

— Sajnálatos baleset. Braun Jaques, a 
dúsgazdag banlkár autójával a Szabadság- 
téren nekiment egy lámpaoszlopnak. Saj
nálatos, Hogy a 'hírhedt uzsorás csak lábát 
törte, holott nyalkát kellett volna törnie.

Ez a rövid hirecske úgyszólván dió
héjban tárja fel az újságírói mesterség 
legrejtettebb titkait is. Magyarázat sem 
kell hozzá. V. F .  d o k t o r - nak azonban az 
újságírókon kívül az írókról és művé
szekről is volt mondanivalója.

Lecke a kultúrcsimpánzoknak. 

— Nem először hangoztatom, — 
szólott a tudós gyűjtő, — hogy hazug
ság dolgában roppant kényes vagyok az 
igazságra. Ezért hát gondosan utána
jártam a művészek lódításának. Alapos 
kutatásokra támaszkodva cáfolom meg 
A r a n y  János, maximáját, ami úgy hang
zik, hogy „költőnek — bár lénye isteni
— nemcsak szabad, szükség fillenteni". 
Ellenkezőleg: a költő, mégha akar sem 
tud fillenteni. Épp ezért Aranyhoz ha
sonlóan kevés ember hajította még úgy 
el a sulykot, mint L a  F o n t a in e ,  amikor 
azt állította, hogy „hazugság és vers 
mindenha jóbarátok". Pedig hát nem is 
tudnak egymásról, mivelhogy a hazugság 
a földi világban van otthon, a vers meg 
a csillagokban. Minél nagyobbat lódít 
képzeletén a művész, annál magasabb 
csillagba röppen: annál igazabb. Művé
szetben nincs hazugság, mert ha hazug
— nem művészet. Hanem ezért, nem ta
gadom, a művészek lódíthatnak. Persze 
csak privátim. Világirodalmi hazugság 
voli1 például M a c p h e r s o n tó l ,  midőn Os
szon nevének bilétája alatt saját költe
ményeit csempészte az epika remekei 
közé s T h a ly  Kálmántól, midőn a ku- 
rucdal égisze alatt csúsztatta, irodal
munkba egynéhány versét. Nagy ámítás 
volt C y r a n o  d e  B e r g e r a c t ó l ,  midőn édes 
verseivel egy bárgyú fickó karjába hó
dította Roxánt, szíve istennőjét. De még 
nagyobb ámítás Anatole F r a n c é  tói, hogy 
munkáit megtörni soha-nein-élt írók 
soha-nem-látolt müveiből vett idézetek
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kel, nagyképü ámuldozásba ejtvén tu
dása felől a pesti kultúrcsimpánzokat. 
Csalásszámba menő ámítás az építőmű
vészektől, mikor addig kenik-fenik a ha
barcsot, míg márvány színét nyeri. Végül 
háiulról-mellbevágó ámítás a futuristák
tól, midőn rajzolásbeli tudatlanságukból 
erényt kovácsolnak s művészi tehetet
lenségüket műszabálynak kiáltják ki. 
De hogy a művészi hazugság se marad
jon példa nélkül — az ismert nevek 
megkimélésével — névtelen szerző öl 
rántok elő egy sort, amit még abban az 
időben jegyeztem fel, mikor a zihali re
formátus kollégium padját faragtam. 
Példám bizonyos „ballada1* első sora
ként hangzott el az önképzőkörben s 
névtelen szerzője költői fúriájában ily 
pogányul fogalmazta meg:

„Jóképű legény volt Pista az ö talpán".
Persze a talpán jóképű legény költői 

elképzelése csak azért hazug, mert fenl- 
nevezett Pis!a nyájat őrzött; tette vol 
csak meg szerzője miniszternek, mind
járt igazat mondott volna művészileg. 
Avagy — tekintettel fejletll talpnyalási- 
kultúránkra — akad-e olyan miniszteri 
talp, amely bizonyos nyelvek számára 
nem elég jóképű? Eme példa világos bi

zonysága szerint a csillagok közt járó 
művészben legfeljebb az kifogásolható, 
hogy néha megbo lik a rögben — mert a 
miniszteri polc magasságából leereszke
dik az alacsonyrendü juhászkodáshoz 
s ekként nem mond igazai; aminthogy a 
művész ellenlábasában, a földön járó 
diplomatában legfeljebb az a kivetni 
való, hogy történetesen elrúgja magát a 
valóságtól, beleütődik valami csillagba 

valószínűleg rendjel-csillagba — s 
botlásképpen olykor igaza' mond.

Akasztott ember kötele.
Egy szó nem sok, annyit sem feledtem 

el V. F. doktor nevezetes szavaiból. Kü
lönben gondoskodott is róla, hogy feled
hetetlen legyen számomra ez a nap.

Hanem mi volt ez a „feledhetetlen" 
esemény, csak a jövő számban mondha
tom el, mert takarékosan kell bánni a 
hellyel.

Most befejezésül még csupán a csal
hatatlan angol zsurnaliszta esete követ
kezik itt. Többet mond az mindennél.

A dolog úgy esett, hogy még a régi 
„Times" szerkesztőjéhez dúl; arcú em
ber rohant fel.

Uram, ön a minap hazug hírt kö
zölt lapjában.

— Lehetetlen! Miféle hír az?

— Ön azt írta, hogy mister Stubbet el
ítélték.

— Hja, úgy! . .. Igen.
— Mégpedig halálra Ítélték.
— Igaz.
— Sőt: felakasztották.
— Nincs különben.

Uram, ez hazugság, már csak azért 
is, mert ez a mister Stubbe én vagyok!

— Lehetetlen. . .  ha már az eleníkező- 
jél írtam.

— De biz úgy van, amint mondtam. 
Azért remélem, hogy holnap visszavonja 
lapjában ezt az alaptalan hírt.

— Semmiesetre, uram!
— Mit! Semmiesetre? . . .  Furcsa be

széd.
— Meglehet, de máskép nem tehetek.
— Akkor bevádolom önt a bíróságnál!
— Amint 'tetszik, de szavamat nem 

vonom vissza. Amit önért tehetek legfel
jebb ennyi: jelentem, hogy a kötél elsza
kadt s ön most jó egészségben van.

— De uram, így komplikálni az egy
szerűt!

— Semmi de. Elvekhez ragaszkodom 
s mindenki tudja rólam, hogy nem ha
zudom soha. A zsurnalisztának csalha
tatlannak kell lennie.

Nyári divatrevü 1925-re
Van szerencsém, mélyen tisztelt 

hölgyeim és uraim ezennel végig
vezetni önöket a modern kor leg
messzebbmenő kívánalmait is ki
elégítő Divatházamon, azzal a kor
holó megjegyzéssel, hogy önök vét
kesen elhanyagolták lépést tartani 
a legújabb divattal, sőt ehelyett 
azon törik nagybecsű fejüket, hogy 
a már kétszer kifordított ruháikat 
miből fordítsák vissza. Nahát, ez 
egészen helytelen dolog. Az ember 
egyszerűen pénzt vesz magához 
otthon a szekrényből, esetleg csek
ket váltat be és megy kiválasztani 
a neki tetsző darabokat. De mél- 
tóztassanak erre parancsolni. Itt 
látható a politikus urak részére 
kreált

indem nitás kabát.
Az indemnitás kabát egészen 

hosszú, szinte alig ér véget. Oldalt 
közbeszólásokkal, bal szélén vörös 
szegéllyel. Forgatható. Szavazato
mat adom rá, hogy ez egyike a 
legsikerültebb divatujdonságoknak: 
tartós, tetszetős és azonfelül min
den vihart kibir. Az árát termé
szetesen meg kell adni, de nyu

godt vagyok afelől, hogy önök 
meg is adják,

A hölgyek részére van szeren
csém bemutatni új fürdőkosztiim- 
modelleimct, mely tekintettel arra, 
hogy ma már a szárazon chic für
deni, pizsámaszerüen bokáig ér. A 
boka alatt fürdőnk, a víz partján, 
felette eszményi köntöskét hor- 
dun. Anyaga fehér-feketecsíkos at
lasz, valódi Kogutovicz-féle, a 
nyaknál némi krepdesinnel, azon- 
íölül kokok és hólfoltnak. Úgy
szintén a hűvös napokra való te
kintettel kívánatra egy meleg kö
penykét is vehetünk hozzá, széles 
Veszprémmel szegélyezve.

Az úri közönség főleg nagyobb, 
külföldi fürdőkben igen kedveli

a  sz erkesztő-ú r-je lm ezt, 
mely az álhírlapírói kritériumokat 
igen kedvesen egyesíti magán. A 
főleg így admirálist is megszé
gyenítő lapos vászonsapka, arany 
és lakk sulylásokkal sújtva, kék 
lüszterkabát, fehér vászon pan
talló és világ szarvasbőr félcipő, 
melyet monokli és oly blazirt te
kintet egészíthet ki, mely mintha

mondaná: lapom jövedelme havi 
kétszáz millió, de szerencsére megy 
egy darabom a parodubiízi szín
házban és Friscoban, gyengébbek 
kedvéért San-Franciscóban egy
szerre három operettem, no meg 
egy revüm ugyanott, az Akhambró. 
ban. Noha a tényállás az, hogy a 
fenti ruha birtokosa csak tiz nap
ra jött ide, egy izzó padliombóban 
alszik és estenden liptói túrót 
kosztol papírról, sőt az ezekhez 
szükséges összegeket is félig sik
kasztotta, félig azzal szerezte 
meg, hogy a szabójának adósa 
maradt, aki bízik a cégben, hol se
géd; de fő az illúzió és első lát
szatra sokan bedülnek.

A jólnevelt úriembernek külö
nösen kell figyelni arra, hogy noha 
ruhája egyénien sajátos, mind
amellett a környezetével össz
hangzó legyen. Ettől a gondolattól 
áthatva hoztam létre

a  k ib ic  ö ltön y t,
melyet a nyaralók lugasaiban le
játszódó kártyapartik alkalmával 
viselünk. Színe az úgynevezett se- 
színü, nehogy azzal mintegy el
árulják a játékos lapjait. Fő, hogy 
mindenképpen mentesek legyünk a 
kártyajelzésektől. így a kalap mel
lett ne legyen makk, gomblyu
kunkban ne hordjunk vörös virá
got, ne beszéljünk zöldeket — fe
jünket ne csóváljuk. Végül a kibic- 
öltünyt egy kis útitáska egészítse 
ki, mert gyakran előfordul, hogy a 
kibicet a játékosok nagyobb mesz- 
szeségbe küldik . . .

Miután a napilapok nyaranta 
gyakran közölnek oly Filadelfiából 
Kacsán keresztül leadott haparan- 
dai jelentéseket, melyek szerint 
nemcsak Koreóban és Kaliforniá
ban vannak állandó földrengések, 
de Budapest tektonikus rétegeiben 
is több ki nem aludt vulkán várja 
stréberen az érvényesülés pillana

tát, fölmerül az az ötlet, hogy 
m ikén t ö ltö z kö d jü n k  tüzhán yás  

esetén ?
Ildomos úriember ilyen alkalom

ra is stílusos, komilfó öltözetben 
jelenik meg. E célra igen ízléses 
aszboszt-zakkó ajánlható, gomb
lyukban minimexszel. A helyes 
magatartást illetőleg pedig talán 
legjobb lesz egy lávatanfolyamra 
beiratkozni.

Végül öltözékünk
v illam osb a leset  a lk a lm á v a l  

cárt, opart módon egyzzék az 
életmentő deszka színével. Halkan 
és diszkréten ordítsunk, zakkónk 
ne fém, de csontgombtól legyen 
kétsoros, mert a húsbapréselt fém
gömb épp annyira ízléstelen, sőt 
antihigiénikus, mint késsel halat 
enni,

Undi Imre

FEHÉR ZIZI
a jó nevű művésznő, akinek a 
szakkörökben nagy jövőt jósolnak-
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TENGERI
KRÓNIKA

Irta: Leidenfrost Gyula

Ásó, kapa s a 
nagyharang

Mi a jó mód? Magam is csak 
akkor tudtam meg, mikor végkép 
kicseppentem belőle. Tengerkutató 
számára a jó mód az, ha hajóra 
szállhat, madárjárta, embernem- 
látta zugokat kereshet fel, beveheti 
magát mély öblök rejtőkébe, ver
senyt kacaghat sirályokkal, delfi
nekkel kergetözhet, fókára vadász
hat, tengervillongásban gyönyör
ködhet, ha hálója degezen jön fel 
skampival, s a tenger kitárja előtte 
mélységeit. Ebben a jó módban 
volt részem, míg a fiumei Tenge
részeti Hatóság apró gőzösein, a 
„Klotíld‘‘-on, ,,Vontató“-n, a szép 
„Előre" yachton, később Őfelsége 
„Najade" hajóján jártam az azúr 
sivatagot. Még a nevük sem ma
radt meg, nemhogy a jó mód, amit 
számomra jelentettek. Mit lehel 
mást a szárazföldi patkánnyá ved
lett tengerkulató, mint elő-előszedi 
régi feljegyzéseit, mint mások a 
préselt virágokat és felidézi velük 
a múltat. Önkínzó szórakozás, 
mégis jólesik.
Biztosan már nem tudnám meg
mondani, mikor, s hol történt, hogy 
tengeri kalandozásaim közben rá
bukkantam a villás féregre. Nap
lómban egészen magánosán áll a 
tudományos neve: Bonellia viri- 
dis. Azt mondják erről a féregről, 
hogy gyakori az Adriában, de én 
bizony legfeljebb két-három ízben 
találtam. Ha olyan nagyon közön
séges lenne, tizenöt év alatt több
ször kellett volna vele találkoz
nom. A tengerben nagyon ritkák a 
példás házasságok. Nem lehet ott 
tudni, melyik poronty ki fia-borja, 
A szülök többnyire a vízbe bo
csátják ki ikráikat és tejüket s ott 
találkoznak. Gondos apák in
kább akadnak, mint gyermeksze
rető anyák. A dajkaszerep több
nyire a hímekre vár, a ledér nősté
nyek szabadon élik világukat. Bez
zeg a villás féreg kivétel. Azért is 
szól róla külön fejezet. Mintahá
zasság az, amiben a Bonellia viri- 
dis hímje és nősténye él. Igazi 
holtomiglan-holtáiglan való szövet
kezés. Mindkét részről van benne 
érdek is, de ez csak szorosabbá 
fűzi a viszonyt.

Nem mondhatnám, hogy könnyű 
ráakadni a villás féregre. Inkább a 
véletlen segít hozzá. Rejtett élet
módot folytat a sziklás tengerpar
ton. Kövek alatt, vagy kisebb 
sziklaüregekben húzódik meg. Csak 
ormányát nyújtogatja ki, hogy táp

lálékot szerezzen. Nincs egyéb vé
delme, csak a rejtőzködés. Külö
nös formájú állat. Nem hasonlít 
semmi máshoz. Tulajdonképeni 
teste öt-nyolc centiméteres, bibir- 
csós zacskó. Ebből nyúlik ki a 
husz-harminc centiméteres ormány, 
amely végén villásan kettéágazik. 
A test is, az ormány is szép oliva- 
zöld. Az ormány alján barázda vo
nul végig. Apró kis csillangók bo
rítják. Ezeknek a mozgása sodorja 
be a táplálékot a szájba. Régtől 
fogva ismerik már a tudósok a 
Boneliát, de nem sok ideje, hogy 
rájöttek titkára. Ahány villás fér
get kihalásznak ugyanis, az mind 
nőstény. Sok időn át bánatos öz
vegynek örök pártára kárhoztatott 
vénkisasszonyoknak tekintették a 
villás férget. Az volt a hit róluk, 
hogy lermékenyítetlen petékkel 
szaporodva tartják fenn fajukat. A 
látszat a Bonellia esetében is csalt.

Feltűnt, hogy a nőstény villás 
féreg garatjában mindig találhatók 
apró élősködők. Ezen magában vé
ve nincs semmi különös. Élöskö- 
désre, ingyenélésre elég példa 
akad a tengerben is. Kezdték azon- 
azonban közelebbről tanulmányoz
ni az apró élősdieket, s akkor jött 
a meglepetés! Kiderült, hogy ezek 
az apró állatkák a Bonellia hímjei. 
A nőstény harminc centiméter, a 
hím egy miliméter! Jókora különb
ség nagyságban is, alakban is. A 
hímeknek nincs ormányuk, külsőleg 
inkább ázalékállatkákra emlékez
tetnek. Ivari kétalakűságnak neve
zik ezt az esetet a tudósok. Ször
nyű elnevezés, de nem én találtam 
ki. A villás féreg tehát rendezett 
családi viszonyok közt él, ha ez a 
házastársi viszony kissé különös is. 
Nem többnejüség van náluk divat
ban, hanem többférjüség.

A törpe hím egy darabig sza
badon éli világát a tengerben. Ide- 
oda úszkál, mígnem rábukkan a 
nőstény ormányára, s akkor vége 
a szabad legényéletnek. A parányi 
hímek az ormány mentén bevándo
rolnak a nőstény szájába s letele
pednek a garatban. Mondhatnám 
pestiesen azt is, hogy benősülnek, 
mert attól kezdve ingyen kosztban 
részesednek. Mindenből, amit a 
nőstény lenyel, a hímek szedik ki 
a legjobb falatokat. Amit ők el nem 
fogyasztanak, az kerül tovább a 
nőstény belébe. Élelmük van, laká
suk van, védelemben részesülnek. 
Kell-e ennél még több törpe férjek 
számára? Egyetlen dolguk van 
csak: a peték megtermékenyítése. 
Mikor erre kerül a sor, bevándo
rolnak oda, ahol a petéket megta

lálják és elvégzik a természettől 
rájuk szabott feladatot. Aki ezt az 
ideális házaséletet tanulmányozni 
akarja, menjen le Lissa-szigetére, a 
socolizzai parton találhat Bonelliát, 
ha jó a szeme. Vigyen magával 
mikroszkópot is, mert a törpe 
hímeket szabad szemmel aligha 
fogja meglátni.

Nem tudom, s nehéz volna el
dönteni, hogy a Bonellia törpe 
hímjei közt olykor nem akad-e csa- 
podár. Lehet, hogy némelyik kimá
szik a nőstény garatjából és elka
landozik másfelé. A tudomány 
szempontjából nem fontos, hogy 
megőrzik-e házastársi hűségüket. 
Van azonban a tengerben még ideá- 
lisabb házasság is. Annyira ideális, 
hogy hűtlenkedés egyáltalán lehe
tetlen. A tengerkutatók hosszú 
időn át egyedülállónak tartották a 
villás féreg páros életét, de tavaly 
még érdekesebb házasság jutott a 
szakemberek tudomására. Ezeket a 
házastársakat már igazán csak az 
ásó, kapa s a nagy harang választ
hatja el egymástól. A férj addig 
él, míg a feleség, s viszont. Foly
ton együtt vannak, egyik sem le
het a másik tudta nélkül semmit. 
A7 elnyomott természetesen itt is 
a férj. Még kimenőt sem kaphat. 
Mindjárt meglátjuk, miért?

Föl és Sarasin kísérleteiből ki
tűnt, hogy a napsugarak körülbelül 
négyszáz méterig hatolnak le a 
tenger vizébe. Villafranca mellett 
430 méter mélységben mutatták ki 
a vegyileg ható sugarak utolsó nyo
mait. Ez alatt következik az örök 
sötétség birodalma. Csodás lakói 
vannak. Legnagyobb részük lám
pással jár. Némelyik egész kivilá
gítást rendez a testén levő világító 
szervekkel. Úgy hatnak, mint ko
romsötét éjben a hajókabinok kivi
lágított ablakai. Gyönyörködtem 
bennük eleget a magyar expedició- 
kon, s Nápolyban is. A sötétség ho
nából kerültek elő az elválasztha
tatlan házastársak. Egy angol ten
gerkutató, C. T. Regan fedezte fel 
őket az Izland körüli nagy mélység
ben. Még a Királyi Társaság tudós 
tagjait is meglepte, amit tőle hal
lottak, pedig ott elegen vannak, 
akik a nagy mélységek titkaiba 
mélyebben bepillantottak.

Ceratius Holboelli a szóbanforgó 
mélytengeri hal neve. Négy angol 
láb hosszú, szárazföldi szemnek 
bizar az alakja. Csodájára is jár
tak Hullben, mikor megérkezett. 
Csupaszáj halnak is nevezhetnők, 
akkora torka van. Hátuszójából 
hosszú fonál nyúlik ki. Vége meg
vastagodott és világító szerv van

rajta. Ez a csalija, amivel gyanút
lan áldozatait oda vonzza magá
hoz, úgy, mint a harcsa a bajúsz- 
szával. Ebben nincs semmi meg
lepő, hiszen nagyon sok más mély
tengeri világító hal fel van szerel
ve hasonló csalogató eszközzel. Az 
Indiai-óceán négyezer méteres 
mélységeiben él a nagy hasú, béka- 
szájú Melanocoetus Krechi. Annak 
az orráról nyúlik előre egy nagy 
kocsány, végén a világító folttal. 
Az is ugyanezzel a fortéllyal él. 
Ugyanott él a Gigantactis Vanhoef- 
feni is, amelynek szintén az orrá
ból nőtt ki a csalizó világítóko- 
csány. A Maorostomias longibar- 
batus állán egyetlen hosszú tapo
gató teszi meg ugyanezt a szolgá
latot. Idézhetnénk még többet is, 
de mondom, nem ebben áll Regan 
halának k ülönlegessége. A Cera
tius Holboelli néven ösmert vilá
gító hal természetes sziámi iker, de 
csak utólag válik azzá. Ez az, ami 
csodálatos rajta. Nincs ehez ha
sonlatos jelenség a halak világában 
sehol.

Regan a Ceratius hasán valami 
kidudorodást talált. Eleinte élősdi- 
nek nézte, s nem is tévedett. Csak
hogy ez a parazita, nem olyan, mint 
más halakon élősködő férgek. Sőt 
egyáltalán nem féreg, hanem a hal 
hímje! Mindössze nehány centimé
ter hosszú, s élte végéig odaláncol
ja magát nőstényéhez. A hím to
káján apró fonalak vannak. Ezek
kel kapaszkodik meg az élete pár
jául választott nőstény hasán, de 
csakhamar szorosabb kapcsolatba 
lépnek egymással. A törpe hím és 
a nőstény testéből kölcsönösen 
erek hatolnak át egymásba. A gyá
moltalan hím nem eszik, hanem 
átszivárgás útján a nőstény véréből 
kapja a kész táplálékot akár az em
lősök magzatjai. Az összenövés 
végleges, többé nem válhatnak szét 
egymástól. Igazi felbonthatatlan 
házasság. A kis élősdi nősténynek 
itt sincs más dolga, mint hogy 
időnként megtermékenyítse tejével 
a nőstény ikráit.

A mélytengeri halak világitó szer
veiről sokan azon a nézeten vannak, 
hogy a nemek fényükről ösmerik 
fel egymást. A Ceratius Holboelli 
esetében a világító szerveknek ez a 
szerepe véget ér, amikor a törpe 
vőlegény párjára akad. Azontúl 
már csak zsákmányolásra való. Ar
ra, hogy segítségével kettős életük 
szükségleteit fedezze.

A Ceratius Holboelli házasságá
ban nincs ágylól-asztaltól való kü
lönválás. Nincs hűtlenség. Mind
halálig tartó frigy az,
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A csönd megérint bársonyos ujjaival: 
simuló, halk szavak érződnek az éjsza
kában, — ütemre simulnak az ujjak s 
peregve verdesik a lelkemet.

Most nem gondolok semmire.
Egy pillanatig, mintha halántékomra 

titokzatos abroncsot vonlak volna: öli 
érzem lüktet, lüktet, dobban1 a — Csend.

Majd mindjobban erősödik a hangta
lan vágy, most bontja meg a némaságot 
egy sóhaj, mely mintha valahol messze 
csük között elfulladva tört volna elő es 
száll, száll, megremegteti a földet, mint 
vihar előtt a tikkadtan megdöbbenő fák, 
miknek ágai között remegve indul meg 
a földrehajló szellő.

Most becsukódik az Est szeme s az É j
szakába álmod mély és halálos álmot.

Elszántan feszítem lábam, hogy néhány 
erős lépéssel magamat bátorítsam, hogy 
beledöbbentsem lépéseim durva zaját a 
mércék éjszakába.

Mintha ütéseket, nagy, kalapácsos 
ütéseket mérnék sarkaim csákányos élé
vel valamely üreges pincekapura.

Aztán újra csönd, mélységes, puha és 
fekete.

Egy hangot csak, egy hangot csak, — 
irgalom! Fáj, hogy sürü, nehéz csöndes
séget hallok, fá j!

Felcirpel végre egy tühangú tücsök. 
Rezegtető, finom hangon megbontja a 
Csönd lebegő palástját. Apró részekre 
bontja a némaságot. Mint ébredés elöli 
a félálomban harangozó lélekharang.

Ahol állok a kőhöz támaszkodva, 
most pirosán mered elő a megvilágított 
épület.

Gyárkapunál vagyok.
Hunyorog szemével a sarkokon álló, 

elferdült villanylámpa. Nem láttam 
idáig: a némaságba voltam burkolódva.

Most kiszabadít ebből a szorongató 
köntösből ez a kis cirpelő muzsikus és 
dalol, — kinek dalol ez a fekete bogár?

Hatalmas és otromba gyárépület mö
göttem és a kapu alatt egyhangúan, 
üdén hegedül a kis fekete költő.

Most már nem félek: most már szép
nek, hatalmasnak tartom a némaságot, 
— mert hallom a legfinomabb húrt. mely 
a némaság közelében zeneg: cirpel, cir- 
pel, cirpel a tücsök.

A lécekkel összetákolt deszkakapu 
kiáll a gyár elé az útra. Engem is meg
lesett (még éjjel is leskelődik) és fogva- 
tartott. Előbb a csendet hallgattam 
egyedül, most a tücsök hegedűiével 
együtt hallgatom.

Csak zenél, zenél a jó Isten cigány
bogara.

Mögötte por, előtte per, fölötte kongó 
deszkakapu, min fehér kereszteket raj
zolnak a lécek. Mellette a barnahajú, 
feketeszemü éjszaka. S a csúnya bogár 
cirpel eszétvesztve boldogan. Távolból 
jön, jön feléje a párja.

Zeng a méla, bátortalan poézis a pisz
kos robolosok kapuja alatt s befolyik vé
kony szivárgású hangja a gyárudvarba, 
onnan is tovább az aprókat ásító törött 
üvegablakokon be a gépek közé. A cir- 
pelés ráhullatott oldhatatlan munkás
verítékben.

Hajnalodik.
Vájjon mit álmodhat itt a halavány 

pirkadásban az éhes gyár? Mert neki 
nem altató dala a tiiesökzengés. Az ő 
szerelmese nem cirpel, nem nyafog, — 
az ő szerelmese józanul alszik: a vas- 
öklű, nagyszavú lendílőkerék, mely reg
gel pontosan indul s hörgő zakatolással 
gyárt, gyárt.

Csikordul a kapu, nyekereg, sóhajto
zik és kinyílik.

Bőrkötényes munkás az első. Fáradt 
szemében ott ég a tegnapesti szesz, ott 
csillog a beléje szédült korcsmái verkli
szó.

Megy, megy az álmosléptü munkás és 
nehézpatkós csizmájával eltapossa az 
én cirpelő muzsikusomat.

Pedig most ért el ide a kapuig a párja. 
Tücsökmódra ugrál s a reggeli pirkadás- 
ban visszamegy arra, amerről jött. Nem 
talált itt semmit, már semmit.

Odabent fölzeng az új muzsika. Nem 
sápitoz, nem álmodik és nem békéltet. 
Nyugtalanít és lesújt.

Csontos, olajos öklü verítékes zené
szek muzsikálnak éles, vijjogó, zakatoló, 
kalapáló dallamokat s belelódítják öb
lös zenéjüket a csend ölébe.

Egy fiatalabb suhanc fütyül a hang
zavarban. Odalép a törött, kormos ab
lakhoz és felnéz az égre. Bárányfelhős 
az ég s a gomolygó kéményfüst fölött a 
tej fehéren ömlő napfényben száll egy 
daloló pacsirta. Hangja elvész a dübör
gésben és porban.

A fiú figyelve néz ki az ablakon. Vé
gigjáratva szemét az alant elterülő 
gyárudvaron. Megismeri a gyárkapuban 
a Böskét. Most jött, elkésett szegény.

Összeszorul a fiú ökle: hogy össze- 
fogja szidni a leányt az a goromba mes
ter! Az ő Bözsikéjét, a cudar! Megfor
dul és kedvetlenül lát újra a munkához.

Valahol messze, az egyik toronyban 
meglendül a harang. A hangja nem jö
het ide a lármába. Csak leng a harang, 
integet messziről némán s mint a szo
morú tornyot nézem, látom, hogy eről
ködve ágaskodik keresztül a lármán, de 
hiába, megadja magát is  meghajtja alá
zatosan a fejét.

Dübörg, diibörg, dübörg a gyár.

Este új tücsök került a kapuba. Újra 
hegedült a Csöndnek, mint hangfogó a 
fájó hegedűn: a hangja átalfogta a csön_ 
det.

Péter a füttyös gyársuhanc sétált es
tefelé arra Böskével,

— No nézd azt a maflát, — mondta 
mellettem elhaladva, — egész nap a 
gyárat bámulja. Ennek sincs ám egyébb 
dolga.

Elpirultam.
Harmadnap én is ott dolgoztam köz

tük.
Egy reggel érni voltam az első.
Amint keresztül mentem a kapun, 

éreztem, hogy megroppan valami a lá
bam alatt.

Egy tücsök volt. Én tapostam halálra.
Lehangolva dolgoztam, a kerekek kö

zött. Valami mély, eltemetett zengés 
szól bennem. Tűvékony fája a tücsökszó.

A felügyelő mester rámrívalt:
— Maga miért bámészkodik? Dolgoz

zék inkább. — A hangja elveszett a ke
rekek zsivajában.

Közelebb léptem hozzá és belehajol
tam arcába.

Megütközve nézett rám. Véres szemei
ből gonoszság és tudatlanság villámlott. 
A szája rángatódzott. Nem hallottam 
motyogó szavait, de szája mozdulataiból 
megértettem:

— Te nyomorult. Pusztulj a fenébe és 
dolgozz.

Felemeltem a kezemet, hogy lesújt 
sak reá.

Meglökött.
Megcsúsztam az olajos padlón és « 

száguldó kerekek alá estem.
Szédülten támolyogtam tovább. Sze

meim előtt összefutott minden s zavaró-;, 
kába képeket láttam.

Hajlongó és emelkedő fekete rabszol 
gákat láttam, kik süketek és némák vol
tak és kiknek szeme helyén üreg táton
gott.

Csönd szépségét vermelő, nyálkás 
üregek.

* * #

És ezen az estéin oly sokai sírtam, hogy 
elvesztettem a szememvilágát én is , , .
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A HAVASOK ALJÁN
Irta: Nyáry Andor.

Regény (2.)

A torony kopott harangja re
csegve ütött négy kicsit, aztán 
nyolc erőset.

Nyolc óra volt.
A járőrparancsnok tizedes súly

ba vett fegyverrel belépett a szá
zados szobájába, feszesen kihúzta 
magát és keményen jelentkezett:

— Százados úrnak alásan jelen
tem, parancsára megjelentem.

A százados fölkelt a kerevetről. 
Kissé izgatottnak látszott. Gyűrű
sen eregette a szivarfüstöt. A tize
des elé lépett és szúrósan a sze
mébe nézett:

— Tudod a parancsot?
A tizedes mereven állt:
— Tudom.

Lekanyarodtok a kert aljába, 
ott elbújtok s ha jön, elfogjátok 
és idehozzátok . . . Megértetted?

— Igenis!
A százados ráütött a tizedes vál

lára:
— Ha ügyesen teljesíted a pa

rancsot, megkapod a jutalmadat.
A tizedes hálásan nézeti a szá

zadosra, aki az ajtó felé intett:
— Most menj!
A tizedes összecsapta sarkát, ki

húzta magát: tisztelgett, aztán 
megfordult és katonás lépésekkel 
kopogott az ajtó felé. Mikor oda
ért, a százados utána szólt:

— Te! . . .  Megállj csak.
A tizedes visszafordult:
— Parancs!
A százados összehúzta a szem

öldökét:
— Ha menekülne, nehogy lelőj - 

jétek! Élve hozzátok elém.
A tizedes eltávozott.
A százados a kerevetre dobta 

magát, kezébe vette az újságját, 
mohón szívta szivarját s bár szigo
rúan az ujságlapokat nézte, nem 
olvasott egy betűt sem.

Ideges volt. . .

Puskásné hangja reszketően sik
lott végig az udvaron:

— Fiam!
Itt vagyok, szülém!

— Még nem fekszel le?
Puskás Antal nekitámaszkodott

az ajtószárfának:
—< Kinn alszok az istállóban. 
Puskásné napbarnított arca 

mintha clsápadt volna:

— Mért nem a szobába?
Antal vállat vont:
— Uj őrség gyűlt. Az új embe

rek mindig szeretnek hozzányúlni 
a más ember jószágához. Nem le
het tudni, nem néznek-e erre az 
cccaka . .  . Legjobb lesz, ha az is
tállóba aluszek. így aztán kéznél 
leszek, ha netalán idelolakodná- 
nak.

Puskásné aggodalmasan nézeti a 
fiára:

— A románokkal nem jó kikez
deni.

Antal megtömte pipáját:
— Én nem a románokkal kez

dek ki, szülém. A tolvajokkal, a 
lopós emberekkel. A pejig mind
egy, akár román, akár mi más 
egyéb.

A, pipaszárat a szájába dugta, 
kigyújtott és erősen szutyákolt:

— A magam portáján megvé
dem a magam jussát, akárki ellen. 
Fhhez jogom van!

Aztán hozzátette:
F.bbe nem szólhat bele még a 

román parancsnok se.
Puskásné rábólintott:
— Igazad van, lelkem.
Körülnézett:
— A subát kihozzam?
Antal rábólinlott:
— Hozza ki, szülém.
Az öregasszony bement a szo

bába, a banyakemence kuckójából 
előhuzogatta a nehéz subát, ki
vitte és puhán leterítette az istálló 
a jta ja  elé. Aztán elköszönt.

—. Hát, jójcakát, fiam!
— Magának is szülém.
Az öregasszony elballagott. Mi

előtt a keresztfával belámasztotta 
volna a konyhaajtót, még egyszer 
visszanézett, Koppant a keresztfa, 
bezáródott a konyhaajtó, aztán a 
szobában lobot vetett a mécses.

Puskás Antal magára maradt.
A felhődarabok között bujócs- 

kát játszott a hold. A felhő egyik 
oldalán bebújt, a másikon elő
bukkant.

Puskás leguggolt a subára, két 
lábát maga alá húzta, pipált, az
tán nézte az eget.

—• Hm! — mormogott. Lesi-e
Örzse a holdvilágot?

Nagyot sóhajtott:
— Máskor együtt lestük a hold

világot . .  . Oszt mikó a felhőkbe 
bukott, sötétbe marattunk.

Tüzes szeme szikrát vetett.
— Halál fia, akit az uccán ér

nek!
Fölvetette dacos fejét:
— Mit vétettem én, hogy nem 

szabad látnom a kedvesemet!?
Elgondolkozott. . .
A szoba ablakában kialudt a 

világosság. Puskásné lefeküdt, el
oltotta a mécsest. Csend volt. Tö
mött árnyék takarta az udvart. A 
lovak békésen ropogtatták az ab
rakot,

Antal szívta a pipáját, hogy 
egész füstfelhő kanyargóit a feje 
körül, gondolkodott, marakodott...

Majd lassan a hold felé fordí
totta tekintetét és elnézett arra, 
amerre a holdsugár vetette világát.

Nagyol dobbant a szive . .  .
A sötét lombú akácfák közül 

élesen kifehéredett Kovácsék há
zának tűzfala.

Keserűen sóhajtott:
— Örzse bizonyosan vár. Nem is 

tudja elgondolni, miért nem me
gyek . . .

összeráncolta a homlokát és ta
nakodott:

— Hátha a kertek alá kerülnék, 
átugornék a kerítésen, oszt a ker
ten keresztül belábujjhegyeznék az 
udvarra? . . .

Ki látja?
Elmosolyodott:
— örzse azt se tudja, hunnajd 

toppanak elejbe!
Jókedve kerekedett, dudorászott. 

A pipa kujakját lecsettintette s a 
pipát az istálló ablakába tette . . . 
Fölállt, körülnézett, kalapját a fe
jébe húzta, megvárta, míg a hold 
a felhő alá bújt, aztán lassan, zaj- 
nélkül megindult a kertek felé . . .

— Állj! vezényelt a tizedes, mi
kor a háromtagú járőr a kertek 
alá ért.

A járőr megállt. /
A tizedes körülnézett:
— Itt vagyunk.
Kioktatta az embereket:
— Te ebbe a bokorba rejtőzöl, 

te ebbe, te meg emebbe. Én oda
lapulok a fűzfa mellé. Ha ideér, 
közrekapjuk. Négyen elbírunk vele 
akármilyen erős.

Az egyik ölestermetü katona ra
vaszul hunyorgott:

— Fogtam én már medvét is a 
puszta kezemmel!

A hold felé mulatta hatalmas 
öklét, mire mind a négyen nevet
tek.

— Csitt! — intett a tizedes. — 
fő, hogy ép bőrrel kerüljön a ke
zünkbe. Akkor aztán . . .

Kéjesen számolt:
—< Tiz lej mindenikönknek, az 

összesen negyven lej . . .
Nagyot nyelt, a szeme kimeredt, 

már előre érezte kotyogó torkán a 
maró pálinka mérges bűzét.

A kijelölt bokrok felé biccen
tett:

Bújjatok el!
A három katona behasalt a bo

korba, a tizedes nekilapult a füz- 
faderéknak és sasszemével végig
kutatta az árnyékoktól tarkázott 
területet.

A hegyeken, messze, édesbús 
szerelmes nótát kesergett dudáján 
valamelyik oláh pakulár.

Csend volt. Csak a duda nótája 
sírt, jajgatott . . .

Valahol koppanás hallatszott, 
mintha valaki átugrotta volna a 
liceumsövényt . .

Kovács örzse a tornácon állt, 
merengve hallgatta a duda édes- 
bús szavát.

Fekete haja kétágú fonatban 
vastagodott derekára . . . Lefek
vésre volt készítve. Féllábával 
már bent is volt az ágyban, de a 
remegő nyugtalanság nem hagyott 
neki nyugalmat, kilökte az ágyból, 
kiűzte a tornácra és most az osz
lopnak dőlve hallgatta a messzi 
szerelmes nótát, amely édes álom
mal vonta be nyugtalan szivét.

— Hátha eljön!
Melegség járta át tagjait.
És várt türelmetlen türelemmel, 

édes sóvárbással, aggódó rettegés
sel, követelődző szerelemmel.

— Ha itt volna, két meleg ka
rommal átölelném a nyakát! . .

Hosszan lehunyta szempilláját, 
mozdulatlan merevséggel állt, csak 
testhez simuló inge alatt hullám
zott tömötten gömbölyű keble.

Óh, hogy várta, hogy jöjjön!
(Folyt, köv.)
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Törökországi levél
A magyar kivándorlók helyzete törökországban

Adana, július hó.
Közel egy éve szemlélem és tanulmá

nyozom jól jövedelmező és biztos állás
ból a kisázsiai Törökország viszonyait. 
Szükségesnek tartottam megemlíteni, 
hogy jól jövedelmező, biztos állásban 
vagyok, mert így véleményemet semmi 
néven nevezendő, elkeseredett anyagi 
helyzet, vagy csalódás okozta tárgyiat- 
lanság nem befolyásolja.

Törökország felé ma sokan tekintenek 
reménykedve. Pedig a kivándorlás lehe
tőségei ma még igen csekélyek. Dolgos- 
munkás kezek csak nagy nyomorúság, 
rengeteg szenvedés és nélkülözés árán 
tudják csak előteremteni a szükségese
ket. A kétszázéves elmaradottságban 
élő kisázsiai lakóság igénye hihetetlenül 
csekély. Néhány nagyobbszabású állami 
építkezésen kívül, munka csak nagyon 
gyéren akad.

Smyrnában, Angorában, Adanában ma 
már elég sok kiváló magyar szakiparos 
lézeng, munkát keresve. Munkát azon
ban nehezen kapnak. Többnyire csak 
nehéz napszámosmunkával tudják meg
menteni magukat az éhenhalástól.

Valamikor fényes reményekkel indul
tak el Törökország felé, úgy gondolták; 
testvérnép közé mennek, ahol szerete
tek megbecsülést találnak. — Hamaro
san bekövetkezett a kiábrándulás.

Levelemnek korántsem az a célja, 
hogy vállalkozó ^szellemű testvéreimet 
pesszimista hangulatba ringassam. Ob- 
jektiven foglalkozom a kérdéssel, mert 
hiszem és vallom, hogy nem nagyhangú 
frázisokkal, hanem okos szemlélődés ál
tal nyújtott tapasztalatok segítségével 
sikerült csak a két tesvérnemzetet egy
máshoz közelebb hozni.

A Nemzetben már szóvátettem, hogy 
az ellentétes célok a két nemzetet mi
lyen messzire sodorták egymástól.

Magyarországon nem ismerik eléggé a 
törökországi viszonyokat. Míg a néme
teknek, iranciáknak könyvtárakra menő 
munkáik vannak, amelyek Kisázsia föld
rajzi, gazdasági, ipari és állattenyésztési 
viszonyait ismertetik, addig mi hasonló 
munkákban meglehetősen szegények va
gyunk és inkább csak a sajtó bizonyta
lan informálásai szerint ismerjük a hely
zetet. Megnézni Konstantínápolyt s vi
szonzásul Budapestet, még nem elég. Ez 
az ismerkedés még nagyon szerény és 
hiányos.

A török szívesen használja a magyar
ral szemben a testvér — kardás — meg
szólítást. Lelkesednek érettünk, de az 
igazi testvéri szeretet még nagyon gyen
gén él bennük. Híres arról a török, hogy 
fizetni nem szeret. A kisázsiai magyar 
munkások emiatt szenvednek legtöbbet. 
Nem kapják meg munkájukért az ígért 
és kialkudott bért. Igazságát pedig hiába 
keresi a csalódott magyar. Egy kiváló

A „Nemzet** kisázsiai tudósítójától,

gépszerelő csaknem egy éven át dolgo
zott ingyért. Állását mégsem hagy
hatta ott, mert örülnie kell, ha a min
dennapi kenyeret megtudja szerezni.

Említettem, hogy a nép nagyon igény
telen. Már pedig egy igénytelen társa
dalomban kiváló é s  ügyes szakmunkásra 
szükség nincsen. Iparosaik által készí
tett munkák feltűnően primilivek. Gyor
san és olcsón: ez a jelszó. Több száz 
magyar vándorol városról-városra, mun
kát keresve. Sokan átmennek Syriába, 
Palesztinába, de onnan sem írnak elé
gedett leveleket.

A teslvérnemzet fiai bizony elég gyak
ran vágják arcunkba: te piszkos gyaur! 
Nem az intelligens ember mondja ezt. 
De a kivándorolt munkás, ki művelet
len és rólunk mitsem tudó tömegek kö
zött dolgozik, bizony sokszor megkapja 
ezt a jelzőt.

Az intelligens, írni és olvasni tudó 
emberek szama lörokországban megle
hetősen kevés. A műveletlen tömeg 
előtt elsősorban az a fontos, hogy mu
zulmán-e az illető, aki közöttük él. —- 

Egyes vidékeken 55—60 fok C. meleg
ben kell végezni súlyos munkát. A víz 
rendszerint fertőzött, ihatatlan, kenyér 

és olajbogyó, jobb esetben joghurt a so
vány eledel. A török paraszt ennyivel is 
beéri. A magyar ember, ki a krumplira 
is azt mondja, hogy „nem étel“, bizony 
hamar megunja ezt a táplálkozást.

Tudomásom szerint illetékes tényezők 
is foglalkoznak a Törökországba való te
lepítés gondolatával.

Bizony ez szomorú dolog. Hát iMa- 
gyarországról már minden jó magyarnak 
idegenbe kell bujdosnia? Hát otthon 
nincsen munka? Trianon! — ezt a fe
leletet kapjuk minden panaszra. De 
hiszen már jóval Trianoin előtt is csa- 
polgatták a nemzet erejét, mintha a kis 
magyar nép olyan fölösleges erőkkel 
rendelkezett volna!

Megfogyva, meggyöngülve, még min
dig olyan sokain vagyunk, hogy idegenbe 
kell menni a sovány kenyérért? El kell 
felejteni a hazát, a szép magyar nyel

vet? El kell hagynunk a fehér kis há
zakat, az anyaföldet, a testvéri, anyát, 
gyermeket és minden mást amit szere
tünk s amitől vérző szív nélkül elválni 
nem lehet soha?! — Vagy talán már ki

aludt a szívekben a feltámadás remé
nye? S ha ütni fog mégis az óra, akkor 
nem lesz-e szükség minden férfikarra?

A magyar nyomort nem lehet kitele
píteni! Ez nem megoldás! Ellenségeink 
markukba röhögnek az ilyen politika fö 
lött.

Segíteni kell a nyomorgókon. Adjatok 
munkát nekik. A magyar ember boldo
guljon saját hazájában.

Törökország felé pedig ma még ne úgy 
tekintsünk, mintha számunkra az ígéret 
földje lenne. Ápoljuk, fejlesszük a test

vériség eszméjét, segítsünk török test
véreinken, de ne várjunk tőlük lehetet
lent. Törökország ma még ezer bajjal, 
nehézséggel küzd. Segítsük őket, de se
gítsünk önmagunkon is, mert csak sza
bad és erős nemzetek szerethetik, véd
hetik egymást igazán.

György János,
Az adanai gazd. intézet 

műszaki főnöke.

A malom
Egyhangúságban csacska izge orn : 
hullámos árban ócska kis malom.

Láncokra verve sok-sok éve már 
ezüst vizen arany termésre vár,

A keskeny pallóján aki belép, 
megérzi meghitt, ősi életét

Futó vendége mindig van nehány, 
falusi asszony, falusi leány.

De férfiakból már csak vén akad  
s az asszonynép is fáradt, hallgatag.

Egykor pedig itt volt a tréfa-hely  — 
de sok hab elfutott azóta, hej!

Most künn a szél is busábban dudol, 
míg elbeszélnek a holt fiúról.

Szitál a liszt, a kőkerék  forog, 
fürödnek künt a csordapásztorok.

A vén kaszál, a gyönge kéz arat, 
s a fiú lent a Montellón maradt . . .

• • • Kolomp. Lejáratták a tengerit.
És fenn a tölcsér újra megtelik.

És újra hallasz minden régi neszt 
s egy régi asszony új m esébe kezd.

A többi meg bóbiskol hallgatag, 
nem is tudod: figyelnek? alszanak?

És közben hull a liszt: örök homok — 
s a nagy kerék künn sóhajt és zokog.

Áprily Lajos.
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Durow . . .
Bizonyos, hogy az orosz nemesi családból származó 

Alexander Durow, lcvastiszt volt hadseregében a cárnak- 
amikor ez egykor Napóleon ellen vonult. Meg is sebesüli a 
szép fiatal tiszt. Ahogy pediglen megsebesült a tiszt, 
persze feltéple a felcser a ruháját. És akkor kiderült, 
hogy a szép fiatal lovaslisztet aligha hivják Alexandernek, 
hanem inkább Alexandrának. Mert nem férfi volt az, 
hanem hölgy.

Hát ez egy volt a Durowok közül.
Az a férfi Durow, akivel néhány pohár sör mellett 

összebarátkoztam, nem annyira lovastiszt, mini' inkább 
„artista" s annak idején Pesten is mutogatta idomított 
apró állatait.

Artista?
Igazi álla'pszichológus az, akinek nyomán e cikket 

írom s megfigyeléseinek értékéből bizonyára nem von le 
semmit, hogy a nagyvilág előtt — bohócruhában mutató 
kozik.

A szőkehajú orosznak azelőtt „arénaszatirikus" volt 
a hivatalos címe. Miféle szerzet az? Például vei; neki egy 
„száma" Szentpétervárott, még a háború elején. Na, egy 
tálból evett bárány, meg farkas, macska, meg patkány, 
kakas, meg róka, nyúl, meg kopó. És evett, eszegetett 
szépen egy tálból a sokfajta állat, de még csak egyetlen
egyszer se vicsorított fogat róka a kakasra s dehogyis 
félt patkány a macská'ól.

— Hja persze, ezek nem kultúremberek — sóhajtott 
a „bohóc" az arénában.

Mást nem is mondott.
Künn, a cirkusz előtt, talán dalolva vonul, el akkor 

egy kozákezred, ment a harctérre, másféle embert ölni.
S nem is kellett többet mondania Durownak: lecsuk

ták így is, tizenö, hónapra.
Vagyis ilyen az aréna-szatirikus.
Azaz, utóbb, a bolseviekre is csinált néhány — viccet. 

S alig tudta elhozni Oroszországból a tulajdon fejét.
De szolgáltassunk adatoka! Bréhm — pótkötetéhez.
Azt mondja a tudós, akarom mondani bohóc:
— Az az első dolog, hogy az ember fölismerje, me

lyik állatnak mihez van tehetsége. Ez persze nem jelenti 
azi, hogy minden állatnak van is tehetsége valamihez. 
Vannak egészen ostoba állatok, de hát ez az embereknél 
is így van, úgy-e kérem. Nem minden kutya nekem való 
kutya, ahogy nem minden ember nekem való ember. Nagy 
általánosságban azonban a majom született kötéltáncos, 
egyensúlyozó-müvész, míg a pudlikutya kiiiinő fejszámoló. 
Verni nem szabad az állatot, kedveskedéssel kell őt meg
nyerni. Mert ha verem, akkor azon gondolkodik, hogyan 
is lehetne menekülni az iitlegek elől, nem pedig azon, 
mit kívánnak tőle. Például a disznó a legkönnyebben ido
mítható állat. Az! is mondhatnám, a legszorgalmasabb. 
Miért? Mert a disznó a legmohóbb. Ha tejeskenyérrel já
rok körülötte, két hét alatt valcert táncol. Valóságos 
slréber . . . Na, de úgy-e kérem, így van ez az embernél 
is; aki szeret jól élni, az mindent elkövet, hogy boldo
guljon.

Egy pohár sör befelé .. .
— Óriási türelem kell azonban ahoz, hogy például 

megtanílsuk, vezényszóra kukorékolni a kakast. Bizony a

kakas, többnyire, csak hajnalban kukorékol és rendszer
telenül, ahogy ép gusztusa támad. Az idomítónak is meg 
kell virradnia hajnalban. Odaáll a kakas elé az idomító. 
Az idomító azt mondja, — imitt-amott — no, énekelj! A 
kakas kukorékol, de nem amikor parancsolják. Egyszer 
aztán mégis megtörténik, hogy véletlenségből akkor kuko
rékol, amikor mondják. S akkor kap egy finom kukacot. 
Utóbb a kakas kitalálja, hogy akkor jár neki kukac, ha 
szépen, ponlosan felel az embernek. Körülbelül kilenc hó
napig tart, míg ilyenmód kitanul egy kakas.

S a nagyherceg előtt hajlongó liba?
Történt pediglen még Oroszországban, — valamelyik 

szerdai napon — megüzente egy nagyherceg, tartsanak 
fenn neki páholyt, — szombatra. ---------

Ama szombaton csak kitotyogott ám egy liba, oda
ment a nagyherceg páholya elé és meghajtotta magát 
háromszor.

Na, jött másnap reggel a parancs a nagyhercegtől, je
lentkezzék Durow, de azonnal.

Ment Durow.
Mondta a nagyherceg:
— Egész éjszaka azon gondolkodtam, hogyan is tudta 

az a liba, hogy én vagyok a nagyherceg.
Hegy is csinálta hát, nem a liba, hanem Durow?
Hát a tudós, vagy bohóc, fogta a libaeledelt és az 

etetés idején, — három napon át — ott helyezte el azt a 
barrier mögött s fenntartott páholy alatt. S a nevezetes 
estén csak jö!t a liba, csak áthajolt a barrieren: „biztosan 
ott a kukorica!" No, nem volt ott. „Talán rosszul lát
tam?" — vélhette a liba s persze mégegyszer áthajolt. 
Harmadszor is . . . Nem volt odalenn kukorica. Fenn 
volt egy nagyherceg. Mit tudhatta a nagyherceg, hogy 
kukorica illán hajlong a liba . . .

Nagyon elszomorodott a nagyherceg, amikor megtudta 
az egyszerű történetet.

írhatom, de persze nem én állítom, hanem Durow: 
„mutasd a pudlídat, megmondom, ki vagy!"

— Ha Iá'ok egy pudlit. megmondom milyen ember a 
gazdája. Mert a pudli a legeslegalkalmazkodóbb állat. 
Jóformán együtt gondolkodik a gazdájával. S nem csak 
vele örül, vele bánkódik, hisz ezt más kutya is megteszi, 
de átveszi egész ■természetét. A tolvajnak tolvaj lesz a 
pudlijából is, a jószívíi embernek jószívű a pudlija, a 
lustának lusta, a szorgalmasnak frisslábú. Három esztendő 
kell hozzá, hogv a pudli teljesen olyanná legyen, mint a 
gazdája. Maga becsületéből, különleges nevelés nélkül.

Még egy-egy pohárral befelé!
Úgy hívták a mutatványt, hogy „G ólya-egyetem '. 

Tizenkét gólya — jálszotta. Egyik — a legöregebb — volt 
a tanár úr. Tizenegyen voltak a diákok. A tanár úr cilin
dert viselt, a diákok sapkát. Szorgalmasan feleltek a dia
kok a tanár úrnak, forgatták a könyveket, persze, hiszen 
apró halacskák vollak a könyv lapjai között.

Egyszer, valami kertben játszott Durow s az — egye
tem. Délután volt, napfényes.

Hát forgatja a könyvet a tanár úr és kérdezget.
Azonban egyszer csak feltekint az égre a tanár úr.

S bezzeg becsapja a könyvét.
S a diákság is feltekint az égre.
S bezzeg abbahagyják a tanulást, felelgetést a diákok.
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Odafenn gólyák vonultak, de nem ilyen finom, müveit, 
tudományos gólyák, csak amolyan közönséges, ostoba gó- 
fyák, szabad-gólyák.

Hát csak fölkel ám a tanár úr a katedráról.
Csak elkezd ám repülni.

De professzor úr! — kiabált kétségbeesve Durovv. 
- Álljon meg tanár úr!

Hiába. Megfeledkezett állásáról a tanár úr. Repült.

S a diákok követték megtévelyedett tanáruk példáját. 
Elrepült a főgólya, a cilinderrel s utána repült tizen

egy gólya diáksapkával a fején.
— Ez volt életem legnagyobb tragédiája — mondja 

Durow.
Jó néhány éve ennek. Vájjon viseli-e még a tanár úr 

a cilindert,?
Ha nagyherceg volnék, ma éjjel ezen gondolkodnék.

MAGY4RIIRODALOM
Zonibory Rónay Jenő 

hátrahagyott iratai
A legsúlyosabb nemzeti problé

mák sorozatával foglalkozik az a 
hatalmas kötet, amelyet zombori 
R ónay  Jenő kegyeleles családja 
adott ki a megboldogult kiváló po
litikus emlékére. Zombori Rónay 
Jenő közéletünk legtiszteltebb 
alakjainak sorába tartozott, aki vé
gigment a közigazgatási szolgálat 
minden lépcsőfokán s a maga ér
deméből lett alispán, majd főispán, 
aztán a képviselöháznak tekintélyes 
tagja. Mint elsőrangú hozzáértő 
foglalkozott a kodifikáció legfonto
sabb föladataival, különösen a vá
lasztójog állandó aktualitású tör
ve-nybeik tatásával.

Az elmélyedő, tanult és igazságos 
leikíi hazafinak gondosságával és 
férfias szeretetével igyekezett zom
bori Rónay Jenő megérleléshez se
gíteni a legjelentősebb tennivaló
kat.Sok szór szerényen háttérbe vo
nulva engedte, hogy mások szere
peljenek a plénum előtt az ő esz
méivel. Hátrahagyott irataiból nyil
vánvaló, hogy mennyire tisztán látta 
fi helyzetet és folyton szinte csodá
latos tehetséggel festeti képet a 
jövendőről is. „Hogyan lehet a nép 
kívánságát teljesíteni*" című ta
nulmányában (1911. V ili. 27.) ol
vassuk ezeket a megrendítő soro
kat:

llyniódon megmenthetjük még 
hazánkat és kielégíthetjük a mi 
sera plebs conlribuen*. nézetem 
szerint jogos kívánságát is, mely 
ha kielégítetlen marad, hamu alatt 
lappangó parázs lesz és egyszerre  
fog  lán gol vélni, am ikor  leg ke-  
vesbbe vagyunk rá e lkészü lv e  s 
a lk o t m ajd  olyant, am iben nem  
lesz  köszönet.

A bevált intézményeket konzer
váló, de a közérdekű magyar re
formok clöl soha el nem zárkózó 
nagybirtokos mindig az egész  or
szág érdekeit igyekezett tekinteni, 
h.nnek talán egyik legszebb doku
mentuma volt az a beszéd, amelyet 
a Inkács és Kimen elnöklete alatt 
tartott bizottsági nyíltülésen mon
dott el 1913 februárjában. De a 
korral haladva, egészen haláláig 
i'fin szűnt meg a magyar evolúció 
tehetőségeit föltárni.

ti igyon jellemzik ezt a nemes el- 
i'nü a poslhumus könyvnek már 
'•■\\yes fejezetcímei is: M indent a 
'•'•'é'Wttdgért! — A nem zeti jövő  
O.ai ja . — Az úttörő  magyar.

A devalváció . — A pénzügyi h e ly 
zet. — Sötét m últra szebb jöv ő

Tisztelettel kell gondolnunk arra 
a férfiúra, aki példás odaadással és 
tanulsággal szentelte magát a nem
zeti kérdéseknek.

A rendkívül ízléses kiállítású 
könyv az A rany J á n o s  nyom dában  
készült. T K.

Mátrai Ferenc Béla: A jövőnek 
énekelek. (Versek.)

„Mennyit kóboro ltam , tétován 
álltam . . ." így dalol a költő. Vé
kony versesfüzet, sűrűn elhelyezeti 
versek, de minden és mindenki 
megkapja benne a magáét. Mátrai 
Ferenc Béla a ma embere, költője, 
de lantján egyformán zeng a múlt 
és a sóvárgott, szebb jövendő. Mát
rai Ferenc Béla p olém iái, pardon!
-  p oém ái igazán eredetiek. A ma
gyar embert így aposztrofálja: 
F elem eled  az ü stököd ,
Mint ahogyan  a sült tököt!  
V örösbélü  a  kop on y ád ,
G örögdinnye az an g y alát!
— Te vagy, te vagy m agyar em ber!

A „vörösbélü koponyák" tekin
tetében nekünk más a szerény véle
ményünk. Talán mégsem a magyar 
emberre gondolt a költő? . . .

Egy másik versben keserű szív
vel így ostorozza szeretett hazáját: 
„Balkánország vagy, drága szép 
hazám, Amíg keresed, ki volt a 
„vörös," Az. elfogultság vérre ösz
tönöz! . . . Így. A „vörösbélü" cél
zást tehát igen eredeti módon hasz
nálja a költő.

Fájdalmas igazságok marcangol
ják a költő szívét. Keserűségét pél
dául ilyen sorokba önti:

C sak  igazat m ondtam
S dú l-fú l rám  bősz harag!
K iá lt s m ajd  m egharap.

Szegény, árva költő! Tiéd minden 
részvétünk!

Azután további k ó b or lá so k ró l  
beszél. Panaszkodik, hogy néki 
mindenütt csak krumpli jutott, ho
lott a gazdag város „zsírban tündö
köl
Á ldott krum pli, ha m egtörnöd hasad, 
A gyom rod  telve, m ajdnem  m egha

sad  . . .

A versből egyébként azt is meg
tudjuk, hogy nem a krumpli, hanem 
a költő h asa tömödik tele.

Másik versben „szegény flótás- 
nak" nevezi magát a költő s így 
dalolgat:
Kiirtom  a  hangulatom ,
Elsírtam  m ár m inden dúlom

Ez a „kiírt" hangulat valóban 
végiglengi a kötetet.

A költő elbánik az irodalommal 
is. Keserű szívvel panaszkodik, 
hogy nálunk csak az „összekötte
tés" segít. Ö, szegény már „húsz 
éve ír", de érzi, hogy a dicsőséghez 
név kell, „név, de nem az övé, ha
nem egy jobb, másik" . . . Lehet, 
hogy ebben igaza van szegénynek ...

Végül olvasóink becses figyel
mébe ajánljuk a következő szemel
vényt:

IF JÚ  TITÁN O K . . .
H átu lgom bos k is  leg én y ek ,
Azt m on d ják , hogy rossz az  ének, 
Privilégium  a  dal,
V ak tyúk szem et nem kapar.

M ár én p ed ig  v ak  tyúk vagyok,
A d a lom m al e lh a llg a tok , 
K akasd om b ra  nem  ü lök.
C sak m agam ba fü tyü lök.

Ú g y  van! Nesztek, komisz kriti
kusok! Ne is üljön kakasdombra! 
Igaza van.

így- l )

Külföldiek és optálást elmulasz
tott volt magyar állampolgárok
Magyarországon tartózkodásáról 
kiadott összes eddigi rendeletekel 
részben hatályon kívül helyezte, 
részben módosította a belügymi
nisztérium legújabb rendelete. E 
rendelet sok ijedelemre és zavarra 
szolgáltatott okot. Ugyanis ezren 
és ezren vannak a volt magyar ál
lampolgárok közt is olyanok, kik 
tájékozatlanságból vagy íeledé- 
kenységből az optálást elmulasz
tották, s emiatt most külföldinek 
tekintetnek. De számtalan azok 
száma is, kik mint családfők, gaz
dák, gyárosok, iparosok külföldit 
tartanak szolgálatban, s az új ren
delet labirinthusában nem ismerik 
ki magukat. Jeleni ugyan meg már 
erre vonatkozólag több magyarázó 
füzet, de ezefk még jobban megza
varták a laikusokat. A miniszté
rium hozzájárulásával az országos 
rendőrszaktanfolyamok parancs
noksága most magyar és német 
nyelven terjedelmes, teljes gondos
sággal és alapossággal szerkesztett 
füzetet adott ki. Címe: „Külföl
dieknek Magyarországra való be
utazására, itt tartózkodására, le
telepedésére, honosításra és az op
tálást elmulasztottak visszahonosí- 
tására vonatkozó összes jogszabá
lyok magyarázata." A terjedelmes

füzet mind a hatóságoknak, mind 
a nagyközönségnek teljes tájéko
zást nyújt. Az érdekelteket sok iz
galomtól kíméli meg. A füzethez 
kérvényminta is van azok számára, 
kik külföldieket tartanak alkalma
zásban. Ajánljuk mindazoknak, 
akiket illet. A füzet ára 25.000 ko
rona. Ez összeg beküldése ellené
ben az Országos rcndőrszaklanío- 
lyamok pa-ancsnoksága (IX., Ül~ 
lői-út 47—49. Mária Terézia lak
tanya) bérmentve küldi meg a fü
zetet, mely különben az összes 
rendőrőrszobákon is megszerez
hető.

Radó Ernő: Könnyes tegnapok. 
A fiatal, szimpatikus költő, aki 
mostani könyvével kopogtat a szí
vek ajtaján, hiszem, hogy megértő, 
szerető fogadtatásra is talál.

A könnyes tegnapok-nak harma
dik kiadását hozza, ami mindennél 
jobban bizonyítja, hogy Radó Er
nő megtalálta azt az utat, mely a 
közönséghez vezet.

És mondjok ki mindjárt: megér
demelte. Valami különös süriivé- 
riiség jellemzi költészetét. Olya
nok ezek a rímelő sorok, mint az 
egzotikus, keleti virágok. Szin- 
pompásaik illatosak.

Fantáziája túlfűtött, merész, de 
mindig a művészet tiszta élheré
ben szárnyal. Kimutatható rokon 
ságot tart fenn Baudelairral, de 
nemes és tiszta marad.

Könyve irodalmi érték s fiatal 
költőink között erős talen
tum, akit olvasni érdemes.

PRÖHLE VILMOS dr„
egyetemi tanár nagysikerű felolvasást 
tartott a Magyar-Török egyesületben
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Drámaírói fondorlat
Irta: Németh Jenő.

Jupitusz Mihály, a híres, ele már 
öreg, ősz drámaíró fölállt a nagy 
ebédlő-asztaltól és indult kifele a fo
lyosóra. Az ajtónál azonban megállt, 
visszafordult és vastag, öblös hangján 
megszólalt:

— A mérnök egy óra múlva itt lesz, 
vezessétek fel hozzám a toronyszo
bába.

Az asztalnál a drámaíró felesége és 
egy halvány arcú, szőke leány ült, a 
leánya.

Mindketten meglepetve néztek előbb 
az ajtó felé, aztán egymásra.

— A toronyszobába vezessük a mér
nököt? — kérdezte a leány.

Igen, a toronyszobába! — felelte 
a drámaíró cs behúzta maga után az 
ajtót.

— Valami terve van apának a mér
nökkel, — mondta a leány félénken és 
egy kissé reszketett és sápadt volt.

Az anyja ránézett a leányra cs meg
látta sápadt arcát.

— Biztosan üzleti ügy, — felelte. — 
A múltkoriban említette apád, hogy egy 
kis villát szeretne építeni a Balaton 
mellett. Talán azért akar vele beszélni.

A leány felsóhajtott, mondani akart 
valamit, de kinyílt az ajtó és beléptek 
a barátnői.

Ezalatt a drámaíró fölért a torony
szobába, becsukta maga után az ajtót, 
odament az íróasztalhoz, elővett egy 
vastag szivart, rágyújtott, azután oda
ment a széles, függöny nélküli nagy ab
lakhoz, leült a karos borszékbe, erősen 
szivarozott és nézett ki, a hegyoldalra.

Órákig ült igy az ablaknál, A torony
szoba magasságából ellátott jó messzire. 
Az egyik ablaka a hegyoldalnak nézett, 
egy messzire elnyúló völgy irányában, a 
másik ablak alatt pedig ott feküdt a vá
ros. Innen nézte mélyen gondolkodó fe
jével és érző leikével az emberiséget. 
Itt merengett el a természet szépségein. 
E toronyszobában születtek legszebb 
gondolatai és hatalmas képzelete itt ka
pott szárnyra. Úgy volt megalkotva ez 
a toronyszoba, hogy innen kinézve, még 
a legprózaibb embernek is akadt volna 
egy-egy szép gondolata. E toronyszobá
ban készültek el a drámaírónak utolsó 
legszebb müvei. Amikor a szoba köze

pén álló íróasztalhoz leült, az alakjai 
köréje gyűltek, nem hallott semmit 
csak a papírra hajolva beszélgetett az 
alakjaival, megszólaltatta őket és 
azok elkezdtek beszélni, hol filozofálva, 
hol regényesen. Ez volt a legnagyobb 
erőssége. Az embereknek finoman és 
költői képzelettől áthatva, elandalítóan 
adta be a legtisztább vagy a legsöté
tebb igazságokat. Szép hasonlataival 
gyönyörködtetett. A nézőközönség nem 
tudta, vajon egy filozófussal, egy költő
vel, vagy egy nagy fantáziájú mesélő
vei, vagy pedig egy szebbnél-szebb je 
leneteket ecsetelő festővel áll-e szem
ben. Színdarabjai mindig esemény
számba mentek. Évenkint egy-egy dara
bot írt csak, de azok állandóan műso
ron maradtak.

Most is ott ült az ablaknál, hatalmas 
füstgomolyba burkoltan, elgondolkozva 
valami témát boncolgatva, miközben 
szemei végigsiklottak a messzeségbe 
nyúló völgyön. Nem hallotta, hogy már 
kétszer kopogtattak az ajtón. Csak a 
megnyomott kilincs visszapattanására 
rezzent össze és sietett az ajtóhoz.

A mérnök mélyen meghajolva lépett 
be. Harmincöt év körüli, magas, karcsú, 
szőke, határozott tekintetű férfi volt.

— Mester, — szólt egy kissé zavar
tan. — Igazán nem reméltem, hogy ily 
hamar kapok választ levelemre.

— Kedves barátom, — felelte a drá
maíró — az ügy, amellyel ön hozzám 
fordult, olyan közelről érdekel és hogy 
őszinte legyek, annyira szimpatikus 
előttem, hogy szívesen vártam önt, sőt 
miután — az ön levelére hivatkozva — 
nemcsak önre, de rám nézve is életbe
vágó, nagy eseményről van szó, íme, itt 
fogadom önt ezen az elzárt, intim he
lyen.

A mérnök újra meghajolt, azután le
ültek egymással szemben.

A drámaíró kényelmesen hátradőlve 
ült székén, figyelmesen szemlélte az 
előtte ülő fiatalembert, aki láthatólag 
izgatottan várta, hogy a drámaíró meg
szólaljon.

— Kedves barátom, — szólt a drá
maíró — én az első perctől kezdve szí
vesen láttam, hogy leányom érdekli önt. 
Hozzánk sokan járnak. Környezetem

mint láthatja is — elég kellemes és é r 
dekes. Városunknak valamennyi hírne
ves, jónevü embere megfordul házam
ban. Sok értékes ember forog leányom 
körül, de amikor leányom sorsáról van 
szó, igazán mondhatom, ön az egyedüli 
c környezetben, akit komolyan tudok 
venni. Ismerem önt, tudom, hogy min
den tekintetben méltó arra, hogy 
leányomat önre bízzam.

A mérnök boldogan biccentette meg a 
fejét.

— Hanem, kedves barátom, — foly
tatta a drámaíró — még mielőtt tovább 
mennénk, egy kérdést óhajtok önhöz in
tézni.

— Parancsoljon, — szólt a mérnök.
— ön, mint írta is, de én is észrevet

tem, igaz és mély szeretettel vonzódik 
leányom iránt, hát tudna-e ön, kedves 
barátom, leányom kegyéért egy kis ko
médiát végigcsinálni. Egy olyan ártat
lan komédiáról van szó, amely önnek 
semmiesetre sem árthat, de ami által 
közös célunkat egész biztosan elérjük.

A mérnök zavartan nézett a dráma
íróra.

— Látom, — mondta a drámaíró — 
ön zavarban van e kérdésem miatt, 
majd mindjárt megmagyarázok min
dent. De üljünk az ablakhoz, gyújtson 
rá maga is és hallgasson figyelmesen 
végig, ne csodálkozzék, ha egy kissé 
furcsa dolgokat hall tőlem, vagy ha el- 
érzékenyedek, ha a hangom néha meg
remeg egy kissé, de hisz* egyetlen 
leányomról van szó, akinek a sorsát én 
akarom intézni az életben, én akarom 
megalapozni a jövőjét és reszketek u 
boldogságáért. Tessék, üljön erre a 
székre itt az ablaknál.

A drámaíró újra elővett egy vastag 
szivart, rágyújtott és elkezdett öblös, 
mély hangján beszélni:

— Nézze, kedves barátom. Megmon
dom önnek az igazat, de ne remegjen 
meg. Ha ön most igy odaállna a 
leányom elé és megkérné őt, ridegen 
visszautasítaná. Erről ő nem tehet, ö 
még nem ismeri az életet, nem ismeri az 
embereket úgy, ahogyan kéne. ő. önt 
egy prózai embernek tartja. Aki olyan 
környezetben nevelkedett, mint az én 
leányom, aki csupa álmodozó, nagyra-
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törő emberek között él, az maga is ál 
modozóvá lesz és valami lelki kapocs 
oda vonzza ezekhez a különös, érdekes 
emberekhez. De engem elfog a kétség- 
beesés, ha rágondolok, hogy ezek közül 
az emberek közül fogja valaki elra
bolni az én leányomat. Pedig hu mi 
most közösen nem fogunk össze, akkor 
leányom jövőjét, boldogságát nagy ve
szedelem környezi. Én a feleségemet 
fiatalon, üdén láncoltam magamhoz. 
Harminc éves korában egy roncs lelt 
mellettem. Fiatal voltam, tele nagy 
eszmékkel, tervekkel. Nyugtalan vol
tam, ide-oda kánykolódtam és velem 
együtt hánykolódott az asszony is. Az 
asszonynak pedig nyugodtság kell, bé
kés, csendes otthon kell, ahol az elet 
zajától, izgalmaitól, amelyekben néha 
részt vesz, meghuzódhatik. Egy művész, 
vagy egy nagyratörő férfi nem tud ilyen 
otthont teremteni az asszonynak. És igy 
következik el az az idő, amikor az asz- 
szony, aki először hódol a férfi lángel
méjének, vagy nagyságának, utóbb el
fárad és tönkre megy a nyugtalankodó, 
nagyratörő férfi mellett. A nőknek csak 
az első föllángolásukban van szükségük 
egy bámulandó férfira, azután már csak 
egy jó, nyugodt otthont biztosító férfi 
után vágynak, akiknek legfőbb ambíció
juk, hogy ők boldogok és megelégedet
tek lehessenek. Ugy-e, ért ön engemet, 
kedves barátom?

— Igen, — válaszolta a mérnök.
— Nézze, — szólt a drámaíró halk 

hangon, szinte súgva és odahajolt a 
mérnökhöz — mi ketten most összees
küdünk és meg fogjuk csalni a leányo
mat.

A mérnök összerezzent és mereven fi
gyelt a drámaíróra, aki hirtelen fölállt 
és meggörnyedve, lábujjhegyen körül
járta a szobát, megnézte be van-e csuk
va az ajtó, azután leült vissza a bor
székbe és odahajolva a mérnökhöz, hal
kan beszélni kezdeti:

— Igen, megfogjuk csalni öt, de a sa
ját boldogsága érdekében. Én önből hí
res embert csinálok. Azt akarom, hogy 
mikor ön odaáll leányom elé és meg
kéri. bámulja önt és az ön nagyságát. 
Akarom, hogy a leányom az öné legyen. 
Azt akarom, hogy egy ilyen emberé le
gyen, aki az életben majd nem álmodo
zik, akit nem hevítenek különös ambí
ciók, csak egy, hogy a leányomat bol
doggá tegye. Csak az első időben, csak 
addig, míg ön elnyeri őt, addig leS2 
megcsalva a leányom. Sokkal jobb ez 
így, mintha később egy nagyratörő zseni 
oldalán érezné magát megcsalatva és 
szenvedne magárahagyottan, elhanya
golva.

A drámaíró újra felállt, odament az 
íróasztalhoz, kinyitott egy fiókot és egy 
nagy papircsomót vett elő.

Látja, szólt odafordulva, hal
kan a mérnökhöz — ez itt egy kézirat, 
egy dráma, a legjobb és a legszebb mü
vem eddigi alkotásaim között. Nem tud 
róla senki sem. Nem beszéltem róla 
senki előtt soha. Itt írtam bezárkózva e 
toronyszobában. Látja, ez a csomó pa

pír önt egyszerre híres emberré teszi. 
Az első napon, amelyen majd előadják, 
ön nagy ember lesz. De már előre, 
amikor elolvassák, az ön neve futótűz
ként kezd terjedni. Mindenütt önről 
fognak beszélni. Hires, nagy emberek 
keresik majd a társaságát. Azon a na
pon, amikor előadják, ön bálványa lesz 
az egész városnak, szép asszonyok és 
leányok fognak ön után epedni. Ez a mii 
összetöri, megrázza majd az embereket. 
Némán löktelö aggyal figyelik majd 
minden jelenetét. Ez az életnek igazi 
drámája. Látja, ilyen ember vagyok én, 
ilyen apa vagyok, odaadom, eldobom 
magamtól ezt a müvet, lemondok éle
temnek legszebb napjáról. Ön ezzel a 
müvei el fog engem felejtetni az embe
rek előtt.

Az ősz drámairó lihegve beszélt már, 
a szemei nedvesek voltak, egy kis pihe
nőt tartott. A mérnök ellágyulva, meg
rendülve figyelt és leste a szót a drá
maíró ajkáról.

— Vezekelni akarok, barátom, — 
folytatta a drámaíró — a feleségemért, 
aki fiatalon ott hánykolódott mellettem 
és elhervadt, összetört a sóik boldogta
lan évtől. Irtózatos lenne rám nézve 
az, ha leányomat is hasonló sors érné. 
De ezzel az ártatlan komédiával mind
ketten célt érünk. Azt hiszem, barátom, 
meghozhatja ezt az áldozatot mindhár
munk érdekében. íme, itt van, átadom 
önnek e müvet és nem kivánok érte 
egyebet, mint azt, hogy dicsőségének 
napján, amikor önt a nyílt színen ün
nepelni fogják, forduljon oda páho
lyunkhoz, amelyben és és leányom 
ülünk majd és hajoljon egyszer fe
lénk is.

A mérnök zavartan állt föl és kinyúj
totta kezét a papircsomó után. A drá
maíró odament hozzá, megfogta mind a 
két karját és megkérdezte.

— Tehát megegyeztünk, barátom?
— Meg, — felelte a mérnök.

Február közepén a drámaíró elaján
dékozott darabjának főpróbájáról izga
tottan sietett haza. A darab rendkívüli 
hatást tett a hallgatóságra. Az ifjú 
mérnököt izgatottan és csodálva vették 
körül az emberek és a drámaíró, látva 
zavarát, elsietett, nehogy jelenlétével 
növelje azt. Csak az ajtóból intett fe
léje.

Mikor hazaért, egyenesen a leánya 
szobája felé tartott. A felesége délvi
déken volt. Mosolyogva nyitott be a 
szobába, hogy elmondja a mérnök nagy 
sikerét leányának, de a szoba üres volt.

— Hol van a kisasszony? — kér
dezte az inastól.

Még kora délelőtt eltávozott és 
ezt a levelet bízta rám, hogy adjam át.

A drámaírónak rossz sejtelmei tá
madtak, mikor fölbomlottá a levelet.

— Tudom, apám, hogy nagy fájdal
mat okozok neked. Sajnállak is. Mire c 
sorokat elolvasod, én már messze le
szek. Elszököm Sarlayval, a festővel. 
De te meg fogsz bocsátani nekem. Te.

aki müveidben olyan szépen tudod vé- 
delmezn ia szerelmes nőt, kérlek, ne 
ejts el engem se. Csak egy fáj nekem, 
hogy odaadtad értem legszebb müve
det a mérnöknek. Én mindent tudok. 
Egy titkos kulcsom van a toronyszobád
hoz és minden nap olvastam gyönyör
ködve, a ,,Mélységek“-et, mikor írtad. 
Mikor darabodról — mint a mérnök 
szerzeményéről — az első hírek meg
jelentek, kitaláltam szép tervedet. Drá- 
mairói fondorlatod ez egyszer nem si
került, kedves apám. De bocsáss meg. 
A titkos kulcsot magammal viszem, 
szükségem van rá. Egyszer, majd ha 
visszajövök, lassan, észrevétlenül belo- 
pódzok hozzád a toronyszobába, szép 
álmaid világába, tudom, ott megérted a 
„Mélységekéből jövő leányodat és meg 
fogsz bocsátani neki.

* -f

A „Mélységek" első esti előadásán, 
az első felvonás után a nagy fekete tö
meg tombolva hívta a szerzőt a lám
pák elé. Egy érdekes arcú fiatalember 
jelent meg a kárpit előtt és idegesen 
kutatott szemével a jobboldali páholyok 
során. Egy páholy üresen meredi feléje, 
a tarka, színes és mosolygó arcú nők
kel teli páholysorokból . . .

Éjszakai zsolozsma . . .
Reggelek nek fájó, élte,
Elborult Tegnapok szolga bérc,
Alkonyba bódult ős hiteknek:
Mormoló imája üz •'sak egyre.

Reggelek óta már Delekbe jártunk 
Délutánok tűntek, tűnt az Alkonyat . . . 
Megszedett virágunk árván porba hullt —
És az Éjszakából jaj nincs már ki-út.

Hát te ott fönt a fellegtrónokon,
Mert nem gyújtasz fáklyát,
Hogy mutasd merre van ki-út?
Vagy megöregedtél tán az ifjú időkben —
S szived helyére sziklahegy szorult?

Ha úgy igaz, adj hát puskaport,
Hogy e sziklát robbantsuk legott,
Aztán az igy támadt űrbe nyúlj magad 
S érezd balsorsát azoknak,
Kik kintáncot járnak a fellcgek alatt . . .

I egy könyörlö - újra igazi!
Szentül kezedből nyújtsad 
Szikrázó kardod,
Hogy övezve ismét nagyok legyünk . . .
Hadúr! ha akarod . . .
Tebenned újra győzhetünk!

Mond azt, hogy legyünk e földi-sárban 
Gyújtó zsarátnoka egy Uj-Világnak,
Mond azt, — Hogy legyünk hitek tagadása:
Ősi szent hitvilág újra jött Kovásza.

Lendvny Jenő
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Túl a földön
Az öröklét problémája

Irta: Remsey György.

II.

Az okkultizmus
Az emberiség fejlődése az esz

mék fejlődésének jegyében áll. 
Mindaz ami az ember életének 
anyagi formáját illeti, — az evés, 
ivás, alvás, fajfenntartás ösztöne, 
lényegében: véve az egész sokezer 
éves emberi életben úgyszólván 
változatlan, s ami változás van is 
benne, az is az eszmék fejlődésé
nek hatása alatt, — úgy szólván 
hatalma alatt áll.

Az eszmék, — ezek a testetlen, 
láthatatlan és megfoghatatlan va
lamik formálják, alakítják és vál
toztatják meg az emberiség életé
nek formáit.

Honnan jönnek ezek a minden
nél hatalmasabb eszmék? Egy- 
egy ilyen eszme úgy támad sok
szor, hogy megse tudja állapítani 
az emberiség mikor, mimódon ke
letkezett uralkodó bélyegét reá
nyomja egy egész évszázadra, — 
s csak az tudja meglátni az esz
mét létrehozó okot, kinek látása 
az egész emberiség életét az eg y e
tem es nagy v ilág törvén y  nagy ösz- 
szefüggéseiben képes meglátni.

Honnan támadnak az ilyen sza
vak, — okkultizmus, theosofia, 
spiritizmus? — micsoda eszméket 
fednek, miféle okozati összefüg
gésben állanak az emberiség egye
temes életével, miért lepték el 
úgy a ma élő emberiség egész gon
dolkozását, hogy szinte már alig 
akad emberi hajlék, ahol ezek a 
fogalmak ismeretlenek volnának? 
— mind olyan kérdések, melyek
ről beszélnünk kell, gondolkod
nunk kell, - - mert e fogalmak ma 
itt élnek, itt lüktetnek az egész 
emberi életben, s nem háríthatjuk 
el magunktól őket azzal a bizo
nyos kézlegyintéssel, hogy: ,,eh, hi
szen ez mind csak szamárság, — 
beteg emberek képzelődése."

Kevesen tudják, — de sokan ér
zik, hogy az emberiség életében 
egy új, — arányaiban és benső 
jelentőségeiben hallatlanul újszerű 
és nagyszerű korszak kezdő évti
zedeiben élünk. Aki csak külsősé
geiben nézi is a világot, láthatja, 
hogy m ás ez a  világ, mint a  teg 
n api volt.

A z em beri sz ellem  fe j lő d é s é n e k  
ú j p h á s isá b a  ju tott. Ez az új szel
lemi állapot új eszméket hirdet, — 
az új eszmék új emberi életformá
kat fognak terjeszteni. Itt tehát — 
csak a vak nem látja, hogy az 
egész emberi nem benső élete áll 
változás előtt, az ilyen változás 
pedig ú j k o rs z a k o t  jelent.

Ennek az új korszaknak az 
eszméi az okku ltizm u s, th eo so fia  és 
sp iritizm us, — éppen úgy, mint a 
XIX. század eszméi a szabad ság , 
egy en lőség  és  testvériség , s a ter
m észettu d om án y os fö lv ilá g o sod o tt-  
ság  voltak.

Eszmékkel szemben csak egy ál
láspont jogosult: a tárgyilagosság. 
E tárgyilagosságnak pedig alapja 
az em beriség  f e j lő d é s e  irán ti sze
retet.

Hogy simpathikus vagy antipa- 
thikus valakinek egy eszme, az 
nem számít. Egy dolog számít, — 
e lő b b re  v isz i-e  az  az  eszm e az em 
b eriség et, job b á , n em esebbé
lesz -e  á lta la , — s érvényesülése 
beleillesztehető-e a  nagy v ilágtör-  
vén y-be, mely az egész látható vi
lágot fönntartja és kormányozza.

Előbbi közleményünkben azt ál
lítottuk, hogy a fennt említeti esz
mék a keresztény emberiség vallá
sos renaissanceá-nak előfutárai, 
előkészítői, — mai közleményünk
ben e gondolathoz hozzáfűzzük 
még azt a másikat, hogy m aga a  
keresz tén y ség  sem  volt m ás, mint 
az Isten  sz iv ébő l k iá ram ló  nagy vi
lág törv én y n ek  egy érvén yesü lő  a k 
t ió ja , m ely  az  em beri é le te t  a  m aga  
eg y etem esség ében  az Isten  á lta l  k í 
vánt é le t fo rm áh o z  egy nagy lé p é s 
se l k ö z e le b b  hozta .

Sajnos — csak közelebb, hozta. 
Jó l tudjuk, hogy egy eszme való
ságos győzelméhez évezredek kel
lenek, mert az emberben levő 
anyagiság (a test) küzd az eszme 
uralma ellen, — s e  küzdelem, 
melyben ezerszer is elbukik az 
eszme, sokáig tart még egy em
berben is, — az egész emberiség, 
életében pedig ezredéveket vesz 
igénybe. Mégis, az anyag sohasem 
győzhet, — csak időlegesen. M in
d ég  az  eszm e győz, — m ert az  
ö rök é letü .

így jártunk a kereszténységgel 
is. A  jézu s i e lv  - a  v o lta k ép p en i  
világ törvén y . Szeresd Istent, — 
ki nemző, fenntartó és áldó Atyád, 
— és szeress minden embert, hi
szen  m in dn yájan  az éd e s  tes tv é
re id  ők .

Jézusban Isten megmutatta ön- 
nönmagát.

Az ember azonban nem akar Is
tenhez hasonló lenni, — s ily mó
don elnyerni a véghetetlen boldog
ságot, — minden teremtett lény 
boldogságát, — s megindult a harc 
az emberben rejlő anyag — s az 
Isten által kinylatkoztatott, eszme 
között. Ez az eszmei harc volta- 
képen azóta tart, mióta az embe
riség él, s az emberiség élete és 
történelme nem is egyébb, mint a 
nagy v ilág törv én y n ek  az  em berben  
va ló  f e j lő d é s e  phásisról-phásisra.

Különösen nagyszabásúvá azon
ban ez eszme harca az emberben 
levő anyagisággal azóta vált, mi
óta a keresz tén y ség b en  m agában  f o 
ly ik ;  az anyag időről időre elural
kodik az isteni eszmén, — s a 
minden rendű és rangú egyházak 
életében beálló clanyagiasodás ka
taklizmákat, selecktiókat, sectá- 
rius mozgalmakat idéz elő, mely 
mozgalmak szellemi természetük

kel az egész emberiség sz ellem er
k ö lc s i  f e j lő d é s é t  s z o lg á ljá k , a  
nagy világtörvény tökéletesebbé 
tétele céljából.

Jézusnak a földön való megjele
nése óta az emberiség minden esz
mei forradalma az evangéliumok
ból eredezik, közvetve vagy
közvetlenül.

Könnyen ki lehet mutatni, hogy 
a protestántizmus föllépése, — a 
szabadság, egyenlőség, és testvéri
ség forradalma, — s a XX. század 
mystikus eszmei áramlata egyazon 
forrásból származik, — s hogy 
mind a három szellemi mozgalom 
a  jéz u s i e szm e a k t ió ja  az öt elnyo
mó, illetve deformáló anyagi ter
mészetű hatalmasságok ellen.

így jutunk el ahhoz a gondolat
hoz, hogy egy  k o rsz a k  v ezéreszm éit  
c s a k is  az  em beriség  eg y etem es  
sz e l lem erk ö lc s i  fe j lő d é s é n e k  sz em 
p o n tjá b ó l Í té lh etjü k  meg, — s hogy 
ebből a szempontból nézve az ok
kultizmus, theosophia és spiritiz
mus olyan sz ellem i á ram la to k , me
lyek kiilön-külön és együtt véve az 
emberiség szellemcrkölcsi megúj
hodását készítik elő a k ere sz tén y 
ség n ek  a  tiszta  jézu s i elv  é r te lm é
ben  v a ló  m eg reform á lása  útján.

Ilyen értelemben foglalkozzunk 
itt először az okkultizmussal.

O kku ltizm u s. Csak a könyvke
reskedések kirakatait kell meg
nézni. Tele vannak az okkultiz
mushoz tartozó szellemi termékek
kel.

Dehát voltaképpen micsoda ez? 
(Okkultus rejtett, — titkos.)

Az európai ember mindent az 
eszével és a külső érzékeivel 
akar megfogni, A bennsö intuitió,
— s a szellemi érzékek kifejlődése 
dolgában fejletlen. Sikerei jobba
dán anyagi síkokon vannak. Egy
szer csak feltűnik a láthatáron 
India. A szellemi csodák országa. 
Dervisek, mágusok, mesemondók 
birodalma. Az európai szellem ösz- 
tönszerüleg kérdi: „honnan e nagy 
szellemi fejlettség, hiszen ezek 
pogányok, — mi pedig Isten gyer
mekei vagyunk. Jézus azt mon
dotta, hogy akik ö benne hisznek,
— betegeket gyógyítanak kézreá- 
tevéssel, halálos mérgeket isznak s 
nem halnak belé, kígyókat vesznek 
föl, — s halottakat támasztanak. 
S ime, — egyik keresztény sem 
tesz ilyeneket, — ellenben az indus 
pogányok cselekszenek hasonló 
dolgokat."

A keletiek felelnek a kérdésre: 
,,Mi tudjuk, hogy az emberben vég
telen rejtett erők vannak, — ti 
ellenben nem tudjátok. A mi val
lásaink tanítják az ember benső 
erőinek kifejlesztését, a gondolat 
concentrátiót, a gondolat és aka
rat átvitelt, s mi nem csak hisz- 
szük, hanem tudjuk is, hogy az 
emberben örökéletü isteni eredésü

szellem él, — mely az ö  testének 
tökéletessé fejlesztett szerkezeté
vel csodálatos dolgokat tud vég
hez vinni. Az ember teste egy mik- 
rokosmos (kicsiny mindenség), 
mely fölött a benne lakozó szel
lem az úr.

És kész az okkultizmus. Egész 
tudomány keletkezik belőle. A 
szellemiekben dogmákkal táplált, — 
saját testének teljesen ismeretlen 
földjén álló európai lélek éhessé 
és szomjassá tévé a természettu
dományok „mindent megismerni" 
jelszavától, mohón issza a távoli 
kelet mystériumainak csodáiról 
írott igéket.

Persze itt azt kérdezhetné va
laki: — „Mi köze ennek a vallásos 
renaissancehoz?"

Hát hiszen éppen azért tettük 
előre ezt, — mert ebben még alig 
észrevehetöleg mutatható csak ki 
a vallásos mozgalom jellege. Ez a 
legelső, szinte derengés szerű meg
jelenése és sok tekinetben plupikai 
(testi) jellegű dolog.

Az okkultizmus a keresztény 
vallások ama hiányosságainak ki
építésére erjedt el az európai em
berek között, mely hiányosságok 
a  test é s  l é l e k  k ö z ö t t  v a ló  h a rm o 
n iku s v iszon y  nem ismeréséből 
származnak.

Mert lassan kitűnik, hogy a ke
leti okkultisták mind vallásos ala
pon építik ki szellemi tudásukat, 
— s a morális bázis, melyen áll
nak, s melyet vallanak ilyenféle:

„Isten és az emberek között 
közvetlen kapcsolat van. — és aki 
e kapcsolatoknak tudatában van 
és kifejleszti azokat, élő-eleven 
kapcsolatba jut a természet min
den rejtett (innen az „occult" szó) 
erőivel, — azok rendelkezésére ál
lanak, és az ember ily módon a 
természet urává és parancsolójává 
lehet."

Ho, itt már meglátszik a val
lásos jelleg, — igaz,, hogy csekély 
módon, de következtetéseiben an
nál erősebben.

Mert az európai keresztény, — - 
aki csodálkozva látja, — hegy ke
resztény országban, sőt világrész
ben él, — ahol milliók nyomorog
nak, s pusztulnak el ezerféle nyo
morúságban, — ahol testvér a test
vért rabszolgaként kihasználja, le
nézi és megveti, — másrészt önnön 
testének és lelkének nyomorúságai 
és tudatlanságaira nézve a tudo
mányoktól sem kap megelégítö fe
leletet, — mondom az ilyen léleft  
könnyen fordul cl a szemforgatók
tól, s keres magának olyan világ- 
néézeti bázist, mely neki testi és  
l e l k i  e rő in ek  ism eretét  önuralmá
nak, akaratának, s céltudatosságá
nak kiművelését, s ily módon e 
földön való könnyebb s biztosabb 
boldogulását ígéri.

Innen az okkultisla írók elsza
porodása, s az okkultizmusnak, 
mint voltaképen csak fé l ig  testi
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fé lig  l e lk i  irányáramlatnak elhara- 
pódzása az ezt kísérő inellékjelen- 
ségekkel és szélhámosságokkal 
egyetemben, (vásári mesmerizmus, 
— suggcstió, telepathikó-magikus 
fenomének, hipnotiseurök stb.)

Ezektől eltekintve azonban az 
egész áramlat sok rendkívüli érté
kes szellemet s írót adott a világ
nak. (Preutice Mullford, Alezy, 
Mcsmcr, — az új Zaradhustra 
mozgalom (madaznan) stb.) S egy 
hatalmas meglátást, — azt, hogy: 
a keleti vallásokban az emberiség
nek hatalmas közkincsei vannak 
elrejtve, kihasználatlanul, — s 
hogy e vallások megismerése sem
miesetre sem szolgálhat az ember
nek kárhozatára, —< hanem csakis 
Isten  végtelen  sz ere tetén ck , — ön 
testü n kn ek  le lk ű n k k e l  s a  terem tés  
szellem év e l v a ló  k a p cso la ta  m égis.

m érésére, s az em bern ek  az á lta la  
m egism ert v ilágren ben dbcn  való  
m éltó  e lh e ly ez k ed és ér e .

Mert az okku ltizm u s  nem magá
ban álló jelenség. Az emberben el
rejtett isteni erők kifejlesztése 
volna a kimondott célja, — de ál 
meg át van szőve valláserkölcsi 
utalásokkal, sőt legkifejlettebb 
formájában (Mazdaznan) a keresz
tény életelvvel egyenrangú tanítá
sokkal teljes. Emellett szervesen 
belekapcsolódik buddhizmusba, — 
szóval közvetlen előkészítője a ve
le csaknem egyidöben meginduló, 
— lényegében már teljesen vallá
sos mozgalomnak a ,,thcosophiá“- 
nak.

Meg kell még jegyeznem, — 
hogy a kereszténységgel való vo
natkozását megláthassuk, — csakis 
keresztény emberek közölt terjed

az occultizmus. Keleti ember azt 
se tudja, hogy az micsoda. A ke
leti vallásokban különös súlyt fek
tetnek az ember bennsö szemlélő
désének kifejlesztésére. Nálunk az 
magától értődő dolog, nekik az 
nem hiányzik, — így hát ilyen 
mozgalom nincsen is.

Ez a mozgalom csak nálunk ver
hetett gyökeret. Itt, ahol a vallás 
formái külsőlegesekké, szinte gé
piesekké váltak, s ahol az emberelv 
az uralkodó vallási elveket nem 
veszik komolyan, — s a fennálló 
egyházakon belül és mellett külön 
világnézetet építettek ki maguk
nak, — a  m am m on im ád ás  világ
nézetét, itt az ember elveszí
tette az Istenséggel való közvetlen 
kapcsolatát, bennsö sugalmakra 
nem hallgat, sőt azokat kineveti, 
— mindent pénzzel és géppel akar

megcsinálni, — s bűneinek követ
kezményeitől az orvostudomány 
narkotikumaival akar megszaba
dulni, — itt tehát hiányzik a te
remtésben és az emberben élő Is
teni szellem rejtett erőinek isme
rete, — tehát itt van helye az ok
kultizmus elterjedésének.

A maga prmitiv formájában is 
aktió tehát az okkultizmus, mely 
a kifelé élő, s a jézusi elvtől las
san elszakadó keresztény európai 
embert, — a törtető, mohó, sóváran 
élveteg külső élettől, lassan a 
bennsö élet végtelen csodás terei 
felé fordítja; — s mint ilyent úgy 
kell üdvözöljük, mint egy kezdet
leges eszközökkel dolgozó útépítőt, 
ki az eltévelyedők számára építi 
az útat, az emberiség nagyobb bol
dogságának majdan kiépülő orszá
ga felé.

J ó k a i  d ia d a lu t ja  o la s z  fö ld ö n
Irta : Dr. Horváth Béla.

Jókai diadalmas szellem-fáklyája új 
étappe-okon árasztotta el lángoló fényét 
a velünk barátságos olasz nemzet iro
dalmában.

A lapok már röviden hírt adtak az 
előkelő , ,L ‘E u r o p a  O r ien tá lt"  c. olasz fo
lyóirat májusi Jókai számáról, mely 
szép eredményét a halhatatlan magyar 
géniusznak nekünk áll módunkban olva
sóink előtt, mint magyar irodalmi sikert 
elsőnek bővebben ismertetni.

Zsigmond Ferenc neves irodalomtör
ténészünk jeles tollából klasszikus nyel
vezetű fordításban ismeri meg az olasz 
közönség szellemóriásunk hányatott, 
küzdelmes, de sikerekben oly gazdag 
élettörténelét, irodalmi és politikai mű
ködését, valamint vonatkozásait az olasz 
viszonyokkal.

Négy fejezetre osztott müvének elő
szava egyrészt költői lendületű párhu
zam. Petőfi és Jókai centenáriumai közt, 
másrészt a költő király Itália iránti ra
jongásának lírai motívumokkal telített 
megkapó leírása.

A következő fejezetekben Jókai élmé
nyeit, tehetségének és irályának fejlődé
sét vagy életeseményeinek zárkövei sze
rinti időszakokban csoportosítva tár
gyalja. Az ú. n. reform kor izzó levegőjű 
honfiúi küzdelmeiben serdül fel a nagy
ra hivatott lélek Gibbon, Buffon, Byron, 
Sue és Hugó Viktor csapangó romantikus 
hatása alatt s köt benső barátságot a 
lobogó lelkű, de szertelen természetű 
Petőfivel. Ekkor keresi meg a Z s d ó f iú  c. 
drámájá-ak irodalmi szárnypróbálgatá
sát. Lángoló szabadság — és hazasze
retetük mindkettőjüket a nemzeti forra
dalom táborába hajtja s avatja őket e 
nagyratörő mozgalom élharcosaivá. S a 
márciusi nagy napok politikai örömmá
mora lobbant fogékony szívében szenve
délyes szerelmet Laborfalvi Róza iránt.

A nemzeti nagy erőfeszítésnek Vilá
gosnál bekövetkezett tragikus bukása 
fordulópontot jelent az ő életében s írói 
munkásságában is. Az önkényuralom

bosszúja előli bujdosásában hü hitvesé
nek szerető gondoskodása vezérelte s e 
fennkölt szellemű nő mindhalálig hatás
sal volt költőnek ideális, tisztult felfo
gása s írói termékenységére.

Do a nagy összeomlás Jókainak nem 
lankasztotta el tetterejét: ő a nemzte vi
gasztalója, bátorító)a, lángszavú apos
tola, táltosa, dalnoka, Tyrtaeusa lelt, 
akit a végzet arra hívott el, hogy müvei
vel lelkesedést, önbizalmat öntsön a 
nemzet csüggeteg, kétségmarcango’i lel
kű létébe.

Az alkotmány helyreállításáig terjedő 
18 év alatt páratlan bravúrral játszik a 
magyar emberéi lő lelkének húrjain, mi
ként e korszak másik nagy magyarja: 
Liszt Ferenc a zongora billentyűin. S 
egymás után születnek szebbnél szebb 
epikai és drámai müvei: Csata képek, 
Erdély aranykora, Török világ Magyar- 
országon, Dózsa György. Szigetvári vér
tanúk stb., részben idegen meszbe öl
töztetve az éhes osztrák cenzúra kiját
szása végett (A vérontás angyala, Szö
kevény stb.). Nem volt nála kitünőbb 
tollú író, aki jobban tudta volna jelle
mezni a magyar népet bujában, örömé
ben, lelkesedésében és keservében. S így 
minden szalónszerüsége mellett is ő a 
legzamatosabb magyar író.

A Magyar nábob, a Kárpáthy Zoltán, 
A régi jó táblabirák, Az új földes úr a 
magyar föld, a magyar szellem legspe
ciálisabb termékei, melyek jótékony, 
gyógyító balzsammal vontak be a nemzet 
még oly friss és oly sajgó sebeit.

A 67-es kiegyezés őt írói pályája mel
lett újra a politika színterére is ragadja, 
amikor is a lehiggadt gondolkodású 
férfiú a hevesek táborát elhagyva a mér
sékeltek pártjára áll. S míg ezidőben 
(1867 után) jelennek meg legragyogóbb 
koncepciójú müvei (A kőszívű ’ embet 
fiai, Fekete gyémántok, Az aranyember 
stb.), s míg költői erője még emelkedő
ben van, addig politikai népszerűsége 
cgyre hanyatlik a kiegyezéssel megbé

kélni nem tudó nemzet közvéleménye 
előtt. A nemzet mind hevesebben, mind 
indulatosabban sürgette a nemzeti állam 
összes bástyáinak teljes kiépítését s fo
gott érte szinte reménytelen politikai é: 
parlamenti harcokba, melyeket a függet
lenségi és a kiegyezéses irányzatok med
dő küzdelme jellemez s a ragyogó te
hetségű, azelőtt istenített író gyakran 
védelmezte az utóbbiak népszerűtlen ál
láspontját.

Az élet is mind szürkébbé, gyakorla- 
liasabbá, anyagiasabbá vált s a század 
utolsó negyedében az öregedő Jókai a 
körülötte felnövekedett ifjabb nemze
dékben mind elhagyatottadnak kezdte 
magát érezni, különösen, mikor forrón 
szeretett hitvese is 1886-ban meghalt.

De bámulatos írói termékenysége nem 
csökkent és 1879 után is egész sorozatát 
dolgozta föl a leghatásosabb téma kö
röknek (Szabadság a hó alatt, Szeretve 
mind a vérpadig, A lőcsei fehér asszony, 
Iráter György stb.), s az 1894-iki ötven
éves írói jubileuma oly országos pompa 
közt ment végbe, mint egy trónra lépő 
király koronázása.

Végtelen eszményisége, s az emberek 
jóságába vetett hite még aggkorában 
sem hagyta el, midőn életének hetven- 
ötödik évében nőül vett egy húszéves 
színésznőt. Ez szembe fordította őt az 
országos közhangulattal s magában kel
lett éreznie 1904-ben bekövetkezett ha
láláig az önmagukat túlélt nagy embe
rek sorsának tragikumát.

A magyar nemzet mai tragédiájában 
azonban az ő lelke a szövétnek, mely a 
jobb jövő útját világítja meg.

íme rövid kivonatban az olasz nyelvű 
tanulmány tartalma, mely az egyén s a 
nemzet dicsőségét és szomorúságát 
zengi. Igaz, mert emberi, megkapó, mert 
közelálló és fölemelő, mert reményt 
nyújtó.
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A KOMÁROMI RAB
Irta: Szcgedy László. ( 10)

Az otrantói ütközet
A kapitány látott tovább.
Látása annyira a valóság érzé

kelése volt, hogy a látottakat va
lósággal át is élte és az átélésnek 
minden mozzanata kitörülhetetle- 
nül mély nyomokat hagyott a lel
kében.

. . . Az Ég keleti része csillagos 
volt.

Nyugati részén komor viharfel
hők úsztak. A viharfelhők szélét 
kísértetiesen világította meg a 
holdvilág.

A tenger keble, mint az ár-apály 
fogyó és dagadó hullámzása, csen
desen pihegett.

A nappal fehér fodrokkal játszó 
kékes víztükör, sejtelmesen, söté- 
Icn, fenyegetően olvadt össze a 
látóhatár fekete széleivel.

A fekete víztükörben távoli csil
lagvilágok fürdették meg szomjas 
fényüket, mint vágy liizében égő 
férfiszem, mely az imádott nő sze
mének végtelen mélységébe te
kint . . .

Csodálatosan szép olasz éjszaka 
volt.

Az Óceán csendesen álmodott, 
de olykor megborzongott és titok
zatos viliódzó fényben foszforesz- 
kált.

A kapitány, mint annyiszor, 
most is szeretett volna egy pilla
natra megállani a foszforeszkálás 
lüneményénél.

„. . . íme: a kozmikus világrend 
törvénye a tűz, a fény, a sugár
zás, az örök lángolás . . . Ott ég 
a távoli napokban és csillagokban; 
ott izzik a vulkánok titokzatos 
mélységében; ott csattog a viharok 
villámlásában; ott foszforeszkál a 
tengerek végtelen hullámverésében; 
ott viliódzik a parányi szentjános
bogárka párzó ösztönében; ott 
reszket a szerelmes férfi lángoló 
tekintetében . . . Örökláng: Isten 
lelke: jelen vagy mindenütt!

. . . . A pólai öböl sziklaerődít
ményéről, hatalmas rakéta röp
pent a magasba.

Olyan volt, mint egy óriási láng

ostor, mellyel a láthatatlan végzet 
végigpaskolja a tengereket és az 
emberi sorsokat.

Vagy olyan veit, mint egy titáni 
íjjról ellőtt óriási égő nyíl, mcly- 
lyel a hallgató Éjszaka cseményte- 
lm kárpitjára a történelem egyik 
fenyes fejezetét írták.

A sziklamólók hatalmas kőkoc
kái mellől óriási árnyékok váltak 
el és a foszforeszkáló fekete víz
tükör hátán nesztelenül fúrták 
bele magukat a sejtelmes éjsza
kába.

Az árnyékok a magyar flotta 
páncélos egységei voltak. Egyetlen 
lámpa, egyetlen fénypont nélkül. 
Cigarettára gyújtani, egy szál 
gyújtót elsercenteni: halálbünte
tést jelenthetett.

Az óriási páncéloscethal acél
keble halkan felhördült, mintha 
láncon tartott óriások morgása 
lett volna és a következő percben 
az árnyékos éjszakai tenger ti
tokzatos mélységébe merült.

Az U. 8. a flotta egy részével 
együtt végzetes, dicső útjára in
dult-

*

Az olasz és dalmát partokat éj- 
Iélután két órakor ágyuk meny- 
dörgése, srapnellek sistergése és 
bombák robbanása verte fel.

A parti lakosságot, hihetetlen, 
megdöbbentő, megrázó rémhír e j
tette hatalmába: Félöriilten ébred
tek fel békés éjjeli szendergésiik- 
ből . . .

. . .  A tízszeres túlerővel őrzött, 
a sokféleképen megerősített, az 
aknamezőkkel elzárt ellenséges 
tengerekre betört a magyar flotta.

Szinte hihetetlen, mindenre el
szánt hősi cselekedet volt, ami
lyenre kevés példa akad a tengeri 
hadviselés történetében.

A kapitány szive hevesen dobo
gott a büszkeségtől, mert eszébe 
jutott, hogy a kisded flottát ma
gyar parancsnok vezeti: nagybá
nyai Horthy Miklós . . .

És látásra kényszerített, felfo
kozott lelkiéletének egy melléktu
data visszatükröztette előtte tisz

tán, amint a hindu pap a hajó ka
binjában teste fölé hajol és szívé
nek heves dobogását aggódva fi
gyeli . . .

. . .  A szikratávíró percek alatt 
tudatta a vakmerő betörés hírét az 
összes olasz parti erődökkel.

Olrantó és Brindisi irányából 
két olasz flotta indult cl, francia 
és angol egységekkel megerősítve.

Az egyik olasz flotta Olrantó 
irányából hatalmas ívben balról 
jobbra, — a másik Brindisi felöl 
óriási félkörben jobbról balra ka
nyarodott. A kettős kanyarodás 
olyan volt, mint összecsukódni ké
szülő óriási kettős acélkar, mely 
acélizmainak ellenállhatatlan ere
jével, szinte hegyeket képes összc- 
roppanlani.

És a kisded magyar flotilla olt 
volt az otrantói szorosban, az ösz- 
szecsukódni készülő, hegyeket ösz- 
szeroppanlói ellenséges acélkarok 
közepén . . .

Az olaszok hadilerve tökéletes 
volt.

Megkezdődött az ütközet.
Egyike a legszebb, legemléke

zetesebb tengeri ütközeteknek.
Az ellenséges flotta Otranló fe

löl kezdte meg az ágyúzást.
Villanás, villanást, dörgés, dör

gést követett.
Óriási pokoltölcsérck kavarták 

fel a tengert. Siketítő pukkanások 
rengették meg a szürkületbe átol
vadó haldokló éjszakái.

Az U. 8., mint prédájára leső 
acélszörnyeteg, csendesen észre
vétlenül siklott ide-oda a tenger 
mélységében és leste a neki leg
kedvezőbb pillanatot, amikor di- 
namiltal töltött szörnyű torpedó 
sárkányát valamelyik ellenséges 
páncélos oldalába lőhcli.

Az U. 8. fregatthadnagya, aki 
testileg, mint a Kárpátia parancs
noka aléltan, transban feküdi ka
binjában, — az otrantói csata ide
jén egy zöld posztóval bevont asz
talka mellett ült az U, 8. fenekén. 
A zöldposztós asztalkán sírna fc- 
liár csontlap. A csontlapon csodá
latos finomsággal rajzolódott fel a

tengerszíne fölötti látóhatár. Mű
vészi tökéletességű miniatűr volt. 
Az U. 8. periscópja kitünően mű
ködött. Vetilötiikrci sírnák, íoltnél- 
kiiliek voltak. A kapitány, vagyis 
a íregatlhadnagy, feszült figye
lemmel követte a csontlapon moz
gó hajóárnyak minden mozdulatát. 
Jobb kezében színes ceruza. Mel
lette térkép. A térkép egyes pont
jait gyorsan aláhúzta. A hajóár
nyak egyrészél pirossal, a másikat 
zöld színnel húzta alá, A piros 
volt a miénk. A zöld színű az el
lenséges hajóhad.

. . .  A tükörkép idilli szépségé
be villanások hasítottak bele. Utá
na a zöldszínü hajók ágyúiból 
füstoszlop tört elő- Még egy pár 
pillanat: és a vörössel jelöli ha
jók körül hatalmas víztölcsérek 
csaplak a magasba . . .

Az otrantói ütközet megkezdő
dött, de az ütközet zajából az U. 8. 
fenekén egyetlen hang sem hallat
szott. A lengerszíne fölött meny- 
dörgésszerü robajjal feleseltek 
egymással a páncélszörnyek; a bó
ra is vad üvöltéssel kezdte pas- 
kolni a tenger hullámait; a magas
ra csapó tajték zúgva, lázongva 
csapkodta a páncélos hajók vas
bordáit; egyes hajók fedélzetén 
már gránátok robbanlak fel, árbo
cok dőltek össze; haldoklók nyö
szörgése, sebesültek jajkiáltásai 
és pattogó kemény vezényszavak 
tölték be a levegőt: és ebből a 
tomboló, üvöltő, menydörgő, égő 
és véres pokolból az U. 8. fenekén 
egyetlen hang sem hallatszott . . . 
A fehér csontlapra úgy rajzolódott 
le minden mint egy néma mozikép 
árnyék jelenései, melyhez elfelejtet
tek zenét komponálni. — Hej pe
dig micsoda kísérőzene volt az, 
amely a tenger felett tombolt!

Az olasz haditerv zseniálisan 
egyszerű volt.

Az otrantói flotta teljes erővel 
megrohanja a mi kis flolillánkat. 
Erre a mi flotillánk nem lehet 
egyebet, minthogy megfordul és a 
jól végzett munka után — mert az 
ellenséges partok végig bombázása
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alapos munka volt — hanyathom- 
lok menekül vissza Póla fele. Me
nekülése közben azonban egyéne- 
sen beleszalad a Brindisí felöl kö
zeledő olasz hajóhad karjaiba és 
így két tiiz közé szorulva, teljesen 
megsemmisül.

Ez volt a terv és rendes körül
mények között ennek be is kellett 
volna következnie.

Ámde mégsem ez következett be.
A kis magyar flotilla vakmerőén 

szembefordult az otrantói flottá
val, amely c nem várt támadásra 
más vonalban kényszerült felfej
lődni.

Iszonyú tűzharc, szörnyű ágyu- 
párbaj kezdődött!

Az U 8. ott keringett az egy
mással küzdő acélszörnyek alatt. 
Meg mindig nem érkezett el a 
kellő pillanat, de a fregatthad- 
nngy — a Kárpátia kapitánya — 
már kiszemelte áldozatát. Az U. 8. 
maroknyi legénysége hajszálnyi 
pontossággal hajtott végre minden 
parancsot. A fregatthadnagynak 
néhányszor már ajkán lebegett a 
végzetes parancs:

— Cél készen! . . . Tüzelj!
De a kiszemelt páncélos cirkáló 

az utolsó pillanatban mindig más 
irányba fordult és a kilövési fok 
mindig megváltozott. Más parancs
nok a fregatthadnagy helyében ta
lán ily körülmények között is meg
kísérelte volna a megtorpedózást, 
de az U- 8. parancsnoka még várt. 
Ö csak egészen biztosra akart 
menni.

A fregatthadnagy megrázkódott. 
A „Novara" fedélzetét, közvetle
nül a pánccltorony közelében, teli 
találat érte . . . Deszkadarabok, 
kötelek, árbócforgácsok, vasszilán
kok és emberi testrészek repültek 
a levegőbe . . .  A fregatthadnagy
nak fájdalmas balsejtelem nyilal
lott a szivébe: ,.Hátha a parancs
nok is! . . .

E pillanatban a régen kiszemelt 
olasz cirkáló oldaltüz alá fogta a 
megsérült Novarát. A Novara elve
szettnek látszott . . .

— No most — dobbant nagyot 
a fregatthadnagy szive — és kemé
nyen pattogó vezényszavak hang
zottak el.

A dinamittal töltött acélcápa 
mint fergeteges furia, sisteregve, 
süvítve fúrta magát keresztül a 
tajtékzó hullámokon és szögbe 
végződő acélorrát, melyet iszonyú 
erő lendített előre, az ellenséges 
hajó páncélbordái közé vágta . . . 
Az ellenséges cirkáló egy pillanat
ra felágaskodot, a tenger félelme
tesen felhördült, egy láthatatlan 
óriás torok az Égre üvöltött és az 
ellenséges cirkáló hátsó része fül
siketítő pukkanással, dobhártyát 
tépő robajlással, a levegőbe repült

— Hurrá! Hurrá! zúgott 
fel a magyar hajókon — és szinte 
percekig birhatalan döbbenet tar
totta fogva az egész olasz flottát.

A Novara egyelőre meg volt 
mentve. Az clasz hajók a sülyedö 
páncélos megmentésére sorakoz
tak fel.

A magyar flotilla példás rend
ben megfordult és teljes gőzzel 
Póla felé vette útját.

A többit a történelemből tud
juk.

A kis magyar flotilla a brindisii

olasz flottán is keresztül vágta 
magát.

A Novarát ronccsá lőtték; — a 
flotilla parancsnoka: Horthy fre
gattkapitány megsebesült. De a 
flotilla — páratlan hősi harcok 
után — véres dicsőséggel a tépett 
hadilobogókon — diadalmasan ér
kezett meg a pólai hadikikötöbc.

Mikor azonban gondosan szám- 
bavették a hajóegységeket és meg
vizsgálták a hajók sérüléseit: meg
döbbenve eszméltek rá egy szó
mé ru és lesújtó valóságra:

Az U. 8. eltűnt . . .  Az U. 8. nem 
volt sehol. . .

Horthy, a sebesült parancsnok 
nyomban megtette a szükséges in
tézkedéseket. Szikratáviratokat 
adott fel. melyekben szigorúan 
utasította a hozzánk tartozó ten
gerparti hatóságokat, hogy é jje l
nappal figyeljék a tengert és ku
tassanak az U. 8. után. Azonkívül 
kisebb torpedóüzöket küldött ki 
minden irányban az U- 8. felkuta
tására. A torpedóüzők a leggyor
sabb típusúak voltak. Nem igen 
kellett hát attól félni, hogy esetleg 
az ellenséges hajók zsákmányává 
válhatnak.

A fregattkapitány szorongva gon
dolt az U. 8. valószínű sorsára. 
Mert nyilvánvaló volt, hogy az 
U. 8. elsülyedt, vagy legalább is 
súlyosan megsérült és nem bír 
többé a tenger felszínére emelked
ni. Talán — fűzte tovább kínzó 
gondolatait — egy csendes, de 
megrázó tragédia játszódik le 
éppen most a tenger fenekén - . .  
Az oxigéntömlők fogytán vannak .. 
A sápadt arcokra kiül a halálféle
lem . . .  A kétségbeesett borús hom
lokokén hideg csöppek gyöngyöz
nek alá .. . A lázas tüdők élvez
hető levegő után sóvárognak. . .  A 
mellkasok szaggatottan lihegnek... 
A pulzusok gyengén, de ijesztő 
gyorsan vernek . . .  A szemekben 
lázas tűz csillog. . .  A fogyó élet 
utolsó szikrái . . .  És a szerencsét
lenek — a tenger fenekén halódó 
hősök — hozzátartozóikra gon
dolnak, akik tragédiájukból még 
mitsem sejtenek . . .  akik bizakod
va várják haza az eltávozott vő
legényt, fiút, férjet és apát..  . Fö
löttük halászbárkák, csónakok és 
páncélosok siklanak el, anélkül, 
hogy csak sejtelmük is volna az 
alattuk lejátszódó szörnyű tragé
diáról . .  .

A fregattkapitánynak sebláza 
veit és ez az állapot még inkább 
valóságnak érzékelte a szörnyű ví
ziókat. Különösen sokat gondolt 
a rokonszenves fregatthadnagyra: 
Komáromi Biró Jánosra, aki előző 
este annyira megnyerte tetszését 
és akiben valóban nem is csaló
dott, mert hiszen az ö hőstette 
mentette meg az egész flotillát ■. . 
Ha ö nincs és a nagyszerű hőstet
tet a kellő pillanatban végre nem 
hajtja, akkor most talán ö fe
küdne Komáromi Biró János he
lyett a tenger fenekén. . .  De 
nemcsak ö, hanem talán az egész 
flotilla összes tisztjeivel és egész 
legénységével egyetemben . . .  A 
fregattkapitány lelkét fájdalom és 
kimondhatatlan meghatottság fog
ta el.

Szeretett volna még tovább tépe- 
lödni, gondolkozni, de a vérveszte

ség és a sebláz annyira kimerítet
ték, hogy kábulásszerü mély álom
ba merült.

A fregatkapitány seblázas ví
ziója nem volt egyszerűen vízió. 
Szomorú, lélekbemarkoló valóság 
volt.

Jóformán ugyanabban a pilla
natban, amikor az olasz cirkálót 
a halálos torpedólövés érte: egy el
lenséges robbanó löveg az. U. 8. 
csavarszerkezetét is megrongálta.

A hajógépész kétségbeesve je
lentette, hogy a hajtócsavar meg
sérült, a szelepszabályozó pedig 
egyáltalán nem működik . . .

Egyszerű, párszavas katonai je
lentés volt az egész- Szürke, szín
nélküli szavak, melyeknek más kö
rülmények között semmi jelentősé
gük nincs.

De az adott helyzetben e pár 
szó az U. 8. halálos ítélete volt. . .

Mert a szelepszabályozó meg
rongálása azt jelentette, hogy az 
U. 8. nem képes többé a tenger 
színe fölé emelkedni. . .

Ez pedig egyenlő volt a meg- 
felebbezhetetlen végzettel, a halá
los pusztulással■. .

A fregatthadnagy mindezt pilla
nat alatt felfogta. Szíve elszorult, 
torkát egy láthatatlan csontoskéz 
szorítása fojtogatta, de külsőleg 
egyetlen arcizma sem mozdult 
meg.

Hideg, kimért, szenvtelen han
gon adta ki az utasításokat: ,.Ja 
vítsák ki a szelepszabályozó ké
szüléket" . . . Mallékesen: tudta, 
hogy ez majdnem lehetetlen. ,,Az 
LJ. 8. megfordul és amily erővel a 
megrongált csavar engedi: Póla 
felé halad . . ." Magában pedig ezt 
gondolta: ,,A szelepszabályozó ki
javításához — ha ez egyáltalában 
lehetséges volna — legalább hat 
óra kellene- Ellenben az oxigén
tartályokban, a legszűkebb adago
lás mellett is, legfeljebb három
órai fogyasztásra elég az oxigén". 
Majd tovább fűzte gondolatait: 
Ha a megrongált hajócsavarral 
valami isteni csoda segélyével el
jutnának is a pólai kikötőbe: ott 
pusztulhatnának el nyomorultul, 
talán néhány lépésnyire a parttól, 
talán néhány lépésnyire valamelyik 
hajótól, mert az U. 8. saját erejé
ből többé nem tud a a vízszínre 
emelkedni . . .  Itt semmi sem segít
het többé: csak az isteni gondvise
lés, csak isteni cso d a !.,.

*

Egy óra telt el . • . Egy kimond
hatatlan szörnyű örökkévalóság a 
tepelödések és kétségek éjszaká
jában.

Az U. 8. maroknyi legénysége 
lassanként a végveszély tudatára 
ébredt.

Halálsápadt arccal ténjeregtek 
egyik helyről a másikra. Megriad
va, üres, kétségbeesett tekintettel 
néztek egymásra és mindegyik a 
másik arcáról szeretett volna le
olvasni valami halvány reményt, 
valami halvány vigasztalást.

A fregatthadnagy rendeletére a 
tömlőkből csak igen gyéren en
gedték ki az oxigént. Többeknek 
már is fuldoklási rohamaik voltak. 
A fregatthadnagy azzal vigasztalta

őket, hogy a szükebb oxikénadago- 
kat nemsokára megszokják és ak
kor elmúlnak a fuldoklási roha
mok . •. Szédülés, gyöngeség, bi
zonytalanság és halálsejtelmek kí
nozták őket. Szenvedlek, de nem 
volt mód a szenvedéseken enyhí
teni . . . Meg kellett hosszabbítani 
a tűnő perceket, a gyorsan illanó 
és mégis örökkévaló pillanatokat... 
Hátha az utolsó pillanatban jő a 
segítség!? A csodák korszaka már 
lejárt: de Isten hatalma örök!

A kormányos — egy szőke har
mincéves óriás — a fregatlhadnagy 
elé ténfergett:

— Fregatthadnagy úr, nem bi- 
rom tovább. . .  Az én tüdőm na
gyobb, mint a többié . . .  Nekem 
több oxigénre van szükségem, mint 
a többieknek . . .

A fregatthadnagy szelíden rázta 
a fejét:

__ Nem lehet fiam . . .  Ha neked
többet juttatnék, mint másnak: ez 
megbontaná a fegyelmet. . . Nyu
godj meg fiam . . .  Isten kemény 
megpróbáltatást mért ránk: de 
legalább viseljük el férfiasán, ka
tonához illően ..  • Nyugodj meg 
fiam . . .

A szőke kormányos artikulátlan 
üvöltésben tört ki:

— Oxigént! — vagy — lö
vessen főbe fregatthadnagy úr . .  . 
Én többé nem állok jót magamért.

A fregatthadnagy habozott egy 
pillanatig egyik kezét revolverére 
tette, másikkal egy kis üveg ko
nyakot nyújtott át az óriásnak:

— Igyál ebből Giovanni! Ez fo
kozza a szívműködést és mindjárt 
jobban leszel-

Folytatjuk.

A tó fölött, a szirtfokon

Remegj meg álom — életem 
Én életem piros virág 
Pirosló szív a szirtfokon 
Egy asszony ül s vigyáz reád.

Vigyáz reád két hófehér 
Asszonyi váll, kibukkanós 
Puha kebel és két tenyér 
Ringat miként tavon hajó.

Tavon miként ringó hajó 
Ringatja szívem két tenyér 
És hófehér ruhára perg 
ölébe perg a vér, a vér . .

Asszonyi csók ringatja rám 
Ringatja rám az altató 
Elaltató, pihentetöt 
S álomtól ring, ragyog a tó.

S míg tó ragyog, hullik szívem 
Szivemnek vére hull, pereg:
Egy asszony fent a szirtfokon. 
így énekli az éneket:

Pirosló élted életem 
Szerelmesemnek élete 
Ez énekszóval életed 
A tóba holtan hull bele . . •

Börzsönyi Béla-
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C s illa g  T e ré z  em léke
A magyar művészet nagyjai k ö 

zül egy ismét elcsöndesedett, mész- 
sze és örökre elment, — julius 9- 
én meghall Csillag Teréz. Ránk e 
művésznő fiatalságának, az elmúlt 
idők legkedvesebb naivája sikerei
nek már csak emléke maradt, de 
művészetét a régi nagyok nagysá
gára emlékeztető egyénies varázs 
teljében csodálhattuk mi is, hiszen 
mindvégig dísze és erőssége volt a 
Nemzeti Színháznak. A geniet- 
termő magyar korban indult s 
nőtt naggyá Csillag Teréz, azok
ban az években, amelyek művész- 
fiatalsága oly igazán tudatában 
volt erejének s érvényesült is dia
dalmasan. E gazdag korban is be
teljesülés a Csillag Teréz művé
szete: a magyar lélek, a nőiesség 
érzésvilágából olyasmit hozott, 
aminek feltétlenül meg kellett va
lósulnia müvézetünkben, annyira 
magyar, oly tiszta, igaz és szép 
veit. A mosolynak, a jóságnak, 
boldogságnak titkait érezte és 
tudta, — felejthetetlenné tette. A 
színész művészetének s a magyar 
művészetnek értékeiből is a leg
szerencsésebb rész jutott neki: vál
ságai nem igen lehettek s el tudta 
érni a tökéletest úgy s oly annyira, 
amint ez csak nagy és szerencsés 
művész kiváltságaiból telhet.

Ma úgy érezzük: Csiky Gergely 
is, meg Dumas és Sardou is kere
tet adtak csupán. Színészeik sok
kal élőbbet, művészibbel akartak: 
a polgári drámák szerepeiben is 
megmaradlak a nagy, meleg szív 
művészeinek, -r- nálunk az ember- 
ábrázolás uj eszközei a régieknél 
nemcsak korszerűbbek voltak, de a 
művészi fejlődés igazabb eredmé
nyei is egyben. Bizonyos, hogy a 
polgári naturalizmus irodalma nem 
igen hozott oly erőt, amelynek az

élet és művészet legnagyobb rcve- 
lációt köszönhetnők, — ellenben a 
naturalista színjátszás egy csodá
latos kivirágzás, megtermékenyülés 
terrénuma. Csillag Teréz művé
szete is gazdag ily maradandó ér
tékekben: a magyar beszédnek, 
szónak érzésnek oly szépségeit ta
lálta, a színészi produktivitásnak 
oly magasságaira emelkedett, amily 
bőségre, tökéleességre írói soha
sem jutottak. Ilyen volt a nagy
asszony a Kamaraszínház tavaly 
felújított Szigligeti-vigjátékában, a 
Mamábaif is, A magyar drámairo
dalom és színjátszás ekkorra már 
régen elhagyta azokat a nőtipuso- 
kat, amelyeket Csillag Teréz sze
retett s oly tökéi etesen személye
sített: a jóság, egyszerűség helyén 
a bizarr érdekességek hatottak. 
Uj színésznők s uj sikerek ideje 
következett, ám ezúttal a lcgkivé- 
telesebb s legünnepibb színházi 
események egyikének lehettünk ta
núi: a közönség nem azt érezte 
szebbnek, ami hozzá közelebb volt, 
hanem azt, amiben nagyobb művé - 
szét tökéletesedett.

A művészet sokszor elmerész
kedett a halál gondolatához, de 
valójában mindig az élet hirdetője 
veit: ezt tudta, akarta igazán a 
hatalmába venni, ennek uj, tisztább, 
magasabbrendü harmóniáit kereste. 
S ennek értékeit tudta megörökí
teni. Az élet szépségeit adta emlé
kül Csillag Teréz művészete is. 
Amikor most fájó szivünk elbúcsú
zik tőle, olyasmit érzünk, amit ö 
sohasem fakasztott. De sírjához 
valami nagy-nagy megtisztulás ér
zése vezc bennünket s mélységes 
és i<íazi gyászunk nem méltatlan 
az ő emlékezetéhez.

L á sz ló  István

Operettek, n yá ri m úzsák
Lili egy tüzért — „csak egy tü

zért" imádott, szegény. Rá és vele 
együtt néhány régi álomra, dalra: 
Greniseux belépőjének, Lisbeth 
áriáinak üdvözölt, tisztult finom
ságaira már csak a vidékiek s ta
lán a nagyon régiek emlékeznek, 
— a mai élet mindezt elhag/ta, el
feledte végkép. Az operettmúzsák 
clzüllöttek s valójában nem is tö
rődünk a sorsukkal: fontosabb 
problémáink vannak, mint a mtilt 
ily epizódjainak felkutatása, meg

beszélése. Mégis — vájjon tényleg 
oly nemes, jó szinészlehetségek ér
vényesültek-e a régi operettekben? 
Valószínű, hiszen a színésznek ter
mészetes és mindenkori törekvése, 
hogy szerepét gazdagítsa, tökélete
sítse, a színésznőnek, hogy jelen- 
ségc, egyénisége díszeit — szerepé
ből kiemelkedve is — emlékeze
tessé legye. Bizonyos, hogy az 
ilyesminek érdekes és kedves lehe
tősége volt egy-egy < percltben. S 
bizonyos, hogy akik ma az operett

nemesebb múltját emlegetik és 
szebb jövőjét kívánják: nemcsak a 
finom zenéért aggódnak, de a 
könnyű s mégis jelentős szinészsi- 
kerérl is. Igazuk van-e? Talán 
aktuálisabb kérdés, hogy ilyen 
szerzők is vannak-e tulajdonképen. 
A Budai Színkörben előadott ope
rett: „A nóta vége" szerzői semmi
esetre nem illetöségesek e kategó
riába s más az ízlése annak a kö
zönségnek is, amely Zerkovitz 
egészségtelen zenéjét, puffogó me
lódiáit szereli s amely meg tudja 
bocsátani szövegíró Bús Fekete 
Lászlónak az ügyetlen, hasznave
hetetlen ötleteket, reminiszcenciá
kat, képtelenségeket, Sajnos, még 
az irredentizmus profanizálását is. 
Az első kategóriába tartoznak 
azonban az előadás megmentöi, — 
így a meleg szívű -szavú Honthy 
Hanna, aki operettprimadonnáink 
közt, ha nem is a legnépszerűbb, 
de a legtehetségesebb. S bár e da
rabot előadatta, (nem szalasztotta 
el a jó pénzt, üzletet,) valahogy 
ebbe a kategóriába tartozhatik 
Sebestyén Géza igazgató is, aki a 
főszerepre Kiss Ferencet szerződ
tette s Kiss Ferenc vonzó, kima
gasló egyénisége, művészi bizton
sága révén szerezte, adta meg azt, 
amiért a társascéget hasztalanul 
zaklatta volna. — Bemutató volt 
a kapuzárás előtti napokban 
Sebestyén másik színházában, a 
Városiban is, ahol Jean Gilbert 
operettje: ,,A kis huncut" került

került színre. A libretlisták Zerlett 
és Pragcr vidámak, szellemesek 
akartak lenni, de mindezt a már 
unalmassá, lehetetlenné vált mó
don próbálgatták: ugyanúgy, mint 
a libretlisták gyönge átlaga, csak 
még kevesebb szerencsével. Átlagos 
ezúttal a Gilbert zenéje is, — sem 
nívójában, sem egyéni, eredeti 
voltában nem jelentékeny. Az elő
adás tempójában, szellemében 
igyekezett jókedvű lenni: sokban 
ügyes és friss volt, bár inkább egy 
kezdő primadonna temperamentu
mos fiatalságának, mintsem a ki
forrt erejű színészeknek tulajdo
nítható a siker.

Végül említsük meg, hogy az 
Apolló nemrég ünnepelte Harmath 
Imre tiz éves „írói" jubileumát. 
Régebben úgy volt szokásos, hogy 
igazi, tehetséges írók is adtak-ír- 
lak egyetinást a kabarénak, — 
Harmathék sikerei óta ez jórészt 
lehetetlen. A dolog nem túlságosan 
fontos, de annyit megjegyezhetünk: 
amint a modern hirlapírás is sze
ret és tud foglalkoztatni írókat, 
épúgy a kabarénak is szüksége 
volna ilyesmire. S ha már a kaba
rék minden közösséget megszakí
tottak az irodalommal, a vígjáték
színpadok miért követték e pél
dát? E jubileum plakátjait olvasva, 
lulajdonkép csak arra gondoltunk: 
Harmath mesterének, vagy tanítvá
nyának, Szenes Bélának miért nem 
ugyanitt rendezik a jubileumát?

József főherceg, Auguszta főherceg asszony és dr. Roll Nándor me
gyés püspök a veszprémi Credó zászlószentelésen.
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Az igaz müpártolás
E griek  a m agyar k ép zőm ű v észetért.

A magyar képzőművészek sorsa 
manapság valóban nem irigylésre 
méltó. S ha minden más tét' *1 is 
erezhető a gazdasági viszonyok le
romlása miatti állalínos nyomorú
ság, akkor fokozott mértékben 
érezhető ez a művészsoron.

A régi ismert és elismert művé
szek helyzete is súlyos, de tessék 
csak elképzelni, hogy milyen érzé
sekkel megy neki a művészpályá
nak az az ifjú, akinek se vagyona, 
se összeköttetése, se műterme, se 
egyéb eszközei nincsenek, c sak  — 
talentum a  van.

És ha valahogyan mégis — nagy 
anyagi erőfeszítések árán — meg
fest egy-egy képet, vagy elkészít 
egy-egy szobrot, ugyan hol talál 
rá vevőt, aki m eg is veszi a kérdé
ses műalkotást*

Kinek van manapság pénze kép
re vagy szoborra, amikor a Iegcl- 
söbb rangú életszükséglet: a min
dennapi kenyér megszerzése is 
gyilkos gond!

Pedig egyáltalán nem vitatható, 
hogy a képzőművészek, illetve a 
képzőművészetek pártolása éppen  
olyan  h azafiú i kö te lesség , mint 
amilyen nemzelíönntartó tényező 
u templom, az iskola vagy a szín
ház kultusza.

És hogy manapság is akadnak 
lelkes apostolai ennek a nagyszerű 
elhivatottságnak, annak ragyogó 
példáját látjuk abban a munká
ban, amit dr. E rlach  Sándor egri 
ügyvéd ezen a téren kifeji.

Pedig ö is átesett mindama ször
nyűségeken, amit az elmúlt törté
nelmi idők vihara mindnyájunk 
nyakába zúdított. A világháború 
során súlyos sebektől borítva orosz 
fogságba került, ahonnan két esz
tendeig tartó szökési kísérletek 
után menekült csak meg és az 
orosz letartóztatási intézmények 
mindegyikén keresztülesve, ma, öt
venéves korában, megőszült fejjel 
folytatja áldásos közéleti tevé
kenységét, mint fiskális, mint az 
egri ügyvédi kamara titkára, mint 
Heves vármegye tb. főügyésze és 
mint a kép zőm ű v észetek  ra jo n 
g ó  sz ere lm ese  .. .

Amint alkalma kínálkozott hoz
zá, a százéves egri kaszinóban 
olyan nives retrospectiv  k iá llítás t  
ren d ezett  az Egerben magánkézben 
levő müvekből, amely kiállítás 
eu róp ai v iszonylatban is tö k é le t e 
sen  megállotta volna a helyét. Ez 
a kiállítás több, eddig névtelenül 
és mellőzve hevert, főként B ieder-  
m ay er-ko ra b e li  m űkincs fe ld e r ít é 
séh ez  v ezeteti, de leg főbb  érdem e  
az volt, hogy az egri művészetbe 
megbecsülhetetlen elevenséget va
rázsolt. ■*»

S zázharm in c k ép et és néhány  
szob ro t  hordott össze Erlach  dok
tor a kiállításra, amelyek megalko
tói között nem kisebb nevek sze

repelnek, mint B a ra b ás  Miklós, 
b a s c h  Árpád, Ben czú r  Gyula, B er 
k es  Antal, B oem iu  Rítta, Boszn ay  
István, B ru ck  Miksa, F esz ty  Ár
pád, H áry  Gyula, H egedűs  László, 
K ele ti  G usztáv, K e le ti  G usztáv, 
K ele ti  Gusztáv, K ern s lock  Károly, 
K ez d i K o v á cs  László, K n op p  
Imre, K ö rö s fő i  K iiesc li  Aladár, Li
g eti Miklós, M agyar M annheim cr  
Gusztáv, M edgyán szky  László, 
M u n kácsy  Mihály, N ccgrády  An
tal, O lgyay  Ferenc é s  Victor, 
P á lly a  Celeszlin, P én tek i Molnár, 
T esk e  Géza, P ogán y  Villy, P oll 
Hugó, R évész  Imre, R ipp l-R ón ai  
József, R o sk o v ic s  Ignác, S pán yi 
Béla, S zlán y i Lajos, T elep i  Károly, 
Ú jvári Ignác, Vastagli György, 
Vágó  Pál, satöbbi.

Mind olyan név, amelyből cgy- 
cgy is tökéletes reprezentánsa a 
magyar művészetnek, hát még így 
együtt ennyi, amint azokat E rlach  
doktor fáradhatatlan buzgalommal 
összehordta, milyen maradandó 
bccsü és hatású kincshalmaza az 
egriek kulturáliságának.

Kultúrtörténeti szempontból föl- 
jegyzésre méltó, hogy például 
B a ra b ásn a k  De C au x  Mimit, a 
Nemzeti Színház francia szárma
zású egykori nagy művésznőjét áb
rázoló remek portréja, továbbá 
•Kossuth Lajos és gróf Széchen y i 
István arcképe, úgyszintén a nagy 
magyar piktor „Galambposta" cí
mű képe Végit Jenő dr. birtoká
ban van. Ez az utóbbi kép kora 
közönségének annyira tetszett, 
hogy az 1840-ben kiállított pél
dányt m ég h árom szor  m eg k e lle t t  
festen ie . Olt van még M unkácsy  
Mihálynak két felbecsülhetetlen 
értékű müve, a ..Hnofoglalás" e lső  
és m ásod ik  színvázlata Szm recsá-  
nyi Miklós birtokában, aki egyút
tal v é d n ö k e  volt a k iá llítá sn a k . A 
képek további tulajdonosai között 
a következőket jegyeztük föl: H e
v es  várm egyét, E g er  városát, az 
egri é r sek s ég et , az Egri kasz in ót, 
az E gri ta k a rék p én ztá r t, továbbá 
F a ra g ó  Károlyt, W ein berger  Zsig- 
mondot, B. B ag h y  Margitot, D ob- 
rán yi Lajost, T ö rö k  Kálmán kano
nokot, G a la m b o s  Margitot, dr. 
P ctró  Kálmánt, dr. E rlach  Sándort, 
dr. G lósz  Kálmánt, dr. S zm recsá-  
nyi Lajos érseket, C seprcghy  Gyu
lát, K ön ig  Ferencet, özv. C sekó  
Gábor nagyprépostot, H rehus  J á 
nost, S zap p an y os  Pált, U dvardy-  
C sern a  Jenőt, dr. G rósz  Józsefet, 
E csáry  Lászlót, S z o k o la y  Saroltát, 
dr. T em csváry  Istvánt, özv. E r d é 
ly i Bélánél, dr. A lfö ld i  Dávidot, 
H evesi Gusztávot, özv. dr. U ry Jó - 
zsefnét, dr. B öhm  János pápai pre- 
látust, dr. S etét  Sándort, G röber  
Ferencnét, özv, dr. U dvardy  
Lászlónét, B ay er  Henriket, Süm e- 
ghy  Bélát, K iszely  Imrét, S z ő k e  
Jenőt, V en czell Ede kanonokot, 
M árton ffy  Lajost, özv. dr. P reszler  
Árminnét, R eiss  Ferenc századost, 
dr. Brunn au er  Bálintot, dr. P etró  
Kálmánt, özv. Quintus Józsefnét,

Z síros  Sándort, B árán y  Gézát, dr. 
P u ky  Pált, dr. C zig ler  Henriket, 
özv. T u rkov ich  Józsefnét, T rak  
Gézát, dr. K áln oky  Viktort és özv. 
E rd é ly i  Bélánél.

Ennek a kiállításnak a megren
dezése volt E rlach  doktor egyik 
müve, amely végcsvég b eérk ez e tt ,  
sőt az é lő k  so ráb ó l nagyrészt e l 
k ö ltö z ö tt  művészek megbecsülését 
jelenti. A m ásik  — amely talán en
nél jóval jelentőségteljesebb, mert 
é lő  f ia ta l  m ű vészek érv én y esü lését  
k ív á n ja  e lő seg íten i — az volt, 
hogy a külföldön regesrég óta élő 
úgynevezett S k izz v ere in ek  mintájá
ra Budapesten pár év óla exiszláló 
,,Művészek és Müpártolók Egyesü
letének" megszervezte az egri c s o 
p o r tjá t  cs  h arm in ckét m ü párto ló  
tagot  toborzott az egyesület zász
laja alá. Az egri csoport tagjai a 
kvetkezők: Dr. E rlach  Sándor'ügy
véd, P o p p er  József malomlulajdo- 
nos, K ov ács  Kálmán lelkész dr. 
G y en es  Ervin orvos, W ind Géza 
építészmérnök, K au f marin Alfréd 
malomigazgató, dr. P etró  Kálmán 
ügyvéd, W ein berger  Zsigmond ma
lomigazgató dr. H eller  József ügy
véd, B raun  Károly városi főjegyző, 
dr. S etét  Sándor ügyvéd, S teigcr  
József főmérnök, S z ő k e  Jenő fő
mérnök, T rak  Géza polgármester, 
dr. T em esváry  István főorvos, H re- 
kusz  János igazgató, dr. C zig ler  
Henrik ervos, dr. B árán y  Kálmán 
ügyvéd, dr. D allos  István ügyvéd, 
dr. L ázár  Bertalan ügyvéd, Z síros 
Sándor, igazgató, dr. S eb ő k  Endre 
vezérigazgató, H alász  Lipót fő
mérnök, Egri K asz in ó  E gyesü let, 
dr. S in kov its  József orvos, dr. 
S z o k o la y  Lajos .ügyvéd, dr 
S zau er  István orvos, Schw arz  Ar
túr köbányaigazgaló, H asen fe ld  
György földbirtokos, Süm egi R é-  
d ey  Endre gyógyszerész, B abos  
Cornél uradalmi főtitkár és Ungár 
Ignác nagykereskedő.

Ezek a kitűnő férfiak, élükön a 
páratlan buzgalmú E rlach  doktor
ral a „Művészek és Müpártolók 
Egyesülete" egri csoportjának 
megalakításával tanúságot tettek 
arról, hogy nemcsak szóval, hanem 
t e t t e k k e l  is az igaz és lelkes mü
pártolás szolgálatába szegődtek.

Az is bizonyos azonban, hogy 
rájuk nézve nem marad el tagsá
guk erkölcsi és anyagi haszna 
sem, mert hiszen tagsági díjuk el
lenében az egyesület alapszabályai 
értelmében év en kén t eg y -eg y  zsű
rizett, abszo lú t ér ték ű  k é p e t  v á
lasz th atn a k  m agu kn ak  az egyesü
let tulajdonát képező müvekből, 
amely új színt és új, maradandó 
becsű gyönyörűségek forrását va
rázsolja hajlékukba.

De a kulturélet á lta lá n o s  föl
élénkülése és különösképpen a 
képzőművészetek fellendülése
szempontjából is nagyjelentőségű 
az egriek tevékenysége, ami nem
csak hogy országos p é ld a a d á s ra  
alkalmas — mert egészen bizo
nyos, hogy az egész ország min
den részéből tömegesen lépnek be 
a müpártolók a budapesti egyesü
letbe —, hanem minden reményi 
megád ahoz is, hogy k ép ző m ű v é
szein k  és  a  n agykzön ség  k ö z e le b b  
ju ssa n a k  egym áshoz.

P o lg ár  G éza.

Házi mozielőadás
Rendkívül érdekes újdonsággal 

gyarapodott a magyar ipar. A 
Glória II nevű házi mozigépröl 
van szó, mely hivatva van, a csa
ládi és társasköri szórakozások
nak új színt és tartalmat adni.

A dolgok fejlődés-szerű utján a 
gramephon cs rádió után szükség
szerűen el kellett következnie a 
házi mozigépnek is, mert nincsen 
körünknek még egy találmánya, 
mely olyan univerzális, minden
üvé kisugárzó érdeklődést tudott 
volna kiváltani, mint éppen a 
mozi. — Ki hinné, ha hivatalos 
statisztikák nem igazolnák, hogy 
például Amerikában a mozi-ipar, 
a benne foglalkoztatott emberek 
számánál fogva, az első helyen áll. 
Tehát több embernek ad kenyeret, 
mint mondjuk a vas vagy textil
ipar.

Ez a hatalmas, nem csillapuló, 
sőt úgy látszik még mindig foko
zódó moziszcrelet termelte ki a 
házi-mozit, amely a nálunkénál 
gazdagabb országokban már nem 
is jelent új irányt, hanem immár 
olyan megszokott eszköze a házi
szórakozásoknak, mint például a 
rádió.

A moziknak kétségtelenül kettős 
haszna van: szórakoztató és kul
turális. Bizonyára ez utóbbi szem
pont vezette azokat, akik hivatva 
vannak országunk kulturális érde
kei felelt őrködni, abban a nemrég 
ismertté vált elhatározásban, hogy 
iskoláinkat fokozatosan felszerelik 
ilyen kis mozigépekkel, amelyek 
— állóképek vetítésére is alkalma, 
sak lévén —• feleslegessé teszik az 
eddig használatos és elavultnak 
tekinthető laterna magicá-kat és 
emellett olcsók, praktikusak és 
könnyen kezelhetők.

A kis terjedelmű, csekély súlyú 
(5 kgr.) és mégis, meglepően nagy 
teljesítményű gép lehetővé teszi, 
hogy mindenki saját otthonában, 
vagy kaszinójában ugyanolyan öl 
vagy akár tíz felolvasásos mozi
előadásokat rendezhessen, amilye
neket eddig csak nyilvános mozgó
képszínházakban látott, holott 
arra, hogy ilyen előadásokat 
aránytalanabbul kis költséggel és 
minden külön berendezkedés nél
kül odahaza is élvezhessünk, idáig 
gondolni sem lehetett.

Az ilyen kis mozigépek, hogy tö
kéletesek és veszélytelenek legye
nek, villanyvilágításra vannak be
rendezve. — A technikai lelemé
nyesség azonban gondoskodott ar
ról, hogy a gépek használhatóság;) 
ezáltal ne korlátoztassék azokra 
helyekre, ahol villanyvilágítás van, 
hanem lehetővé tette, hogy ilyen 
akár oktató, akár szórakoztató 
mozielőadások falvakban és pusz
tákon is tarthatók legyenek. Erra 
a célra külön kis kézzel hajtott 
áramfejlesztő gépek szolgálnak, 
melyek a vetítéshez szükséges iz
zólámpát vakító fénnyel táplálják.

Úgy a Glória vetítőgépet, mint 
az áramfejlesztő készüléket a Ve
títőgép és Filmipari Részv. Társ. 
Budapest, V. Nádor ucca 28. hozza 
forgalomba.
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So m fay, Szepes, E g ry  ! !
A magyar zászló, a mi hervadt 

trikolórunk fölröppeni a bajvívó 
térségek arbor caira, amelyeket az 
öt világrész minden országából 
szívdobogva figyel nem csak az iz
mai teljében bizakodó ifjúság, ha
nem a versengésekből immár félre
állott férfiasság is. A piros-fehér- 
zöld fölröpült, mint egy exotikus 
madár, künn Európa fórumán és 
megint csak meg kellett tudniok a 
földgömb lakosainak, hogy van va
lahol egy könnyes, bánatos árva 
kis ország a földkerekségen, ahol 
már csak Szűz Mária palástjában 
bizakodnak az emberek, de amel
lett, igyekeznek a régi hőskorkból 
való férfiaknál is derekabb nemze
déket nevelni: talán éppen azért, 
mert ennek az országnak történel
mi múltja, büszkeséggel koszorú
zott tiszta homloka oly fájdalma
san aláztatolt meg a világháború
ban-

A magyar zászló, ime, amely oly 
fáradtan hanyatlik el itthon, künn 
a honfoglalók korabeli útmutató 
madár szárnyalásával igyekszik a 
legnagyobb magasságok felé, hogy 
megláscák őt Délen és Északon, 
hogy fakult és rongyolt állapotá
ban is híven tükrözze szívdobbaná- 
sos színeiben mind azokat a törté
nelmi vitézségeinket, amelyekkel 
úgy ki van rakva a mull idő, mint 
az éjszakai égboltozaton a Hadak 
útja csillagokkal.

A magyar történelem mintha

engedni kezdene ájult, mély gyá
szából, mintha most kezdene új 
lapot írni a magyar sors csuklyás 
kifürkészhetetlen szerzetese, ami
kor fiaink külföldi diadalmait je- 
gyezgeti.

Nem lehet, nem szabad a lon
doni és párizsi sikereket lekicsi
nyelni. Legnagyobb diplomáciai 
eredményünk önnállóságunk óta. 
A háborusziilte tespedt csüggedés, 
tompa kétségbeesés, a magyar baj
nok fiuknak az egész világra el
hallatszó hurrázására fog enyhülni 
igazán, hogy könnyes tekintet he
lyett büszke sugárzással nézhes
sünk nemzeti színeinkre.

Tizencgyévi megszakítás után az 
idén jelenlek meg először a ma
gyar atlétika képviselői London
ban, hogy résztvegyenek az angol 
bajnokságokban, amiket a sport
közvélemény már hosszú idő óta 
az olimpiász után a legklassziku
sabb atlétikai küzdelemnek tekint.

A nemzetközi atlétikai élet leg- 
kiválóbbjai is mindig nagy dicső
ségnek tartották, ha egyéb diada
laik mellé a büszke, Anglia ba j
noki címet is odailleszthették.

Minden tekintetben nagy és 
szinte várakozáson felüli sikerrel 
járt a magyar atléták szereplése. 
Három versenyzővel két bajnok
ságot, egy második, két harmadik 
és egy ötödik helyet szerezni olyan 
kiváló tcljesitmény, amire büszke 
lehet a magyar atlétika.

nak kellett volna megnyerni a 
büszke cím et. . .

Sporlsztmmel nézve ezt a győ
zelmet, talán nem is a 7 : 2-es gól
arány az, ami olyan nagy örömmel 
tölt el bennünket, hanem az a já 
ték, amellyel a magyar csapat ezt 
a mérkőzést megnyerte- Technikai

és taktikai tudás, játékintelligen
cia, győzniakarás és állóképesség, 
ezek a magyar csapat jellemzői. 
Ezek után joggal mondhatta De- 
lahaye, a mérkőzés belga bírója: a 
magyar csapat a legelső klasszist 
képviseli a világon.

M ag yaro rszág  idei u szó bajno kságai
Magyarország—Franciaország 

vizipoló mérkőzése
Akinek megadatott a szerencse, 

hogy láthatta a Császárfiirdöben 
lefolyt küzdelmeket, az feltétlenül 
azzal a meggyőződéssel távozott cl 
a versenyről, hogy nincse messze 
az az idő, amikor a magyar 
úszóknak ismét félelmes hírnevük 
lesz a világkonkurrenciában, mert 
ez a folyton növekvő tábor a hozzá
értő vezetők keze alatt fokozato
san halad a kitűzött célja felé.

A nyári szezon legnagyobb sport
beli sikere feltétlenül a M, U. Sz. 
nevéhez fűződik, amely a kétnapos 
bajnoki versenyen a legjobb 
úszóinkat állította starthoz és 
amellett megrendezte az egy év óla 
hőn óhajtott találkozást az olim
piai bajnok francia válogatott vizi- 
polócsapattal.

Az úszószámok mind fényesen 
sikerültek, szép versenyeket lát
hattunk, kitűnő eredményeket ér
tünk el, egy országos rekord is

megdőlt, amely ismét az egriek 
büszkeségének, Bárány Istvánnak a 
nevéhez fűződik (ICO m. gyors
úszás 1 p. 1.4 mp., orsz- rekord).

A nap főszáma természetesen a 
Magyarország—Franciaország vizi
poló mérkőzése volt. A magyar 
csapatot határtalan bizalom ki
sérte a nagy küzdelembe és a ma
gyar fiúk, átérezve azt a nagy er
kölcsi felelősséget, amely a mér
kőzéssel járt, óriási lelkesedéssel 
és győzniakarással dolgoztak s az 
eredmény nem is maradt el, mert 
nagy fölénnyel, biztosan legyőzték 
ellenfelüket.

A győzelem híre az egész világot 
bejárja .ismét emlegetni fogják a 
magyar nevet és sokakat gondol
kodóba ejt, hogy mi lett volna ak
kor, ha az Olimpiászon a döntőben 
a franciák a magyarokkal kerültek 
volna szembe. Az eredmény pedig 
csak az lehet, hogy a magyarok

A salgótarjáni lövőverseny.
József Ferencz főherceg a részére felállított páholyban figyeli a 

salgótarjáni lövőversenyt.

Csengey Gusztáv temetése Miskolcon
A nemrég elhunyt költő temetésén nagy száirmal jelent meg a váro3 

lakossága. Képünkön a felvonuló ifjúság egy csoporja látható.
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Közgazdasági szerkesztő; 
NÉMETH JENŐ.

A magyar középgyárak vigasztalan helyzete
Teljes tőkehiány egész nyáron át. — A bankok csak a nagyipart támogat
ják. — Sürgősen segítségre szorulnak a középgyárak és középipartelepek.

„A Nemzet" országos akciót indít az elhanyagolt középgyárak és 
középipartelepek érdekében. Országos vagyonok hevernek parlagon és 
kiaknázatlanul.

A nagybirtokosoknak és középbirtokosoknak a termés értékesítése 
után a középgyárak és ipartelepek átvétele és felvirágoztatása a céljuk.

„A Nemzet" legközelebbi számában megkezdi a középgyárak és 
ipartelepek országos ismertetését.„A  Nem zet" hatalmas Írógárdája és országos szervezete lelkesedve jelenti a magyar mezőgazdaság diadalát az egész vonalon. Isten áldása megérkezett és a magyar mezőgazdák elégedettek. A hatalmas tőkék, amelyeket a mezőgazdasági szükségletek kora tavasztól mostanáig felemésztettek, rövidesen megtérülnek, befolynak. A kora tavasszal felvett drága kölcsönöket is visszafizethetik a mezőgazdák és még Így is tekintélyes tőkék hevernek majd a termények értékesítései után a mezőgazdasági kezekben. Bizakodó reménység tölti el a jó termés hatása alatt a közgazdasági köröket. A nagyipar reménykedik elsősorban, mert szerinte a felszabadult tőkék a nagybankokhoz kerülnek, amelyek igy ipartelepeiket bőven elláthatják pénzzel.Csak a magyar középipar várja szivszorongva a gazdasági élet visszatértét. De az ő részükre nem mutatkozik semmi biztató jel. Róluk teljesen megfeledkeztek. Nincsenek érdekeltségeik a nagybankoknál és igy az összekötő kapocs a tőke és termelés között hiányzik náluk.A magyar középipar reménytelen helyzete kétségbeejtő. A magyar értelmiség teljes pusztulását jelenti. A háboruelőtti időkben, valamint az 1920—24-es évek alatt, amikor tőkék álltak rendelkezésére minden kétséget kizárólag bebizonyította életrevalóságát és hivatottságát.Minden országban a középipar helyzete dönti el a közgazdasági életet. Ha tehát mi az őszre javuló gazdasági viszonyokat remélünk, elsősorban a magyar középipar bajait kell sürgősen és halaszthatatlanul orvosolnunk. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha mi magunk fogunk hozzá a középipar helyzetének alapos feljavításához.Olcsó és hosszúlejáratú kölcsöntőkére van szüksége a magyar középiparnak. A tőke pedig csak akkor olcsó, ha a tőkés maga is érdekeltséget vállal az iparban.„A NEM ZET" hatalmas munkába fogott a középipar megmentése érdekében.Nagybirtokosokkal folytatott tárgyalást az utóbbi hetekben a középipar helyzete ügyében. Mert a magyar középipar súlyos helyzetét csak a földbirtokos-osztály mentheti meg érdekeltségek vállalásával.A földbirtokos osztály töke erősségének és szilárdságának tudatában dolgozni akar. Eddig egész télen át heveit a földbirtokos osztály Tőkéje, berendezkedése és energiája, most átveszi működését télen át a kastélyokból a gyárakba és ipartelepekbe. „A  Nemzet" aktiója odairányul, hogy előfizetői és olvasótábora zömének, a fölbirtokos-osztálynak bemutassa az ország területén levő ipartelepeket és gyárakat, melyek önhibájukon kívül a gazdasági krízis következtében voltak kénytelenek üzemüket redukálni, vagy beszüntetni.E gyárak és ipartelepek közül elsősorban azokat mutatja be, melyek bankérdekeltségekkel nem rendelkeznek.Fenti gyáraknak és ipartelepeknek ismertetését „A  Nemzet" legközelebbi számának közgazdasági rovatában kezdi meg és már előre is felhívjuk a hazafias magyar birtokos-osztály figyelmét fenti közleményeinkre, amelyek összekapcsolni igyekeznek a verdődő magyar ipart, az egészséges földbirtokos-osztály vállalkozási kedvével és hatalmas tőkéivel.

Németh Jenő,
„A Nenizet“ közgazdasági szerkesztője-

Nemzetközi átutalási forgalmat
szervezett a postatakarékpénztár, 
amennyiben bármilyen külföldre 
ezóló fizetési, illetve átutalási 
megbízást teljesít és külföldi leve
lezői útján ügyfelei javára befize
téseket elfogad. Az osztrák posta
takarékpénztárral, a német és
vájci postai sekk-hivatalokkal 

fennálló postacsekk-forgalmnn kí
vül az intézet ezidöszerinl kölcsö
nös zsiróátutalási forgalmat tart 
fenn a közelmúltban kötött egyez

ményei alapján a következő kül
földi magánbankokkal: Alig. őst. 
Bodcn-Credit-Anstalt-tal Bécsben, 
a Damrstadter und Nationalbank 
Kommandit Ges. auf Actien-nel 
Berlinben, a Schweizerischer 
Bankverein-nel Bázelben, a Nec- 
derlandsche Hnndel-Maatschappij- 
jal Amsterdamban, a Zivnostenska 
Banka v. Praze-val Prágában éz 
Bar.que de Bruxelles-szel Brüsz- 
szelben.

É!rtékcsekkeket bocsát ki a pos
tatakarékpénztár július havában 
5, 10, 25, 50 cs 100 millió koroná
ról, amelyek az elárúsítással meg
bízott postahivataloknál kaphatók. 
Ezek a csekkek a készpénz szállí
tását vagy küldözgetését felesle
gessé teszik, meghonosításuk tehát 
üzeintcchnikai és kényelmi szem
pontból nagy könnyebbséget jelent.

Fele lős szerkesztő : 
Szegedy László

Segédszerkesztők : 
Nyáry Andor, 

VályI Nagy Géza 
György Lajos

F ele lő s kiadó : 
Varga Béla dr.
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5 A KÖZTISZTVISELŐK \
I KEDVEZMÉNYES BEVÁSÁRLÁSI FORRÁSAINAK :

1 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 m. kir. posi a és távirda „ „
A m. kir. postatakarékptár „ „
A várni, tisztv. ás 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 orvoii kara és országos sze

mélyzete
A vármegyei kórházak orvosi kara és orszá

gos szmélyzete
A m. kir. dij- és illetékkiszabási hiv. országos 

személyzete
A Gazdatisztek Országos Egyesületének tagjai 
A magyar orsz. mérnök-egyesület tagjai

A m. kir. minisztériumok személyzete 
A m. kir. pénzügyigazgatóságok országos sze

mélyzete.
Az ál'ami és városi adóhivatalok orsz személyz. 
A városi és községi tisztviselők „ „
A városi tanárok n „
A városi tanítók „ „
A községi tanítók „ „
Az egyházi hivatalok „ „
A felekezeti iskolák „ „
A szöllészeti, borászati felügyelőségek országos 

személyzete
A bányászati és erdészeti hivat. orsz. személyz. 
A kataszteri és kultúrmérnöki hiv. „ „
A m. kir. mértékhitelesitési hiv. „ „
A m kir. iparfelügyelőségek „ „
A m. kir. állampénztárak „ „
A m. kir. fémjelzö és fémbev. hiv. „ „
A m. kir. állami gyermekmenhelyek „ „
A magyar országos ügyvédi kamarák tagjai

A Nemzeti Hadsereg tiszti és altiszti személyzete 
A m. kir. csendőrség országos személyzete
A m. kir. pénzügyőrség „ „
A m. kir. vámőrségek „ „
A m. kir. államrendőrség „ „
Az áll. és városi fogyasztási hiv. orsz. személyz. 
A m. kir. bányakapitányságok „ „
A m. kir. dohánygyárak ,, ,,
A m. kir. statisztikai hivatalok 
Az orsz. gazdasági munkásbizt. pénztárak orsz. 

személyzete
Az orsz. munkásbiztositó pénztárak személyzete

A magyar hajózási vállalatok orsz. személyzete 
A pénzintézeti tisztv. országos személyzete
A biztosítóintézeti tisztv. „ „
A gyáripari tisztviselők „ „
A malomipari tisztviselők „ „
Az összes állami, városi és vármegyei nyugdíja

sok és kegydijasok számára.

Pintér Jenő dr. 
ni. kir. tankerületi főigazgató 
„A Nemzet*' lőmunkatársa.

Horváth Károly
ny. máv. főfelügyelő.

Kiss Lajos
biztositó intézeti fótisztviselö.

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:
„A Nemzet" főmunkatársai és szerkesztősége:

Dr. Koncz János főjegyző 
a jegyzők orsz. szövetségének elnöke 

„A Nemzet" főmunkatársa.

Vasadi Ernő
p. t. tanácsos.

György Lajos
a „Földhitelbank" fötiszhiselője,

„A Nemzet" h. szerkesztője.

Laky Imre
m. kir. államrendőrségi főparancsnok. 

„A Nemzet" főmunkatársa. 
Szegedy László iró 

„A Nemzet" szerkesztője.
Vályi Nagy Géza

ny. százados,
„A Nemzet'- h. szerkesztője.

Nyáry Andor
„A Nemzet" h. szerkesztője.

A tisztviselőosztály országos ellátásában az ország területéről résztvehet minden szo
lid, megbízható cég, iparos, vállalat. Beiktatás dija egy egész évre 60 0 .0 0 0 .— korona, azzal a 
kikötéssel, hogy a beiktatott cégnek, iparosnak és vállalatnak egyúttal „A NEMZET" egy éves 
előfizetőjének is kell lennie.

jfríí**' s z e r k e s z tő s é g e  felkéri az összes állami-, városi- és vármegyei hivatalokat,
v a la m in t  a z  összes állami közintézményeket, h o g y  m in d e n  bevásárlásnál és szállításnál „ A  N em zet
ben b e ik t a t o t t  m e g b íz h a tó  c é g e k e t  vegyék figyelembe,kik elsőrangú árukat m é r s é k e l t  á r a k o n  s z á ll í ta n a k

A tisztviselők országos ellátásában résztvevő cégek:
BUDAPESTEN:

TEXTILSZAKM A:

Férfi- és női divat: ifj. Weisz S. 
Sámuel, Óbuda, III. Flórián tér 15. 
Tel.: 37—66. Szállít és árusít köz- 
tisztviselőknek, család tagjaiknak
kirakati árakból 5%  kedvez
ménnyel -elsőrangú férfi és női di
vatárúkat.

VENDÉGLŐ*

Nyári vendéglő és mulató: Tory 
György, II., Hattyú u. 14. „A régi 
zöldhordó" tulajdonosa, Buda leg
szebb kerthelyisége. ízletes kony
ha, jó borok, előzékeny kiszolgá
lás, mérsékelt árak. Vasmegyei 
találkozó.

SZABÓK:

Kenderesy Imre verseny szabó
sága Budapest, VII., Hernád ucca
26. sz. M érték után készítek férfi 
ruhákat a legújabb divat szerint. 
Fazon munkákat és átalakításokat 
a legolcsóbban elvállalom. Kívá
natra házihoz megyeik. Pontos ki
szolgálás!

Szelepcsényi Béla angol úri 
szabómester, Budapest, Rákóczi 
út 64., II. em. Állami, városi, vár
megyei tisztviselőknek, facon- 
munkát hozott anyagból részlet- 
fizetésre a legolcsóbb napiárak 
mellett készít.

SZOBAFESTŐK ÉS MÁZOLÓK: 
Béky János szobafestő m. Buda

pest, VIII., Baross-u. 92. Telefon
hívó szám: József 39—64. Köz
tisztviselő családoknak 10 száza
lék engedmény.

Szobafestő és mázoló mester 
Nagy Péter, Budapest, V ili., Práter 
ucca 16. sz. Elvállal minden e 
szakmában vágó munkát a legegy
szerűbbtől, a legfinomabb kivitel
ig. Köztisztviselői családoknak 
10 százalék engedmény,

Harmath István, Budapest, V ili. 
Óriás ucca 44. szám, szobafestő - 
mester. Vállal minden e szakmába 
vágó munkát a legegyszerűbbtől 
a legdíszesebb kivitelig. Úgyszin

tén lakásokból a poloskák gyöke
res kiirtását vállalja. Köztisztvise
lőknek kedvezményes árak.

CIPÉSZEK:

Demeter Sándor cipészmester.
Luxus női-, férfi- és gyermekcipők 
készítését elvállalja és javításokat 
eszközöl. Budapest, VII., Dem- 
binszky-u. 22. sz. alatt.

Nagy István cipészmester, IX., 
Ráday u. 31. Szállít állami, városi, 
vármegyei alkalmazottaknak és 
családtagjaiknak elsőrendű cipő
ket méret szerint, javítást vállal a 
legolcsóbb napi áraik mellett. Ren
delésekből 10?,>, javításokból 5 %  
engedmény.



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 ncea 51 — 53.

Kívánatra képes árjegyzék. — Költrégvetés díjmentes.

x x x
X X X

X X X
X X X

SZŰCSÖK;
Bcrkovíts és Groszné szűcsök, 

Budapest, VII., Király ucca 25.
Az összes köztisztviselőknek cs 
családtagjaiknak 1 0 engedményt 
ad úgy készáruból, mint alakítás 
és javítási munkák után.

KALAPOSOK:

Zuber János kalaposmcster Bu
dapest, VII., Elemér u. 21. (Ilcr- 
nád u. sarok.)

EDÉNYÁRUHÁZ:

Edényárúház, vaskereskedés: 
Connerth A., III., Óbuda, Flórián 
tér 14. Árusít köztisztviselőknek, 
családtagjaiknak napi árakból 5% 
engedménnyel zománcedény cs 
konyhaberendezéseket.

ZONGORA;

Biroczky Józse! zongora készítő, 
Budapest, VII., Hernád ucca 40.

ILLATSZER:

Papp Béla illatszertára, Buda
pest, VII., Dembinszky-u. 28.

IPARMŰVÉSZETI
SZAKTANFOLYAM;

Országh Ilona oki. iparművész- 
nő, a gödöllői állami szőnyegszö

vőiskola v. tanárnője iparművé
szeti műhelye és tanfolyama VII., 
Murányi ucca 61. III. 20. Selyem- 
és bőrbalilk, domborított bőrmun
kák, perzsa-, smirna, torontáli-, 
szúrnák-, ó-gobelin szőnyegszövés. 
Szabadkézi rajz, festés, tervezé
sek, művészi divattervezés, betű
vetés. Halasi varrott, klöplicsipke 
készítés, aranyhimzés. Zita király
nő Ö felsége által arany emléktű
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.

PORCELLÁN, ÜVEG; 
Porcellán és üveg: Láng M., cs.

és kir. udv. szállító, IV., Szervita 
tér. Köztisztviselőknek és család
tagjaiknak 10% engedményt ad.

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓK: 
Geízer és Társa építkezési vál

lalkozók. Törvónyszékileg bejegyz. 
cég. Elvállal templomok, paloták, 
bérházak és nyaralók renoválását 
és átalakítását; föld- és betoa.

munkákat, saját szabadalmazott 
hangszigetelő válaszfalak felállítá
sát, s kriptályok építését és javí
tását stb., stb. — A munkáimért 
teljes felelősséget vállalok. Ren
delkezésünkre álló elsőrendű 
anyagokkal, kiváló szakmunká
sokkal jutányos árak mellett házi
lag végezzük. Költségv. díjtalan. 
Budapest, VIII., József ucca 7.

! Erdéliríek figyelmébe!
Kirándulás Újpestre, Ender Imre vendég
lős legszebb kertlielyiségébe Újpest, 
Liszt Ferencz ucca 19 Előzetes bejelen
téssel valódi fléként csinál. — Kitűnő 
borok, elsőrangú zene

ENDER IMRE 
volt Marosvásárhelyi 

Kultur-étterem bérlője.

DEBRECZEN:

Női és férfi kalap: M. Nagy Mi
hály kalapos mester, női és férfi 
kalap és sapka nagy raktára Deb- 
reczen, Csapó u. 17. (Színházi át
járó.) Átalakításokat szakszerűen 
eszközöl. Köztisztviselőknek csa
ládtagjaiknak 5% árkedvezmény.

F Í 1 D H C Í 4 W  T D A  k T A U H k  OHver-ekék, Ford-autók és alkatré- 
I  i  I  l\ V -/ I\ .j szék azonnali szállításra kaphatók
A N T A L  J Á N O S  É S  T Á R S A  a „POR l)‘ -gyárak autorizált képviselete K a p o s v á r ,  F Ő  U C C a  2 2

NEMZET POSTÁJA
M. N.-né . . .  1. Semmi esetre se 

válaszoljon a sógorának, sőt kerül, 
je a vele való érintkezést. — 2. Úri 
leány som m i k örü lm én y ek  között 
sem járhat, vagy kísér lelheti magát 
é jjel fiatal emberrel, még akkor 
sem, ha a a vőlegénye. — 3. 
Háziasszony nem kísérheti haza a 
vendégéi, ha társaság van nála, 
mert ezzel feltétlenül megsérti a 
hátramaradottakat. A társaságban 
rendesen van férfi, aki erre vállal
kozik, vagy ha nincs, ott a cseléd. 
— 4. Mindig, minder körülmények 
között a háziasszonyé az első hely 
az asztalnál. Megtiszteltetésből ál. 
adhatja nála idősebb hölgyvendég
nek. Mellette jobbról, a rangban, 
vagy korban legidősebb férfi kerül, 
balról, az utána következő. A férfi 
mellé jobbról az asszony leány,

balról a húga s így mindig kor és 
rang szerint urak és hölgyek. Az 
asztalfővel szemben vagy a férj, 
vagy a vő foglal helyet. 5. Cse
lédet sem, de kocsist egyáltalán 
nem illik letegezni. Úri asszony az 
alárendeltjeivel éppen olyan udva
rias, mint a hozzá hasonlókkal.
6. Fekete selyem ruha is, mint min
dig, minden alkalomra egyaránt 
megfelelő. — 7. Egyenlő rangú úri 
társaságban a hölgyek legezni szok
ták egymást, a férfiakat pedig egy
szerűen a vezeték nevükön szólít
ják. — 8. Barátnőjének az édes
anyját néninek szólíthatja, ha idő
sebb, ha fiatal, kérjen engedélyt, 
hogy a keresztnevén hívhassa. Ha 
rangban magasabb, gróínénak, vagy 
bárónénak, vagy a férje után neki 
kijáró, méltóságon, vagy kegyelmes

asszonynak. — 9. Igazi úriember 
nem magáz le úriasszonyt, vagy ha 
igen, könnyen értésére lehet adni, 
hogy az helytelen. — 10. A kézcsók 
elmaradása semmit sem jelent. 
Vannak férfiak, akik elvből nem 
csókolnak kezet. — 11. A kézcsók
nál nem számít a kor, mert az min

dig a nőnek kijáró tisztelet kifeje
zése. — 12. Hozassa meg a legújabb 
helyesírást és gyakorolja magát.

Nagy Ferenc úr tudassa köze
lebbi címét a ikiaidóhivatallal.

Heltay Pál úr írjon: hová cí
mezzük levelét?

MEINL GYULA
KÁVÉ, TEA, CSŐKOI.ÁDÉ, KAKAÓ

BUDAPESTI FIÓKÜZLETEK:

I , Horthy Miklós út 29. Telefon: 
József 83-37.

I., Mészáros ucca 3. Tel.; 153—81
11., Margit körút 6. Tel,: 131-16,
11., Szilágyi Dezső tér 3. Tel,: 51.
IV., Kálvin tér 6, Telefon: Jó 

zsef 9-17,
IV, , Kossuth Lajos ucca 14—16.

Telefon: 5-21. .Főüzlet,)
V, , Erzsébet tér 17. Tel.: 211-69.
V. , Lipót körút 29. Tel.: 147-82.
VI. , Andrássy út 48. Tel.: 142-76,
VI., Király ucca 33, Telefon: J ó 

zsef 142-23.
VI. , Király ucca 108. Tel.: 170-90.
VII. , Garay tér 4. Telefon: Jó 

zsef 31-86.
V II. , Thököly út 2. Telefon: J ó 

zsef 45-61.
V III. , Baross ucca 73. Telefon- 

József 58-19,
VIII., Rákóczi út 39. Telefon: J ó 

zsef 125-08.

V III. , Népszínház ucca 42.
IX. , Ferenc körút 38. Telefon:

József 49-09,
IX., Üllői út 69.
Kőbánya, Belső Jászberényi út 

11. sz.
Újpest, Árpád ucca 55, Telefon. 

119-16.
Kispest, Üllői út 97. Telefon: 24

VIDÉKI FIÓKÜZLETEK: 
DEBRECEN, Ferenc József út 

59. sz. Telefon: 4-93.
GYŐR, Baross ucca és Király u.

sarok. Telefon: 8-93. 
MISKOLC, Széchenyi u. 15. Tel, 
PÉCS, Király ucca 19.
SIÓFOK, a déli vasúti sorompó 

melletti pavillonban. 
SOPRON, Várkerület 73. Tele

fon: 2-99.
SZEGED, Klauzál tér 2. Telefon: 

3-23,
SZOMBATHELY, Horváth Bol

dizsár tér.
Arany J in o .  irodaim! i .  nyomdai mSlntézet Vili., Sz.ntklrályi „cca 23. Ide,ráki Igaztól*, R lcht.r Márton.
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Felelős szekesztö: SZEGEDY LÁSZLÓ
A Nemzet m egjelenik minden hó 1. és 15-én.

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

Amerikában egy évre 12, fél évre 6, n.gyed évre 3 dollár.

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

Telefon: József 42—94.

A tudomány miihelyéből egy hírt röpített világgá a 
távíró.

Egy német tudós feltalálta a cseppfolyós szenet. Három 
kg. darabosszénből egy kilogramm tiszta cseppfolyós szén 
és egy kilogramm ,,melléktermék" állítható elő. Ezzel az 
eljárással a kőszénkalória értékének 70—80 százalékát le
het kivonni és értékesíteni. Ily módon, szakértők állítása 
szerint, a folyékony fűtőanyag, elenyésző töredékébe fog 
kerülni a kőszén árának, mert a melléktermékek jóformán 
fedez/ni fogják az egész előállítási költséget.

Eddig a száraz híradás.
És most valóban nem csodálkozunk, ha ugyanezen hír

adás szerint Angliában és Amerikában máris viharzanak a 
féltékeny lelkek: mert a német találmány valóban olyan 
óriási horderejű, amelyet egy gondolattal felsem foghatunk.

Ha a világ urai nagy látókörű emberek volnának, gon
dolkozni is tudnának: akkor ebből a híradásból ők is mesz- 
szemenő következtetéseket vonhatnának le.

Igen egyszerűen rájöhetnének arra, hogy a világ legna
gyobb pazarlása, legképtelenebb tékozlása, ha a rablópoli
tika biztosítására sokmilliós hadsereget tartanak fegyver
ben. Mert egy névtelen vegyészméi nököcske egyetlen talál
mánya olyan változásokat idézhet elő a lehetőségek birodal
mában, mely teljesen jelentéktelenné csökkenti a milliós 
hadseregeket.

A német vegyészmérnök találmánya nem más: mint a 
világháború folytatása egyelőre vértelen eszközökkel.

Bizonyos, hogy a világháborúban legyőzött nemzetek 
sebei még nem gyógyultak be. És nem is fognak addig be
gyógyulni soha, amíg csak a ,,győzelem" jogán elkövetett 
szörnyűségeket jóvá nem teszik.

Mert hiába őrzik szuronyok millióival, ágyuk ezreivel 
és tankok százaival a szörnyű békét és a mesterséges föld
rajzi határokat. Az Idő kereke gyorsabban forog az ágyúk 
és tankok kerekénél és a mai vérszomjas ,,béké,"t mely 
vérsebb, minden háborúnál, a szenvedő lelkek és világító 
agyvelők biztosan lefogják győzni!

Ma még csak a cseppfolyós kőszenei találták fel; de 
holnap már feltalálhatják a „néma menydörgést" és a 
,.cseppfolyós villámlást", mely esetleg a vizeket fogja fel
forralni és a levegőt fogja felrobbantani . . .

És mit csinálnak majd akkor a milliós hadseregek? Az 
ágyúk ezrei? A Tankok százai? A Dreatnoughtok és Su- 
perdreatncughtok úszó páncélvárai?

Megsemmisülnek mind, mint végítélet napján tüzeségi 
lehelet súlya alatt a pusztulásra ítélt gonoszok . . .

És ez a pusztulás a magasabb eszmények és az egész 
emberiség győzelme lesz!

Egy megnyitóbeszéd foszlányai 1950-ben „Uj-Nagy-Ma- 
gyarország Központi Egyetemének" felavatási ünnepélyén.

Tekintsünk az Idő tengermélységébe és tanuljunk e ten
gerből, melyet Múltnak nevezünk.

A ,,Trianonglóriás" világ szörnyű összeomlása örök 
mementőnk legyen, mely elrettentsen bennünket a hasonló 
bukástól.

A láng, mely az ő pusztulásuk üszkeiből csap magasra, 
világító fáklya legyen a kezünkben, mellyel bevilágítunk a 
múltba, hogy elrettenjünk és bevilágítunk a Holnapba, hogy 
lelkesedjünk.

A gyógyításra szoruló bajokat nem szabad eltitkolnunk, 
hanem éppen ellenkezőleg meg kell gyógyítanunk.

Addig kell kutatnunk, vizsgálódnunk, míg végre kipu
hatoltuk a kór mibenlétét: mert az orvosság csak a kór 
megállapítása után jöhet.

Jelszavunk ez legyen: A H o ln a p  világító csodájával 
még M a  be kell világítanunk minden sötét zugba. Mert ez 
a keresett orvosság!

Miért nőtt ez a század ilyen óriássá, annyi sok törpe 
és meddő század után?

Azért, mert a Mában élve: mindig a Holnap felépíté
sén fáradozott.

Aki a Holnap helyett a Tegnapot vagy a Tegnapelőttet 
akarja; hegyről lefelé gurul.

Aki a M á b a n  élve: örökösen csak a M á t  akarja: 
örökké egy helyben marad.

Aki ellenben Ma is. Tegnap is, Holnap is a Holnapot 
akarja: az csak előre juthat!

Ezek igen egyszerű, de abszolút érvényű igazságok, me
lyeket mindenkinek megkell szívlelni.

Uraim, kedves barátaim!
Lelkemben egy különös zenének akkordjait hallom meg

csendülni. Ugv érzem, mintha ez már a Jelenné vált Jövő 
zenéje volna . . . Nem! Úgy érzem — valami égi hang súgja 
—, hogy ez már a nagyszerű Holnapután muzsikája.

Uraim, magyar testvéreim!
Bízzatok egy szent ügytől ihletett lélek jövőbe látó pró

féciájában!
A Holnap legyőzi a Mát, mert mindig még a Mában 

kell diadalra segíteni a Holnapot!
És a győzelmes Holnap útjára lépve: ama égi ország

úira lépünk, melynek utolsó állomásán Isten indítja útnak 
a Haladás száguldó villámvonatait! . . .

. . . E perctől kezdve megnyitottnak nyilvánítom az 
Uj-Nagy-Magyarország Központi Egyetemét.
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Ö r ö k  b é k e  -  ö r ö k  h á b o rú
Irla: Ráköti Jenő.

Mentül jobban forrt a pokol kaltana, melyben a nagy 
európai világháborút főzték, annál többet lehetett hallani és 
olvasni a világbókéről.

Ennek az ideális illúziónak formális apostolai voltak és 
én még emlékszem néhai Szuttner báróné budapesti látoga
tására, amikor Apponyi Albert és más jeles közéleti férfiak 
kíséretében megjelent az O tth on  K ö r  helyiségébne hittérítő 
előadást tartani a világbékéről, az — újságíróknak.

Nem éppen sok esztendőre rá kitört a világháború, 
melyben az emberiség — az ember az gondolná — legalább 
száz esztendőre alaposan kiverekedte magát.

De hiszen jól ismeri az emberi természetet az, aki 
ebben bízni talál!

Az ember örökké a békét óhajtja és örökkön-örökké ve
rekszik. Az egyes ember épp úgy, mint a nemzetek. A dia
dalmámortól megzavarodott nyertessel a háborúnak fejükbe 
vették, hogy olyan békét diktálnak Európára, hogy sohase 
lehessen többé háború.

És miképpen kívánták ezt a szándékukat megvalósí
tani? Úgy, hogy ellenfeleiket pőrére vetkőztették, minden 
fegyvert elszedtek tőlük, strázsabizottságokat rendeltek a 
nyakukra, hogy — nem nyíltan, de titokban is ne fegyver
kezhessenek.

ők pedig állig fegyverben is tovább fegyverkeznek 
azzal az ürüggyel, hogy n e k ik  k e l l  ő r iz n i  a z  e u r ó p a i  b é k é t .

De arra a kérdésre még nem feleltek, hogy mi lesz a*, 
európai békével, ha ő k  találnak valamiképp összekülönböz
ni. Nyilvánvaló, hogy nagy buzgalmukban a békéért sike
rült éppenséggel olyan békéket kötni, amelyek biztosítják 
a további háborúk egész sorát.

És a képmutatás ma is tovább tart. Hol Benes úr je
lenti ki, hogy ő Közép-Európa békéjének biztosítója, hol a 
váltakozó francia kormányok dicsekesznek ebbeli hivatá
sukkal. Még a szerb külügyminiszter úrtól is hallottuk mar 
azt, hogy neki kell vigyázni a békére.

Ha pedig egy pillantást vetünk a világra, elképedve 
látjuk, mint állunk ezzel a dologgal.

Nem hivatkozunk arra a társadalmi háborúra, amely 
bizonytalanná teszi Európa legtöbb államának belső életét. 
Németország politikai helyzete bizonytalan s ellentétes 
pártok megalkuvásától függ kormányuk s az ország sors-. 
Ez a birodalom három nevezetes emberét vesztette el az 
aligmult időben politikai színezetű gyilkosságokban.

Olaszországból fasiszta tüntetésekről írnak, emberéle
tek vesztével és épületek lerombolásával súlyosbítva.

^  ? alk‘ina,lam()k e£ymásról költenek és terjesztenek 
el vészhíreket, amiben legbuzgóbb 3 belgrádi sajtóiroda, 
amikor Bulgáriáról jelenteget periodikusan forradalmat, lá
zadást, sorozatos gyilkosságokat. A békediktátumok a Bal
kán veszedelmes természetét meg nem változtatták, ellen
ben területét kiszélesítették egész a Keleti-tengerig.

Nem szólok a gazdasági háborúról sem, amely folyik

az egész vonalon, irtóztató vagyonokat tett tönkre Közép- 
Éurópában és letaposta az egykor büszke francia frankot 
is értéke egyharmadának alája. Csak azokra a tájékokra 
akarok rámutatni, ahol a sok békeapostol és békehivalko
dás mellett, melyről Genfben, Párisban, Londonban, Prágá
ban és mindenütt fanfárokat trombitálnak világgá, a kard 
nincsen hüvelyében, a puska ropog és az embervér folyik.

Itt van mindjárt Franciaország és Spanyolország, me
lyek légióikat a marokkói mészárszékre küldik; itt van a 
másik hir, hogy Olaszország Tripoliszba indít csapatokat, 
mert bizonytalan ott a helyzete. Anglia és Egyiptom peré
ről, Szudán miatt, nem szólok, mert egyelőre mintha el
hallgattak volna vele. Hogy Románia állandóan őrzi 
beszarábiai határait, honnan minduntalan nyugtalanító hí
rek jönnek, az általánosan tudva van.

Georgia, ez a kétezeréves ország, szabadsághercot foly
tat Oroszország ellen s ez az utóbbi viszont ,,elérkezettnek 
látja az időt", mint a tudósítás mondja, hogy beleavatkoz
zék Keletázsia dolgába. Állítólag már el is indította csapa
tait Vladivosztokból.

A kínai polgárháborúról nap-nap után érkeznek hí
rek. De ez a polgárháború jóformán azóta tart kevés meg
szakítással, mióta a mandarinok coffos hazája köztársaság 
lett. A kínai csaták füstfüggönye mögött azonban nem en
nek a birodalomnak az érdeke húzódik meg. Két idegen 
érdek mozgatja a szembenálló erőket, szállítja a hadianya
got és a háború lehetőségeit. A kínai két ellenséges haderő 
zaért verekszik egymással oly elkeseredetten, hogy végre 
eldöntse a kérdést: kié legyen a gazdasági uralom és befo
lyás ezen a mérhetetlen területen: Japánországé-e, vagy au 
Amerikai Egyesült-Államoké. Alkalmasint ez kényszeríti 
Szovjetoroszországot is arra, hogy közel kívánjon lenni oda, 
ahol ez a nagy kérdés eldől. Mert hiszen a cárt agyonver
ték a bolysevikok, de a birodalmi aspirációk, melyek Orosz
országot Ázsia északi felének urává tették, tovább élnek s 
ha hatalmi szféráról van szó, Oroszország ime gyorsan je
lentkezik harmadiknak.

És ezalatt Genfben azon tanácskoznak és vitatkoznak, 
hogy miként biztosítsák Európa békéjét, a mi alatt azon
ban minden nemzet mást és mást ért. A győztesek azt ér
tik alatta, hogy miképpen biztosítsák a rablószerződések 
területi állományát; a vesztes nemzetek pedig azt értik 
alatta, miként lehetne b é k é s  utón e szerződéseket áthe- 
lyezni az emberi igazságosság alapjára. És amíg ezek erről 
dehberálnaK, addig azok, akiknek módjában van, vereksze
nek. Mert igen jól tudják, hogy aki maga-magán nem se
gít, azon az Isten sem segít.

Attól tartok, hogy az örök békére még egy párezer esz- 
en eig várnunk kell. Akkora tán a halak is megcívilizá- 
odnak annyira, hogy a kis halat nem eszi meg a nagy hal 

Az emberben nincsen ennyi bizcdalmam, mert az váloga
tás nélkül megeszi a kicsit is meg a nagyot is.
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Ozv. vályi Patay Gyuláné
Szatmáry Király Anna

Ha pár évszázaddal hátrább volnánk 
az időszámítással, ma talán özv. vályi 
Patay Gyuláné a Borsod megyei határo
zatokat írná alá, mint főispán, amint 
hajdanában Czobor Erzsébet Árvában; 
vagy tudósokkal ültetné körül asztalát, 
Lorántffy Zsuzsánnaként; vagy rózsákká 
vállanának kötőjében a szegényeknek 
szánt kenyerek, miként Thüringiai Er
zsébetnél történt. Mert nála ezek a ne
mes magyar női erények egyformán 
megvannak, csak a prózai, rohanó mai 
világ nem alkalmas arra, hogy teljes 
mértékben kifejlődhessenek ezek az 
erények.

Atyjától Szathmáry Király Páltól, 
aki főispán volt dús vagyont, anyjától 
Plathy Idától nagy szellemet, nemes 
szívet örökölt. A sorstól így megáldva 
lépett be a világba s igen fiatalon fele
ség és anya lett. A házas élet nem so
káig boldogította, rövid pár év múlva 
már gyászt kellett öltenie férjéért. Az 
ország egyik leggazdagabb, legbájosabb 
fiatal özvegye volt, egy hosszú élet ál
lott előtte még, amelyet újra boldoggá 
tenni csakis rajta múlott s ő nem szánta 
el magát új nászra. Nem akarta, ho«y 
gyermekei mostohát is ismerjenek meg. 
Ebből a nagy, nehéz elhatározásból sok 
súlyos terhet vett a vállaíra Patay Gyu
láné. Nemcsak gyermekei neveltetéséről 
kellett gondoskodnia, hanem három vár
megyére kiterjedő birtokainak a keze
léséről is. Ez a gyerekasszony megol
dotta mind a két feladatot. S e mellett 
veleszületett nemes szenvedélyeit is ki
fejlesztette. De csak úgy, hogy meg
lopta az alvásnak az idejét. Nappal a 
nevelőkkel, birtokkezelőkkel tárgyalt s 
a titkár üzleti és gazdasági leveleket 
írt, az éj eljöttékor meg a tanácskozá
sok kezdődtek nagy emberbaráti tervek 
fölött s hajnalfelé friss titkára a jóté
konysági ügyeket bonyolította le a Nagy
asszony utasításai szerint.

Budapesten két jótékonysági iroda 
volt idáig. Az egyiket megszámlálhatat
lan milliókkal Hirsch báró tartotta fönn,

a másik meg a Patayné házában műkö
dött. Naponként egy csomó vigasztaló 
levelet mondott tollba a Nagyasszony s 
ugyanannyi borítékot bérelt ki bankók
kal. Ezenkívül voltak állandóan támoga
tott tüdőbeteg családjai, özvegy papnéi, 
szemérmes úri koldusai is.

És csodák-csodája, a Veres Pálné ut
cai ,.vörös szalon" a legelőkelőbb társa
ságok találkozóhelye is volt. Budapesten 
évtizedeken keresztül a legnépszerűbb, 
legismertebb dámák egyike volt Pa- 
layné, Miskolcon azonban koronázatlan 
királynő. Mert Miskolc volt a második 
otthona, vagy szíve szerint talán az első. 
Ide kötötte őt az édes anya által alapí
tott ,,Fillér Egylet", amelyet a Leány- 
árvaházzal bővített ki; a szent Bencdeki 
szőllő, amelynek borházában váratlanul 
víg szüretkor látta meg az első napsu
garat. Van még egy harmadik otthona 
is. a tibai ősi kastély, amelynek parkjá
ban hattyúk úszkálnak s a rózsatők 
szomszédságában a ragyogó piros szín
ben a rózsákkal kelnek versenyre a 
napsugár érlelte almák. Most sáppad- 
tabbak a Jonathán almák, kevesebb a 
napfény, elborult az égbolt a kis ruthén 
falu fölött s a Nagyasszony fázva húzza 
össze kendőjét a vállán az üde föld fa- 
lombok alatt. Az általa épített szép re
formátus templom harangja .sem a régi 
hangon szól. Vagy talán csak úgy tet
szik a Nagyasszonynak, amikor sóhajtva 
gondol György ősére, a Rákóczi fejede
lem „udvari bejárójára".

Nagyszívüségeért soha jutalmat, elis
merést nem kért, nem kapott. Végre is 
a sors a sok elajándékozott aranyáért 
egy halom ezüsttel kárpótolta. Fekete 
fürtjeit cserélte ki ezüst fürtökre. A 
Nagyasszony nehezen törődik bele a 
változásba, mert hiszen a szíve lobban 
még ma is minden szépért, minden jóért. 
A tekintete ragyogó, lelkes ma is s szá
ján is a régi jóságos mosoly ül. És bár 
soha verset nem is írt, az ország egyik 
legelső költője ma is. Minden gondolata 
egy-egy költemény, minden szava rím.

Hatvanadik születésnapján virágos 
kertté varázsolta a miskolci, családi ké
pekkel teleaggatott nagy ebédlő termet 
a szeretet. A rokonság, a tisztelők, az 
iskolák, az egyletek lábai elé szórták a 
fehérrózsákat. De ha mindenkitől, aki
nek felszárította a könnyeit, egy szál 
virágot kapott volna akkor rózsák közé 
temetkezett volna az egész, nemes em
pire ízlésű kis palota is . . .

Nyáry Albert báró.

Daniéhoz
A három egy, s az egy, ha három 
S a szent kilenc ha csoda-szám 
Én azt sem bánom! — Buzgón járom 
Nyomod, amely a mélybe vész.
Üdülnék Virgil bölcs szaván,
Ám megbocsáss, ha úgy találom:
A Poklod szép, de nem egész.

Toriások, kínok szörnyű tára 
És még sincs benn a legvadabb.
Féreg, ha hull a rózsafára,
Rügyek, bimbók mi 1);sz velük?
Mint kínlódnak azok s magad 
Ha már a testet sír bezárja 
És fennmarad a gyermekük.

A gyermek él, Te tétlen nézed
— Mert nyűgöz oszlás, hulla vagy __
Hogy tépi sors a kedvest, szépet 
S hogy bukdácsol a Golgotán,
Segítenél, de nem szabad 
S látod tört fényét bús szemének 
S nem indulhatsz hivó szaván.
Kora halála a szülőnek 
A legnagyobb kín, büntetés.
Törzs elvesztőn új ágak nőnek 
De szenvedése végtelen.
És Poklod kínja mind kevés 
Gyötrődéséhez a szülőnek 
Ha haldoklón szól: „gyermekem!"

Bp. 924.1/18. Hangay Sándor.
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Turáni elemek Egyptom ős vallásában
Irta : Hanyay Sándor. (4)

Világteremtési mondájuk négy 
korszakra tagozódik. Az első kor
szakban Amun szájából kikel a vi
lággolyó, melyre Knef az ősszellem 
mint kígyó csavarodik. Amun nem 
egyébb, mint négy őslény 1, Neith 
az ösanyag, 2. Knef az ősszellem, 
3. Sevek az ősidő és 4. Pascht az 
őstér egysége,

összellem ősanyaggal nemzi 
Phant a teremtő szellemet Phan- 
tól származik Ptah az őstüz, mely
nek hatása folytán az ősanyag két 
részre bomlik: felső részéből alakul 
az égboltozat Pe istennő, alsó ré
széből pedig a föld Anuka istennő. 
Ptah az őstűz egyébként a művé
szetek és az alkotás istenének is 
tekintik. Az őshymnus igy fejezi 
ki: „ö a kezdet atyja, aki a nap 
és hold tojását alkotja.“

A föld azonban még mozdulat
lanul állott a világ közepén s csak 
Etah az őstüz világítja be a min- 
denséget. Nagy idő múlva szület
nek meg ösanyag és a Teremtő 
szellem nászából Ra a Nap és ké
sőbb Joh a hold istene.

östér és Ősidőtől származik 
Sate, a földfölötti tér és Hathor, a 
föladatti tér. A földalatti tér egy
úttal a Napisten lakása, hová nyu
godni száll, miiért is Hathor Nyu
gat istennőjévé válik, aki a kelő 
Napot útjára bocsátja. Sa'e vi
szont Kelet istennőjévé válik, aki 
a kelő Napot útjára bocsátja. A 
hierogliphákon gyakran látjuk 
ábrázolva, amint Bathor a felkelő 
napot karjába zárja, Sate pedig 
kibocsátja.

Ra isten Ha'lhorral nemzi Ehut 
(Dics, Tag) s ezáltal bezáródik a 
primitiv időszámítás, vagy jobban 
mondva, a primitiv idő beosztása.

Itt kapcsolódik az első korszak 
a második korszakba, midőn elő
áll a nyolc nagy belvilági istenség, 
ú. m. 1. Menth vagy Phan, a te
remtő szellem, 2. Ptah, az őstüz, 
j  Re, az égboltozat, 4. Anuke, i 
föld, 5. Re vagy Ra, a Nap, 6. Ioh, 
a Hold, 7. Sate, Kelet, vagy a föld
fölötti világos tér, 8. Hathor, Nyu
gat, vagy a földalatti sötét tér.

Ezen istenek tehát a mindenség 
alkatrészei s mint ilyenek együtt 
születve a világgal, — halhatatla

nok; ellentétben az utánuk kö
vetkező halandó istenekkel.

Most már a föld fölékesitése kö
vetkezett. A Teremtő szellem vég
zi ezt el, midőn díszköpenyét le
teríti, melyre a Nílus volt kihí
mezve. Egyszerre lakhatóvá válik 
ezáltal a föld s a négy ősistenség 
alászáll, hogy megtestesüljön.

Bekövetkezik tehát a harmadik 
korszak, a lakható föld, jobban 
modva Egyptom kialakulása, a 
szent Négység realizálása által, 
mit befejez a nyolc halandó földi 
isten születése.

A legfontosabb mindenesetre a 
Nílus istenítése, mely semmi
esetre sem behozott, hanem helyi 
istenség s tekintve Egyptom viszo
nyait, az annak áradásától, illetve 
apályától függött. Tehát a legfőbb 
jó, magát az életet adó lett a 
Nílus s mint ilyen foglalt helyet a 
nép kcpzeletvilágában. Úgy Knefet, 
a jó szellemet, mint Neithet, az 
ősanyagban foglalt Nunt, az Ős- 
vizet egyesítik benne Nepte vagy 
Okoame név alatt, de mint a világ 
táplálója, Sener To, mint a te
nyészet szaporítója pedig Asteroth 
s mint minden jó kúlforrása, Hapi 
nevet is nyer.

E sokszerüsége, valamint a hoz- 
záfüződő 'különböző legendák miatt 
annyira misztikus lelt a Nílus az 
egyptomiak képzeletében, hogy fo
galma a legfurcsább torzat vál
totta ki mythosukból. A hyerogli- 
phák kövér, lecsüngő női mellek
kel bíró férfiistennek ábrázolják, 
fején lótuszkoszorúval, amint ke
zében növényeket és állatokat tart. 
Legnagyobb temploma Heliopolis- 
ban állott.

A rege úgy mondja: — senki 
sem ismeri forrásait, senki sem 
tudja, honnan jön, mert azt az is
tenek elrejtették s csak a halál ju
talmazza meg a jókat azzal, hogy 
fölfedi előttük a szent titkot.

Régi hymnusuk így jellemzi: 
„Te, az egyedüli, aki önmagát te
remti, nélkül, hogy tudnák, hon
nan jössz."

Az Ősidő is leszálla Nilus hul
lámaiba s innen mint földi idő 
Sevek vagy Seb név alatt kel ki, 
jelezve ezáltal, hogy a Nilus ára

dása három időszakra osztja az 
egyptomi időszámítást.

Végül Pascht az őstér, Rétó gya
nánt a íöldfölölti világrend lesz.

Befejeződvén a négy ősistenség 
megtestesülése, tőlük nyolc földi 
isten származik: 1. Tat vagy Tóth, 
az istenek írnoka és a papi tudo
mányok megalapítója, 2. Chae- 
seph, az írástudományok istennője, 
3. Imetuph és 4. Nehimeu, az or
vosi tudományok nemtői, 5. Nui 
és Taphne, a költészet pártfogói,
7. Pharmathui, kinek jelentőségét 
ma még nem tudják biztosan és ö. 
Tme, az igazság istennője.

Ők nyolcán a négy ősisten földi 
megtestesülésével képezik a máso
dik isteni nemzedéket, kiket tizen- 
kettőknek ismer a mythológia.

A további szaporodás jelzi a 
negyedik korszak beköszöntőt, mi
dőn gygászok, óriások és az első 
félisten uralkodók állnak elő, mint 
Nepte istennői gyermekei, kik kü
lönböző atyáktól származnak. Szel
lemek népesítik be ^hát a földet, 
ám nemsokára Seb, az idő lép fel 
rombolólag. Mindenekelőtt meg
fosztja a nemző erejétől a világ
teremtő szellemet s így megállítja 
a teremtés folytonosságát. Ugyan
akkor elkezdi a létező dolgok 
pusztítását. Az eddigi egyetértés 
ezáltal egyszerre megszűnik s az 
istenek két ellenséges táborra osz
lanak. A görög mythológiából is
mert gygászok harca veszi kezde
tét, mit Okeamos, a Nil istene 
győze le a jó istenek segítségével. 
Hogy pedig a föld megtisztíttassék 
a bűntől, özönvíz lepi el s bezárul 
vele a negyedik korszak.

Ekkor kezdődik az emberi nem 
teremtése, A világteremtő szellem, 
hogy a lázadó isteneket megváltsa, 
emberi testeket formál s azokba 
zárja a bukott lelkeket, akik földi 
életükkel vezekelnek. A jó istenek 
pedig átveszik nevelésüket s mint 
fejedelmek állanak a kialakuló 
társadalmi rend élére. Rőth szerint 
az Osirissel kezdődő uralkodók 
már tulajdonképpen történeti sze
mélyek, kiket csupán a mese déli
bábja emelt istenekké.

A világteremtés mondája innen 
a?. Osiris mondába olvad. Abból

tudjuk meg, hogy Horus az utolsó 
istenkirály s tőle kezdődőleg nyoic 
félisten képezi az átmenetet a tör
ténetírás kezdetéig.

Itt érvényesül a csillagászati be
folyás is, amennyiben a földről 
elköltöző halandó istenek az égi
testekbe teszik át lakhelyüket s 
ezek szerint kapják hyerogliphi- 
kus jegyeiket. Pl. Nepte jegye a 
medve, a Medve-csillag-, Anubisé 
a kutya, az Eb-csillagkép után stb.

Világteremtési mondájuk, ha 
összehasonlítjuk a sumir-babylo- 
nival, néhány theológiai rész le
számításával, teljesen hasonló. A 
hozzá kapcsolódó Osiris-monda 
pedig a sumir Gilgamos-mondá- 
nak variációja, úgyhogy nyugod
tan valhatjuk a sumir hitvilágot 
mythosuk ősének.

De a sumir származáson kívül 
még egész különös és speciálisan 
turáni vonást találunk egyes ré
szeiben, melyek a még ma is léte
ző uraltáji népek képzelmében 
fönnmaradtak s e népek velünk, 
magyarokkal rokonok.

Mindenekelőtt ott van a terem
tés plutónikus felfogása, mely a 
világ kialakulását vulkánikus 
erőkre vezeti vissza s így Ralk, az 
őstüz kapja benne a főszerepet.

Egyetlen nép képzeletvilága őriz 
a tűzről ily nagy horderejű mon
dát: a vogulé, mit Munkácsy Ber- 
nát ,,A szent tűzözön regéje" cím 
alatt jegyzett föl. ,,Numí-Tarom 
most fölment egébe s azután lebo- 
csájtotta a szent tüzözönt. .  . Bár
merre levő hegyi fa, erdei fa föl
destül, mindenestül megsemmi
sül t . . — meséli a vogul száj- 
hagyomány.

A Kalevalából meglátjuk, hogy 
a finnek a Napot nagy tüztömeg- 
nek tartották s a tüzimádás náluk 
a napimádattal együtt járt.
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A letiprott Magyarország
(1849— 1867.)

Haynau.
Irta: Komái István.

(A bécsi udvari titkos levéltár és ma
gyarországi levéltárak anyagának fel- 

használásával.)
X.

A zsidó nép a maga kis számánál fog
va, mely önálló állami életet nem élhet, 
az ökörszemhez is hasonlít, amely a ha
talmas lendületű sasnak szárnyai alá 
bújik, hogy ennek segélyével juthasson 
a magasba, ahol néha, amikor a sas már 
elfáradt, szárnyai alól kisuhan és friss 
erővel — még magasabbra lendül.

Az ökörszemtől nem vehetjük rossz 
néven, ha a sasnál gyengébb repülésü 
és kisebb madárnak szárnyait nem vá
lasztja erre a célra. Az okosság az érvé
nyesülésnek könnyebb és gyorsabban 
célhoz vezető eszközeit keresi. Mert — 
érvényesülni akar.

Az 1848-iki szabadságmozgalmakban 
tehát a zsidók az akkori három legha
talmasabb és legműveltebb nemzet: az 
angol, német és francia körül csoporto
sultak. Ezek közül és kénytelenségből, 
leginkább az angolt szolgálták, de érdek
ből és rokonszenvből is különösen a pro
testáns németség ügyét támogatták. A 
franciák mozgalmait már a legtöbb hátsó 
gondolattal erősítették.

Általában bármennyire érvényesülni 
igyekező és ehez értő és faj a zsidó, min
dig nagyobb őszinteséggel áll az önkor
mányzati tevékenység terén magasabb- 
rendüen kiképzett és nagy, hatalommal 
rendelkező protestáns nemzeteik mellett, 
már csak azért is, mert az erősebb sas
nak szárnyai alatt magasabbra emel- 
kedhetik. Igaz ugyan, hogy az ilyen ha
talmas nemzetek életében kevesebb be
folyást tud szerezni, mint más gyöngébb 
nemzeteknél. De viszont ta n u ln i ezek
től tud, valamint ezeknek szolgálatában 
olyan kisebb és gyöngébb nemzetek kö

rében juthat hatalomhoz, amelyeket 
ezek a nagy nemzetek a lassú elsorvasz
tásra kárhoztattak, hogy romjaikon 
azután tovább terjeszkedhessenek — a 
pionnierok segélyével.

A három nagy nemzet közül már abban 
az időben is — Napóleon bukásától 
számítva — az angol volt leghatalma
sabb. A zsidók is itt éltek legkisebb 
számban többnyire alacsony sorsban. 
Magas állásra is csak nehány kikeresz
telkedett és az angol nemzeti életbe tel
jesen beolvadt zsidó juthatott. Az an
golok éppen ezért a zsidó befolyás ve
szedelmétől semmit sem tarthattak. Az 
angoloknak — amint ma is — akkor se 
volt szándékuk Európában telepesek út
ján terjeszkedni, ők a nem civilizált vi
lág egyrészét akarták meghódítani. — 
Európában a zsidók és kikeresztelkedet- 
tek befolyásosabb tagjait inkább csak a 
szabadkőmívességben, a sajtó és pénz
világ terén igyekeztek a maguk szellemi 
irányításának érdekében kihasználni.

Más volt a helyzet Németországban 
és általában azokban az államokban és 
tartományokban, ahol a németek na
gyobb számmal éltek és egészben vagy 
részben az állami és nemzeti életre 
döntő, vagv legalább is jelentős befolyást 
gyakoroltak, mint Ausztriában, Magyar- 
országon, a régi Lengyelországban.

Németországnak csak nagyobb tarto
mányi fővárosaiban éltek jelentékenyebb 
számmal zsidók, legnagyobb számmal 
Berlinben. Hamburgban, a majnai 
Frankfurtban, Lipcsében és Drezdában. 
Ausztriában tömegesebben szerepeltek 
Bécsben és Prágában, Magyarországon 
nedig Pesten, Pozsonyban és Sopronban. 
Ezenkívül a felosztott Lengyelországban 
különösen Varsóban, kisebb számban 
Posenban és Lembergben. Ezeken a nem 
Németországhoz tartozó, de a német 
kultúra több-kevesebb befolyása alatt 
álló területeken már ekkor mindegy 
4—5 milliónvi főből állott a zsidók sza
rna, amíg Németországban legfel iebb 

ugyanannyi tízezer. E katolikus jellegű 
országok területén tehát a népesség ará
nya szerint 30—40-szeresen nagyobb 
számban terjeszkedtek el a zsidók, mint 
magában Németországban, amelynek 
részben kultúr-szuggesztiója alatt állot
tak E területeken is aránytalanul na
gyobb számban éltek csehek, lengyelek, 
rusznyáikok és tótok, tehát a szlávok 
között, valamint a magyar-lakta vidéke
ken, mint a németek között. Mert hiszen

Ausztriában és Magyarországban az 
osztrák császári hatalom támogatta né
met elemek kultúrális és gazdasági fölé
nyével, faji öntudatával szemben az ér
vényesülésnek kevesebb eszköze állt 
rendelkezésükre, mint az elnyomott és 
éppen ezért alacsonyabb kultúrában, 
mostohább gazdasági viszonyok között 
vergődő népek soraiban.

A szlávok és magyarok-lakta terüle
teken élő zsidók már József császár ger- 
manizáló törekvései óta a német kultú
rának voltak öntudatos és öntudatlan 
eszközei, Ausztriában, Magyarországon 
és Lengyelországban a fejlett német 
ipar és német kereskedelem révén a na
gyobb városokban a német nyelv vált 
nemzetközi nyelvvé. A zsidók is ezt a 
nemzetközi nyelvet használták a keres
kedelemben.

József császár már bizonyos szabadal
makat, állandó letelepülési engedélyeket 
adott a zsidóknak annak ellenében, 
hogy német nevet vettek fel, németül be
széltek és hiteleikkel az államot, a né
met kereskedőket támogatták. Németor
szágban már a 19. század elején a zsidók 
több polgári joggal rendelkeztek, mint 
Magyarországon.

Németország vezető tényezői és a zsi
dók között legalábbis bizonyos lelki és 
érdekközösség állott fenn abban a te
kintetben. hogy n zsidók a német törek
véseket Kelet felé támogatták, vagy leg
alábbis nem szegültek ellene.

A forradalmi mozgalmakban tehát a 
Protestáns németségnek érdekében ál
lott, hogy elsősorban ezeken a katolikus 
jellegű, szlávok és magvarok-lakta terü
leteken a zsidók egyenlő polgári jogok
hoz jussanak, hogy így nagyobb arányok
ban törhessenek előre e népek között és 
így nagyobb arányokban legyenek hor
dozói a német civilizációnak.

Franciaországban ismét más volt a 
helvzet. Ttt aránylag csak kis számmal 
voltak többen a zsidók, mint Angliában, 
tehát itt is jóval kevesebben, mint Euró
pának a "émet fai befolyása alatt levő 
Keleten. De azért Párizsban' már a 40-es 
években a félmilliónyi lakosság közül 
20.000 volt a zsidó.

(Folytatjuk.)
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A. keleti kérdés
magyar»lörök irányadásai

Irta : D'-. Dömötör Mihály, v. belügyminiszter, a Magyar-török társaság ügyv. elnöke.

így történt, hogy Poincaré szerb
orosz szövetség közlése alkalmá
val Izvolski elölt meglepetésének 
adott kifejezést, majd ápril 8-án 
Izvolski elölt kijelentette, hogy ez 
a megállapodás főleg Ausztria-Mn- 
gyarországra való tekintettel neki 
gondot okoz, mert attól tart, hogy 
ez a nagyhatalom az ilyenfajta szö
vetkezésben érdekei veszélyezteté
sét fogja látni. „Leginkább az 
nyugtalanít — sürgönyzi Poincarré 
még aznap a pélervári köveinek, 
— hogy Oroszország ezeket a bal
kán tárgyalásokat tudtunk nélkül 
folytatta s most befejezett lények 
elé állít. Franciaország ilyesmit 
sohasem tett. Jogunk van hasonló 
figyelemre. Figyelmeztesse Sasa- 
now urat, hogy a postnioni értesí
tésekkel nem érhetjük be." Orosz
országnak azt az ajánlatát, hogy 
Ausztria-Magyarország kezdemé
nyezéseit gondos figyelemmel kí
sérjék, Poincarré csak azzal a fel
tétellel fogadja el, hogy tessék a 
balkáni államok cselszövései fö
lött époly gondosan őrködni, mert 
ezeknek az államoknak az izgága- 
sága Ausztria-Magyarország ellen- 
rendszabályait válthatná ki. Poin- 
carré augusztus közepén Oroszoi- 
szágba utazott s felhasználta ezt 
az alkalmat, hogy a balkán szövet
ségi szerződések szószerinti szöve
gét megismerje. Mikor Sasanow 
orosz külügyminiszter a bolgar- 
szerb szerződést neki felolvasta, 
rögtön rámutatott ennek a szövet
ségnek nyugtalanító jellegére. „Ez 
a szerződés — mondd — nemcsak 
a Törökország, hanem az Ausztria 
elleni háború csíráját rejti magá
ban . . .  és nem felel meg azoknak 
a közléseknek, melyeket nekem 
róla tettek . . .  ez valóságos hábo
rús megállapodás, mely nemcsak a 
szerbek és bolgárok részéről árul 
el veszedelmes hátsó gondolato
kat . . ." Sasanov titkos feljegyzé
seiből tudjuk, hogy ugyanekkor 
„Poincarré szükségesnek látta 
hangsúlyozni, hogy a francia köz
vélemény a köztársaság kormányá
nak nem fogja megengedni, hogy 
tiszten balkáni kérdések miatt 
fegyverhez nyúljon."

Mindenről zonban Becsben ntui 
tudtak semmit. Azt, amit Kossuth 
Lajos lángelméje hairminc évvel 
korábban meglátott, a bécsi BaH- 
platz cseh-sváb mestizzei még ak
kor sem vették észre, amikor az 
már bekövetkezett. A látni nem 
tudás tekintetében a Ballplatz új 
főnöke minden elődjét felülmúlta. 
Valóban a sülyedő államok ha
nyatló rendszerének méltó ter
méke volt Aehrenthal utódja: 
Barchtold Lipót gróf közös kül
ügyminiszter. Berchtold Lipótnak 
inár hivatalba lépése napján tud
nia kellett volna, hogy a császári 
diplomáciai hírszolgálata főleg a 
balkán ügyek tekintetében meg- 
bízha * tlan, hogy a monarchia kö
vetei a Balkánon elzárkóznak az

ottani társadalomtól s gőgös e«- 
zárkózottságban élve komoly te
vékenység helyett gondtalan szó
rakozással töltik idejüket. így azu
tán sem ezeknek, sem miniszterük
nek fogalmuk sem volt, hogy a 
Balkánon mi íjörténik. Pedig ha 
Bcrchtoldnak tudomása leit volna 
a balkán szövetség létezéséről, s 
Oroszország szerepéről annak lét
rehozása körül, ha csak sejtette 
volna, hogy a szövetségi szerződés 
szerint Bulgária kötelezte magát 
arra, hogy Szerbiát Ausztria-Ma- 
gyarországgal szemben fele had
erejével támogatja, akkor aligha je- 
cnllentette volna ki 1912 szeptem
ber 24-én tartott delogációs beszé
dében a következőket: ,,Az orosz 
kormány akárcsak mi, komolyan 
törekszik a béke fentartására . . . 
A diplomácia őrt áll, hogy fenye
gető veszedelmeket elhárítson és 
hogy a balkán égés veszedelmet 
csírájában elfojtsa." Képzelhető 
mily mulatságos látvány volt a be
avatott államok kormányai szemű
ben az a külügyminiszter, aki S a 

ját szavaival árulja el, hogy sejtel
me sincs arról, hogy a Balkánon 
micsoda vihar van felvonulóban, 
még pedig épen a feldícsért oro.->z 
diplomácia jóvoltából. Ahelyzet 
komikumát még növelte, hogy a 
háborút kezdő Balkán államok az 
orosz pártfogás jelszavával indul
tak hadba, amely pártfogás nem 
volt puszta jelszó, hanem komoly 
és fenyegető valóság, mert Orosz
ország a háború kitörésével leve
tette az álarcot és Lengyelország
ban „próba mozgósítást" tartott. 
Noha a balkán szövetség híre b e
járta a világsajtót, noha a balkán 
államok küszöbön álló mozgósítá
sáról is jelentek mag közlemények, 
Berchtold úgyszólván az első ágyú
lövésig sötétségben tapogatódzoll, 
mert a bolgár mozgósítás napján 
szeptember 30-án a bécsi „Zeit" 
főszerkesztője előtt úgy nyilatko
zott, hogy a balkán szövetségről 
szóló „híreszteléseik" túlzottak, az 
pedig ki van zárva, hogy Török
országot, melynek szerinte másról 
millió katonája van, meg mernék 
támadni.

Mikor azután a balkán államok 
hadüzenete 1912 október havában 
bekövetkezett, a Ballplatz diplo
matái tétlen szemlélői voltak a ro
hanó eseményeknek. A gondolat- 
szegénységükben vég'e úrrá fa
nyalodtak, hogy az ellenfelek gon
dolatát sajátították ki s magúkévá 
tették a nyugati hatalmak által 
ajánlott s a statusquo ante fen- 
tartását hangoztató álláspontot, 
Berchtold nem is sejtette, hogy ez 
a gondolat Sassanow és Izvolski 
által kieszelt orosz csapda volt, 
mely egyrészt a ballkán államok 
cselekvési szabadságát akarta biz
tosítani, másrészt arra lett vohia 
jó, hogy a törökök győzelme ese
tén, mint a múltban oly sokszor, 
most is a támadó balkán államok

tól a vesztett háború következőié, 
nyeinek viselését elhárítsa. 
Amint azonban a balkán államok 
győzelme biztosítottnak létezett, 
Oroszország nyomban levetette az 
álarcot kijelentvén, hogy a győzők
nek hódításaikat meg kell tarta- 
niok. A Ballplatzon végül mégis 
megszületett egy ötlet, amely nem 
az ellenségtől származott: a moz
gósítás, még pedig az annexiós 
mozgósítástól eltérően most már 
nemcsak délfelé, hanem északke
leti irányban is. Eredeti ugyan ez 
az ötlet sem volt, mert azt a csá
szári 'katonai körök eszelték ki, 
de annál költségesebb volt s 
mérhetetlen szenvedést okozott n 
belhívott tartalékos katonák száz
ezreinek. Ennél a mozgósításnál 
haszontalanabb célra még a célta
lan pazarlásnak ebben az álam- 
alakulatában sem ritkán vettek 
igénybe a polgárság áldozatkész
ségét, mert ez a mozgósítás üres 
kardcsörletés volt csupán és mit 
sem változtatott a monarchia tel
jes kudarcán, mert Berchloldnak 
nem sikerült a monarchia kidoba- 
lását a Balkánról megakadályoz
nia, ellenben sikerült a bukaresti 
béke revíziójának hiábavaló eről
tetésével Romániát is ellenünk Va
dítani.

Berchtold vakságánál csak a 
császári katonai körök lelkiisme• 
retlensége és indulatlansága volt 
nagyobb. Ezek a szokott nagyké
pűséggel kijelentették, hogy Tö
rökország győzelme biztos. Bercli- 
told megfeledkezve arról, hogy 
ezek a császári katonai körök az 
orosz-japán háborúban már egy
szer felsültek, bízott az egyenruhás 
szakértők véloményében s tétlen 
szemlélője maradt a háborúnak, 
amelynek következményeit csak 
akkor vette észre, amikor azok 
már bekövetkeztek. Hasztalan, 
mert elkésett volt már ezután az 
előbbi állapot helyreáll.lására irá- 
nyúló törekvés s így a mozgósítás 
csak céltalan eröpazarlás volt, va
lamint hiábavaló volt az albán 
kaland és Berchtold minden egyéb 
erőködése, mert azzal csak szá
nalmas kudarcai számát szaporí
totta.

Ámde Berclhtoid nem nyugodott 
és a hiúságában sértett ember ma
kacsságával a szövetséges balkán 
államok összeveszéét a közö szák- 
mányon arra használta fel, hogy a 
bolgárokat a felmerült érdekellen
tétek háborús elintézésére biztas
sa. Ismét felült az osztrák csá
szári vezéreknek, mely ismét té
vesen a bolgárok győzelmét jósol
gatta. A háborúba könnyelműen 
beugratott bolgárokra Berchtold a 
bukaresti béketárgyalásokon sem 
tudott segíteni és mikor itt sem 
ért célt, hiába állott elő azzal a 
követeléssel, hogy a nagyhatalmak 
változtassák meg a bukaresti bé
két. A nagyhatalmak a hozzájuk 
intézett felebbezést elutasítottak

s Eduard Grey angol külügyminisz
ter a konok perlekedőnek még azt 
js tudomására adta, hogy a revízió 
csak háború útján érhető el. Fi
nom figyelmeztetés volt ez a Ball
platz számára, hogy jó lesz mar 
végre leszerelni azt a mozgósított 
hadsereget ott lent Boszniában. 
Ezt a rendreutasítást betetőzte az 
az erkölcsi hátbüntetéis, mely a 
Ballplatzot a szövetséges Némel- 
orszg részéről érte. Vilmos csá
szár ebben a kérdésben nemcsak 
hogy cserben hagyta szövetsége
sét, hanem elég tapintatlan volt, 
hogy kormányával közzététesse a 
román királlyal lefolytatott távirat
váltását, melyben Cord értesíti 
Vilmost, ‘hogy „a békekötés bizto
sítva van, mely hála Neked vég
leges marad," melyre Vilmos csá
szár egy fellengző hangú távirat
tal válasozlt, melyben többi között 
az is foglaltatik, hogy: „Örülök a 
békét célzó közös együttműködé
sünknek.“

A bukaresti békével lezáródott 
annak a nagy drámámak, mely felé 
közeledünk a második felvonása. 
De a végzet már útban volt. A 
Balkánon a tekintélyének utolsó 
foszlányait is elvesztett monar
chiát immár megnövekedett ellen
séges államok vasgyürüje vette 
körül. Oroszország most már csak 
az alkalomra várt, hogy amazok 
segítségével az osztrák magyar 
monarchiát összeroppantsa. A Ball
platz ma a kardcsörtető osztrák 
háborús kamariillának és a berlini 
háborús köröknek köszönhető, 
hogy a legalkalmatlanabb időben 
a legkedvezőtlenebb külpolitikai 
helyzetben a könnyelműen és lel
kiismeretlenül felidézett háború- 
csinálással két év múlva a végzet 
beteljesedett.

Ezt ugyan Oroszországban más
ként képzelték, mert Oroszország 
a bolsevizmus posványába sülyedl, 
míg a „beteg ember" hála a turáni 
népek hatalmas Istenének egész
ségesebb, mint valaha. Önzetlen, 
jellemes és nagytehetségü török 
hazaíiak vezetése mellett a nemes 
török nemzet hozzáfogott a nem
zeti megizmosodás nagy munkájá
hoz, melynek legfőbb eszközét az 
öncélú s minden idegen befolyástól 
ment hamisítatlanul nemzeti irány
ban és kormányzatban ismerte fel.

Bár adná a Mindenható, hogy 
mi iis tanulva a közelmúlt komor 
tapasztalásain felismerjük azt ' az 
igazságot, hogy jobb sorsainak a 
kovácsa csak öncélú életet élő 
nemzet lehet és felismerve a tö
rök testvérnemzettel való tökéle
tes érdekközösségünket, egymást 
kiegészítve és támogatva felké
szüljünk a nemzet jövőjét bizto
sító nagy feladatokra.
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I.
Ahová elbújtak a nemzeti álmok, ahol lel

kesedve beszélnek magyarok írókról és iroda
lomról, azon a földön szalad lassan, de bi
zonytalanul vonatom, mely megtermelte azt az 
irodalmi csodát, hogy egy magyar írónő négy
ezer példányos regénykiadása egy héten belül 
elfogyott. A Királyhágó vízesése alatt vonag
lik el zsúfolt vasúti kocsik kattogó sora. Ara- 
nyosgyéresi asszonyka magyar boldogság csil
logásával szemében hallja, hogy én is író vol
nék . . . Budapestről. A szakaszban mindenKi 
— nem tüntetőén — hanem magától értetődő 
otthonossággal társalog magyarul. Az ajtó mel
letti sarokban oláh tüzérkapitány szunnyad. Vi
selkedése minden prepotenciát nélkülöz. Érzi* 
hogy vendég . . . Ha valaki román impériumban 
vonatra ül, jól teszi, ha előbb végrendelkezik. 
Ha ellátatlan családja van életbiztosítást 
köt. Tehát a társalgás hamar áttolódik a vasúti 
szerencsétlenségek terü'etére. Az aranyosgyércsi 
asszonyka már fotobizmussal ül vonatra, ö  két 
vasúti szerencsétlenséget élt eddig át, mióta 
Erdély Kelethez számít. A mi kocsink legki
válóbb az egész vonaton.. Első-másodosztály. Ki
hajolok az ablakon. A felsővázat bővítő vasle
mez már elvállott, belátni a kocsi gyomrába. 
A ,,priázta“-ban rövid felírás figyelmeztet, hogy 
„defectu" tehát nem használható.

Átmegyek a Il-od osztályba, A szenny 
nyakáig kúszik a szerencsétlen benszülőknek, 
de az ülések jobbak, mert az elsőben két ülés 
már teljesen leroskadt, ideát pedig még csak 
a ruganyok adták át magukat a megsemmisü
lésnek. Kalauzaink, akik itt velünk utaznak — 
magyarok. Valamelyiket félreintem:

— Hiába itt minden jelentés uram. Az Olá
hoknál nem divat a kocsikat évente műhelybe 
küldeni felülvizsgálatra. A magyaroknál leg- 
félreesöbb vicinálison sem tűrnének meg a for
galomban ilyen lerongyolódott járművet. A ten
gelytörés, hőnfutás itt mindennapos, tényleg 
megfigyeltem, egészen Bukarestig egyetlen állo
máson sem jöttek a vizsgáló lakatosok, hogy 
zengő 'kalapácsaikkal végigkopogbassák a ko
csikat és a tengelyeket. Mire megy itt a pénz? 
Rengeteg utas van. Minden állomáson találko
zunk zsúfolt tehervo na tóikkal. A CFR ne;n P'a- 
naszkod'hatik, hogy nincsen forgalma? . . .  Egy 
kolozsvári úr az alvó tüzérkapitányra pillant
va aromával felelt: Mikor az Úristen nemze
tekre osztotta az embereket, mindegyik szá
mára óvó tanácsot adott, melyre különösen 
ügyelnie kell. Az oláh is sorra került. — Hoz
zál fiam egy káposztalevclet, mondta az Úr
isten jóságosán, de minden célzatosság nélkül 
arra, hogy az oláhnak leginkább kecskete- 
nyészlés volt a nemzeti foglalkozása. Elballag 
az oláh és hoz egy szép, nagy káposztaleve- 
let. Az Úristen rá írta nagy, olvasható betűk
kel, hogy; "Ne lopj!" De történt hogy, hogy- 
nem, az oláh elveszítette a káposztalevélre 
írott parancsot. Nagyon megijedt és mekiállott, 
hogy megkeresse. Mire azonban ráakadt; a 
kecskéje már bizony megette a felét. A ká
posztalevélen már csak az a felírás maradt, 
hogy: „lopj"! Hát lássa uram azért lát ön a 
vasút mentén minden talpfarakás, minden sin- 
depé mellett szuronyos szán,tineIliket,

A román világ „Teius"-nál Tövisnél kez

dődik. Innen már fogyni kezd a miagyar szó. 
A túlzsúfolt vonat gyötrelmes éjszakájában 
csak a vasutasok tanakodnak odalkünn ma
gyarul, miként hozzák helyre az oláh karlár- 
sák baklövéseit. Valami csekély jelentőségű 
középállomáson tologatják a vonatot. Kiderül a 
vasutasok beszédjéből, hogy az express két 
utolsó kocsija kisiklik menet vagy jövet. Aki 
itt sietősen utazik, csak autót béreljen. Végre 
áttolatunk a raktárvágányra és onnan nagy 
rázkódó ide-oda vonaglás után nékivágunk az 
éjszakának. A drága szép Brassó fellegvára 
int, mikor elpirul a hamuszínü ég széle. A he
gyek utaznak elibénk. A vonatokon ember, 
ember hátán. A kocsik tetején gyolcsinges, bőr- 
tüszős atyafiak pipálnak. Végignézék a ,,trenu- 
bin" amikor a tömösi szorosban kígyózunk és 
cszembejut a forradalmi idők pesti villamosa. 
A románoknál még aktuálisak a csüngő, em
berfürtök. Be hosszú alagutaklba, hol egyet, 
kettőt lesodor egy meglazult !kö . . .  A vonat 
halad tovább. . . Egy beszarábiai sváb fiatal
ember, aki velünk tart Ploestiig, beszéli, hogy 
náluk még ennyi vonatot sem járatnak, mint 
itt a főútvonalon: Azon a vidékén Beszarábiá- 
nak, hol négy kolóniában közel egymillió ba
jorsváb él, naponta egyetlen vonatpár közle
kedik. Egy oda, egy vissza.

A bustenii királyi kastély pedig kevólyen 
tekint le a havasok aljáról. Sehol sem látom, 
hogy a kiflialaku nyolc milliós Románia Mare- 
Romániává dagadt. Kilenc éve, hogy Sinaiá- 
ban megfordultam. De sehol semmi fejlődés* 
Fürge ipar, építkezés, keletkező kultúra ,,Nou 
este" (nincsen). A pénzek magánzsebekben 
süllyednek el. Egy galaci orvos, aki Petöfi-böl 
idéz és ,,Hazám" című vers el'sősorát mondja 
fel nekem, hogy megcsillanni lássa szemem
ben a magyar öröm lángját, erre a ,,Nou 
este‘‘-re adomával feltel, melyet Erdélyben hal
lott — románoktól.

— A kisvárosi elemi iskolát meglátogatja 
a regátbeli tanfelügyelő. Nyájas, finom úr, aki 
francia udvariassággal bánik még az első ele
mistákkal is . . .  Hányadikba jár kedvesem? 
Kérdi a bukaresti ur. — Ötödikbe! — felel « 
fiú. — A tanfelügyelő odavezeti a földgömibhöz 
és megforgatja előtte. — Mondd csak édes 
fiam, ugyan miért van a sarkokon behorpadva 
a fölldigöm'b? . . .  A gyerek csak ámul, bámul* 
Erősen nézi a glóbust; látja, hogy tényleg be 
van horpadva. Belepirul. A tanító is elsápad; 
az ötödikes háta mögé kerül és odasugja hir
telen: — Mert úgy vettük át a magyaroktól. 
A kérdezett diák most felkapja a fejét és 
bátran szembenéz a tanfelügyelővel': — A föld - 
gömb, a földgömb azért van behorpadva a 
sarkokon, mert úgy vettük át, igenis úgy vet
tük át a magyaroktól. . .  A tanfelügyelő gú
nyosan rábólint és a tanítóra néz; Köszönöm, lám köszönöm . . .  Ebédnél a tanfelügyelő 
egyenesen a pópához, az iskola egyházi fel
ügyelőjéhez fordul; Mondja domnule popa, 
miért van a földgömb behorpadva a sarkokon? 
A pópa zavartan fésül,geti ujjaival őszülő sza- 
kállát, aztán ráförmed a tanítóra: Ezt ön nem 
is jelentette nekem! A faluban van egy elég 
ügyes bádogos mester, saját költségemre meg
csináltatom. Bár bizonyos, hogy úgy vettük át 
n magyaroktól. , ,  Galaci orvosunk mulat leg

jobban azon, hogy sem az iskolamester, sem 
pedig a pópa nem tudta, hogy a föld a sar
kok tájékán bevan mélyedve.

A Kárpátok elmaradnak, vonatunk JneJk.i 
ered az olthéniai síkságnak. Aggódva gondo
lok a kocsink törékeny tengelyére. Chitilla . . .  
Nemsokára Bucarest. . .

. .  . Alacsony csarnoku vidéki állomás. A 
mi Debrecenünk szégyenlené magát miatta. 
Bucarest barna tere pedig szemetjével, pro
vinciális arcával visszariasztja az érkezőt. Autó 
alig áll a téren, de rengeteg kétlovas kocsi. 
Alacsony, legfeljebb egyemeletes házak álldo
gálnak a poros, sepretlen uccán. Kocsim szem
betalálkozik falusi ökörfogatokkal és bocsko- 
ros, bőríűzös, fehérvörös öltönyü lassan lép
kedő parasztokkal. Kelet tarkasága és válil- 
rándíió közönye. Ez az ut pedig minden porával 
és gondozatlanságával, Dimbovicupatak szabá
lyozatlan partjaival szomszédos a király lakó
helyével Cotrocenivel. Ez a Gail'ea Grivici, hol 
na gyhüppe nőkkel gödrökön át robog kocsim, 
mindennap látja a királyt, aki ezen az utón 
autózik ki az uj laktanyába. De tán a király 
nem látja az utat és a palotája környékét. Új
pest, vagy Rákospalota fejedelmi, paradicsom- 
szépségű városkép a Col'ea Grivicihez és Cot- 
roceni környékéhez fogvást. Mária királyné, az 
angol királyteány, korunk legeszesebb diplo
matája, akinek Románia mindent, de mindent 
köszönhet, szintén behunyt szemmel ül tán 
autójában, míg ezen a tájon áthalad. A mt 
budai várpalotánk meseszépségü függőkert
jeivel, a királyi Dunával lába alatt, hatalmas 
méreteivel. Igen, az a rezidencia méltó volna 
ahhoz a királyi asszonyhoz. Az ő európai be
folyásához, mindent legyűrő diplomáciai z s e 
n ijéhez. De nem ez itt. Feltúrt, gidres-gödrös, 
elhagyott tájék, ahová villamos sem vezet. K e
serű iköny izzik a szívemben, ha isteni várunk
ra gondolok, melyet királyoknak emeltünk, kik 
benne sem laktak, alig tettek valamit érettünk* 
Vajon akkor minő palotát emeltetne a miagyar 
nemzet egy olyan királyasszonynak, aki népét 
úrrá tette egy hatalmas területen magasabb 
kultúrájú nemzetekhez tartozók feltett érdem 
és véráldozatok nélkül..  .

II.
Campina közelében hetek óta egy nafta- 

kut ég, mely száz méteres lángoszlopával meg
világítja a vonatok útját és veresre festi az 
éjszakai eget. Bukarest forgatában, mely ha
talmasan lüktet szűk, rongyos kövezetü uccáin, 
néhány boulevardján, mint a conipinai nafta- 
kut, veresre festi az eget, az egyetlen sző 
,,rozboj!“ Roz boj annyit jelent a Balkánne- 
pek egyetemes szótárában, Hogy háború. Fék 
ben maradt épületeket, az uccák Hetes söp- 
retlenségét, a hatalmas lyukakat az aszfalt
ban, mind a háború rovására írják, még ma 
is! De tartsunk sort. Előbb felkerestük régi 
barátunkat, Prof, A. H. urat, aki egy jóhírnevü 
zeneiskola igazgató-tulajdonosa. A szó legszi' 
gorubb értelmében Európát reprezentálja 
itten. Németország főzenciskoláit absolválva 

kezdte pályáját Párisbar., de itt született. A 
zenetechnika irodalmában sem ismeretlen a 
neve. Most fejezett be egy zenetechnikai köny
vet, melyről csillogó szemekkel emlékezik 

meg. A zenetanítás sorában valósággal fórra-
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dalim változásokat okozna ez a — könyv. A 
hatvan'kilenc éves művész élénk, erőteljes 
mozdulatain, elragadó előadásain és csillogó 

szemén nem látszik meg, hogy egész exiszten- 
ciáját teljesen felforgató lépésre szánta cl 
magát. — Seben. Sie Herr Lekeni (az i-t el
nyújtva eljti ki) már torkig vagyok Balkánnal. 
Itt születtem Bukarestben. Kinyitja dolgozószo
bájának erkélyaj'tóját. Elém tárul Bukarest pa
norámája. Egy szélesen elnyújtó zó magyar vi
déki városihoz az Alföldön, talán Békéscsabáihoz 
hasonlítható ez a városkép. Csak valamivel 
több la van benne. Ez az oldala Bukarestnek 
nem elragadó. A Boulevardok a másik olda
lon van nak ._Itt születtem Bukarestben, de
azért úgy kezelnek, mint idegent. Az apám 
lengyelországi felkelő vollt, aki idemenekült. 

Én már itt születtem, de azért ez nem jeleni 
semmit. Romániában kétféle állampolgárt is
mernek: faj-állampolgárt és idegen-állampol

gárt. Az előbbieké minden. A miénk csak a 
kötelességek. De pénzzel ellehet érni mindent. 
Egy külföldi oklevél 'honosítása ötszázezer 
leu, ha az illető egy szót sem tud a nyelvükön. 
A fajállampolgárság elnyeréséhez körülbelül 
háromszázezer leu elégséges volna. De én még 
ennyit sem szereztem a munkámmal. Pedig is
kolámból került ki Helena Alexandrina is . . .  
A kéziratomat elvittem egy kiadóhoz, egy ze
neirodalmi üzletemberhez és kértem, foglal
kozzék a dologgal. Mi sem lenne Önöknél egy
szerűbb, mint odaadni a kéziratot, hogy vala
melyik zeneakadémiai tanárral olvastassa el. 
Romániában ez annyit jelentene, mint az ideá
mat elárulni egy konkurrens Írónak, aki azt 
minden skrupulus nélkül elplagizállja. Termé
szetesen nem adtam oda. A kiadásból nem lett 
semmi. Áprilisban kimentem Parisba. Két hó
napig éltem ott. Hatvan'kilenc éves vagyok, de 
művész és idealista, tehát fiatal. Mikor vissza
tértem, könnyes szemmel kellett látnom azt a 
barbár elmaradottságot, melyben Románia tes. 
ped. Ez a tespedés, tisztátalanság, elhanya
golt ság, mosmár rátelepszik a szép Kolozsvár
ra s a többi erdélyi empériumokra is. Ott is 
kezd kopni, szétesni és lezülleni minden. Na
gyon, nagyon keserűen éreztem annak a frá
zisnak teljes valótlanságát, mely Bukarestet 
kelet Párásának nevezi. Semmi sincs itt Páris- 
ból. Néhány torzvonás, rosszul eltanult szoká
sok. Sok francia könyv felhalmozva a Colea 
Victoricin, a Boulevárdok szűkre szabott né
hány vonala, de minden monumentáli'lás hiány
zik. Nincsen egy középületünk, templomunk, 
mely a legcsekélyebb művészetet reprzentálná. 
Mindegy, beletörődtem Bukarest kisvárosi ar
culatába. De közbejött egy nagyon kínos inci
densem a sigurancával. Azt vettem észre, hogy 
megfigyelés alá vettek. Leveleimet késve és 
felbontva kapom meg. Egy egész tisztes mű
vészi múlt, rengeteg tanítványom rajongó tisz
teletére, egész életem prezstizsére hivatkozva 
felelősségre vontam a siguranca főnökét. Fe
lelet helyett faggatni kezdett. Mit csináltam 
két hónapig Párisban? Kikkel érintkeztem? 
Níncs-e kommunista összeköttetésem. Tehát 
hetven éves koromban Bukarest kideríti ró
lam, hogy kommunista vagyok. Ennék pedig 
az a magyarázata, hogy Románia didergösen 
retteg; fogvacogva fél a bolsevizmustól. Vatfy 
inkább az orosz óriás medvetalpától, melyet 
ha egyszer rátesz Beszarábiára, hát nincs az a 
román hadsereg, amely újra románná teszi a 
beszaralbokat . . .  Nagy merészségbe fogtam. 
Elköltözöm innen Pári'sba. Elmegyek oda. ahol

civilizáció van. Ha idegennek kelj maradnom, 
itt is a szülőföldemen, akkor legyek inkább 
idegen, tekintsenek idegennek a világ fővá
rosában. Párisban félmillió orosz él és közel 
százezer román. Én leszek a százezer és egye
dik. Nagy merészség. Da életem utolsó éveit 
kulturviszonyok között akarom eltölteni. Lehet, 
hogy éhen halok, mint annyi zenész, költő, fes
tő éhen halt már a Párizsanya elapadt emlő
jén. Élesen hajlott orrán dacosan ült a csip
telő. Me rész homlokán az örök ideálist a, az 
emberiséget előrevivő akarata ellenére előre 
noszogató művészzsenik nnartyrglóriáját pillan
tottam meg. Hetven esztendős korában pénzzé 
tesz itt mindent, ahol annyi megannyi énekest, 
ceíliistát és zongoraművészt bocsátott szárnyra. 
Akiknek dedikált fotográfiáival tel isié le van
nak a falak és elköltözik, idegen kézre kerül - 
n't'k pianincja, zongorája, képei és hangjegyei. 
És a távoliban felsugározni láttam Párizst, a 
fény városát, ahol annyi ember, de annyi mű
vész kutatja, keresi az élet maximumát. . .  Egy 
Párizsujongóvail állottam szemben. A leigjna- 
kacsabbul sújtott művész, egy álmodó fejű 
ínankomániákussal, aki életét ott akarja befe
jezni. Tán Bukarestnek is ez a végzete. Ezért 
nem lesz semmi sem belőle, mert a javaener- 
giája arra törekszik, hogy itt hagyja, mert azt 
hiszi, hogy itten beleütközik a nagyok önzésé
be, a tömegek tudatlanságába.

Bár A. H. illusztris profeszor öreg bará
tom leiintően nyilatkozott Bukarestről én egy 
moscali hintáján bekocsiztam a boulevardokat, 
A moscolíik elférfiat'ianított férfi ivadékai egy 
koptoknak nevezeti szektának. A koptok val
lási és vagyoni szabályai ölelkeznek. Ha egy 
családnak több fiú gyermeke van, akkor csak 
az elsőt hagyják meg férfúsága és a birtok él
vezetében, a következő fiúgyermekek arra a 
sorsra jutnak, melyre állítólag Prohászka kon
zulunk Prizrendben jutott. (Megcáfolták ké
sőbbi értesülések. Szerk.) A vékony hangú és 
szőrtejen arcú límoscolik Bukarestbe jönnek és 
felöltik a bircsárok (bérkocsisok) kék bársony 
kaftánját és vörös övét, fejükre turbánszerü 
borétot tesznek, ők Bukarest k ocsisai... El,haj
tattam a római rokonságot szimbolizáló, fairkas 
meUett, melynek bronzszobra egy kicsi téren 
szoptatja Romulust cs Romust. A „híres" bu- 
I: a resti boulevárdok körülbelül a városligeti fa
sor hosszúságának felelnek meg, de annak 
szépsége és tisztasága,, no meg szélessége 
nélkül. A „caleok" (uccák) (Viiktorcéi, Akade- 
miei) pedig szük'ek és rosszul kövezettek.. 
Amely egyedül bámulatra érdemes, azt a hi
hetetlenül élénk forgalomban találjuk meg. Bu. 
ka rest szűk lelt egy nagy ország fővárosának.
A boukivárdokat és uccá'kat álltai’ dóan sűrű 
emberfőm egek lepik cl. Autók és kocsik alig 
tudnak e’őbbrc jutni Rendőrök pedig egys/e. 
rűc.n nincsenek. Minden megy, ahogy tud és 
akar. A véros söprctlensége olyan, mintha he
tek óta sztrájkolnának az uccaseprők. Egyet
lenegyet láttam, a Boultevárduil Braiianun, az 
is üldögélt és csendesen fütyörészett. A bu
karesti benszülöttek és a regátbeliek főbiisz- 
l<eség? a Colea Victorici, a Boulevardok és a 
Clhausseé Kisselev. Egyik délután hat óra tájt. 
mikor a Ohaussée Kísseleveu n bojárok kocsi 
és autókorzója megkezdődik én is ki igyekez
tem a Chausséeba, amelyet a vérmesebb román 
nátriótálk a Bo's de Bou’ogr e-hoz hasonlítanak. 
Talán ez az egy monumentálisán szép lesz a 
keleti Párizsban, gondoltam. Autó és
kocsi van elég itt hat óra tájt. A Buffel de
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Chausseé-ben pedig tele minden asztal. Bosz- 
szúságom azonban tetőpontra 'hágott, mikor a 
híres Chausséen végig kocsiztam. Sajnos, ki 
kell jelentenem, hogy a Stefánia ut is tilta
kozna, d'e a városliget még erőteljesebben, 
ha \alaki őket a Kisselev chausséehez vagy 
a hasonló nevű parkhoz merné hasonlítani. A 
Bois de Baulcgne pedig nagyon messze van. 
Tehát nyugodtan álmodhatják a bukarestiek, 
hogy a Bois roppant fái, gondozott pázsitjai 
között bolyongásaik. Por és elhagyatottság 
jellemzi a gondozatlan hatalmas parkot. A 
Ohaussée igen hosszú és bazalttal' kövezett, 
mint újabban az Andrássy ut. A fasora fiatal 
és egyenes vonala nagyszabású és ha gondo
san öntöznék, ápolnák, lenne is belőle valami. 
A j-ank jellemzés érc nem kell egyebet emlíle. 
nem, mint azt, hogy az elegánsnak mondott 
Buffet de Chauss’ée mellett, afféle bádogház1- 
kóban, melynek tipikus színe Pesten a zöld 
lenne, egy cigánycsalád tartja fenn a tiszta
ságot, rendet. A házikó ütött-kiopott; színe 
nincsen. „Pen'tru Doanna" felírást viisieli. és 

előtte rozoga ágyon cigány asszony bever, pi
pával agyarai között. Tűzhely áll a szabad
ban, Az ember főzi az ebédet, a mamaligát. 
Mindez az elegáns Chassée Kisselev mentén 
látható. Az elautózó bojárok elfordítják a fe
jüket. Minden pénz, ami közcélokra szolgál, 
magánzsebeikbe folyik szét. No és uj kaszár
nyák épülnek. De a katonák rettenetesein el
hanyagoltak. A bakancsuknak nincsen talpa 
sem. Vernescu miniszter ur azonban egy bel
ső berendezésében szokalanu'l lulkszusi áron 
palotát emeltetett a Colea V ictoricin. . .

Bármennyire is erőltetem magamat, 'hogy 
valami dicséretreméltót találjak a román fő
város jellemzésére, nem említhetek egyebet, 
mint a lakosság vendégszerető udvariasságát, 
idegenek iránti előzékenységét. Még valamit. 
Párizsi minta szerint itt is első és második 
osztály van a villamosokon. Az elsőosztály 
tiszta, ragyogó; fonott szailmafotekikben ülve, 
minden zökkenő nélkül simán szalad a bu
karesti villamos. Nincsen semmi fennakadás. 
Első osztályban hat leüt fizetek. Átszálló nin
csen. A második osztály egy leu-Vel olcsóbb. 
Bukarest általában egyharmadával olcsóbb, 
mint Budapest. A Metropolban 'előkelőén meg
ebédelek a francia-német-magyar nyelvű ét
lap után száz leu kiadással, amely harminc- 
hétezer magyar koronát reprezentál. A román 
fővárosban alig találunk élelmiszerüzleteket. 
Közvetlenül a környék táplálja a közvetítő ke
reskedelem majdnem teljes kikapcsolásával. A 
kenyér, hús, tej és gyümölcsárusifó paraztok 
kiáltozása ébreszti az idegent: fehérpapiros 
öltözeteik teszik tipikusan keleti várossá Bu
karestet. Kora reggeltől hangzik az elnyújtott 
kiáltás; Puinc, Puincc; loptu batunt. . .  Hatal
mas ugorká süvegekben hámozott friss diót 
hordanak a Boulcvardokon mezítlábas pa- 
rasztfiuk, fehér öltözetük bocskorban végző
dik. A Garn de Nord szédítő emberforgatagá
ban, óriási sárgarézbutykosból pedig sört méri 
a vándorló árus. Valami elmés szerkezet segé
lyével egy ivópohárba pumpálja a ,,Berc 
f.uthge Bukarest legnagyobb sörgyára gyárl- 
mányát egy leuért. Csillog a korsó vállán, övén 
poharakat tart és fezes bulgárok, erdélyi mó- 
cok, szőke baszarábok nyelik az árpalevcl. 
Csupa szin, tarkaság, por és lárma. Hozzá 
autók, villamosok. Itt érintkezik Nyugat Bal
kán keletével. . .

Legény Elemér.



Vasárnapi levél
Drága királynőm! Drága Asszonyom!
A toliamat már kezemben fogom.
Csak nem tudom miég mit írjak s 'hogyan? 
De írok. önnek azért boldogan!

A kezdet: látom; maris rossz, hibás, 
Köszönni keli! —• Ez nem lehet vitás.
Hát nem baj. Máskor majd jobban tudom. . .  
Kezét csókolom, Drága Asszonyom!

Levél ez csak. N'eim vers. Nem poéma —
Ó súgja meg, hogy mj legyen a téma?
Vagy nem is kell! Hisz mi lehetne más?
Mint 'királynőm előtt a kódolás!

De mégis —- mégis Drága Asszonyom; 
Magomban sokszor-sokszor gondolom:
Mért űzök színes, kába álmokat,
Hogy szivébe vallóban befogad?
Mért lkápráztat sok színes, szép remény:
Hogy valóma vá'l egy könnyes költemény? 
Minek a dal? A sok-sok bókolás;
Ha helyemet már elfoglalta más . . . ?

Pedig megsúgom Önnek Asszonyom:
Hogy én hívtam Önt létre egykoron . . .
Én képzeltem. . .  Én formáltam lágyan —
Es önben öltött testet égi vágyam . . .
Hát volna jussom Önhöz egy kevés;
De juss helyett a jussom — szenvedés!

Ha láz gyötör: ha vágyam földre ver:
Hol a kéz, mely lágyan fölemel?
Hol az ajk, mely suttogja felém;
,,A tied vagyok! És t e . . .  és te — enyém!'* 
Mint nyárestén kis szentjánosbogár,
Egy új fényjelre szívrepesve vár.
Úgy lesem én lelkének templomát 
És szívből jövő csókos mosolyát.

Drága királynőm! Drága Asszonyom!
Ha megkérdezné egyszer vánkosom . . .  
Mesélne önnek csodás titkokat;
Gyönyörbe fullc édes kínokat..  .
Meghallaná felbugó sóhajom;
És érezné vonagló két karom . . .
Érezmé lelkem perzselő hevét —
Míg ajkam százszor suttogja nevét. . .  
Fergeteges vad csókos rohamom — 
ö  kérdezze meig egyszer a vánkosom!

Ó hallgasson meg Drága Asszonyom:
Nem kell a csók, ha az csak szánalom!

Együtt édes a esek, a szenvedés —
Együtt csengjen a/j‘kon a nevetés.
Együtt súgja az ajk: „Ne fé l j. . .  ne fé l j. . . "  
Együtt lobogjon szívben szenvedély!

No most megint egy új sorba fogok;
Amint mélyről magától felbuzog . . .

Ó mért is, mért is nincsen itt velem,
Hogy megsimitná lehajtott fejem?
Ó mért is, mért is fáj úgy itt belül?
Ó mért is, mért is vagyok egyedül?
Az életem ó mért is oly rideg?
Az én szívem hát nem kell senkinek?
Egy férfiszív v o lt .. .  lángoló, egész.
Egy férfitólek: csodás és merész.
Nos, tudja meg; __ a sorsom átkozott — 
Mind céda volt. . .  ki rajtam osztozott.

És im' most önné emelem szemem . . .
— És képzelje! 'ezt komolyan teszem! 
Gyermekesen olykor azt hiszem:
Hogy most is méltó Önre még szívem!

Csak írok-sírok i'tt bután-vakon ..  .
Valaki jaj! beszólt az ablakon:
„Csak szőjj szép hintés, tarka álmokat 
Már készen áll a boldogságfogat. . .
De ülésén egy másik férfi ül —
Te járj tovább is busán egyed ül...
Ja j, mi szorítja úgy a torkomat?
Nem írhatok . .  . egy kis kéz fojtogat. . .
És 'két könnycsepp a lehunyt két szemen; 
Tanúságot tenni megjelen . ..
. . . Sikolyom a lelkemben reked . .
És csókolom a fojtó kis kezet —

Isten Önnel, ó Drága Asszonyom:
Nem kell a csók, ha az csak — szánalom!

Szegedy László.

Ha megunom
Ha megunom majd a csevegést 
És gyorsvizű, csacska patakból,
Szelíd hullám, csöndes folyóvá válók;
— Hogy ne laposodjam sekélyes, 
Hinárátszőtte, nyugalmas tóvá —
Érdektelen, itangy nyugalomra 
Mielőtt kárhoznom kellene —
Keresek majd s lelek egy rést, titkos hasadé kot, 
Melyen át szemelől tűnve hirtelen itthagyom 
E vfghangu világot, s lejutok ismét oda, 
Honnan ered szívem hő lángja s szavam ereje: 
A mélybe, hol a víz a tűzzel sohascszünön, 
Zuhogva, döngve táncol és egyesül.

Csizmazia Oga.

Vissza jössz-e ?
— Lelki vízió. —

Tudom: széjjel téptem minden régi szálat; 
Tudom; porbavontam egy repülő szárnyat; - 
Tudom: megsebeztem egy kristályos lelket; 
Tudom; mindhiába esdeklek k eg yelm et... 
Tudom: iszonyú lesz az én vezeklésem: 
Tudóim; élve néztem végig tem etésem !...

Hallod-e ott távol: mit zokog a lelkem? 
Hallod-e mit némán utánad üzentem? 
Hallod-e a nótám? Benne sír a sorsom; 
Égő bánatomat könnyeimmel oltom.
A le hallgatásod sorsom koporsója:
Ébredj fel, erezz fel szívem nagy alvója!

Merre száll a lelkied? Hol dobog a szíved? 
Lelhetsz uj mosolyra: én vagyok csak híved! 
Életem nyitott könyv; lelkem nyitott ablak. 
Merre keresselek? Merre találhatlak?
Kit úgy visszasírunk; mért várat magára? 
Reszketve clsápad reményem sugara.

Nem tudott, nem is tud senki úgy szereim . 
Eljösz-'e még egyszer engem megölelni? 
Leszel-e még foglya két fehér karomnak: 
Eljössz-e ha hívlak; újra királyomnak?
— Addig-addig hívlak: addig-addig várlaki 
Vége lesz szívemben a perzselő nyárnak . . .

B. G.

Ki ez?
Nincs a szívében mélyebb érzelem. 
Lelkében tartós érzés nem tereli.
Remek szobor; de belől holt anyag.
Drága hangszer: de némán hallgatag.
Sima felszín, mit vihar nem kavar;
Ma is, holnap is, mindig mása akar.
Sorsa igyhát előre adva van:
Ma és holnap: mindig boldogtalan. sz.—1.—

Bolygók
Bolygó a Föld, a Nap körül forog.
Mint egy bánatos éjjeli bogár,
A ködlakarta égi sátorok 
Között a Föld sötéten szálldogál.

Az ember is bolygó: a néma sír 
Bolygója. A sugárban hontalan 
Szemléli a tartományok kinyílt 
Rózsáit és letűnik nyomtalan.

Oh mennyi bolygó van! Tolonganak 
Egymáson át vadul, míg nesztelen 
A hegyeken túl áldozik a Nap 
S az éj komor fejfája megjelen.

Gulyás Pál.
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A magyar rendőrség történetéből
Irta: Laky Imre.

A rendőrök magyarországi őseire, a 
prisdaldusokra vonatkozólag érdekes 
adatokat szolgáltat Osváth Pál „Pati- 
durkorom em lékei" című munkája.

A régi korból, közbiztonsági állapo
tokról csak a XlII-ik század elejéről a 
Váradi Rcgestrumba találunk adatokat. 
Ez emlékek szerint a latin nyelvet hasz
nált íróink által Pristaldusoknak neve
zett köztisztviselőink voltak a bünnyo- 
mozásokkal és a tettesek előállításával 
megbízva, kik e hivatásukat a várnépek 
segélyével végezték.

A honfoglalás után a meghódolt 
nép és a felkelésekor legyőzött magya
rokból lett jobbágyság felett a nemzet
ségfők bíráskodtak, midőn pedig a nem
zetségek által közösen bírt földek je
lentős része egyházi célokra és a ke
reszténység védőinek eladományoztat- 

tak, e jog a földesurakra szállott át. 
Ezután megoszlott a hatalom, mert a 
XII. század elején az egyházi, majd a 
világi hatóságok is ítélkeztek, úgy a ne
mesek, mint a jobbágyság fontosabb 

ügyeiben, úgy azonban, hogy némely ha
talmasok saját jobbágyaik felett pallos, 
azaz kivégeztetési joggal bírtak.

Az Árpádházból való királyaink, 
ahol jelenlétük inkább szükségeltetett, 
nyílt mezőn, szabad ég alatt a főispá
nokkal és Pristaldusokkal gyűléseket 
tartottak és a közügyeken kívül a ne- 
imesség ügyeiben ítélkeztek. IV. Béla 
alatt, 1245-ben jön elő először a szolga- 
biró neve. Ezután Kálmán királyunk 
egyik törvénye már azt rendeli, hogy a 
királyi vagy nádori törvényszékeken két 
nemes bírónak mindig jelen kell lenni, 
mit 1291-ben Ill-ik András törvénye 
akként módosít, hogy mikor a nádor a 
megyékben megjelenik, mindig vele le
gyen a főispán és négy szolgabiró. Erre 
következett az 1298, évi 32-ik törvény
cikk, mely azt rendeli, hogy a nádor 
nyílt mezőn, szabad ég alatt, évenkini 
legalább is három törvényszéket tart
son és ha a nádor nem ítélhetne minden 
ügyben, Ítéljenek a megyei bírák. Ró
bert Károly alatt megyénkint már nyolc 
esküdtről var* emlékezet, de ezek csak 
I Ferdinánd alatt lettek rendszeresít
ve. (Ladányi: Alkotmány Tört. 32., 37., 
38. és 51. lap.)

Amint az egyházi bírákat világiak 
váltották fel, a Pristaldusok teendőit a 
várparancsnokok, majd a szolgabirák 
vették át.

Ez időből emléke maradt, hogy a 
hatóságok a ,,poroszló" névvel nevezett 
rendőrszolgákkal rendelkeztek. Ezekről 
a Pallas Lexikon XlV-ik kötete 121. la
pon azt mondja ki, hogy a poroszló ná
lunk törvényszolga volt, ki a hatóság 
által kijelölt egyént elfogta. Némely ál
lamban a poroszló katonailag szervezett 
rendőrcsapat tagjai voltak.

Még ekkor a szolgabirák hatásköre 
a helyi viszonyokhoz képest változó 

volt.
így Biharban a XV, és XVI-ik szá

zadban Belényes vidékén a korona ál
tal az egyháznak adományozott őserdő- 
ségekbe telepített oláhok is ily kivéte
les helyzetűek voltak. Ezek 1480-ban 
uruk, a váradi püspöktől oly önállósá
got nyerlek, hogy csak a saját maguk 
állal választott tizenkéttagú biráik ál
tal voltak elitélhetők, de fogsággal, em
berölés, paráznaság, pénzhamisítás ese
tén is, csak akkor sujtattak, ha a rájuk 
mért birság vagyonukból ki nem telt.

E korból való emlékeink szerint a 
felségsértés kivételével más polgárok 
fcem vettettek fogságra, ha az általuk 
sértett felekkel kiegyezkedtek és a rá
juk rótt bírságot kifizették. így midőn 
1499-ben Bajony István és János bihari 
nagybirtokosok Oháti János rokonukat 
megölték, e tettük miatt csak a halott 
hozzátartozóival egyezkedtek ki.

Bíráskodtak később a törökök is. 
Érdekes ezen bíráskodásuk közül ez; 
Kábái Márton n-ürögdi ev. ref. lelkész 
a váradi pasa Cselib nevű tolmácsától 
kölcsönözött pénzzel megszökött s 
emiatt a pasa az ezen kölcsönről tudo
mással nem bírt Nógrády Mátyás n-ba- 
jomi és Zsávanyi János váradi lelkésze
ket hurcoltatta fogságba. Ezen 370 tal
lérra csigázott követelést a rab lelké
szek kénytelenségből ki is fizették, de 
később e terhet a Margittán 1681-ben 
január 18-án tartott gyűlésen az espe- 
rcsségek maguk közt felosztották.

A törököknek hasonló volt rendör- 
ködésük is, mely körülbelül abból ál
lott, hogy ha valamely határon erősza
kosan kimúlt holttest találtatott és a 
falu a bűnöst meg nem nevezte, az eset
ben a falu összes lakossága megbírságol
hatott.

A várparancsnokokat rendőri teen
dőkben találjuk a fejedelmek korá

ban is.
Emlékük maradt a fejedelmek ko

rából a darabantoknak, mint renőrök- 
nek, kik a hadjáratokban portyázó szol
gálatot teljesítettek. Kitüntették magu
kat a darabontok 1590-ben, mikor a ta
tárok által Izsáka vidékéről elrabolt 
jobbágyokat, az általuk utolért rablók
tól kiszabadították.

E korban a nagyobb birtokosok a 
törökök által lakóhelyeikről elűzött kó
borlók ellen várkastélyokat építettek é's 
azokat állandóan őriztették. Ilyen kas
télyaik voltak Biharban, K. Marján a 
Bocskayaknak, Zsákán a Géchyeknek. 

Egy ily kastély emléke fenlmaradt a 
furtai határkastélyrét-dülő elnevezésé
ben. E kastélyok őrizetére a ‘szabad 

gyalogos hajdúk alkalmaztattak, 
kik a török kiverés után a megyékben 
börtönőrök, a városokban pedig csend
őrök lettek. Voltak lovashajduk is, 
kik a megyékben az akkor még kezdet
leges postaszolgálatot végezték.

A török-tatár rablók ellen, Bihar 
és Szabolcsban, a hajdúk csaknem min
den község végén földvárakat építettek, 
némely helyen pedig a síkság népe

templomait akként használta védekezési 
helyül, hogy lőrésekkel ellátott tégla
fallal kerítette körül. Lőrések voltak a 
tornyokban is, melyekben a harangozok, 
a falvak körül pedig a lovasőrök figyel
ték a rablókat, kiket ha észrevették, a 
harang vészjelére, a nép apraja-nagyja 
a templomba menekült s onnan véde
kezett. így menekült 1659-ben Derecs
ke lakossága a templomába, hol a rab
lók a templomot rájuk gyújtották s 

akik meg nem égtek, azokat leöldösték. 
E községből csak azok maradtak meg, 
kik egy közeli nádasba rejtőztek. E ná
das lste|n-akla néven maradt az utó
dokra. A lőréses templomkerítések 
közül a múlt század közepéig volt még 
látható. (Bihar, Sárréti járás leírásá
ból.)

E szomorú időszakban mintegy 
kénytelenségből 1620 táján állott elő a 
„Paraszt vármegye" néven nevezett 
rendőrségünk, mely a nép élete és va
gyona felett őrködött, de némely ese
teikben bíráskodott is. Ennek tisztjeit, 
évenkint az alispán a parasztok által 
ajánlott négy vagyonos és bátor férfi 
közül nevezte ki. Felesketésük után a 
megye utasítása szerint végezték teen
dőiket. E testület élén a kapitány ál
lott, ki a hadnagyokkal és mindenik fa
luból egy-egy tizedessel működött. Né
mely nagyközségben tizedes néven ma
radtak vissza a tűzrendőri felügyelők. 
Biharban e rendőrség csak 1660. után 
állíttatott fel, de fennállott a kuruevi- 
lág után is. Pest vármegyében még 
1743-ban is van nyoma. A Nemzeti Mü- 
zeumban egy pecsétjükön süveges, ala- 
bárdos vágtató lovas van.

A paraszt vármegye legénységét 
armams-oknak hívták. Ezektől örököl
ték az ármás nevet azok a ma is fokost 
viselő községi cselédjeink, kik a bakte
rekkel a kisbiró vezetése alatt a községi 
elöljárók által az engedetlenek ellen és 
végrehajtásokra használtattak. A bakte
reknek főfoglalkozásuk éjjeli őrség volt. 
A nevük II. József korából maradt 

vissza.
A pandúr névvel elsőbben csak 

1741-ben akkor találkozunk, midőn a 
Mária Terézia királyné korában folyt 
harcokban portyázó (guerilla) szolgá
latra egy pandúr-ezred állíttatott fel. 
Ezen ezred az 53-ik ezredbe olvaszta- 
tott be. Ezekről maradt a pandúr elne
vezés, mit a vármegyék Perzekutorra 
változtattak.

Régi iratokban a csendbiz>os, per- 
zekutor, Comissáriusnak van írva és sok 
vidéken a csendbiztost az utolsó időkig 
komiszáriusnak, a pandúrokat pedig 
Perzekutoroknak hívták.
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Rovatvezető : F a t a k y  t í c l a  :

Lapunk legutóbbi számában is megírtuk, 
ihogy grafológus munkatársunk milyen felté
teleik mellett válaszol olvasóinknak, mégis na
gyon sóik hibás levél érkezett, melyekre meg
nyugtató választ adni nem képes. Már pedig 
Ielkiiilsime rétién ség volna egy hibás levél foly
tán esetleg rossz 'analízist adni.

Ismételten közöljük tehát, Ihogy vizsgá
latra ne ceruzával és ne két sort küldjenek, 
hanem vonalozatlan papirosra, tintával írott 
teljes levelet. Nem szépen kell írni, ihanem 
természetesen, mert az u. n. szép-irás nem sok 
jót mutat, hanem inkább azt, hogy az illető 
a külsőségekre többet ad, mint a tartalomra. 
Tudósok, írók, bizony nem írnak valami szé
pen.

A cél pedig az, hogy az analízis pontos 
legyen, ezt pedig csakis egy természetesen 
megírt levélből lehet megállapítani. Azonkí
vül kérjük, hogy necsak a szelvényt tessék 
beküldeni, hanem vagy a szelvényen, vagy a 
levélben a jeligét iis megírni, mert a válaszo
kat teljes diszkr éti óval közülijük, senkit sem 
akarunk nevének kiírásával1 esetleg kellemet
len helyzetbe hozni. A grefologi/ai miként 
az orvosi — titoktartás kötelező.

Teljjes őszinteséggel kérjük megírni kí
vánságaikat is, hogy miilyen szempontból vizs
gáljuk meig .az Írást, mert a lapban nincsen 
terünk hosszasabb válaszra.

Akik pedig külön levélben óhajtanak rész
letes jelliemraíjzot, ezeknek a 25.000 K. értékű 
bélyeg beküldése ellenében az adott címre 
küldjük el a választ, vagy jelige alatt szer
kesztőségünkben is átvehető.

Olvasóink türelmét kell kérnünk még, de 
oly sok levél érkezik naponta hozzánk, hogy 
azonnal niem tudunk rá felelni, azonban min
den levélre feltétlenül válaszolunk, de csoji a 
beérkezés sorrendijében. A külön levelek ter
mészetesen kivételt képeznek.

Az időrend szerint beérkezett (levelekre 
grafológiai munkatársunk a következő ij ellem- 
zést adta:

K. Albert Pacsa* Kérem szíveskedjék Je
ligét írni!

Daru: Fiatal leány írásai, kinek sejtések 
alkotják még csak a lelki világát. Az alap — 
a természete — jó, szívvel, érzessél teli, 
azonban van egy nagyon rossz tulajdonsága 
is, melyet nemi szabad hogy ily fiatalon meg
erősödni hagyjon, mert az életben sok fájdalma 
lesz miatta. Ez pedig a makacsság. Valami 
örökölt költői, művészi hajlama van, igyekez
zék ezt kifejleszteni s a ma még gyermekes 
makacsságot leküzdeni-

Gonoszcsont, Pécs* Miért választ ilyen

egyéniségének nem megfelelő jelszót. Nemi is 
olyan „gonosz" Ön, mint amilyennek megját- 
sza magát. Van ugyan jc adag keménység, hi- 
degség Önben, de ez nem alaptermészete, 
hanem egy külső burok, melyet én írásában 
leleplezve látok s alatta egy jó, bízó, küzdő 
és megértő szívet.

N, D. Somogyország: Bár nő írása, mégis 
meglepő az a határozottság és akaraterő, 
mely soraiban s ezen keresztül tetteiben is 
megnyilvánul. De kitör az örök női; nem any- 
nyira az eszével, mint inkább érzékeivel gon

dolkodik. Nagyon impulziv, de ez külsőleg 
nem igen látszik, mert nem valami őszinte, 
nem mutatja magát s nem enged magába lát
tatni. Sck elfojtott szenvedély és becsvágy 
van benne.

Bízzál magadban: Nagyot akaró, öntuda
tos, de emellett szerény fiatal ember írása, 
ki azonban még tapogatódzva nem találta 
meg a módot, hogy képességeit, ambícióit ki
fejleszthesse. Bár logikus gondolkodású, mégis 
rendszertelen, de nagyon sok praktikus ér
zése van. önnek írom, mert Sz. Zoltán Írásá
val oly sok rokonvonást árul e'l, hogy felté
telezem testvérek, vagy rokonok, szívesked
jék vele közölni, hogy leveléhez nem volt 
jelige csatolva, tehát annak beküldését ké
rem, mikor is válaszolni fogok.

Nimród: Egy fiatal, művészetet, termé
szetet szerető férfi írása, ki azonban nem elég 
őszinte, sőt sc.k természetellenes póza is van. 
Pedig kár ez a külső tettetés, természetelle- 
nesség, miért önben nagyon sok jc és szép 
érték is van. Vegye kérem nagyon komolyan 
ezen figyelmeztetésem, meglátja az élicitben na
gyon sok hasznát veszi.

Edith; Szomorú dolog, hogy ilyen fiafal 
hölgy ennyire ideges. Kegyed kérem nem tu
dom milyen állapotban volt. midőn ezen le 
velet írta, de a szavaik úgy vannak odavetve, 
hogy ez már egész határozottan állítom: pa
talogikus. Kérem vizsgáltassa meg magát or
vossal, mert ön súlyosan neuraszteniás és 
emellett valami szenvedélye van, vagy kokain 
vagy monfínista.

F . A. C.: Kialakulatlan jellem, mely na
gyon is befolyásolható. Még nem önálló sem 
gondolkozásban sem elhatározásaiban. Sok el
tanult másoktól látott, külső vonás van írá
sában és ennek megfelelően Életében is sok a 
külső cafrang. Általában egy nagyon értel
mes, jóindulatú fiatalember.

Bakfis; Csupa derű, csupa bübáj árad fe
lém fiatalos soraiból. Kedves, okos, szép leány 
Írása, ki egyéni bájain kívül egy nagyon jó 
tulajdonsággal! is bir; szerény. Tálén túlságo

san is őszinte. Erre figyelmeztetni akarom, 
mert nem szabad ennyire nyíltnak lennie, so
kan visszaélhetnek őszinteségével, mely már 
a naivitás határán mozog.

Hygea; Hiszem, hosszais töprengés után 
szánta rá magát arra, hogy írásáról megkér
dezze a grafológus véleményét, de mégis győ
zött a kíváncsiság és beküldötte sorait. J e l 
lemző főleg Önre a pontosság, rendszeretet, 
valamiben való jó szakképzettség. Dolgaihoz 
nehezen kezd, die ha valamit csinál, azt fel
tétlen pontossággal és precizitással intézi el. 
Meglbizható, komoly, okos és intelligens egyén 
írása, ki azonban soha nem téveszti szemei 
elől önmagát, a saját érdekeit. Erősen anya
gias.

Mimóza: Harmonikus, ritmusos szép betűi 
egy zaklatott életű, lelki válságokkal küzdő 
embert lakarnak, kit valószínűleg nem értenek, 
nem méltányolnak eléggé s eizért teljesen be- 
burkolódzík. Pedig nagyon vágyik a szeretet 
és megértés után. Tessék őszintébbnek lenni, 
szívhangon közeledni másokhoz, meg fog vál
tozni kegyed körül minden, mert oly sok lelki 
finomság van kegyedben, mjely feltétlenül 
mindenkit meghódít.

B. G. Bpcst. Olyon nő írása, aki magáról azt 
hiszi, hogy róla csak — jót lehet mondani! Ez 
mindjárt azt jelenti, hogy nincsen önmértéke, 
nincsen meg az a képessége, hogy a dolgok és 
események lényegét helyesen felfogja. Jellem e 
kialakulatlan és bizonyos befolyások alatt bár
milyen irányban fejlődhet. Egészen bizonyos, 
hogy mai lelkiségében felszínes és sekélyes* 
Azok a szép tulajdonságok, melyek lelkében 
kétségtelenül megvannak, ma még csak bátor
talanul és halkan jelentkeznek, mert eddig 
még nem volt képes kibontakozni a földre 
nyügözöttségből és kicsinyes előítéletekből és 
sekélyességéböl következik továbbá, hogy ke
vés érzékkel bir a mások baljai és szenvedései 
iránt. Egy elgázolás vagy más hasonló szeren
csétlenség például ne.m rendítené 'meg túlságo
san. Mindent összevéve: olyan nő, akinek to
vábbi sorsa környezetétől függ.

H. G. Baja. Erélyes, határozott, kemény aka
rásé ember írása. Rendületlenül tör a kitűzött 
cél felé. Ebben a törekvésében kissé kímélet
lenül is tud lenni. Jellemes, becsületes, de jel. 
lemében kevés a szeretet.

ooo< x> ooooooooooóooo< x> oóooó< xxy

Szelvény
„A Nemzet" olvasója számára, ki a beküldött 
Írásról jelige alat4
analyzist kér.



A Szent Jobb
Üvegkoporsó bársonyára téve 
Pihen meredten, mozdulatlanul — 
Sugárzó fényét századokra szórja 
Sárgult, merev tag s mégis eleven . . . 
Csodatevő Jobb . .. büszke, glóriás jel,
Varázsán nem fog romboló idő,
Dicső múlt titkát őrző, drága emlék 
Féltett ereklye áldott, szenytelen . . . 
Erős, hatalmas, tiszta, diadalmas, 
Érintetlen kincs . . .  égi szimbólum . 
Királyi kéz . . . honépítő, tevékeny; 
Szilaj pogányhad átka, ostora, 
Legyőzhetetlen, szent kereszt jegyében 
Rendszert, világot alkotó Erő . . . 
Hozsánna Néked — zúg ezer torokból,
Ur vagy halálon és enyészeten . . .
Bűvös kéz!... hűvös templomcsarnokodból 
Indulj hódító díszmenetre hát!
Hadd szórjanak virágot utaidra,

Hadd lengjen lengő lobogó feléd! . . . 
Hadd lássanak az élet vértanúi, 
Hajótöröttek, bénák, betegek, —
Hadd lássanak az új csodára várók,
A tévelygők és hitre — szomjazok! 
Jövelj, jövelj h át. . . várjuk érkezésed, 
Féljük, sóvárgjuk nagy hatalmadat — 
Áraszd reánk lenyűgöző varázsod,
És add más kézbe igéző erőd! . . . 
Legyen e kéz a zord, igaz Királyé,
Kit pompa, nagyság, hódolat övez,
Ki népe kincsét hetykén nem prédái ja,
S a „Jog“ ,,Igazság1' ösvényén halad! . .  .
Legyen e kéz a bátor Térítőé,
Ki megtöri a pogány dac dühét, —
A templomkúfárt megvesszőzi nyíltan,
S romok felett is életet teremt! . . . 
Legyen e kéz a jámbor Embertársé,
Ki fájó, omló könnyeket törül,

Ki visszahozza régi mosolyunkat,
S népének: Lelke, Atyja, Mindene!
Egy kéz legyen csak vérezö hazánkban, 
Mely férfikéz, kemény s m ocsoktalan!. ..

S most búgjon, zúgjon ércnyelvü ha-
rangszá),

Zsoltár, zsolozsma zengjen me-sszire!
Fel . . .  fel a jelvényt égi magasságba 
Nyár tűzcsóvája sugározza be! . . . 
Csókkal, imával menjetek elébe, 
Kövessétek göröngyös utakon,
Kísértés közt fogódzatok beléje,
És bűvkörét ne hagyjátok soha, 
Induljatok tündöklő nyomdokába, 
Kövessétek viharba, ködbe, fénybe:
Uj ezredévbe! . . .

Vályi Nagy Géza.

Eperjesről
Kiszabadultam! — Hála ég, kiálltam 
Az ellenség közt azt a zord utat.
Fehér vöröslőn száll a rém utánam 
S vigyorgó arccal még reá m utat. ..
Maradj el rém! lelkem ne lássa képed,
Hisz ez az út egy szebb jövőbe visz!
A pokol iiszke már többé nem éget,
De összeborzaszt még emléke is.

Szép otthonomba szálüt be Gisk.ra népe,
Vele betört a rontó kárhozat,
Szent múltja képét róla hogy letépte.
Gonosz honából rablókat hozat;
S amig a rablók termését kihordják,
Mindent lefoszlotl, ami rajt' magyar,
Idegen címmel elcsúfítja boltját,
Örökre úrrá lenni így akar.

Oh ezt a sorsot türhetné-e lelkem?
Nem, itt tovább én nemi ir.aradhatoik!
Ha magyar földön új otthonra leltem, 
Szívembe friss erőt csak úgy kapok.
Je r  hitvesem! te adsz irányt utómnak,
Ahova vágytál, ott nyugtot lelünk.
t s  — itt vagyunk már! . . .  Szerető rokonnak
Hü szíve mellett jobb otthont nyerünk.

Miskolcra
Minő melegség! lelkem újra éled,
Hogy boldogítón karjuk átölel,
A szenvedések múltja szerte széled . .. 
Valami üdvös áhitat fog e l . . .
Megcsendül hívón templomunk harangja . .  . 
Első útunk az Ur házába vitt:
Biztatva zeng a szent beszédnek hangja, 
Erőt, bizalmait újra nyert a hit.

Légy üdvöz itt te régi büszke város! 
Kiüldözék még ellenségedet.
Sorsod fölött már magyar had határoz,
Fut a gonosz, ki rablott, égetett.
A festett arcú oláh tiszt merészen 
A védtelent megostorozni kész.
De hogy hadunkkal elszánt harcra készen 
Szembe megálljon, arra nem vitéz.

Most már szabad vagy. Hittel nézz előre! 
Építeni hi a hazaszeretet.
S tán megnyugvás száll a szegény költőre, 
Neki ha adsz itt menedékhelyei,
S ti jó rokonság, szerető hivástok 
Hozott közétek . . . Áldva legyetek!
Hol bubán is még magyar lehetek.
Hálás szívemmel köszönöm laikástok,

Csengey Gusztáv.

A kis koldus
Áll az ucca szélen, mint fakó kis madár, 

Rongyos ruhácskában, amin a szél átjár. 
Tépett cipőjéből kikandikál lába,
Könnye odafagyott dér csípte arcára.
Kis kezét kinyújtja könyörögve kérve: 

Emberek adjatok egy falát kenyérreI"

Apja börtönben ül, rongy utszéli zsivány, 
Részeg anyja táncol hitvány örömtanyán, 
Otthon hitetlen lyuk, penész-illat várja, 
Mocsok festi a láz rózsáit arcára.
De lelke még fehér, mint a holdnak fénye.
,,Emberek adjatok egy falát kenyérre!"

Adjatok, adjatok egy falat kenyérre,
Mert a bűn már amott tör gyáván feléje, 
Egyet taszít rajta s tépve glóriája 
S holnap már csavarog, a bűn útját 'járja . . .  
Lelke az ördögé, vérre támad vére:
Lgy-egy gyűrött bankót adijatok kenyérre . . .

Bohdaneczky Aladár.
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A KOMÁROMI RAB
Irta: Szegedy László,

A kormányos mohón kapott a 
konyak után és a kis üveg 
tartalmának felét nyomban felhaj
totta. Láthatólag megkönnyebbült. 
Hálás tekintettel nézett a fregatt
hadnagyra és visszaténfergett he
lyére, a kis kormánykerék mellé.

A többiek elfásultan, pihegve, 
szakgalott lélegzetet szedve, csen
des kétségbeeséssel teljesítették 

kötelességüket.
Mélyen a tenger szintje alatt, el

zárva fénytől, levegőtől, színektől 
és hangoktól: olyan volt az U. 8, 
mint egy utazó kripta, amelybe a 
szerencsétlen élők halálukat sem 
várva be — előre eltemelkeztek,

A fregatthadnagy egyedül ült 
a zöld posztóval bevont kis asztal
kánál. Arca nyugodt volt. De vo
násai mégis leirhatatlna bánatról, 
keserűségről és tépelődésről bet- 
széltek.

Üres tekintettel bámult a fehér 
csontlapra, melyei a villanykörte 
vöröses fénye kisértetie:.en világi
é i t  meg. Valami megnevezhetem 
len ; balga reménykedéssel azt 

várta, hogy a fehércsontlapon újra 
megjelennek a miniatürárnyak, me
lyek a levegőt, a szabadulást, az 
életet jelentenék . , .  / Csakhogy a 
periskóp maga is jómélyen a ten
ger színe alatt volt és a külvi
lágból többé semmit sem vetít
hetett vissza!

Egyedül.
A fregatthadnagy egyedül volt. 

Lelke befelé fordult és önmagá
val beszélgetett. Szívét vizsgálta és 
összehasonlította szívének tiszta
ságát sorsának sötétségével . . .  Be
hunyta szemeit és úgy tűnt lel 
előtte, hogy a sötétségben is csil
lagok ragyognak . . . Szemlélődni 
kezdett. . .  Isten láthatatlan fény
jeleket iküld niciki és ez azt je
lenti, hogy Isten maga is közel 
van . . . Lasisankint t ellj esen meg
nyitotta 'leilkét mindama gondola
toknak, melyeiknek forrása az örök 
ismeretlen . . .

Minden Istennek adózik nyi
lallott át lelkén — egy magasz
tos, de talán már késői felismerés.

A virágok felajánlják illatukat, 
a réteik smaragd színeiket, a ma
daraik éneküket, a felhők villámai
kat — és az ember: szivét, lelkét 
cs Ég felé szárnyaló gondolatait.

Úgy érezte, mintha ismeretlen 
kéz lámpát gyújtana lelkiében, 
mellyel ismeretiéin mélységeik mé
lyére világítana. Lelke kitárult 
és olyan volt, mint az Égbolt. És 
lelkének égboltján sok ezernyi fé
nyes csillag ragyogott, melyeket 
most látott, most fedezett fel elő
ször . . .

Fogalma sem volt mindarról, 
ami most a lelkében történik, de 
érezte, hogy valahonnét valami 
emanáció sugárzik a lekébe, mely 
a lélek mélyén valamilyen formá
ban megnyilatkozik . . . Honnét 
tudhatta volna, hogy ez egy kivá
lasztott lélek titokteljes közlekedé
se volt a Mindenhatósággal?

Olykor megrázkódott és sajátsá
gos borzalom fogta el. Ráeszmélt 
az U. 8-ra s ráeszmélt a halálra, 
mely minden emberi számítás 
szerint mindnyájuk feje fölött 
kimondatott . . .

De lelke újra világítani kezdett 
és újra megfeledkezett a földi dol
gokról.

Még nem látta Istent, de már el
vakult tőle!

Bámulta a fenséges távlatokat, 
melyek a mérhetetlen mélységek
kel olvadnak össze és bámulta a 
csodás parányokat, melyek formát 
és színt adnak az anyagnak, meg
jelenítik az erőket és megteremtik 
az egyéniséget. Bámulta az ará
nyokat, melyek csodálatos össz
hangban szóródnak szét a végte
lenségben és elmerült a harmónia 
örök törvényében, mely a megje
lenített formákban a szépséget 
idézi elő . . .

A kapitány szédülést érzett, me
lyet elsősorban az oxigén hiány 
idézhetett elő. De nem utolsó ré
sze volt ebben az elvont szemlélő
déseknek, a megrendült lélek bo
lyongásának az apocalypsisek rej
telmes útjain.

A kapitány lelke a lét és nemlét 
küszöbén, a rejtvények előcsarno

kában időzött, ahol ünnepi áhítat 
és szent borzalom uralkodik. Az 
ismeretlenbe vezetői sötét nyílások 
ott tátonganak: de a lélek őrál
lója még tiltakozik: várj, nem 
szabad még oda belépned . . ,

A lélek tehát marad . . .  A lélek 
tehát még nem lépi túl az életha
tárokat. De az emberi léleknek az 
élethatárokon innen sincsenek ha
lárai. A lélek saját kedvére és sa
ját veszélyére kutatja a lét es 
nemlét kínzó káprázatait. A ben
nünket környező titokteljes világ, 
jól vagy rosszul, lelkűnkben min
dig visszatükröződik. És vannak 
lelkek, melyek mindezt oly vakító
an sugározzák vissza, melyek el
kápráztatják szinte a természetet.

. . . Hogy egykor hova fog fe j
lődni az ember: ma még nem tud
hatjuk. De bizonyos, hogy már Is 
vannak a Földön emberek, akikről 
nem tudhatjuk biztosan, hogy csu
pán emeberek-e ezek . . , ? Mert 
vannak a Földön máris emberek, 
akik a látomások látóhatárainak 
szélén: tisztán látják az absolut- 
nak magasságait és az Isteni Mű
hely szédítő mélységeit.

A mindennapi élet országútjain: 
a Józanság mesgyéjén: csak érthe
tetlen, üres ébrándozások ezek: 
de a magasabb megítélés szerint, 
ilyen ábrándok a lelkiélet élet égi 
megnyilatkozásai, mert csak eze
ken keresztül lehet megközelíteni 
az Eszményit, a Tökélyt!

Vannak pillanatok, amikor a 
tiszta lelkek a tiszta elvonatko- 
zások és elmélkedések hallatlan 
mélységein át és minden emberi 
hitágazaton felül: egyenesen Isten 
elé terjesztik eszméiket. Ajkuk 
néma, lelkűk hangtalanul imádko
zik, de hangtalan imájuk meré
szen idézi fel a megnyilatkozást.

A kapitány érezte, hogy itt van 
életének nagy pillanata, amikor 
Isten könyvét fel kell nyitnia és 
lelkének — talán utoljára — meg 
kell nyilatkoznia.

Csöngetett. Támolyogva lépett 
be hozzá egy altiszt és kényszere
detten tisztelgett.

( I I )
A kapitány hangja jóságosán 

szomorú, volt és hangjának ércé
ben ellágyulás rezgett:

— Nyissatok fel egy új oxigén 
tömlőt, állítsátok el a motorokat 
és mindnyájan jö jjetek  a parancs
noki szobába!

Az altiszt felvillanyozva szalu
tált és elrohant. Dehogy is jutott 
eszébe, hogy ez a felnyílott tömlő 
talán mindnyájuk életébe kerül. 
Hogy talán azért jön majd későn 
tíz perccel, vagy egy perccel a 
segítség, mert az egyik tartalék
tömlőt előbb nyitották fel, mint 
ahogy azt a végszükség megköve
telte volna . . . E pillanatban 
örült a jelennek, örült az egyetlen 
utolsó órának, amelyet szívgörcsök 
és fuldoklási rohamok nélkül élhet 
végig. Ez az utolsó óra volt most 
mindnyájuk számára az Élet ösz- 
szessége, levegő utáni vágyódásuk 
teljessége. Ebben a gondolatban 
feloldódott és szinte asztrálmagas- 
ságba emelkedett megkínzott éle
tük és leírhatatlan örömmel telje
sítették a fregatthadnagy paran
csait.

A m egnyilatkozás.
Alig múlt el egy perc: és az 

U. 8. belsejét ujraéltető, friss, 
ózondús levegő töltötte be.

Az arcok kipirultak, a szemek 
lázasan ragyogtak, a pulzusok he
vesen vertek, a szomjas tüdők 
mély sóhajokkal igyekeztek pótol
ni az előbbi másfélóra szörnyű 
megpróbáltatásait.

A  kapitány-fregatthadnagy arca 
földöntúli megnyilatkozások hevé
től sugárzott és megszólalt:

,,Isten szabad Ege alatt vajon 
hányunknak jut eszébe Isten mér
hetetlen ajándéka: az ózonnal telí
tett végtelen levegötenger, melyből, 
vastömlőkbe szorítva, nekünk most 
oly kevés jutott . . , ?

,,Sok mindennel vagyunk így 
b a ráta im . Igen: mostmár így szó
lítalak benneteket: baráta im . Mert 
az Élet •és Halál komor határmes- 
gyéjén megszűnik minden földi 
vagyunk most itt mindnyájan, 
mert minden ember testvére a má- 
osztályozás. Barátok, sőt testvérek
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síknak. Legalább így kellene lenni. 
Mert Isten nem véletlenül terem
tette az embert, Az ember: Isten 
teremtő lelkének művészi formaöl
tése. ÉS ha így van: Isten valami
lyen magasabb rendeltetésre te
remtette az embert. De a véres ma
rakodások és marcangolások, aho
gyan mi élünk még magunk között 
is, nem töltik be azt a magasabb 
rendeltetést. És ez a tragédiánk, 
ez a bűnünk. Mert úgy kellene él
nünk, ahogyan szerető testvérek él
nek. Mert a szeretet: Isten lelke! 
De mi gyalázatba taszítjuk saját 
lelkeinket és nem sejtjük meg Is
ten lelkét, amely ép oly mérhetet
len gazdagsággal tölti be a Min- 
denséget, mint bolygónk felületén 
a mindeneket éltető oxigén . . . 
De mikor még időnk volna rá: mi 
nem veszünk észre semmit. Já - 
ilink-kelünk, mint a lelki siketek 
és lelki vakok. Nem vesszük észre 
a saját lelkünket és még kevésbé 
törődünk másokéval. Lélek? — Mi 
az!? — Szív? — Mi az!? — Sze
retet? — Mi az!? — Ábrándok, 
sejtések, szárnyalások, színek, 
Szépségek, Jóságok, láthatatlan 
hullámverések a lét és nemlét örö
kös ár-apályában: Mi ez!? — Mik 
ezek!? — Semmik, semmik ugye
bár, mert amíg időnk volna élni: 
láthatárunk nem terjed túl az 
anyagon és az éhes gyomor örök
ké ordító földi bűvkörén . . . "

„Beppó fiam te sírsz . . . Hall
juk csak mi bajod fiam? Vagy 
jobban mondva mennyivel nagyobb 
a bajod, mint nekünk, fiam? Hu
szonnyolc éves vagy és fiatal asz- 
szonyod van otthon . . . Meg két 
drága gyereked . . . Szőkék . . . 
Kckszemüek . . .  Mindkettő éde
sen csacsog már . . .  És te nem 
fogod látni többé a napsütést . . . 
Nem fogod látni az asszonyodat. 
. . .  a gyerekeidet . . .  És ők sem 
fognak látni téged többé . . .  És 
nem fogod látni halászviskód előtt 
többé az öreg fügefát, mely kéret
lenül, gondozatlanul olyan édes 
gyümölcsöket terem egy évben há
romszor . . . ? Beppó fiam: meg
képezzük most a többit. Lássuk, 
miként vagyunk a többivel. Hall
gasd csak meg: nincs-c siratni va
lója a többinek: nekem, nekünk és 
mindnyájunknak itt . . .  ?

.,No: derék Pielróm, beszélj. Ki 
vagy, mi vagy? Kit siratsz és ki 
sirat téged? Olasz vagy? Huszon
hat éves . . . Édesanyádat, három 
testvéredet és szépséges mátkádat: 
Anitádat siratod . . ."

„Battisti barátom, most rajtad a 
sor . . . Harminc éves vagy . . . 
Békés kántortanító voltál Lussin. 
ban, mielőtt kitört a háború . . . 
Öreg szülök . . , Három gyerek . . . 
fiatalasszony . . .  És visszacsenge
nek lelkedben az ezüstnyelvü ha
rangok . . .  A piros cserepes tem
plom . . .  A vasárnapi, mise . . . 
A bánatosan búgó orgona . . . Haj, 
baj! Én értelek! Bizonv neked sem 
Levesebb a bánatod, mint Beppó- 
nak és Pietrónak . . .  De azért 
menjünk tovább . . ."

,,Hát Giovannim, derék óriásom: 
í igéd mi roskasztott úgy össze? 
Hiszen a tömlők most nyitva van
nak és mohón szívjuk magunkba 
az anyatejnél is édesebb, éltetőbb 
oxigént, vagyis magát: az életei. ..

Egy gyerek . . . hollófürtü, nevető- 
szemű két éves kisleány . . .  Ez 
mindened, ez drágább az életednél 
. . . Szívesen zúgolódás nélkül 
meghalnál egy óra múlva, ha tud
nád, hogy ezzel az ö boldogságát 
biztosíthatod . . .? Értelek Giován- 
ni, értelek. Bizony nem kisebb a 
te tragédiád egyikünkénél sem . . ."

..Oliverim, pelyhesállú kisbará- 
lom, most rajtad a sor. Hát te 
kit siratsz? És ki sirat téged? Ár
va gyerek vagy és mégis, mégis: 
nagyon siratod saját magadat . . . 
Nagyon siratod az átnemélt ifjú 
életedet . . .  A szép fiatal asszonyt, 
aki még nincs . . .  És a fürtös fe
jű drága apróságokat, akik még 
nem születtek meg . . . Olivierin: 
pelyhestollu kisbarátom, benned a 
feltörő, élni-akaró élet zokog. Ér
lelek, értelek és ép úgy sírok veled, 
mint a többiekkel . . . "

„Luigi barátom, te mindig ko
mor, konok, zárkózott természetű, 
nagyon keménykötésü legény vol
tál . .  . Látom most még komorabb 
vagy . . .  De úgy nézel ki, mintha 
valaki fojtogatna.-. Úgy nézel 
ki mintha fuldokolnál, mintha le
vegő után kapkodnál, pedig a töm
lők mélyéből, most bőven buzog 
életünk elixirje: az oxig én ... Fi
adat, húgodat, öreg édesanyádat, 
siratod . . . Magaddal nem ^törőd
nél, ha a te halálod után ő velük 
törődne valaki . . . Derék fiú vagy 
Luigi! Örülök, hogy ilyen szép 
lelked van . . . Mert a lélek ilyen
kor igazi mivoltában mutatkozik. 
. . .  De hát meg kell nyugodnod 
Luigi. És meg kell nyugodnunk 
mindannyiunknak. Hiszen háború
ban vagyunk, ahol a halálra min
den pillanatban készen kell áll
nunk. Hogy a tenger színe fölött, 
vagy a tenger színe alatt halunk-e 
meg: lényegében nem nagy külömb. 
ság. Vagy épen semmi. Hiszen azok 
is majdnem mindnyájan a tenger 
színe alá kerülnek, akiket a ten
ger színe fölött ér a halálos golyó."

„Kik vagytok még hátra? To- 
maso? Stefanó? Justin? — Tite
ket már nem is kérdezlek . . . To- 
masonak kisfia, kisleánya, húga 
és fiatal felesége van . . . Stefanó 
hathónapos házas és a gólya há
rom hónap múlva gyermeket hoz 
neki . . . Neki? Hm. Hol leszünk 
mi már akkor ugye Stefanó, ha 
csak Isten csodát nem művel . . .? 
— És Justin? Justin boldog vőle
gény, de arája most halotti lár
vát öltött és úgy várakozik rá az 
elmúlás ismeretlen kapujában . . ."

„Mostmár senki sincsen hátra, 
csak én magam. Mit mondjak ma
gamról? Az én féleségem a világ 
legszebb asszonya! A Hajnal tőle 
orozta piruló színeit . . . Az Éjfél 
az ő szeméből lopta legszebb csil
lagait . . .  A Tavasz tőle tanulta 
a virágzást . . .  A Nap az ő lelké
ben tükrözi vissza a ragyogást . . . 
És két gyermekem van. Az egyik 
négyéves: fiú; a másik két éves 
kisleány. A tékozló Ég egy nagy
lelkű pillanatában legszebbik keru- 
binjai közül ajándékozta őket ne
kem . . . És én itt vagyok most 
veletek együtt egy halálraítélt ten
geralattjáró fenekén, tökéletesen 
elzárva a külvilágtól elzárva a 
az é le ttő l!.,, A megpróbáltatás, 
melyet Isten reánk mért: egyfor

mán súlyos, egyformán elrettentő. 
De higyjétek el: ti mégis könnyeb
ben viselhetitek el, mint én, mert 
nektek Isten nem adott olyan mé
lyen örvénylő és olyan sokszerü 
lelket, mint nekem. Ti nem fesze
getitek azokat a súlyos kérdése
ket, melyek vonzanak és elretten
tenek. Ti nem csatáztok az elvont- 
nak megmérhetetlen távlataival. Ti 
nem zuhantok bele a léleknek 
mindazon örvényléseibe, ahol az 
emberi értelem sikoltva elmerül és 
és még nem találja meg az Iste
nit , .  . Ti nem merültök le a lé
leknek ama relytélyes mélységeibe, 
melyek az apostolt és istentagadót 
egyaránt Istenhez vezetik . . .  Ti 
nem kutatjátok a végzetet; ti nem 
teszitek finom mérlegre a jót és a 
rosszat; ti nem érzitek a lelkek 
harcát a lelkek ellen; Ti nem isme
ritek az Én igazi királyát: a védő 
— támadó; óvó — marcangoló; kö
vetelő és tiltakozó L elkiism eretet. 
. . .  Ti nem ismeritek a jelenése
ket; nem ismeritek a látomásokat; 
nem ismeritek az Élet és Halál örö
kös átalakulásait; nem ismeritek 
életünk folytatását a sírban és a 
síron túl; nem ismeritek a megfog
hatatlan Én megfejthetetlen problé
máit; nem tudjátok a sem m it; nem 
ism er itek  a v alam it; nem értitek a 
lelket, a természetet a teremtést, 
az örökkévalóságot . . .  A ti lelke- 
tekben nincsenek mélységek, amely
nek nincs feneke és nincsenek me
redélyek, melyek megmászhatatla- 
nok . . .  Ti nem vívtok örök-nagy 
harcokat sötét és ragyogó problé
mákkal . . .  Ti nem csatáztok a 
Mindenség óriási arkangyalaival, 
akik a feneketlen lelki örvénylé
sekből rajzanak felém . . .  Ti egy
szerűbbek vagytok és boldogabbak. 
Ti a történéseket nem érzitek oly 
mélyen, nem érzitek oly sokszoro
san. Ti csak egyszer haltok meg: 
én százszor . . . ezerszer . . tíz
ezerszer . . ,

,,És most ide hallgassatok bará
taim: Az egész világ buja, baja, 
vérző lelkiismerete az én lelkem
ben csatázik, az én meggyötört, 
törékeny életemre sulyosodik. És 
életünknek e súlyos tragikusan 
nagyszerű órájában, mely egyúttal 
talán utolsó is e földön, mégis én 
foglak titeket megvigasztalni; én 
foglak titeket a lélek mindent át
fogó szivárványhídján át, mintegy 
észrevétlenül egy másik életbe át
ringatni, — vagy — ha Isten úgy 
akarja — én foglak mindnyájato
kat egy uj földi életre feltámasz
tani! . . . .

A Holnap vallása
Kedves barátaim: Hirdetem nek

tek:
Az Élet bővizű patak, mely az 

egymásra következő nemzedé
kek folyton szaporodó élet
erén át egyre hatalmasabb fo
lyammá dagad, míg végre a min
den okok és minden levések vég
telen Óceánjába ömlik.

Kedves barátaim! Tizen vagyunk 
a halálraítélt U. 8. foglyai. Tízünk 
közül nyolcán apák vagyunk. Ezt 
nem szomorodástokra, hanem ví- 
gasztalástokra mondom nektek. De 
ezt most még nem értitek.

Mert háromféle formája vagyon 
az életnek. A meg nem született 
élet, mely még Isten örök műhelyé
ben szunnyad. Testi és lelki élet 
együtt, melyet mi közönségesen 
„Élet"-nek nevezünk. És a testisé
gét levetkőzött lélek élete, mely 
közönségesen a halálnak nevezett 
átalakulás után kezdődik.

Mind a három Élet Istené és Is
ten kezében van. Annak ajándé
kozza, akinek ő akarja és abban a 
formában jeleníti meg, mely az Ö 
tetszésére vagyon.

Az Élet legtökéletesebb formája, 
Isten legértékesebb ajándéka, ha 
test és lélek harmóniában együtt 
élhet.

És Isten végtelen kegyelme lehe
tővé tette, hogy ebben  a  form ában  
is örökéletüek lehessünk. Mert, aki 
gyermekeiben tovább él: örökké él!

Lelkileg nem halhatunk meg so
ha, ha százszor elesnénk is a lö
vészárkok poklában, a rohamok 
förgetegében, a srapnelek és grá
nátok záporában vagy egy elsü- 
lyesztett tengeralattjáró fenekén.

De testileg sem halhatunk meg 
soha, ha életünknek már vannak 
folytatói: ha vannak már gyerme
keink.

. . .  Ne sírj Beppó ffiam! Giovan- 
ni: te is légy erős . . .  És te is 
Luigi, Olivieri, Battisti, Tomaso és 
Justin . . .  Ha Isten is úgy akarja: 
Nem fogom haszontalanul elveszte
getni életünk utolsó óráját. Megvi
gasztallak benneteket és Isten ma- 
lasztjával erősítem meg csüggedi 
lelketeket.

Boruljatok le barátaim a Vilá
gok Teremtőjének végtelen irgal
ma és bölcsessége előtt, mert ő 
megadta nekünk a lélek örökkéva
lósága mellett a húsból és vérből 
való örök életet is . . .

. . . Akik tagadják a túlvilági 
üdvöt és túlvilági életet: azoknak 
szájában bizonyára hazugság va
gyon . . .  De akik tagadják a hús
ból és vérből való örök életet, ha 
Isten utódokkal ajándékozott meg 
minket: azoknak szájában a tudat
lanság még nagyobbra nőtt. . . . 
Mert, akik nem olvasták el a T ör
vényt, akik nem olvasták el az 
íg ére tet , nem olvasták el acsillag- 
betüket, nem olvasták el a Tejutat 
és nem olvasták el az üstökösök 
útjának Hieroglifjeit, melyekben 
Isten megígérte és biztosította ne 
künk a lelki és testi örökéletet, ha 
arra méltók vagyunk: azok a tu
datlanság sikátorainak örök sötét
jében tenferegnek . , .

. . .  0  barátaim az én beavatta- 
tásomnak is ára vagyon.

. . . Fizettem érte szenvedések 
aranyával, gyötrelmek vércseppjei- 
vel és mardosó kétségek izzó pa
razsával.

. . . Iszonyúak voltak az én szo- 
rongattatásaim: de isteni bér volt 
érte Szférákig érő szárnyalásom.

. . . Mint ahogy villám hasítja 
ketté komor felhők sötét kárpitját: 
úgy gyulladt fel véresen vonaglo 
lelkemben az Eszmék csipkebokra 
És ekkor világosan megértettem a 
Világok teremtőjének Istentörvc 
nyét, melyek fölött, mint Isten lel
ke a Világok fölött, az örökk - 
valósság gondolata uralkodik!

(Folytatjuk)
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klsfaludi Stróbl Zsigmondi szobrászművész

A milleniumi évek nagy készü
lődése a szobrászatot a magyar ir- 
tatlanban is fészekrakáshoz segí
tette. Hirtelenében egész müvészge- 
neráció pattant elő. Izmos és len
dületes tehetségek, akik nagy ál
lami megbízásokat hajtottak végre. 
Intézetek és magánosok is adtak 
megrendeléseket s egyszerre lera
kódott a magyar szobrászat alapja. 
Persze az ifjú magyar művészet a 
nyugati iskolák készségével lendült 
a maga pályájára és sokáig, mint 
hűséges holdja keringett körötte. 
Csak jóval későbben, a realizmus 
hanyatlása hagyta a modern ma
gvar szobrászokat olyan rengeleg- 
btn, ahonnan maguknak kellett ki- 
úlat keresniök. A modern magyar 
szobrászok nagy tehetséggel és 
nagy belülről fülő termékenységgel 
láttak munkához. Nem szakadtak 
el a nyugati hagyományoktól, de 
egyéniségük szerint válogattak ben
nük. Kisfaludi Stróbl Zsigmond, 
Pásztor János, Orbán Antal, Gách 
István, Szentgyörgyi, Szamosi Soós, 
Sidló és még egy egész seregre 
való kiváló művész munkájában a 
realizmus nevelése mellett a szét
ágazó kereséseket, az egyéniségek 
irányában felkutatott kibontakozást 
is látjuk. Mert a reálizmus célkitű
zése egymagában még nem jelent 
valami teljes és maradék nélküli 
művészi programmot. Nem jelend 
magát az útat, hanem csak az 
irányt. Úttá csak azzal a belső 
mozgató erővel válik, and által 
már éppen elkülömbözik önmagá
tól. Ebben nyilvánul meg a művész 
egyénisége, azon a ponton, ahol a 
reális igazságok fölényes mondani
valóival növeli meg.

Kisfaludi Stróbl Zsigmond egyi
ke azoknak a szobrászainknak, akik 
a legszélesebb, legtemperamentu- 
mosabb lendületükkel sodornak cl. 
Művészetében minden kis formát 
elöntő erővel árad szét a tempera
mentuma, Alakjai szenvedelmesen 
lobogó életükkel úgy forranak, ro
bognak és izzanak, mintha sűrűbb, 
elnyomóbb légkör hősei volnának. 
Belefeszülnek és robbanásnyi erő

vel végzik a munkát. Szinte szen
vedik a gondolatot és ahol egy vé- 
nuszi mozdulat kecsességét tükrö
zik, ott a mozgás puhasága ezer 
egyivású ágban eredzik szét az 
egész szobron. Ahol egy ijazót 
mintáz, a test egész vonalával mo
tiválja a feszülő ij erős meghajlá
sát. A derékról lehajló vonallal s 
az előre kifeszített kar vizszintes- 
ségével a nyilazás dinamikáját 
építi elénk. A tesvégig, az arányok
ban, az izmok rcbantus duzzadásá

ban ugyanaz a vad és harcos erő 
tombol, mely a szobor mozgását 
széles végletbe csavarja. Mindez 
megnöveli, félelmetessé teszi a szo
bor riadó mimikáját, a kéz raga
dozó gesztusát, az egész mü hatá
sát. Mit számít az, hogy tulfejlett 
izomzatot, ilyen emberfeletti és vad 
erőt csak az őskor embereivel tu
dunk ráképzelni, hogy csak a 
kései görög szobrászat Herkules 
szobrain látunk ilyen abnormis for
magazdagsági izomzatot! Hiszen 
Stroblt egészen más oldalról kell 
nézni, ő  maga, a művészi szán
dékai diktálják a nézőpontot, ö t a 
tiszta és önmagukban kristályosán 
csendülő plasztikai érzetek irányít

ják. Az íjazóban nem a mai, ős
kori, vagy valamikori, hanem az 
időtlen, vagy ha úgy tetszik, egy- 
szersmindenkori ijazót hozza elénk. 
És ez sem valami tudatosan és elő
re programmba vett dolog. Az Íja
zás maga szinte lényegtelen gesz
tus, ami csak úgy véletlenül emel
kedik ki a plasztikai érzés mozgá
sából. A plasztikai érzés a formá
ban válik gondolattá. Úgy teljese
dik be, mint a zenei érzések valami 
dübörgő szimfónia hangjaiban. Egy

nagy robusztus harmónia, melyet 
motívumokból épít és ritmizál.

Arcképein: Vencel operaénekes, 
Pallavichini György gróf, Iványi 
Grünvald Béla, Gömbös Gyula, 
Ben-Blumenthal stb. szobrain nem 
a síma leábrázolás, sem a mintá
zott személy lelkiségének objek- 
tiveskedő előadása nem válik cél
jává. Nem is vállhatik azzá, mert 
mindez túlságosan passzív és túl
ságosan személytelen alkotásmód 
volna Stróbl Zsigmond számára, 
aki pedig izzóan, szinte imperati- 
vusan aktív temperamentum. Úgy 
készíti az arcképeit, ahogy ő látja 
az embert. Kihangsúlyozza a ma
ga egyéni látását. Első kompo

nenssé teszi a maga cselekvő, fá
radhatatlan és harcos életérzését és 
világnézetét. Természetes, hogy 
minden emberre rávetíti a maga 
aktivitását, azt a fáradhatatlan cse
lekvőképességet, ami az ő művészi 
pályáját alakítja. Ebben pedig leg
elevenebb színű motívum az erő. Ő 
maga mondja: „Az erő az egyet
len, a legnagyszerűbb érték. És ne
kem legfőbb vágyam az, hogy azt 
az erőt, ami belém született kife
jezzem." Más alkalommal így szólt: 
„A művészi alkotás alapföltétele, 
hogy az ember a vérmérséklete sza
vát kövesse. Ne induljon tanok és 
elvek mentén, hanem engedje, hogy 
a vér árja természetes megnyilat
kozáshoz sodorja."

Ezek a reneszánszkori lendületet 
jellemző szavak az ö egyéniségét is 
jellemzik. Zömök, szélesmellü, mar
kánsarcú ember, akinek síma mo
dora mögött az egész élete állandó 
munka, férfias harc. Tizenhét éves 
koráig otthon él a szüleiház sze
rény viszonyai között. Ezalatt 
egyetlen nagy esemény volt az, mi
kor az udvaron kútatás közben ki
tűnő agyag került elő. Azután az 
Iparművészeti főiskolára kerül a 
szigorú Mátraihoz. Majd Becsben 
tölt egy évet. Onnan a budapesti 
Képzőművészeti Főiskolára kerül, 
hol három évig folytatja tanulmá
nyait. Ezután Budapesten telepszik 
meg, de állandóan utazgat. Bejárja  
egész Európát és a nagy szobrá
szati alkotásokat, múzeumok kin
cseit tanulmányozva, olyan kész
séget gyűjt, mely a gyors és nagy 
termelőképességét megmagyarázza. 
Fejlődésével fokozódik a termé
kenysége. Ma már mindkét műter
mét szobrainak sürü rengetege 
nőtte be.

Ekkora termékenység nyomában 
természetesen ott jár a sok ünne
pélyes siker is. A negyvenéves mű
vész munkáit külföldi múzeumok 
őrzik. Több szép díj nyertesét érte 
benne az a kitüntetés, hogy két év 
előtt a Képzőművészeti Főiskolára 
tanárnak hívták meg.

Szokolay Bé!o.

Kisfaludi Stróbl Zsigmcnd műtermében.
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Keleti problémák
Irta: Khayad Wadih Nimatullah.

Mielőtt ,.Keleti levelek" cím 
alatt új rovatot nyitunk, bemu
tatjuk a ,,Nemzet" olvasó tábo
rának a rovatvezetőjét: Khayad 
Wadih Nimatullah-t.

Csak annyit; sovén, arab, 'aki 
hazájának jövendő vezetője le
het; amellett ízig-vérig magyar 
is, hisz szellemi táplálékát ma
gyar tőből szívta, magyar isko
lákat végzett, magyar egyetemet 
hallgat; itt élt közöttünk, amikor 
még Trianon „temető" hiénái és 
pribékjei a győzelmes fegyverek 
elől bujkáltak; itt élt közöttünk 
és látta, mint csavarják ki a 
kezükből a gyávák orvul a fegy
vert. Látta a magyart nagyságá
ban, úgy él most is közöttünk 
leláncoltságunkban is.

Ismeri Szent Istvánt, Szí. 
Lászlót, a második honalapító 
IV. Bélát, Nagy Lajost, Mátyás 
királyt, Hunyadit, Zrínyit, Do
bót, Tökölyt, Rákócit, Kossuthot 
stb. stb. ő  is úgy tanulta, hogy 
a Kárpátok, Erdély, Bácska, Bá
nát az magyar,

Ö is bízik Magyarország fel
támadásában. Mint ő mondja, a 
magyar lerázta a 150 éves tö
rök járomot, pedig az világbiro
dalom volt, — le fogja gyúrni a 
kis nemzetek pillanatnyi mohó
ságát — mert a világ forgandó- 
ságában pillanatok azok az évek, 
melyekben még sínylődhetnek 
véreink a különböző rabigákban. 
Rengeni fog még a magyar tri
kolor a Kárpátok bércein, fel
hangzik még a magyar nóta Er
dély völgyeiben, a magyar fog 
még aratni a Bácskában és a 
Bánátban.

Khayad Wadih Nimatullah 
József főherceg hívására tanul 
nálunk Dr. Strausz István, a 
legfőbb állami számvevőszék v. 
elnöke, nemzetgyűlési képviselő 
gyámsága alatt.

Mi örülni tudunk, hogy fiatal 
barátunk a ,,Ne.mzet"-hez oly 
erősen ragaszkodik, mert jól 
tudjuk, hogy barátainkat hiába 
keressük szomszédjaink között 
— a mi barátaink Khayad Wadih 

Nimatuillah vérei . , .

A Kelet az tág fogalom. Mi csu
pán az arabság által lakott terü
leteket értjük. Ebből is inkább Me
zopotámiát (Irak), Szíriát, Palesz
tinát, s a mohammedán szent-föl
det, itt-ott foglalkozni fogunk azon
ban az afrikai arab-területekkel is, 
amennyiben, ha azok kérdései és 
problémái összebogozódnak eme
zek ügyeivel összefüggő arab 
politikáról, szoros együttműködés
ről — sajnos — nem beszélhetünk. 
Nem lehet erről szó azért, mert, ha 
a különböző arab területek törté
nelmét tanulmányozzuk, látjuk, 
hogy azok együttvéve és ugyanak
kor közös, akár arab, akár más 
idegen vezetés alatt nem voltak. A

különböző arab területeknek min
dig közös volt a vállásuk, egy fa j
hoz tartoztak, de különbözők vol
tak politikai irányuk. De lehetet
len is elképzelni, hogy egy név, ha 
területre és számra nézve hatalmas 
is, a divide ed impera nyűge alatt, 
közös „nemzeti" politikát folytas
son. A Mosszul vidéki arabságnak 
mások a bajai, mint a marokkói 
rií-kabiloknak. Hiába írja ki a 
zászlajára Abd-el-Krim, hogy le 
kell rázni az idegen rabigákat, egy 
igazi arabnak ez lehet az óhaja, s 
mégis Abd-el-Krim sohasem lesz 
az arabok vezetője, mert siker 
esetén birtokolhatja csupán Ma
rokkót, vérmes remények esetén — 
talán — bekebelezheti Algériát, 
Tuniszt is, Tripoliszban ott áll 
Itália, Egyiptomban Anglia s az ot
tani uralkodó dinasztia, Paleszti
nában a zsidó szolidaritás, Hed- 
zsászban és Yemenben Husszim 
volt serif ivadékai, Afrikában a 
franciák s talán maguk az arabok 
is, mivelhogy Abd-el-Krim — nyílt 
titok —i a törökökkel konspirál, a 
törökökkel pedig homlokegyenest 
ellenkező politikát folytatnak a 
sziriai arabok. Ugyancsak az 
iraki, mezopotámiai arabok is, 
azonkívül pedig Mezopotámiában 
Fejszál családi politikát folytat, 
akárcsak Transjordániában Ab- 
dullah emir. Ebből a szánalmas 
helyzetből többen: tudósok és 
orientalisták azt a nézetet szűrték 
le, hogy az arab faj nem államké
pes, nem tud önálló birodalmat 
alagítani; hiányzik az arabból, mint 
népből az államot megkonstruáló 
elem, más szóval az arabnak 
sosem lesz független hazája. S 
valóban, ha végignézzük az arab 
komplexumot, látjuk, hogy a kü
lönböző területek különböző ide
gen államok gyarmatai, párt- 
fogoltjai, vazallusai. Ha most 
azt nézzük, hogy mi úton-módon 
tarthatja magát az előbbi nézet, 
eszerint vannak, akik ab ovo faji 
gyengeségnek tartván e hiányt, az 
arabságot az államalkotásra nézve 
indiszposszibilisnek tartják, mond
ván azt, hogy a szemita népekből 
hiányzanak az államalkotásbeli je
gyek. Ezek a zsidóság elszórtságát 
is próbálják valamiképpen így 
megokolni, illetőleg valamiképpen 
igazolni. Vannak viszont, akik a 
való tények alapján, ahogy — sa j
nos — a térkép is mutatja, az 
előbbi végzetes következtetést von
ják le. Azt hiszem, hogy mind a 
két két nézet nem helytálló. Mert 
minden nemzet, amely egy megha
tározott területen belül, közös 
nyelvben, sőt — amint az arabság- 
nál megvan — közös, annyira sa
játos vallásban él, képes államot 
alkotni. Az arabság is képes volna 
államot alkotni. Független arab 
államok voltak. Virágzó arab ka- 
lifátusok a múltban, közismertek. A 
bagdadi, damaszkuszi, cgyptomi. 
spanyolországi kalifátusok, hatal
mas arab államok voltak. Hogy 
csak voltak, az világtörténelmi 
távlatból nézve megokolható: a

népek a történelem szekerén vál
takoznak; hol vannak az ős egyip - 
tusok, szírek, babilóniaiak, médek, 
görögök, rómaiak, hunok, avarok? 
Hányszor cserélt gazdát pl. Itália, 
hány nép váltakozott Európában? 
Miért bukkant elő legújabban 
Amerika s Japán? Ezek mind 
olyan kérdések, melyekre egy a fe
lelet: népek jönnek, élnek, hatal
maskodnak, végül elbuknak s át
adják a helyüket másoknak, fris
sebbeknek, nem annyira elpuhul- 
taknak, a fiataloknak. Ez — 
mondhatni — a természet rendje, 
amely vas és következetes minde
nütt és mindenkor- Ami kicsiny
ben egyes személyekre áll, az áll 
egész nemzetekre. Tehát az arab
ság alkalmas anyag államépítésre, 
mert voltak arab államok, sőt az 
arabság, ha idővel el is bukott, 
nyelvét, faját, vallását megtartotta, 
nem úgy, mint az egyiptusok, gö
rögök, rómaiak, hunok, avarok stb. 
Vagy pedig generalizálni kell a té
telt, hogy egy népben sincs meg az 
államalkotási qualitás s rátermett
ség, mert világtörténelmi távlatban 
nézve, mondhatjuk, hogy előbb- 
utóbb minden nép bukni, illetőleg 
emelkedni fog.

A másik nézet, amelyik a való 
tényállásból ítél, hogy ime az arab
ság különböző hatalmasságok szol
gálói, tehát államalkotásra képtele
nek, ez sem fedi az igazságot. Elő
ször is néznünk kell a múltat, A 
múltban, voltak független arab te
rületek. Hogy a jelenben nem tu
dunk előmutatni egy teljesen füg
getlen arab államot, az momentán 
sajnálatos megállapítás, de a je
lennek rút képe nem zárja ki a 
jövőnek az örvendetes lehetőségét. 
Annyi viszont igaz, hogy az egész 
arab konglomerátum egy fő alatt 
nem lesz. De a különböző terüle
tek, különböző „nemzeti" vezetés 
alá kerülhetnek, az is nyilvánvaló. 
Akik egységes arab államot akar
nak látni, amely az összarabságot 
magában egyesítené, nem látják 
azti hogy az - egyelőre — lehe
tetlenség; lehetetlenség pedig 
olyan formában, mint mondjuk az 
olaszok, franciák, vagy a spanyo
lok együttélése. Az arabság hatal
mas területen él- Az Atlanti Óceán
tól a Perzsa öbölig terjeszkedik az 
arabság. A vidékek szerint külön
bözők a műveltségi fokok, a poli
tikai irányok, a népek gazdasági 
helyzetei. Az arab szó fajt jelent, 
de nem népet. Keleten senki sem 
mondja magát arabnak, pedig némi 
dialektusbeli elváltozástól eltekint
ve, mindenki arabul beszél. Kele
ten az arabságon belül az ember 
azt mondja: én mezopotámiai, szi
riai, arábiai, egyiptomi, tripoliszi, 
tuniszi, marokkói stb. vagyok. Az 
arab szó keleten olyan mint Euró
pában a germán vagy a szláv szó. 
Itt is vannak svédek, norvégek, po
roszok, szászok, bajorok, osztrá
kok, — tótok, horvátok, szerbek, 
rutének, oroszok, ukránok, de ger
mánok és szlávok, mint népek, nem 
léteznek, csak mint fajok.

Arab problémák vannak — s 
mindig lesznek. Helyi jellegű kér
dések vannak az egész vonalon 
addig, amig az utolsó idegen állam 
otthagyja az arab területet, mert 
az is be fog következni. Jelenleg a 
marokkói kérdés van a napirenden. 
Tavaly Egyiptomban kavargóit, en
nek előtte a moszuli vidék fegy
verkezett, — szeptember felé ismét 
a moszuli kérdés kerül a nipi- 
rendre. Ezek a kérdések területi 
jelentőségűek s annyira érdeklik 
az arabságot, amennyire az a vég
célhoz vezet. Mert — igenis — az 
arabság korlátoltabb rétegeiben is 
él az óhaj, az akarás, hogy együvé 
legyenek. Van szláv politika. így 
van arab politika is. Először egyen- 
kint, vidékenkint megszerezni a 
függetlenséget, aztán egyesülni, 
akár államszövetségben, konföderá
cióban. Az előbbi óhaj — itt van, 
benne élünk. Ki fogjuk vívni, mert 
a nép akarja. A másik óhaj, nem
aktuális még, az csak terv  
egyelőre papiroson; hogy meg fog 
valósulni — mi mindnyájan akar
juk, de — sajnos — addigra még 
sok víz fog lefolyni, akár a Tigri
sen, akár az Eufráton, akár pedig 
a Níluson.

R égi nóta
(Felolvasta a költő halála előtt egy 
hónappal, a miskolci Lévay Társa

ság ez évi kapuzáró-ülésén.)

A hegedű kezemban van 
Muzsikálok egymagámban.
Fölsirom a régi múltat,
Azt a régi elvirultat.

Húzom ezt a régi nótát,
Szerető szív altatóját; 
Húzom-húzom, de hiába,
Oda van már szép világa.

Hol vagytok ti jó barátok?
Akik egykor daloltatok?
Ellünetek, elmúltatok,
Egymagámra itt hagytatok.

Húzom azt a régi nótát,
Szerető szív altatóját. 
Húzom-húzom csak magamnak, 
Hallgatója nincs már annak.

Kik voltunk a szebb világban 
Alig vagyunk egynéhányan.
Majd elmúlunk, majd elfogyunk, 
Örökségül mit se hagyunk.

Örökségbe aki kapná,
Uj nemzedék nem hallgat rá.
Nem hallgat rá, megvetette,
A cigány is elfeledte.

Ha az idő majd sírba visz,
Velünk hal ki a nóta is.
S dulolják majd korcs ízléssel,
Mit az új kor összefércel.

Húzom-húzom, csak magamnak 
Hallgatója nincs már annak. 
Húzom-húzom bucsúzóját,
Temetem a régi nótát . . .

Csengey Gusztáv.
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KI ette meg a májamat ?
irta: Gárdonyi Géza,

A kórház emeletén öt beteg fekszik. 
A hatodik beteg hajnalban halt meg; 
annak most üres az ágya. Akit belehoz
nak, az is meg fog halni. Senki se megy 
ki ebből a teremből a maga lábán. Ez a 
másvilág tornáca.

Mert ide csak azok kerülnek, akiknek 
nincs pénzük arra, hogy a pálmák orszá
gába menjenek meghalni. Ezeknek nem 
elég imádkozniok a mindennapi kenyér
ért, meg is kell érte dolgozniok minden
nap. Hát dolgoznak és köhögnek, amed
dig csak fennjárhatnak, mikor aztán a 
szerszám kiesik a kezükből, itt köhögik 
át hátralévő napjaikat. Ez jó, csöndes 
hely; egy kicsit karbolszagú, egy kicsit 
unalmas, le legalább enni adnak ingyen 
és jóságos apácák szolgálnak minden
ben.

A középső ágy lakója délután három 
órakor erősen köhögött.

— Most halok meg! — mondotta ful
dokolva.

Nyomdász volt ezelőtt. Negyven éves, 
barna kis zsidó ember; de nem is barna, 
hanem ősz. Mikor behozták ezelőtt há
rom héttel, csak szürke volt; ma már 
fehér.

— Dehogy halsz, — felelte a jobbol
dali szomszéd felkönyökölve; — meg
lásd, hogy nem halsz meg!

Az apáca a vállánál fogva tartotta a 
beteget. Visszaszólt a beszélőnek, hogy 
hallgasson s mikor a beteg kiköhögte 
magát, körültöríilgette az arcát s hom
lokát.

— No lássa, hogy nem halt meg, — 
szólt vigasztalón. — Ma már keveseb
bet köhög, mint tegnap. Mindennap ke
vesebbet. Láthatja, hogy gyógyul.

— Fogy a tüdőm, — susogta a beteg.
Sötét tekintettel nézett maga elé a

semmibe.
— Csitt! — mondotta az apáca. Nem 

szabad beszélni. Aki beszél, külön szo
bába tétetem!

De alig hogy kiment, a betegek be
szélgettek.

— Istenem, — susogta a nyomdász, 
— mennyit kell szenvednem!

Én is gondolkoztam ezen, — felelte 
a másik, aki az imént is szólott. Gondol
koztam, hogy minek a világon a beteg
ség!

Ez az egy tudott a szobában még han
gosan beszélni. Hosszú csontos ember 
volt: az ágyat végigérte s a keze leért 
a földig anélkül, hogy a fekvésben moz
dulnia kellett volna.

Ez valami nyugtalan természetű em
ber volt. Ritkán szólott, de akkor nem 
hagyta abba, míg csak rá nem jött a 
szaggató köhögés Különben senkise tud
ta micsoda: erdész-e, katona-e, pap-e 
vagy tanító? Néha az erdőről beszélt, 
néha a templomról és mindenről sokat 
tudott. De nem igen beszélgettek ezek, 
s ha beszéltek is, csak rekedt, fátyolos 
hangon. És egyik se volt kiváncsi a má
sik életére.

— Nem teremthetett volna-e úgy az 
Isten, hogy ne legyek beteg soha? — 
folytatta a beszélő.

S hallgatott, mintha feleletet várna. 
De nem felelt senki. Lent egy kocsi dü- 
börgött el az uccán, aztán ismét elcsön- 
desült a szoba, s akkor a beteg megfe
lelt magának:

— Hát az Isten úgy teremtett.
A szélső ágyban, a nyomdásztól balra 

számítva az ágyakat, egy viaszsárga ar
cú fiatalember feküdt. Hosszú, hegyes 
orra szinte lógott a soványságtól. Ez a 
fejét rázta.

— Úgy teremtett, — ismételte a be
szélő, bosszús pillantást vetve a fiatal 
hegyes orrúra.

A hegyesorrú viszonozta a bosszús 
pillantást és csak halkan rcbegte:

— Marha!
Valami hírlapíró volt ez a fiatalember. 

Mindenkire haragudott, aki beszélt.
A nagyeontú ember nem hallotta a 

megjegyzést, két ágy volt közöttük: a 
nyomdászé, meg egy beesett szemű be
tegé, hát nem hallotta. De sejtette, hogy

amaz ellene szólott, mert arrafelé be
szélt tovább:

— A betegséget az ember teremtette!
— Hallgass, — susogta a nyomdász. 

— Bolondokat beszélsz!
De az már benne volt a beszélő ked

vében:
— A teremtő Isten, — folytatta ren

dületlenül, — nem városba helyezte az 
embert, hanem a paradicsomba. Mi volt 
a paradicsom? A zöld növényzet: erdő, 
mező. A zöldben mindig jó a levegő. A 
növényzet napfényt lehel be és életet le
hel ki. Balzsamot! Illatot! Az embernek 
ez a lehellett az élete.

A betegek mind az ablakra, nem is az 
ablakra, hanem az ablakon át-zöldelő 
ákác poros lombjaira néztek. A hegyes
orrú nem bosszankodott többé. Sóhaj
tott.

— És az emberi test kóborló állat, — 
folytatta a nagycsontú. A kóborlás kell, 
kell az embernek! Az evés kérdése, a 
szerelem kérdése, az életküzdelem, min
den, minden kóborlásra kényszeríti az 
embert. És az embernek a zöldben kel
lett kóborolnia.

Most már figyelmesen néztek a be
szélőre. A hírlapíró is hallgatott.

Emez folytatta:
Mit csinált az ember? Ott hagyta 

a zöldet; abbahagyta a kóborlást: behú
zódott a téglák és kövek közé.

Elhallgatott és a kezét a világosság 
felé emelte. Lehet, hegy köhögéstől tar
tott; lehet, hogy gondolkozott; lehet, 
hogy azt vizsgálta, van-e még a kezében 
élet?

Körülbelül negyedórái csönd volt a 
teremben. A betegek megszokták már 
ezt. Néha órákig hallgattak. Ilyenkor 
nem volt más hang a teremben, csak az 
óra egyhangú ketyegése, vagy az apáca 
halk csoszogása.

Egy öreg, görbehátú ember feküdt a 
beszélő jobboldalán. Valami színházi 
trombitás. Ez sohase tudott aludni és 
szerette, ha beszélnek. Ilyenkor nagyo
kat pislantott és mikor a beszélő elhall-
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gatott, valami megjegyzéssel biztatta.
— Te tudós vagy — mondotta most 

is. — Látom, hogy tudós vagy.
Mindnyájan tegezték egymást. Nem 

utasította ezt itt vissza senkise,
— A tüdősek jeles emberek. Az én 

fiam is tudós. Majd meglátjátok, ha el
jön. Hosszú szakálla van és príma 
viszta eldirigálja akár Wágnert is.

A hosszú most ehhez fordult:
Míg az ember a zöldben élt, gyü

mölcsöt evett és magvakat, néha húst 
is és tiszta levegőt lélegzett. Nem volt 
tuberkulózis.

S hogy erre hitetlenül néztek reá, is
mételte:

— Nem volt tuberkulózis, nem volt! 
Se gyomorbaj, se kösz vény, se vesebaj, 
se máj baj.

Nyomda se volt, — susogta a 
nyomdász.

Látszott rajta, hogy a köhögés után 
jól érzi magát és hogy részt akar a be
szédben,

A tudós folytatta:
— A gyermek nem szereti a házat: 

amint teheti a szababa fut, a zöldbe. Ez 
ösztön. Mi az ösztön? Az Isten paran
csa a csontunkban. De mink nem enge
delmeskedünk neki.

— Holnap legelni megyek! — szólt 
keserűen a hegyesorrú.

A tudós vállat vont:
— Nem élhet-e a müveit ember is 

zöldben és napfényben?
— Nem, — felelte a nyomdász. — 

Erdőben nem lehet újságot szedni,
— Nem lehet zenélni, — szólt a trom

bitás. — Nincs akusztika. Kérdezzétek 
meg a fiamat. Majd meglátjátok holnap 
milyen okos ember. Az aztán okos em
ber!

Hogy a betegek így ellene mondtak, 
a nagycscntú bosszúsan kiáltott:

Nem vetek neki százesztendőt, Bu
dapestet lerombolják! Minden háznak 
kért közepén kell állania és minden 
kertnek tömve kell lennie fával, bokor
ral, búzával, kannával, iriszszel, nagy- 
levelű növényekkel.

— Kertész ez! — mondotta a beesett 
szemű beteg, aki nyakig betakaródzva, 
mozdulatlanul feküdt s mindeddig mo
gorván hallgatott.

A hosszú ember felüli az ágyban és 
nekimelegedve folytatta:

Az emeleteket lebontják, a tetőket 
is. Csak földszintes háznak szabad len
ni és csak üvegtetőnek. Tele kell rakni 
mindenkinek a szobáját növénnyel: zöld 
fűvel, bokorral. .

— Mondom, hogy kertész, — szólt a 
beesett szemű diadalmasan.

— Mi hasznom nekem ebből? — szólt 
megvetően a nyomdász.

De hiszen szólt a beesett szemű, 
■*— é)icl a növény nem egészséges.

~  Bolond beszéd! — felelte a hosz- 
szú. — Akkor az erdőkerülők meg a 
csőszök mind betegek volnának. A nö
vényzet éjjel is egészséges, csak homoki 
növény legyen. A cserepekben ne rot
hadjon trágyás föld. Mert az ilyen 
rontja a levegőt, nem a növény.

— A nyomdában nem lehet így, —

szólt a nyomdász. — Pénz kell az em
bernek, nem fű.

— Ki kell kergetni az iparosokat a 
műhelyből. Dolgozzanak kert közepén 
sátrak alatt. Ki kell kergetni a hivatal
nokot a munkája után. Ki kell kergetni 
a tanítót a növendékeivel együtt a fák 
alá, vagy téli kertbe. Meg kell büntetni* 
aki jó időben zárva tartja az ablakát. 
Az emberek nyáron járjanak mezítláb 
és mindennap fürödjenek napfényben 
legalább egy óra hosszáig.

— Hát a szegény ember? — mondotta 
a beesett szemű. — A szegény ember 
nem lakhatik kertben.

— Lakhatik, — felelte a beszélő dü
hösen. — Ki kell terjeszteni a várost. 
Terjedjen Budapest Vácig, Gödöllőig, 
Monorig. Olcsó házakat a szegények
nek! Van villamos: nincs távolság! Nem 
kis nyavalyás ákácok, hanem nagy je
genyefák, hársfák minden kétölnyire; 
vadszőlő a házak falán.

A hírlapíró köhögött. Várni kellett, 
míg elvégzi, s míg talán meghal. Nézték 
is, hogy nem halt-e meg? Az apáca 
sokáig ült mellette s ienyővizet perme
tezett a levegőbe. Azalatt visszafeküdt 
a beszélő is és haragosan nézett maga 
elé. De a vonásai már öt perc múlva 
megenyhültek. Szelíd és gondolkodó né
zéssel merült az ablak szemléletébe.

Mikor aztán az apáca kiment s a 
szoba sokáig csendes maradt utána, 

akkor szólalt meg mégegyszer:
— Csak az átmeneti ember szenved, 

az oktalan korban élő.
Aztán nem szólt többet,
A trombitás dörmögése hallatszott 

egynéhány perc múlva:
— Ha a várost lerombolják is, a szín

házakat nem rombolják le. Az én fiam 
karmester. Nem: a színházakat nem le
het lerombolni.

— Semmitsem rombolnak le, — szólt 
a beesett szemű,

Hát jó, — szólalt meg újból a hosz- 
szú. — Ha a városokat nem rombolják 
le, akkor az emberiség hozzáalakul a 
kövekhez. Kétezer esztendő múlva más- 
ferma lesz az ember: nagy fej, vékony 
láb, szűk mell, kis has.

— Mi hasznom nekem ebből? — só
hajtott a nyomdász.

Az idő estefelé járt. A betegek ilyen
kor sűrűn köhögnek. Nem is beszéltek 
többet. Csak vacsora után szólalt meg 
újból a hosszúcsontú.

— Eszembe jut egy gyermek-mese, 
amelyik úgy végződik, hogy az akasz
tott ember benyit a házba és tudakolja: 
ki ette meg a májamat? Rettenetes me
se. A gyermek nem tud rá felelni. Én 
tudok: a civilizáció!

Akkor rájött a köhögés. A sek be
széd megártott neki. Széles nagy melle 
döngött, mint az üres kripta. Azt hitték, 
nem éli túl ezt az órát.

ő  maga is ezt gondolta. Az erőlkö
désben csurgóit a könnye is. Az árnyé
ka, ahogy felült, rémítő nagyságban 
mozgott a falon. Az apáca éjfélig mel
lette maradt s az erős köhögés miatt 
egyik beteg se tudott aludni.

Végre a beteg elcsöndesült s a többi 
is alhatott.

Csak a trombitás szemét kerülte az 
álom. Mikor az apáca feléje fordult, in
tett neki, hogy szólani akar. Az apáca 
hozzáhajolt.

— Mit gondol, — susogta a trombi
tás, — le fogják rombolni Budapestet?

— Nem — felelte az apáca elbá
mulva.

— Csak azért kérdem, — susogta a 
beteg, — mert az én fiam karmester. 
Majd meglátja holnap . . . Szép, na^y 
szakálla van. . .  és príma viszta diri
gálja Wágnert.

Zsozsóka születésnapjára
A háborús magyar Égen 
Kisütött a napvilág:
Ma nyolc éve családfánkon 
Kinyílt a legszebb virág.

A jó Isten mosolyából 
Egy kisgyermek született:
Háború volt . . .  az Ég mégis 
Örömében nevetett.

Georgina vagy, de Zsozstkánaik hívunk:
A Te születésed, a mi balzsamírunk!
Nyolc évvel ezelőtt a háborús Égen:
A Te új csillagod ragyogott fel szépen.

Drága kis Zsozsóka! Ragyogó (kislányunk; 
Nyolc évvel ezelőtt szívrepesve vártunk . . 
Jöttél Napszekéren, jöttél angyalszárnyon: 
Jöttél szivárványom, szent szülői vágyon . .

Drága kis Zsozsóka! Táncos kis tündérünk:
Mi a jc Istentől ma csak egyet kérünk: 
Családfánk nyolc éves bombózó hajtása; 
Mindnyájunknak legyen a vigasztalása!

Kis bölcsőd fejénél) melyik Múzsa állott?
Vidám kis telkedbe melyik angyal szállott? 
Nyaló éve e napon, ki csókolt 'homlokon?
— Valamennyi Múzsa, amint én gondolom! .

Gráciák, tündérek, múzsák és angyalok:
Nyolc évvel ezelőtt mind nála voltatok! 
Kecsesség, kedvesség, bájosság és jóság:
Benned kis Zsozsóka, így lett, mind valósig!

Drága kis Zsozsóka: nyíló Georgina!
Magad volnál a rím, ha papád nem irma • • 
Nyolc évés kis lelked; virághímen öltés:
1 e vagy a lelkemben a legszebbik költés!

Amikor születtél: mosolygott a Hajnal; 
Sugárzott az éjfél, ragyogott a Nappal . 
Nyolc éves kis tündér! Színes álmok szárny <: 
le vagy a lelkűnknek színes szivárványa!

Drága kis Zsozsóka: virág; éltünk őszén; 
Ékszer: családunknak valamennyi ősén!
Nyolc éves kis művész: amilyen több ninc.'cn; 
Erőben, épségben: tartson meg az Isten!Sz. L.
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A kapakovács felesége
Irta: Herczeg Ferenc.

Televettem a tüdőmet fenyőillattal, 
napfénnyel és ózonnal, aztán leeresz
kedtem a hegyi pályán a rónára.

A kölyök-lokomotiv lihegve mászkált 
a hegyek közt, mint az eltévedt hangya. 
Hébe-korba rés támadt a sziklatorlaszok 
közt, ilyenkor egy-egy pillanatra fölbuk
kant szemem előtt a máj dánvölgyi érc
müvek panorámája. Egész gyárváros. 
Száz szeszélyes alakú 'kürtő fekete, 
ezüst-fehér és narancssárga füstfelleget 
okád; a hámorok kcpácsclása, a bánya
gépek siketítő sistergése halk zúgássá 
tompul a messzeségben.

Valami kimondhatatlan nevű állomá
son egy kockás kabátú, lármás úr ka
paszkodott föl a kocsimra. Midnenkit is
mert, sorra köszöntgetett a vasúti tisz
teknek, a vonatvezetőnek s a szolgák
nak; végül kacagva borult a nyakamba.

Kemény Jancsi volt, — ugyanaz a 
Kemény Jancsi, aki miatt tizenöt ev 
előtt kicsaptak a kalocsai jezsuiták gim
náziumából.

Valaha testi-lelki jóbarátok voltunk, 
— emlék gyanánt most is viselek tőle 
tarkómon egy jókora sebforradást. Most 
gépészmérnök a kincstári érckohóknál. 
Jókedvű cimbora, akin meglátszik meg 
az egyetemi svihákévek hímpora; a füs
tölgő kohók és a kopogó hámorok nem 
tudtak belőle filisztert gyúrni.

— Hova utazol? — kérdeztem.
— Lakodalomra! — A Fodor Miklós 

lakodalmára! —
Fodor Miklós! Eszembe jutott a vas- 

tagvérű, lomha fiú, aki hatalmas terme
tével és jóságos arcával olyan volt, mint 
azok az újfundlandi kutyák, amelyeket 
játszótársakul szokás gyerekek mellé 
adni.

—- Micsoda? Hát Fodor megnősül? 
Sohasem hittem volna — !

— Mit akarsz? Egy év óta már má
sodszor esik meg vele!

Kacagásra fogtam a dolgot, barátom 
azonban komolyan beszélt.

— Fülelj ide, elmondom neked a dol
got. Egész regény. Ha kissé kinyalod, 
ki is nyomtathatod.

Azzal kúszált, szórakozott modorában 
elbeszélte nekem Fodor Miklós esetét.

— Tudod, hogy Fodor afféle majdáni 
vasgyáros. Haha! Szeretik ezek az em
berek, ha vasgyárosoknak nevezik őket,

pedig hát csak jobbfajtájú kapaková
csok.

Telepeik el vannak szórva az állami 
hámorok környékén, a Sebes patak 
partján. Az öregkalapácsot a patakban 
forgó vízi kerék emelgeti, a transzmísz- 
sziók lécekből és kötélvégekből vannak 
összekonstruálva. Hanem azért jó kapá
kat és jó ekevasakat csinálnak és egy- 
től-egyig tehetős emberek hírébe keve
redtek, míg a mi kincstári hámoraink, 
hol hajópáncélokat és forgó acéltornyo
kat gyártunk, krónikus deficittel dol
goznak.

Nos hát, egy ilyen kopogó fabódét 
örökölt Fodor Miklós is az apjától. Is
mered Miklóst. Tanult ember, de azért 
békében elparasztosodotl volna műhe
lyében, ha el nem követi azt a vigyázat
lanságot, hogy beleszeret Szlankaményi 
Erzsibe . . .

Hogy kicsodák ezek a Szlankamé- 
nyiek? — Valami tönkrement — nem! 
— egy végképp elzüllött úri família. 
Mondom, fülig beleszeretett abba a nagy 
iskolás leányba, akinek kinőtt, szegé
nyes ruhája és félszeg modora oly cso
dálatos ellentétben veit felséges terme
téhez és merész mosolyához.

Naponkint látta a lányt anyjával vé- 
gigkocsizni a fenyőerdőn átkanyargó or
szágúton, egy ütött-kopott határon, 
amely előtt két tiszteskerú kesely botor
kált.

Akkoriban feltűnő sokat kocsiztak a 
városba. A gyakori kocsikázások kezdet
ben egy gazdag huszártisztnek, aztán 
egy özveggyé lett főjegyzőnek, végül 
egy fiatal ügyvédnek szóltak. Szlanka- 
ményiné rendszeres hajtóvadászatot tar. 
tott mind a háromra, hallalit azonban 
egynél sem fúvathatott. A tisztet, éppen 
mikor nyilatkoznia kellett volna, áthe
lyezték egy távoli álomásba; a főjegyző 
boros fővel szerelmet vallott Erzsinek, 
de másnap bocsánatot kért és eljegyez
te magát a főispán leányával; a fiskális 
csak azért udvarolt Erzsinek, hogy fél
tékennyé tegye egy gazdag uzsorás 
leányát.

Szlankaményínét majd megpukkasz
totta a sárga epe.

— Te, Erzsi, — mondta egyszer, — 
mit szólnál ahhoz a kapakovácshoz?

— Egy paraszt, — szólt Erzsi meg
vetően.

— Azt mondják, hatvanezer forintja 
van a bankban.

Egyszer aztán, amikor megint a vá
rosba akartak kocsizni, a Fodor háza 
előtt „véletlenül" megfogta őket az eső. 
A hölgyek kénytelenek voltak a nyitott 
határból menekülni és a gyáros vendég
szeretetét igénybe venni. Meglehet, hogy 
Szlankaményiné, mikor belépett a csi
nos, nyaralóízlésben épült házba, már 
kiszemelte a szalonnak és ebédlőnek 
való szobákat..  .

Nem szaporítom a szót: Fodor meglá
togatta Szlankaményiéket, beleszeretett 
a leányba s lépre ment.

Márciusban megtörtént az esküvő, — 
Fodor első  esküvője.

Azt mondj ált, hogy a boldog meny
asszony közvetlenül a lakodalom előtt, 
keményen összeperelt az édesanyjával, 
hogy neki nincs kedve nőül menni egy 
havasi medvéhez. Csak akkor nyugodott 
bele a sorsába, amikor anyja elmagya
rázta neki, hogy ezután majd kedve sze
rint öltözködhetik és nyalakodhatik.

A hámor melletti házban furcsa páros 
élet kezdődött. Igaz, hogy az asszonyka 
szép volt, — de amellett naiv volt a 
korlátoltságig, szeles a könnyelműségig 
és kacér a botrányig.

Néha ostoba ötletei támadtak. Ha 
eszébe jutott, fölfuvalkodott, mint egy 
kis páva, selypítve beszélt az urával és 
vendégeivel szemben adta a főrangú höl
gyet. Fodor ilyenkor ujjúval végigsimi- 
tott felesége orrán és kis bolondnak ne
vezte; az asszony erre komolyan meg
haragudott, aminek megint Fodor a 
könnyezésig tudott kacagni.

Veit ezeknek az embereknek valahol 
egy apátkanonok vagy micsoda nagy
bátyjuk, aki gazdag ember hírében ál
lott. Szlankaményiéket egyébiránt ki 
nem állhatta és velük régóta megszakí
tott minden összeköttetést. Ez a derék 
pap — gazdasszonya nem kis rémületé
re — hirtelen meg talált halni, még pe
dig végrendelet nélkül. Szlankaményiék 
nagy örökséghez jutottak; hozzáértő 
emberek fölbecsülték a hagyatékot fél
millióra.

Láttad volna Szlankaményiéket! Az a 
nagyzási hóbort és dölyf, amelyet eddig
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gondosan titkoltak, most elemi erővel 
tört ki belőlük. Ereikben egyszerre indi
gó-kék vér kezdett pezsegni, egy kis 
véna abból a vérből átlüktetett a hámor 
melletti házba is, hogy megkeserítse a 
kapakovács életét. Szlankaményiné 
szemrehányásokat lett önmagának, hogy 
leányát ilyen lehetetlen partira kény
szerítette; a fiatal asszony meg volt 
győződve, hogy ő a világ legboldogtala
nabb teremtése, férjét kiállhatatlannak, 
annak minden szavát, mozdulatát bán
tónak találta.

Persze, hogy a katasztrófa nem késeit 
sokáig. Egyszer összekaptak valami os
tobaságon, amikor éppen deus ex 
machina-ként betoppant az anyós. Jön
ni, látni és mérges vércsevisítással ve- 
jére lecsapni, — ez nála pillanat müve 
volt.

— Ne avatkozzék dolgainkba! — vág
ta oda Fodor gorombán.

— Hallod, leányom? — visította 
Szlankaményiné.

Erzsi sírva kapaszkodott az anyjába.
Fodor szelíd lelkét elfutotta a méreg.
— Ej, végre is tisztába kell jönnünk 

egymással, — Erzsi, válassz anyád közt 
és férjed közt!

— És ha anyámat választom?
— Akkor — eredj anyáddal, — pat

tant ki a kapakovács . . .
— Elkergeti leányomat? Az én leá

nyomat? Jer, gyermekem, mielőtt még 
tettlegességre vetemedik.

Szlankaményiné kezén fogta a leányát 
és vitte magával kocsijához; úgy amint 
volt, fehércsipkés pongyolában . . .

Fodor másnap, harmadnap és ne
gyednap átlátogatott az anyósához; Er
zsivel azonban egyszer sem beszélhetett, 
felesége azt üzente neki az anyjával, 
hogy nem hajlandó őt elfogadni.

A három látogatásnak az lett eredme- 
|nye,i hogy megindították a válópört. 
Nem vagyok jogász, nem is tudom, miért 
kellett e célból az egyedül üdvözítő egy
ház kebeléből más vallásra áttérniük, 
én csak azt hallottam, hogy ezidőtájban 
valahol Erdélyben összetalálkozott két 
fogas fiskális és miután a papiszék el
nöke szép beszédben ecsetelte nekik a 
hitvesi szeretet előnyeit, kereken kije
lentették, hogy cseppet sem' szeretik 
egymást. . . Ezért aztán Fodor Miklóst 
elválasztották a feleségétől.

A Szlankaményiék bizonyára meg
örültek az Ítéletnek. Fodor is örült; ne
kem legalább százszor esküdözött, minő 
vak szerencse érte, hogy szépszerével 
megszabadult attól a kis sárkányfajzat- 
tól,

A nyár vége felé híre járt, hogy a szép 
Erzsi megint jegyben jár; vőlegénye az 
a huszártiszt, aki már egyszer nyilatko
zott volna, — ha hirtelen át nem helye
zik más állomásra.

Fodor fölkacagott e hír hallatára, 
aztán átment a műhelybe és ingujjra 
vetkőzve, pöröllyel nekiesett egy izzó 
vaslapátnak, hogy csak úgy sziporkázott, 
az üllő pedig üvöltő csengésével betöl
tötte a közeli erdőt.

Szlankaményiék nagy fénnyel ülték 
meg leányuk eljegyzését. A majdánfalvi

úrilak este fényárban úszott, a pezsgős 
palackok sűrűn durrogtak, a cigány még 
késő éjjel is húzta.

— Boldog vagy, Erzsi? — kérdezte 
Szlankaményiné minduntalan.

— Boldog vagyok, mert azt a parasz
tot most eszi a méreg.

Az a paraszt Fodor Miklós volt!
A menyasszony különben főfájásról 

panaszkodott és szórakozottan ült a vő
legénye mellett. Vacsora után azt mon
dotta, hogy leheveredik egy félórára és 
visszavonult a szobájába. Itt kényelem
be helyezte magát, fölvette a fehér pon
gyoláját é'S a nyitott ablakhoz lépve, né
mán tekintett a csillagos éjbe.

Egyszerre összerezzent, — a kertben 
ember járt. Most megállt az alacsony 
ablak előtt.

Ha novellát írnék, meg kellene okol
nom, hogyan került Fodor Miklós éppen 
akkor Szlankaményiék kertjébe, amikor 
Erzsi az ablakban állt, — mivel azon
ban valót beszélek, nem okolok meg 
semmit. Meglehet különben, hogy Fodor 
utóbbi időben gyakrabban tett esti sétá
kat Szlankaményiék kertje tájékán.

— Mit akar itt? — kérdezte Erzsi asz- 
szony megbotránkozva. Nem kapott rög
tön választ, azért kihívóan tette hozzá: 
— Talán szerencsét akar kívánni eljegy
zésemhez?

— Nem, — felelt Fodor. — Csak azt 
akarom mondani, hogy örülök, hogy 
minden úgy van, amint van és hogy saj
nálom azt a szegény ördögöt, aki ma
gát elveszi. . .

Erzsi tág szemekkel tekintett volt fér
jére, aki keserűen folytatta:

— Lássa, Erzsi, most már magam sem 
értem, hogyan vehettem nőül magát. 
Kötni való bolond voltam én akkor.

A kapakovács ezzel meg akart for
dulni a sarkán, Erzsi azonban hevesen 
megfogta a kezét, — érezte, hogy ennek 
az embernek valami keserű, lesújtó dol
got kell mondania.

— Elkergetett a házából. Egyszer sem 
jött értem! — Többet nem tudott be
szélni, mert mérgében sírva fakadt.

Mindketten elhallgattak. Az emeletről 
lehallatszott a cigányzene . . .

— Az nem úgy van, — mondta Mik
lós végre, — háromszor is jártam any
jánál. De most már mindegy, úgyis vé
ge mindennek.

Miklós még mindig fogva tartotta az 
asszony kezét és sorra simogatta ujjait, 
mintha egyenkint el akarná tördelni.

— Mindennek vége! — ismételgették 
fölváltva, fátyolozott hangon.

A szegény Fodor Miklóson egyszerre 
valami végtelen, halálos elkeseredés 
vett erőt. Magához vonta az asszonyt 
és rátette hatalmas tenyerét puha nya
kára, mintha meg akarná fojtani. Az asz- 
szony hagyta. Szinte beleigazította tor
kát az ujjai közé, lenyomta a fejét volt 
férje vállára.

Az az illat, ami a hajából áradt, el
vadította Fodort.

— Igen és most hozzá kell mentiem 
ahhoz a racsoló majomhoz! — nyöszö
rögte Erzsi asszony.

Fodor hirtelen átkarolta az asszonyt
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és kiemelte az alacsony ablakon.
— Mit akar? — kérdezte Erzsi, ami

kor Miklós izmos karjában pihent.
__ Ej, tört ki Fodor dühösen, —

megérdemled, hogy elpusztulj velem! 
Ott a szakadás, az jó lesz mind a ket
tőnknek!

Erzsi nem védekezett. Talán jól esett 
neki, így, lehúnyt szemekkel vitetni ma
gát.

Mikor a kertfalhoz értek, amely alatt 
a Sebes zuhogott, halkan megszólalt:

— Tudja mit, Miklós, — én vissza
mennék magához.

— Visszajösz?
— Vissza. Csak eresszen a szobámba. 

Holnap majd rendet csinálok a vőlegé
nyemmel . . .

Miklós gyanakodva nézett rája,
— Szabadulni akarsz, mert félsz?
— E j! — kiáltotta Erzsi asszony ki- 

csínylőleg, aztán kezével végigsimított 
Fodor arcán, hogy megmutassa, hogy 
egy csöppet sem fél tőle.

— Emeljen csak vissza, amíg elker
gettem a vőlegényemet, aztán vissza
megyek magához.

— Abból nem lesz semmi. Az anyád 
elrontana mindent.

Erzsi ezt maga is valószínűnek talál
hatta, mert gondolt egyet.

— Jól van, hát csak átöltözködöm.
— Nem! Pongyolában szöktél meg tő

lem, gyere vissza pongyolában.
Az asszonynak tetszett az ötlet. Eszé

be jutott, hogy mit fognak majd azok 
odafönn mondani, ha hült helyét talál
ják és halkan kacagni kezdett.

Hanem aztán egyszerre fejét rázta.
— Nem, mégsem mehetek! Hogy men

jek magához? Hiszen már nem vagyok 
a felesége!

— Mit akar? Újra elveszem.
— Komolyan feleségül vesz? Adja be

csületszavát!
És míg odafenn javában koccintgat- 

tak a menyasszony egészségére, addig 
Szlankaményi Erzsi Fodor Miklós kar
ján megindult az erdőben kopogó hámor 
felé.

Eleintén némán haladtak egymás mel
lett. Később Erzsi fölkapta uszályát, 
aztán vígan, mint az iskolából szabadult 
gyerekek, szaladtak hazafelé.

Képzelheted, mekkora botrány lett 
belőle!

A mérnök itt megszakította az elbe
szélést. Megint valami kimondhatatlan 
nevű állomásra értünk, ahol ő hanyatt- 
homlok leszállt.

— Ezt megírhatod! — kiáltott vissza.
Mikor a vonat megint megindul 1,

eszembe jutott valami. Gyorsan kihajol
tam az ablakból és Kemény után kiál
tottam:

— Hej, Jánosi, ültesd föl a nagyapá
dat! Ez az egész história nem ér semmi!, 
— képtelenség! — hol itt a lélektani 
megokolás?

Jancsi tágranyitott iszemmel bámult 
reám, aztán a kezével két mellette álló 
személyre mutatott.

Én teremtőm! Fodor Niki volt, karján 
egy karcsú nővel. Az asszony különben 
nagyon csinos volt.
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Az utolsó húszezer
Ennek a szomorú, bús, mégis megengesztelő 

fantasztikus mesének azt a címet is adhatnám; 
történet egy emberről, aki erősebb volt, mint 
az átok, erősebb, mint az örökös ellenség, 
erősebb, mint az istenek haragja.

Az az átok a magyar nép átka volt: az egye
netlenség, a széthúzás, az osztályok gyűlöle
tes harca; az az örökös ellenség most is csak 
az volt, aki mindig: a magyar körül terpesz
kedő, alávaló indulatu népek . . .  az istenek 
haragja meg az volt, aki egyszer már el akarta 
pusztítani a világot s most újra cledt, ugyan
ilyen szándékra. Megsemmisíteni mindent s 
nem kegyelmezni meg Noénak s egy élőnek 
sem.

Az az ember meg, aki az isteneknél is erő
sebb volt: doktor Hatvani Ádám orvospro
fesszor és világhírű nagy csillagász volt.

Úgy ötven évvel e z u t á n  történt (ezután 
nem ezelőtt, ügyeljünk!) ezerkilencszázhetven- 
öt-ben s oly romlott volt a világ, hogy 
már a türelmes istennek is sok volt. Elhatá
rozta hát, hogy gyökeresen elpusztítja és 
soha többé újjá nem alkotja. Azaz, a Földnek 
még megkegyelmez, mert a naprendszerben 
szükség van a Földre is; csak az embereket 
irtja ki a színéről, mert az emberekre, úgy 
látta, mi szükség sincs. Csak kárára, csak át
kára vannak a földgömbnek.

Ijesztő távolban ott bolyongott egy üstökös 
az űrben, ezt közelebb intette az Ur és meg
hagyta neki; — pusztítsd el a föidgömböt. 
Bocsásd rá halálthozó gázaidat és végezz min
den élővel, ami a földön van.

És az üstökös, az engedelmes szolga, öröm
mel vágtatott a téren át, hogy teljesítse a 
végzetes meghagyást. Nemtelen örömmel sie
tett, mint a forradalmi demagógok pribékje, 
mikor arra kap uraitól' parancsot, hogy oltsa 
ki valamely hazafi életét.

De Hatvani felfedezte, meglátta, noha ak
kora volt csak akkor, mint a beléndek tokjá
nak egy magja. Kiszámította pályáját és út
ját és a spektrál-analysisnek útján meghatárota 
pontosan az anyagát is; egyenesen neki a föld
nek jön és majd keresztül megy rajta a föld
gömb, mint a sövényen a feléje lőtt golyó; és 
mert nem egyébb, mint kékgáz az anyaga, hát 
meg is öl majd mindent, ami mozog és él es 
helyben áll vagy előre igyekszik.

Vagyis: meghal az öröm és meghal a bánat; 
nem lesznek bűnök és nem lesznek erények; 
elnémul a dal és el a sóhajtás is.

És elnémul az övé is az asszonyért, akit sze
retve szeretett, imádót s aki, jóllehet törvé
nyes hitvese volt, mégsem engedte közel öt 
magához. Hagyta elepedni egy öleléséért, csók. 
jáért, de nem engedte magához még egy kéz
csókra sem. Az elmebajig fokozódott idiosynk- 
razia volt-e, vagy mást szeretett titokban az 
asszony: ö maga, a professzor sem tudta.

És immár több mint öt éve tartott ez az ál
datlan állapot, ennyi idő óta volt nős ember a 
professzor . . .

. . . Doktor Hatvani Ádám, a rőthegyi ob
szervatórium tudós igazgatója, elhagyta az asz
talt, mely mellett dolgozott és a refraktorhoz 
ment, hogy nézze az üstököst. Melyet ő fede
zett fel s melyet ő keresztelt el a „Wilson

Irta: Csermely Gyula

elnök" névre. — Szelíd fénnyel jössz, mint va
lami fehérhajú apostol, mormolta Hatvani — 
de engem te nem ámítsz, engem te nem csalsz 
meg. Szelídséged mögött gonosz szándék rej
lik s annyit hiszek neked, mint a hamis prófé
tának. Te is úgy, mint ezek, nyájasságot ha
zudsz, de szíved, az hideg, szíved, az számító 
és kegyetlen. Mindent, ami él, te semmivé fogsz 
tenni, te niesszünen jött végzet, te égből jövő 
gyilkos.

De így lesz ez jól, így. Kiváléképen én 
nekem. Boldogság nélkül jobb is a halál, mint 
az élet.

Otthagyta a refraiktort és az ablakhoz lépett, 
hogy szomorú gondolatait derűsebb benyomások 
űzzék e l És félóra, múlt félóra után; keleten 
már elhagyta bíborágyát a Nap, hogy aranyban 
ragyogva tegye meg útját az égen; a pacsirták 
már a levegőbe emelkedtek, hogy elzengjék ha- 
lelujáh-jukat a hajnalhoz . . .  és a falu is éb
redezett, mely ott lent feküdt csöndesen, a 
hegy lába és a messze elhúzódó fehér ország
út között.

Ébredt a falu és magyar népe ajkán a dal. 
Az az édes, lombzúgásból, napsugárból és vi
rágok illatából lett dal, melyhez fogható nincs 
sehol a világon és mely igaz megnyilvánulása 
annak, hogy mit érez és mire gondol, min bú
sul és minek örül, micsoda ábrándokat sző és 
minő reményeiket tálál ifjú és öreg, legény és 
leány és a vérmes vagy a csüggedő hazafinak 
lelke.

Doktor Hatvani mohón itta a dalt, azután 
kézillátcsővet vett elő( hogy a falusi embere' 
két nézze. Kezdtek jönni és menni a magyarok; 
ember a szántóra, legény a szőllőbe ballagott; 
takaros menyecske a tornác elé állott és a ma
jorságot hívta, üde ifjú lány meg a gémeskúthoz 
sietett, hogy tisztálkodjék, mosdják és még 
üdébb legyen. —

— Pompás szál emberek, gyönyörű asszo
nyok, rózsabimbó leányok, — sóhajtott fel dok
tor Hatvani és egy sarokba dobta a szerszá
mot, mely azokat közel hozta a szeméhez. — 
Elmúltok, elvesztek ti iis úgy mint azok, kiket 
szemem nemi lát. Négy hónap még a világ, azu
tán nagy temető lesz ez a szép napsütötte föld. 
Nem lesz ember, állat . . . nem lesz angol és 
francia . . . nem lesz magyar nemzet.

— Nem lesz magyar nemzet?! Azt is elpusz
títja ádáz haragod, te Isten?! Valami dühvei 
egy mélységes fájdalom vett Hatvanin erőt. 
Nem lesz magyar nemzet?! Fölséges nyelve, 
mely erő és illat és színek sokasága, mely vi
har és méhzöngés, ágyúszó, csatazaj és gyerme
két ringató boldog anya nyelve . . .  és éneke, 
dala, mely szerelmet kér és toborzóra csődlt, 
mely csókokat szomjaz és csatasorba állít, mely 
zsolozsma és vigság és fegyver csattogása: ez a 
nyelv és ez az ének időtlen időkre örökre el
némul?

— Nem, Isten, nem! Te végezhettél ott fönt 
a magad akarata szerint, de itt lent a földön én 
leszek a hatalmasabb, az erősebb. Pusztítsd el 
a világot, nem bánom, de az én magyar népem
hez mlég te se nyúlj!

Doktor Hatvani ökölbe szorította kezét és az 
ég felé emelte, abba az irányba, ahol az üstö
kös száguldott. — Nem és százszor nemi — 
kiáltotta bőszen. — Siethetsz, te gyilkos, föl

dünk megrontója; száguld be az űrt és jöjj, hogy 
ölj és pusztíts; én felkészülten várlak. Én erő
sebb leszek, mint az akinek haragja küldött le 
pribékül és megmentem a végleges hajáltól ezt 
a szívemhez nőtt magyar nemzetet!

— Hát Boldogság nélkül már nem jobb a ha
lál, mint az élet? Szenvedje ö tovább a poklot 
az imádott asszony mellett, ki őt utálja? Ejh, 
porszem, — kiáltott fel Hatvani — mi a te fáj
dalmad akkor, mikor nemzetem megmentése a 
kezemben?!

Elment az ablaktól és lement a szabadba, 
egyenesen oda, ahol a Rőt-hegy oldalában gi
gászi bazaltfal emelkedett.

A sziklafal aljában, boróka-bokortól majdnem 
eltakarva, malomkő nagyságú fekete lyuk táton
gott. Hatvani itt bemászott és két perccel ké
sőbb az általa már régen felfedezett barlangot 
újból megvizsgálta. Ötszáz méter hosszú, két
száz méter széles és jó harminc méter magas 
terem volt a barlang, elég tágas ahhoz, hogy 
húszezer embernek nyolc-tiz napra menedékül 
szolgáljon.

Doktor Hatvani, mikor a hordozható akkumu
látor fényénél megvizsgálta a barlang falait és 
újból meggyőződött róla, hogy nincsen bennük 
repedés, de még hajszálnyi se, és mikor hosszú 
póznára erősített magnézium-drót fehéren izzó 
világánál úgy látta, hogy a barlang menyezete 
is egy tömör egész: elfelejtette, hogy két órá
val azelőtt ö hogy lázadozott és kikelt az Ur 
ellen.

Leborult a földre és könnye/. - imádságot 
mondott.

— Te magyarok Istene, ki millió éve, hogy 
alkottad a Földet; hála néked, hála! A te mü
ved itt ez a barlang, ez a kataklizmával is da
coló bazalt, és te akartad úgy, hogy én azt fel
fedezzem . Ugye, magad is fájlalnád, ha örökre 
elveszne a te remekbe teremtett néped, a ma
gyar; azért gyújtottál szikrát az én agyamban, 
hogy megmentsem a végleges haláltól. Meg is 
menteim, én Istenem, te Árpád és Szent István 
és Szent László és Szent Margit Istene, fis 
Szent Erzsébeté is. Mind a többi nép elpusztul, 
de megmarad a te néped, a magyar. És valóra 
fog válni az egy akol és egy pásztor igéje; egy 
nép, egy nemzet és egy nyellv lesz a földön: a 
magyar. Hála néked, hála!

Mindjárt másnap munkához is látott, össze
válogatni húszezer magyart, húszezer egészsé
ges, öröklött betegségtől, ráktól1, gümökórtól 
mentes, erős és fiatal, fajának femtartására ki
válóan alkalmas és testre is szabályos szép 
egyedet; felében férfit és legényt, felében asz- 
szonyt és leányt. És mindezt a legnagyobb titok
ban, hogy észre ne vegye a tömeg, a sokaság.

Csak az asszonya tudott róla, az a szeretet 
nélkül való szép asszony.

Nem volt kicsi munka, de doktor Hatvani 
nem ismert se fáradságot, se pihenést, se meg
állást. Éjjel-napall utazott; Csallóközből a Szé
kelyföldire, Mátra aljától a Balaton mellékére; 
Mezöfölldtől, Duna-Tisza közétől az Ér, a Be
rettyó és a Hortobágytól átszelt végtelen ró
nára. Hogy összeválogassa őket, a jövendő nagy 
magyar nemzet leendő őseit.

Doktor Hatvani nem ösmert fáradságot, de 
irgalmat és szívet sem ösmert. Saját öccsét és 
húgát is mellőzte, mert emez nagyon beteges
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és gyönge, amaz meg mindenféle rossz hajla
mokkal megvert lelkű ember volt. A jövendő 
magyar népnek nemcsak testileg, de lelkileg is 
erős és egészséges és jó legyen.

Augusztus húszadikán, nyolcszor huszonnégy 
órával a végítélet napja előtt, mindennel kész 
volt tudós Doktor Hatvani Ádám. Húszezer 
magyar, férfi és legény és leány meg asszony 
a rőthegy barlangban elrejtve; víz és kenyér és 
hús meg egyéb elemózsia bőven, azután tehe
nek és bikák, juhok és kosok, gúnarak és hi
dak, tyúkok és kakasok ezrével; néhány gólya 
és pacsirta és fecske meg fülemiile madár és 
végül, a szerelmes magyar "lánykák kedves kis 
állatkája, skatulányi katica és szentjánosbogár. 

Augusztus huszonhetedikén a barlangba ve
zető tárna öt méter vastagon és abszolút lég
mentesen üvegcementlel befalaztatott, és húsz
ezer magyar emlber szívszorongva és reszketve 
várta , mit hoz a holnap, a diós irae. És húsz
ezer ajakról zengett a Zsoltáros éneke: a mély
ségből kiáltunk mi hozzád, te fenséges Isten!

Csak Éva asszony, a Hatvani hitvese, ne;n 
énekelt a többivel zsoltárokat, hanem elbújva 
egy sarokban könnyezett, és csalk Hatvani nem 
félt, nem reszketett, nem érezte szívének1 ösz- 
szébb szorulását. Augusztus huszonnyolcadik a 
és huszonikiler.cedike között való éjjel, mikor 
mind a húszezer mélységesen aludt, egyedül ö 
volt ébren és arra gondolt, hogy mi történik 
most a földdel és azzal ami rajta és benne él.

. , . Valahol messze, gazdag országának há
rom tenger mosta partjai között, él egy elbiza-

Tízéves találkozón 
Debreczenben

Öreg város, sírj ma egyik szemeddel, 
Másikkal meg légy pillanatra víg. 
Köszöntenek csendes vizekre indult, 
Viharból érkező szép fiaid.

Vén kikötő, be messze is bolyongtunk; 
Nagy szél sodort egymástól szerteszét.
Ki hitte, hogy kivet az ár öledbe,
Ős homokod tápodjuk újra még.

Ne kérd: ki hogy jött, hány mély sebe
vérzik,

Van-é hazája, álma hány maradt?
Haza, álom — az idő szörnyű habja 
Elmosta; mindből kis sziget maradt.

Fogadj, fogadj, diáknótás, nagyerdős,
J ó  Debrecen, ifjúság partfoka.
Megyünk aztán, — csak megnézzük, a

sorból
Ki él közöttünk s ki maradt oda?

Oly kevés kell: egy fuvalom alkonyodból 
A régi sóhaj, áhitat tüze.
Poharunk kell, itt hagyott korty

borunkból
Első szerelem elsírt csöpp vize.
Bor, egy újabb pohár, tort ülni arra, 
Ami mögöttünk elszállt, elmúlott.
Bor, még egy pohárral, nagy áldo

másnak
Arra, ha pokol is, mi jönni fog.

Boross Sándor.

kodott, elvakult nemzet. Mely nem engedi, 
hogy gyógyuljon és lábraáüjon sok tönkretett 
ország. Hatalmi gőgjében az utollsó csepp vérü
ket is kívánja; nincs irgalom a szívében, nincs 
belátás.

És nem messze tőle, ragyogó palota aranyos 
termében sok fényes nagy úr van együtt, Arrcl 
tanácskoznak a rcndjeles generálisok és civilek, 
hogy több nemzetet, mely szabadinak született, 
mint lehessen könnyű szerrel örökös rabságra 
kárhoztatni. Rabok ugyan már most is, de ne 
rázhassák le azt a béklyót, azt a rábbilincset 
soha.

És távol hegyek alján sok-sok tornyú város. 
Ott is tanácskoznak. Két király, több minisz
ter és nagyszakállu pópák és mások- Más nyel
ven beszélnek, halkan, sugdolózva; a kárpitos 
faliaknak is lehetnek füleik. Vájjon mi a tervük, 
miről tanácskoznak? Sötét tervet szőnek; gyil
kosságnak tervét ezeréves nemzet és országa 
ellen . . .

Hatvani doktor az órájára nézett most 
megy keresztül a földgömb az üstökös halált- 
hozó csóváján — és kacagni kezdett, harsány 
kacagással. — Tanácskoztok-e még, ti rendjeles 
hóhérok? Pöffeszkedtek még, ti aranyos bölcső
ben született poltronok? Sugdolóztok még, te 
fugyekalj'i király cs szemüveges szomszédod? 
Elmúltatok mind . . .  de él a magyar nemzet; él 
és úr a földön, nincs már ellensége.

A kacagás könnye lassan-lassan a mélységes 
megindultság könnycseppjévé változott át dok
tor Hatvani Ádám szemében. És sirva ismételte;

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

Ma hold borong a végtelen felett.

A végtelen nekem mit tartogat? 
Ezüsthalakat, aranyhalakat?
Örvénylő mélye 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 mniden tagomon. 
Szívembe nyilai metszőn, élesen:
Hogy vájjon van-e itt halászjogom?

Borzongás fut át minden tagomon.

Minek is hoztam nyűtt szivem* ide?
Az én szívem, s a végtelen szive 
Doboghatnak-e egy ütemre ketten?

Hálómmal ide mért is menekedtem?

Egy pillanat a háló elszakad. 
Hullámkézzel a mélység visszarántja 
A tolvajtól az aranyhalakat.

A félig-fogott aranyhalakat.

Reményik Sándor.

él a magyar nemzet! Megfogyva bár, de él és 
ur a földön. Nincs már ellensége.

Úgy volt, ahogy mondta. Nemi volt ellen
sége az utolsó húszezer magyarnak, mert elsö
pörte az üstökös uszálya. A gőgösek nemzetét 
és az aljas gyilkosságot tervezőkét is. Egy akol 
egy pásztor volt a földgömb s egy nemzet és 
egy nyelv volt az ura: a magyar!

A legközelebbi tavasz egyik estéjén doktor 
Hatvani Ádám felvezette feleségét a Rőt -h eg y  
oldalában llévő bazalt-fal fekete ormára.

— Itt elbúcsúzom tőled, — mondta Hatvani 
Ádám az asszonynak. Én elvégeztem, amire 
a magyar Isten kiszemelt, hát minek éljek to
vább is e világon? Kettőt szerettem eddig, 
nemzetemet és léged. Nemzetemnek biztosítot
tam az életét, szeretetem nélkül is majd tovább 
él . . . téged meg hiába szeretlek. Hát minek 
éljek tovább is e világon?

A leáldozó nap aranyat font a hős férfi fe
jére.

— De már nem szeretsz hiába, — kiáltott fc] 
Éva asszony könnyek közt. -  Bocsáss meg a 
múltakért, Ádám . . . viszonzoin szerelmedet, 
szeretlek. A tudóst, a professzort nem bírtam 
megszeretni benned, hiszen romlott lelkű os
toba nő voltam, de az embert, aki Istennél is 
erősebb volt, a magyart, aki tűrte a poklot is, 
csakhogy megmentse nemzetét a haláltól; azt 
holtomiglan megszerettem és imádom. Ne halj 
meg, Ádám, ne a halált válasszad, de az életet. 
Még fiatal vagy, Ádám, még kárpótolhatlak 
csókjaim mézével . . .

Mese
Édes kicsi fiam, gyere az ölembe,
Szöszke fejecskédet, hajtsd le a keblemre.

Mesét mondóik néked egy kis királylányról, 
Kacagó, bűbájos, kékszemü csudáról.

Szép volt a királylány, arany volt a kedve, 
Mindenki csodálta, mindenki szerette . .

Nem ismert bánatot, nem ismert haragot, 
Énekelt, mosolygott, táncolt és kacagott.

Jött egy szép királyfi, sötétszemü, halvány, 
Elült a mosolygás a királyleány ajkán.

Aztán a 'királyfi feleségül kérte 
S a lány azt felelte; meg is halnék crle.

Aranyos hintóba vitték el messzire, 
Mindenfelé elszállt boldogsága híre.

Egyszer csak vágtatva jön a lovas legény, 
Halvány a királylány, nagyon beteg szegény.

Dédelgető szóikkal kezdik vigasztalni,
Nem szeret, elfelejt, jobb volna meghalni.

— övé volt az álrno.m, őt kereste ajkam, 
Édes, jó Istenem, könyörülj meg rajtam.

— Hallga, jön apuskád, kopog már a lépte, 
Mit is meséljék még? Ez a mese vége.

Hol a királyleány? Nézz csak a szemébe,
Édes, kicsi fiam, — itt ülsz az ölébe . . -

Bozzay Margit.
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Az egri^remete és afmagyar költőkirály
GÁRDONYI ÉS JÓKAI.

A mesemondó fejedelem korában 
magyar zsurnalisztikának is Jókai volt a 
vezére. A bellekistálk éléin állok s még 
életében a koszorúsok csarnokába került. 
Úgy hívták tehát, hogy — költőkirály.

Az ujságíró-Gárdonyi Aradról jött a 
fővárosba, hogy magának jobb exiszlen- 
ciát keressen, de ekkcr még nem gondol
ta, hogy Pesten része lesz a zsenik csil
lagkoronájában és közelebbről megismer 
heti Jókait. A magyar költők fejedelmét 
1894 tavaszán, a Turinban elhalt Kossuth 
Lajos temetésén hallót a szónokolni elő- 
zsör, bár előbb mint volontőr, már Szege
den is találkozott a nagy íróval.

Álmodni sem merte volna, hogy a fő
városi elit-írókkal majd ő is kezet csó- 
kclhat a literátorok maecenásának: ,,Mó
ric bácsinak “

Jókai a romantikus Felsőerdősoron la
kott, közel a liget platánjaihoz, hol egy
kor cipcer harmonikásck laktak és később 
ő lett a fertály-mágnás. A Bajza uccai 
Feszty-kurián — hol a mai Petőfi-ház 
áll — volt virágos álomkastélya, me
lyet a mesemondó 1899-ig lakott az első 
emeleten.

Ady Endre is sokra tartotta, mint min
den más író, hogy Jókait 1902-ben Nagy
váradon megismerhette és amióta Gár
donyinak is megadatott erre a kegy: örök 
szellemként mindig maga előtt bálvá
nyozta a nagy mesemondót

A velencei típusú Feszty-ház nyitotta 
meg előtte a halhatatlanok ú'ját, itt ta
lálkozott a zsenikkel és azután figyel
messé tette magát az irodalmi társaságok 
kapujáig. (Jókai támoga'ta a kezdő író
kat s többek között mecénása volt Gár
donyi Gézának is.)

Jókait Vörösmarty vezette az iroda
lom berkeibe, Gárdonyi látását pedig 
Jókai segítette elő, ki mindig mély gon
dolkozással figyelte a fülemülék apját. 
Jókai levegőjében élt, aki tudományra 
szomjazó lelkét megbüvölte. Fesztyék- 
nél alkalma volt felsőbb személyekkel is 
kordiális ismeretséget szerezni s a mese
királynak rózsafaszelencéből való burnó- 
tczása mellett el-elnézte Tisza Kálmán 
és Mikszáth híres tarokk-pártiját is.

Jókai ötvenéves írói aranylakodalmát 
Fesztyékkel, a híres Szikszay-féle műte
remben ülte és méltató cikket írt a régi 
„.Magyar Hírlap" jubiláns számában á

költő-királyról. De a müvészlelkü család 
is szellemes finomsággal közelített hozzá 
és nékik is íntimusa volt Gárdonyi. 
Feszty Árpádnénál, a Jókai-ház egykori 
klasszikus nagyasszonyának elárvult bu
dai atelierjében — hol a régi mübarátok 
közül csak a miskolci származású tudós 
Szendrey János látható — immár csak 
az ereklyeképek idézik vissza a múlt 
emlékeit.

A magyar mesemondó lebilincselő ka- 
rak'erképe mindig élő-bizanc volt Gár
donyi előtt. Csak jellegzetes nagyságá
nak hódolt és a Feszty müvészasszony 
kegyében megismert klasszikus látogatók 
életéről mindig meleg részleteket ve
tített.

GÁRDONYI GÉZA fényképe, abban az időben, 
mikor a Feszty kúriára járt.

Életfelfogását Jókai megismert belső 
lelki világa változtatta meg, kinek világ
szemlélő kutatása és természettudo
mányismerete sugárzó fénnyel világította 
meg haladó útját. Jókaival való nexusa 
tehát jelentős határkő volt írói életében, 
mert irodalmának feljegyzésre méltó 
korszaka tulajdonképen Jókai megisme
résétől kezdődött.

Valósággal imádta Jókait s Herczeg 
Ferenccel együtt kezet csókolt neki. Jó 
kai tegezte Gárdonyit, Gárdonyi pedig 
,,Móric bácsinak" hívta őt.

Feszty Árpádné a Gárdonyinak Jókai
hoz való viszonyáról a következőket 
mondotta nekem:

— Családunk legnagyobb vonzóereje 
Gárdonyira nézve Jókai volt. A ház 
minden bizalmas vendégének Jókai-imá- 
dása nála rokoni, szinte áhitatosan szigo
rú vallásos érzéssé magasztosult. Úgy 
nézett rá, mint naiv gyermek felsőbb 
tényre a szentképre; nem mert előtte 
beszélni, megbámult a lársaságban. Szin
te fellélegzett, mikor Papa elment aludni 
és csak akkor mert jóízűen enni, mert ha 
papa ránézett — torkán akadt az étel.

— Tán éppen ezért volt ő később leg
szigorúbb az ítéletben, mikor Papa már 
elment tőlük; emberfeletti ténynek tar
totta, nem birta megér'eni és megbocsá
tani gyengeségét. A fanatikus mindig 
kegyetlen!

Szerette még Pósát, Dankót, Lányi 
Gézát. Más senkit. A többi ember nem 
nagyon imponált neki.

Tudomásul vette őket. Élnek, megvan
nak.

Egy olimpusi Isten, vagy egy énekes 
kántor méltóságával ült a falusi fiatal
ember olyan asztalánál, hol (tán az aka
démikusokat kivéve, akik nem igen kul- 
tiválták Jókait é« nem nagyon keresték 
társaságát) a magyar író és művészileg 
legértékesebb alakjai gyűltek össze.

— Mindent tudomásul vett, megfigyelt, 
messziről, józanul, mélységesen. Örök 
törvények, titkok nyíltak meg, rendeződ
tek betűkké a szelíden néző fülemüle
ember agyában.

Gárdonyinak két bálványa volt: Tolsz
toj és Jókai.

Igaza van a krónikásnak: nagy különb
ség van a ragyogó meteor között, mely 
vakító fénnyel ragyog és egy szerény 
kis lámpa közölt, mely jó arra, hegy a 
családi otthonnak világítson.

Gárdonyinak is olyan volt Jókai alak
ja, mint egykor Goethének I. Napóleon. 
Az egri remetének a korszakot alkotó 
magyar lángelme nagyobb volt a franciák 
császárjánál is. Az egykori dobrony; 
énekes-kántor akkor volt a legboldogabb, 
mikor már egy sikerültebb munkáját kéz
csókoló hódolattal vihette a mesemondó
nak, Móric bácsinak.

Jókai szellemi lelkének sokban után
zója és figyelője volt.
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Ha Gárdonyi írásműveit áttanulmá
nyozzuk, rátalálunk a Jókai-hasonla- 
tokra és a Jókai-ineseszövés formáira. 
(Gárdonyinál az esztétikusok is megálla
pították a Jókai-hatást.) Tehát sok Jó- 
kai-hatás és életfigyelés nyilvánult meg 
Gárdonyinál. Követte az élet útján is és 
kivételesen ő is csak azokat szerette, kik 
Jókaihoz közelítettek.

„Aranyember" c. regényét a koszorús 
regényíró szülővárosáról s egy emberi 
életfolyamatról szőtte s ezért is volt Jó 
kainak ez a regénye a legkedvesebb, 
Mese-Komároin emlékregénye, sújtó ha
tással volt Gárdonyira is, aki második 
anyaföldjén nem hálálkodhatott az őt, 
lélekkel megajándékozó Dobó-várcsának 
mással, mint az „Egri csillagok"-kal. Az 
„Egri csillagok" megírására is tehát Jó 
kai „Aranyember"-e inspirálta Gárdo
nyit.

Jókai eseménydús életéből sok nemes 
vonást örökölt. Mint Jókai — a tanügyi 
restanciákat ő is hamar megunta; miként 
a költő-királyt nem nevelhették próká
tornak, úgy Gárdonyit sem tanítónak; 
Mikszáth szerint Jókai is ledorongolt

egyszer egy hatalmas, gazdag minisz
tert — hasonlóan Gárdonyi is provokálta 
„Tanítóbarát" c. ellenzéki szellemű szak
lapjában Trefortot; s miként a fülemülék 
apja buzgón kertészkede't, rózsáit az 
egri sánc Gíilbabája is úgy szerette a re
mete-kúrián . . .

Gárdonyi misztikus lelke tullátott a 
„Jövő század regényéin" és fanatikusan 
hitt a léleklátásban. Kihullása vol[ a 
szeretet vallása és ezért nem értették 
meg az ő minden más szektánál mélyebb 
hitbuzgalmát. Azután Gabányiékkal a 
szellembarátokhoz is ellátogatott s meg
értő önsirfelirata szerint haláláig miszti
kusnak vallotta magát.

Fiókjában egy emlékképet őrzött Jó 
kaitól .Ez kincseket ért neki, mert feje
delmi ajándékként őrizte s büszke volt 
rá, mint Jókai az Erzsébet-királynétól 
kapott arcképre. Viszont Jókai is meg
őrizte Gárdonyinak akkori köszönő le
velet, amit utóbb a Jókai-relikriák kö
zött találtak. E levélben is hódoló kéz
csókkal köszönte meg a hálás tanítvány 
a különös keggyel ajándékozott képet.

Az egri remete barátai egymásután 
költöztek a Kerepesi-temetőbe s ő még 
Feszty Árpád temetésére sem mozdult ki 
remetelakából.

Mikor azonban a mesemondó meghalt, 
ő volt az első, ki a vidékiek közül az író 
ravatalánál megjelent egy egri nagy ba
bérkoszorúval. A koszorút Jókai kopor
sójára tette . . Ez volt a tanítvány leg
mélyebb hálája egykori mestere iránt.

Jókai temetéséről Gárdonyi „ceruza- 
jegyzetei"-ben többek között a követke
zőket írta:

Megdöbbentő volt a koszorúk 
látása, azon koszorúk, amelyek nem 
voltak ott visszaemlékeden. Kcssuth 
temetésére s mikor okát kérdeztem, 
azt mondák: „Jókai csillaga elhalvá
nyult . . ." És nem az érdemrendér: 
kellett volna vinni vánkon, hanem az 
író könyveit!
Gárdonyinak ezután is bálványa volt 

a mesemondó.
. . .  És a ragyogó meteor Jókai szelle

mében mindig vakító fényességgel világí
totta be Gárdonyi útját . . .

Tóth Kálmán.

Galamboskő
Irta: Benedek Elek.

Isten csudája, hogy maradt egy ma
gyar a nagy tatárjárás után. Sajó vizé
ben leli szomorú halálát Béla király is, 
ha hü vitézei testükkel nem védik a ta
tárok nyíl záporától s ha erőnek erejé
vel el nem viszik a csata teréről. Két 
vitéz kétfelől megragadta a király lo
vának kantárét, a többi meg körülfogta 
s úgy mentették meg a király életét, 
elvágtatván toronyirányba, árkon-bok- 
ron át, hegyeken, völgyeken keresztül.

Valahol Tornamegyében állapodtak 
meg, sürü rengetegben: nyomukat vesz
tette az üldöző tatárcsorda s szegény 
Béla király még egyszer lehajthatta fe
jét az országában. Nem puha párnára, 
kemény kőre. De nem érezte a kőnek 
keménységét. Fájt a szíve, majd meg
szakadt.

— Miért nem hagytatok ott, — ke
sergett a király — hadd estem volna el 
a csata mezején én is, mint drága vi
tézeim!

A hü vitézek vigasztalták a királyt:
— Ne keseregj uram, nem veszett 

cl még Magyarország. Velünk a magya
rok Istene!

A király szomorúan mosolygott. Nem 
hitt, hogy többet feltámad a szép Ma- 
gvarország.

Kimerültén dőlt le, fejét a kőre fek
tetvén. Álom nem jött a szemére: lel
két gyötörte a nagy búbánat, testét az 
éhség s a szomjúság. Suttogva monda:

— Adjatok egy csepp vizet!
A vitézek, ámbátor maguk is alig 

tudtak állani a lábukon, ahányan vol- 
lak, annyifelé indultak a rengetegben, 
tűvé tették az erdőt, de sehol forrásra 
nem találtak.

— Úgy látszik, a források is kiszá

radtak, — mondta a király nagy szomo
rúsággal, — Étien, szomjan kell el
pusztulnom . . . Lássátok, lássátok, mért 
nem hagytátok, hogy királyhoz illően 
haljak meg!

A vitézek könnyes szemmel hallgat
ták a király kesergését. Életét adta 
volna valamennyi egy falás kenyérért. 
Kétségbeesetten tekintettek fel az égre:

— Ó. Uram Teremtőm, mutass utat 
nekünk!

S ím, a jó Isten meghallgatta a fo
hászkodást. Csöndes zúgás-búgás tá
madt az erdőben, hasonlatos ahhoz, 
mikor a fák közt nagy sereg madár re
pül át, verdesvén szárnyával a fáknak 
levelét.

Nézzetek oda! — kiáltott egy vi
téz. — Vadgerlicék!

Csakugyan egy sereg vadgalamb hú
zódott át az erdőn s csöndes búgással. 
burukkolással emelkedett fellebb, fel
ieb egy magas sziklahegynek a tetejére 
s ottan leszállóit.

— Talpra, vitézek! Másszunk fel a 
hegy tetejére. Hátha találunk ott ga
lambtojásokat!

Összeszedték utolsó erejüket s mind 
neki a hegynek, fel a tetejére. S ím, jól 
gondolták, a hegy tetején fészkeltek a 
galambok, s a fészkek tele voltak to
jással,. A galambok hirtelen felszállot
tak a levegőbe, de mintha biztatták 
volna a vitézeket, búgván, kirukkolván:

— Vigyétek, vigyétek, nem sajnáljuk.
A király félig eszméletlen feküdt.

mikor visszatértek, de visszatért ereje, 
enyhítvén szomjúságát. Drága életét 
megtartották a galambok.

A sziklás hegynek azóta Galamboskő 
a neve. Nincs messze Görgő falutól: 
ha arra jártok, nézzétek meg jól s jus
son eszetekbe a szerencsétlen Béla 
király.

Babilonban későn kelt a nap
Trta: Varga Béla,

Az ócska cserép csak mesélni kezd, 
Egy bús történet mindenik darab: 
Babilonban édesek még az álmok,
Korán csókolnak a szép zsidólányok... 
Babilonban korán kelt a nap.

Rabszolganő volt a szép zsidólány 
S a király kemény, vad asszir-legény.
A korál-ajkon szűz csókok fakadtak  
És durva nászban mind\ mind leher

vadtak . . .
Omlott a bíbor a lány termetén.

. . .  És cirva rab volt, elhagyott rab 
Dús brokát-selyem vánkosán.
Egyszer, — a szárnyas ablak nyitva volt 
S az Enfrates tavaszról dalolt — 
Bolondot tett a szép zsidólány.

Kemény volt a király parancsa 
— így rneséli a cserépdarab  — 
Ébenfiirtös feje  porbahullt a lánynak 
S a hóhérbárdon új vérrózsa támadt ■ ■ ■ 
Babilonban későn kelt a nap.

Szerelnék
Szeretnék sebes, szárnyaló tollal 
Mámoros, izzó sorokat írni.
Szeretnék hideg, néma betűkkel 
Valakiért panaszosan s írn i.. .

Szerelném édes, sejtelm es dalba 
Beleönteni a lelkem et . . .
Szeretnék egy dalt . . . Valami búsai • • 
Valami szépet . . . sz erelm ese i. ■

Kovásznay Erzsi.
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A szerencsés marhák megvénülnek, 
annélkül, hogy szarvuk nőne! . . . Ká- 
szonszék legcsavarosabb eszü székely 
góbéja is baj nélkül elvitte az életet egé
szen addig, amikor a fiát kikosarazták 
Kászonímpéren. Nagy kosár volt. Csúf 
kosár volt. Kászonjakabfalvi Serestéiy 
Dani bá megvakarta a fületövét tőle. Azt 
vetették a fia szemére, hogy gyenge a 
mód az apja házánál . . .

Ez alatt a mód alatt a lábasjószágok 
számának fogyatékosságát értették, pe
dig Dani bá nem vala éppen az utolsó 
gazdaember a falujában. Felgerjedett a 
góbéban a méreg s elhallgatta, amit 
gondolt, de titokban megcsinálta. Össze 
keveredők a varasgyékkal s a kosárosz
togató imoéri leányos ellenfélnek meg
döglött nagyhirtelen nyolc darab mar
hája . . .

Törvényre kerültek. Tanú sem igen 
vala s a Kászonjakabfalviak erősen bíz
tak Serestély Daniban. Okos ember vala, 
hát nem igen fog ki rajta még ember 
sem, nemhogy a varasgyék! . . . (No, 
mert hírefutamodék, hogy a Csíkszeredái 
törvényszéken a varasgyékkal szembe
sítik Dani bát.)

Azon a nevezetes napon Kászonszék 
öt falujából minden épkézláb ember bé- 
tódult Csíkszereda városába. Amikor 
Dani bá a Nyergestelőről visszanézett a 
szekérüléséből, hát végehosszát sem 
látta a kocsisornak. Éppen úgy képzelte, 
mintha követválasztásra mennének, 
csakhogy a lobogó zászlók hiányoztak, 
meg a rezesbandák nem zittyentették a 
Klapka-indulót.

A végeláthatatlan szekérsorban be
szélgettek az emberek. Vitatták a tár
gyalás eshetőségeit, mert hiszen a góbé 
szembe kerül a varasgyékkal . . .  A Ká- 
szonjakabfalviakat a rokonság köteléke 
hozta. A kászonjakabfalusiakat a köz
vetlen ismeretség Dani bával. A kászon- 
altiziek, feltiziek kíváncsiságból jöttek. 
Az impérieket a károsult társuk érde
keltsége vonzotta.

Amikor Csíkszeredában felvonultak a 
hatalmas törvényszéki palota elé, — hát 
a törvényes uraknak tátva maradott a 
paragrafust idézgető szájuk az ámulás- 
tól . . . Egyetlen egy vádlott és három
száznál több a hallgatóság, az érdeklő
dők száma?! . . . No, de az a vádlott — 
góbé volt.

Igazi csíki góbé, mégpedig Kászon- 
székből való! . . . (Csak azt felejtették el 
a bizakodók, hogy a törvényszéki elnök 
az is csiki góbé, mégpedig Gyergyóból!)

Tekintettel a felvonult érdeklődő so
kaságra, az egyetlen vádlottnak meg
nyitották a törvényszéki palota nagyter
mét. De még oda sem fért be mind a 
rengeteg hallgatóság. Kilenc órakor pon
tosan bevonultak a törvényes urak. A 
túlzsúfolt teremben a hallgatóság egy 
szempillantás alatt mind felállott. Aztán 
amint elhelyezkedtek az emelvényen a 
törvényesek, hát a hallgatóság is le
ereszkedett az ülőhelyére, de felerészé
nek sem jutott ülés.

A törvényszéki elnök úr, egy olyan 
furcsa, iromba képű, harcsa bajuszú em
ber ott az emelvény közepén, elkezdett 
beszélni. De már az első szavaiból ki
tetszett, hogy ő is góbé . . .

A tárgyalást megnyitotta. A hallga
tóságot figyelmeztette, hogy illendő
képpen viselkedjen és tetszésének vagy 
nem tetszésének kifejzést ne adjon, stb.

Előhívta a vádlottat.
Amint peckesen, egyenes tartással 

eléjött Serestély Dani bá a törvényes 
urak elé, úgy tetszett abban a tágas 
nagy teremben az egyetlen egy vádlott, 
mint amikor egy szem búza büszkélke
dik s feszeng egy köblös zsákban.

— Serestély Dani?! — szólt hozzá a 
törvényszéki elnök úr s úgy valahogy 
cldaloslag, csapantóslag meghúzogatta a 
félig lelógó, félig felálló harcsabajuszát 
csendesen s közben jól megnézte az em
berét. Egyik góbé rábámult a másik gó
béra ..

— Jelen! — válaszolt hangos szóval 
Dani bá.

A formaságokat elvégezték. Az elnök 
a vádat felolvasta:

— Nyolc darab idegen tulajdont ké
pező, hasznos háziállat elpusztításával 
van vádolva, amit olyképpen követett el, 
hogy mérges gerjedésig felizgatott fol
tos szalamandra gyík hirtelen megölése 
és a gyík testének napon szárítása, majd 
a száraz test összetörése által nyert 
mérges pornak nyolc háziállat takarmá
nyára hintése által megmérgezte azo
kat . . . Bűnösnek érzi magát?

— Nem én! — vágta rá Dani bá.
Felolvasták a járásbíróságon kihallga

tott tanuk vallomását, mely szerint 
Menyhárt Imbrus kászonjakabfalvi tanú 
hallotta szomszédjánál, Serestély Dani
nál, hogy sokáig törtek valamit a réz
mozsárban, de hogy mit? azt nem látta.

Felolvasták Ince Están kászonimpéri 
lakos, kárvallott gazda vallomását, mely 
szerint látta az istállója körül a Seres
tély Dani csizmája nyomát, de már arra

igazán nem esküszik meg nyolcszáz 
ökörért sem, hogy bizonyosan a Seres
tély Dani lába volt-e benne, mert a 
Csíkszeredái vargák egy kaptafára, egy 
sámfára száz pár csizmát is csinálnak s 
noha a csizmákat meglehet különböztet
ni páronként és külön-külön, de már a 
csizmatalpak nyomán nem lehet hütö- 
lés terhe mellett — eligazodni.

— Serestély Dani! — felszólítom, 
hogy hajlandó-e bevallani tettét? — 
kérdezte sunyi pislogások között az el
nök úr.

— Amiről nincs tudomásom, azt bé- 
nem vallhatom instálom, — mondotta rá 
csendesen Dani bá.

Következik a szembesítés a foltos 
szalamandra gyíkkal, — beszélt nyu
godtan az elnök és oda fordult a tör
vényszéki szolgához, — hozza bé a gyí
kot Amborus!

Míg a szolga kiment és bejött, azalatt 
a törvényes urak a hivatalos papirosok 
között babráltak. A hallgatóság töme
gében általános suttogás keletkezett: 

hozzák a varasgyékot! A viziborjút. 
Szemtől-szembe kerül a rusnya féreg- 
gel!“

A törvényszéki szolga négyszögű fe
hér vászonba kötözött valamit hozott be. 
Kerek vala az alakja, mint a levesestál- 
nak. A négy sarka összebogozva a fehér 
vászonnak. Letette az elnök úr elé az 
asztalra.

Az elnök úr vigyázva, lassan, figyel
mesen kezdette kibogozni az összekötőit 
vászoncsücsköket. A hallgatóság vissza
fojtott lélekzettel leste a varasgyékot . . . 
Az elnök csupán a vádlott arcára né
zett . ..

A kibogozott fehér vászon négy sarka 
szétesett, leomlott és ott maradott a 
középen egy elnyűtt, rongyos lukacsos, 
férfi posztókalap. A teteje lefelé, a ka
rimája fölfelé vala fordítva s a lukas 
oldalát, ahol a legnagyobb üresség tá
tongott ki belőle, az elnök úr a vádlott 
felé igazította . . . S ime előtűnt belőle a 
varasgyék . . . Fe jét lassan kidugta. Pis
logó, utálatos, meredt szemeit ráirá
nyította az ott álló Dani bára ..  .

Az elnök újra szólt a törvényszéki 
szolgának:

— Hozza a hallgató kagylót, meg a 
beszélő tölcsért Amborus!

És a szolga hozta. Hosszú kartonpa- 
pírból készült tölcsért lett az elnök úr 
elé, amely feketére vala festve. A tele
fon hallgatókagyló pedig rövid zsinórral 
került a törvényszék asztalára. A hall



hatóságnak meredezett már a szeme is 
a kíváncsiságtól, de az elnök úr nyugod
tan, lassan, csendesen végezte feladatát.

Serestély Dani bá ott állt szemtől- 
szemben a varasgyékkal. A rcnda féreg 
kidugta fejét a lyukas kalap üregéből. 
Lustán előrebámult Dani bára s utála
tos, undorító nézése vala . . . Bambán 
bámult belé egyenesen a Dani bá sze
meibe, Hogy a suj egye meg a Hitvány 
féregjét! . . .

Az elnök a hallgató kagyló zsinórve
zetékét a viseltes, ócska kalapba helyez
te balkezével. Jobbjában a beszélőtöl
csért tartotta és beleszólt rajta a gyí
kocskához:

— Honnan való vagy?
Most aztán letette a tölcsért és a 

hallgató kagylót nyomta a füléhez.
(Közben pedig a gyík farkára szorí

tott vékony, fekete cérnát meghúzta, 
amitől a gyík utálatosan tátogott.)

Tehát a kászonjakabfalvi fenyves 
erdőből . . .  — beszélt az elnök úr, mint

ha az undorító varasgyék vallomását 
ismételné.

— Ismered ezt az embert? kérdet
te a hangcsövön.
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— Igen?! — folytatta a hallgató
kagylót füléhez tartva a törvényszéki 
elnök úr. — Ez ölte meg az édes anyá
dat! . . Az édes apádat. . .  és két testvé
redet?!

Serestély Dani bá ámulva hallgatta a 
vele szemben tátogató undok féreg val
lomását. Megborzongott a varangyas fé
regtől s amikor négynek a megölését 
vallotta, hát elfogta Dani bát a düh.

— Ptö! és ráköpött Serestély az 
utálatos féregre, — te cudar varasgyék! 
Három helyet négyet hazudol! Te akarsz 
elárulni engemet!?

— Tehát beismeri tettét? kérdez
te hirtelen, beszélő hangcső nélkül a tör
vényszéki elnök úr.

Dani bá meghökkent. Igazi góbésan 
elmosolyodott, de ez a mosolygás éppen 
olyan kényszeredett vala, mint a varas
gyék tátogáscs beszédje, a cérna kelle
metlen szorítása miatt.

— Már én hogy a sujba vallanám 
bé?! . .  . Hiszen ez egy varasgyék s nem 
ember! Hát tanú sem lehet! . . .

— így is jól van! — mondta rá az el
nök. — A tárgyalást befejezettnek je
lentem ki. A törvényszék visszavonul
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ítélethozatalra. Addig a tárgyalást fel
függesztem.

Az ítélet marasztaló volt, de Dani bá 
nem nyugodott bele.

— Isten az égben! A törvény a könyv
ben! S az igazság sehol! . . . Fellebbítek 
instálom a varasgyék mián! . . .

Mire a törvénykezés hosszadalmas 
útvesztőkkel bőségesen megrakott fel- 
felé-útján a Serestély Dani bá ügye el
került volna a Tábla ítéletéig, addigra 
bekövetkezett a székely nagy futás . .. 
Menekültek a törvényes urak, futottak a 
székelyek. Megakadott a pereskedés 
csavaros kereke. A törvényszéki ítélet 
sem leve soha végrehajtva, mert azt 
mondja Dani bá:

— Instálom az emberi élet lajtorjája 
olyan hosszú, hogy az egyik végiről el- 
sem lehet látni a másikra s lehet a ba
jok miatt sokféle facsarintás, node azért 
a varasgyékct mégsem akurátos dolog a 
törvény előtt az emberrel szemtől-szem- 
be állítani, mert mértazért a hitvány 
nyolc darab lábasjószágért, amikor * 
fiatalok mégis összecsúsztak, összeke
rültek a fársángon.

Jónapot kabinos!
A kabinos, aki egész lényével 

arra enged kövelkeztetni, hogy 
ivadéka a kabilok ősi nemzetségé
nek, mindennap eme fenti választ 
adja még fentebbi kérdésemre, Ám 
a hőség csak odaüz naponta az 
uszoda karjaiba, hogy úszkálhas
sak a kis pocsolya közepén. Nos, 
az uszodajárás gyönyöreinek soro
zatát a kővetkező rapszcdikus 
megfigyelésekben leszek bátor az 
olvasó elé teregetni.

H arc a  hab in ért

A kabinok zordon sarokban sze
gélyezik a medencét és az úszó
mestert, akit viszont borszag sze
gélyez. A kabinnak veleszületett 
sajátja, hogy mindig foglalt. Olyan, 
mint a szépséges delnő, mindig 
másé. A harc, melyet vívnak a ka
binért, abból áll, hogy birkatüre
lemmel megállunk várni az uszoda 
egyik szegletén, míg megszállóitól 
felszabadul, de álljunk bárhol, tör
ténetesen mindig ott lesz a kövér 
doktor, aki ránkpaskolja a vizet és 
még ö aprehendál a sárgaúvegü

cvikkerje mögül. Végül «'s bekerü
lünk a kabinba, hol kátrányszag 
honol.

V‘z, víz!

Az uszodában is, mint mindenütt 
máshol, fontos, hogy kellemetlen 
legyen az ember, különben velünk 
kellemetlenkednek. Tenát, hu so
kan kapaszkodnak a lépcsőn otl 
löriink magunknak utat a vízbe, 
ha nem, akkor kinézzüir magunk
nak a fröcskölődö kiver doktort 
cs három centiméterrel az orr.i 
előtt fejest ugrunk a vízbe, nogy 
elmerüljön sárgaüvegü cvikkerje es 
ha miként az unik implakai fel
bukkanunk, aprehendálvi nézünk 
rá. Ezután úszkálunk u vízben.

M óka  a  k u lcc sa l

Kijövet a kabinból, adva van a 
fürdési szándék, a szíuehagyolt 
fürdötrikó és a kulcs. Számos ér
dekfeszítő történet szól arról, hogy 
a gyémántbányákban dolgozo né
gerek talpig ádámban mikéin rej

tik el kellemes mellékkeresetül a 
magáncélokra szánt gyémánldara- 
bokat, de ez a leleményesség mind 
kevés volna ahhoz, hogy a kabin
kulcsot elrejthesse az ember. Fül 
mellé tenni nem lehet, mint az 
úszómester cselekszi azt a cigaret
tával, lenyelni szintén nem jó, ám
bár az orvosom legutóbb javasolta, 
hogy szedjek vasat, de aiigha kép
zelte azt kabinkulcs i lakjában. 
Zsebbetenni meg nincs hova. Utóbb 
is a fogak közé kapjuk mint az 
indián a skalpolókést.

In liá n o k

A vízi élet a kacsának vaio, ép
pen ezért idővel elhagyjuk a me
dencét. Most a napfürdo követke
zik. Helyesebben csak követk< zne 
ha azon a kis folton, ahova a nap
nak sütni van szerencséje, emocr 
ember mellett nem szorongna ki 
terpeszkedik, mint % béka, zöld 
levéllel a szemén, ki ül, ki all, ki 
azon tűnődik, hogy mennyi isko
lát járhatott az úszómester, mikor 
kettőnél tovább nem tud számolni. 
Csak ezt hallatja folyton: egv, 
kettő, egy, kettő. Szóval nincs hiely. 
De majd lesz. Ne méltóztissék 
búnak ereszteni Címnek nagybe
csű fejét. Két mód is kínálkozik, 
amivel csalhatatlanul be lehel jut
ni eme sütkérező ind’ánok s^-bad. 
égalatti wigwamjába. Egy: közvet
lenül a vízből jövet az egyik natur- 
snicli módjára piruló egyénre ra- 
fröcskölünk. Az néhány enyhe 
megjegyzést téve bár, odebbhuz>- 
dik. Máris lefekhetünk. Kettő: az 
egyik sütkérezőnek elébeáUunk, 
rábocsátva hüs árnyakaikat. A to
vábbi a fenti recept szerint követ 
kezdik. Ha netalán egyik módszer 
se válna be, hanyagul odaszólunk. 
nem az urak közül vaió, ak’nek fel 
törték a kabinját?! Erre legal'bo 
húsz felugrik és stb.

J ó  n a p o t , ka b in o s!

El el! Egy kis hideg tus még 
és vissza a kabinba, ahol kátrány - 
szag honol. Öltözködés. Hol az ing
gomb? Az inggomb a padló kel 
deszkája közül tekint ki röhögve. 
Megvagy piszok! Kikaparjuk és 
máris . . . .No, jónupot kabinos. 
Alászolgája tisztelt ur . . . .

undi

Kalmárkodás.
Kalmárok, most kereskedjünk, 
Becsületért kezeskedjünk: 
Adtunk Istent, adtunk Hazát, 
Szegény ember nagy igazát.

Veszek mindent: ócska vasat, 
Szíveket ha meg nem hasad. 
Lelket ha még el nem adták. 
Becsületet ha meghagyták.

Veszek mindent ha raktáron. 
Van még csábos titkos álom,
Ha van eladó Ígéret, 
Gúnykacajos szörnyű vétek.

Adok mindent: lelkem, vérein. 
Nem rossz áru, jól megmérem.. 
Jó magamat, jó bolondot, 
Minden kínos, súlyos gondol

Adok mindent: cifra kincsei. 
Szépen csörgő rabbilincset, 
Istenes sok balga hívet,
Ezer megtört furcsa szível.

Kalmárok, most kereskedjünk, 
Az áruért kezeskedjünk:
Adtunk Istent, adtunk Hazát, 
Szegény ember nagy igazát,

Ifj. Szemes Ernő,
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A HAVASOK ALJÁN
Irta: Nyáry Andor.

Regény (3.)

És a.z éjszaka izgatta, tépte, marcangolta . . .
A házőrző kutya fölemelte bozontos fejét, vakkantott 

egyet.
A leány magához tért.
A hegyen elhalkult a duda.
Örzse összeremegett. Álomba burkolt lelke felszaba

dult a varázs alól, mintha hangokat hallott volna: Tramm... 
trrrr . . . Aztán éles szavakat: — Aki a parancsnak ellen
szegül, halállal büntettetik.

A községi dobos! -----------
A lelkét hirtelen emésztő félelem lepte meg, vére lá

zadozva zuhogott és puha bágyadtság emésztette erőtlen 
testét.

— Istenem, csak ne jönne! . . .  Ha eljön! . . . Meglát
ják. Elfogják!

— Kétségbeesetten tördelte kezét.
—  Pedig eljön. Tudom, érzem! És akkor . .  . IrgalmavS 

Isten!
Kiabálni szeretett volna, hogy az, akinek szól, meg

hallja szavát és me jöjjön, maradjon.
Fürge szellő sustorgott a szederfák levelei között . .
Tramm . . . t r rr . . . Aki a parancsot megszegi, halál fia.
Zúgtak Örzse fülében a rettenetes szavak . . . Űzték, 

kergették, hogy nehéz fájdalmában a haját tépte.
— Tramm . .. trrr!
Nekiesett a tornác oszlopának, éles körmét belevájta 

a mellébe, mintha remegő kis szívét akarta volna kimar
kolni és darabokra szaggatni, hogy ne fájjon.

Aki ellenszegül, halál fia!
Örzse felugrott, mint az ostorral megcsapott tigris.
— Nem! — kiáltott kétségbeesett vadsággal. — Inkább 

én haljak meg, mint ő.
Lihegő rohanással rohant a kapu eflé, hogy kedvesé

nek hírül adja, hogy ne jöjjön.
Már a kapunál volt, forró kezével már megnyomta a 

kilincset. ..
A hegyen sóhajos lágyan felzokogott a duda.
örzse megállt, hallgatta a dudát, lassan elengedte a 

kilincset, aztán visszafordult, zajtalan, simuló lépésekkel 
lépegetett, amíg a tornácra nem ért, ott gömbölyű vállát 
az aszlopnak vetette, behunyta a szemét és mosolygott . . 
A duda csalta, hitegette . . .

Mintha sohase kínozták volna sötét kinosverejtékü ál
mok.

Antal átugrott a sürü liceum-sövémyen Körülnézett, 
aztán macskaügyességgel siklott a bokrok között egyene
sen Kovácsék portája felé. A szíve erősen vert, kedvesére 
gondolt, édes vágyódás fogta meg a lelkét és ment, ment 
mágneses vonzódással, mint a tikkadt vándor, aki ösztö

nére bízza magát egy ital vízért és nem gondolt arra, hogy 
az oázis hűsítő bokrai között véres vadállatok lesik a ha
lált. Ment, ment. . .

Néhány lépésre volt már Kovácsék kertjéhez. Ajakán 
lágy sóhaj szakadt, gondolatban már ölelte kedvesét, m’.r 
csókolta forró ajakát, dobogó szíve már dobogta a nagy 
vallomást:

— Itt vagyok! . . . Eljöttem . .. Jobban szeretlek az 
életemnél . . . Örzse!

A bokor árnyékos lombja megzörrent.
Állj! — hangzott ugyanakkor a tizedes kemény

szava.
Puskás Antal az álmok világából a keserű valóra éb

redt. A tizedes láttára fölvetette fejét, mint a nemes vad. 
amikor vadászat közben hirtelen szembe toppan vetélytár- 
sával. Az volt a szándéka, hogy torkon ragadja a tizedest. 
Mi lett volna neki áthajítani a sövényen, hogy többet so
hase ébredjen életre! . . . Már nyújtotta karját, hogy egyet
len szorítással ráfagyassza arcára a gúnyos mosolyt. . .

Hárem szurony szögeződött mellének . . . Puskás Antal 
felhördült, mint a csapdába került, tehetetlen állat . . .  és 
villanó szemmel nézte, amint két izmos csuklójára rászorí
tották az éles bilincset.

A tizedes előre mutatott: — Hajde!
Puskás ránézett a tizedesre, majd végtelen megvetés

sel felvonta a vállát: — Hm!
Magasra kapta a fejét, aztán megindult kemény, erős 

lépéssel a kisérő katonák előtt. A bokrok között elővillant 
a négy román szurony, amint a bujkáló hold rávetette fa
gyos sugarát a dermedt acélhegyre. —

A Göncölszekér hármas csillagrúdja lefelé fordult: é j
fél után járt az idő.

A duda szerelmes szava panaszkodott, aztán elhalkult, 
majd elhallgatott, mint a kesergő szerelmesleány, mikor 
már elsírta utolsó csepp könnyét is és kimerültén elalszik.

Friss, éjféli szellő surrant át a tágas udvaron. Örzse 
felnyitotta lankadt szemét. Összeremegett. A kertek felöl 
nehéz lépéseket hallott.

Az oszlop mellé húzódott, hosszan előrenyújtotta nya
kát és összeráncolt homlokkal figyelt a kert felé. A lépé
sek zaja távolodott.

A leány várt egy ideig, aztán lábujjhegyen beosont * 
kertbe, a ribizlibokroktól szegélyezett úton át a sürü lí
ceum sövényhez szaladt.

A lépések zaja már csak alig hogy odaverődött.
Örzse a kisajtó keresztlécére lépett, áthajolt az ajtón, 

kezét a szeme elé crnyőzte és mereven figyelt a hangok 
irányába.
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A hold előbukkant, sárga sápadtsággal öntötte el a 
kertek alatt eterülő tisztást.

A szuronyok hegye megcsillant.
örzse lélekzete egy pillanatra megakadt: — Az őrjá

rat — suttogta ijedten.
Aztán megkönnyebbült szívvel fesóhajtott:

Miyen jó, hogy nem jött el . . .
Lelépett az ajtóról, imbolygó lépésekkel megindult visz- 

sza a ribizli-bokroktól szegélyezett középső úton. Gondosan 
bereteszelte a kertajtót, bement a szobába, lefeküdt, ma
gára húzta a meleg dunyhát, aztán elaludt és aludt mély, 
hosszantartó, fiatalos alvással.

Az ablakon át beverődő holdsugár mosolyt csókolt 
ajakára . . .

A nap vérvörös korongja belevigyorgott a párás haj
nali levegőbe.

Az öreg Puskásné éleset sikoltott, majd kidobta ma
gát az ágyból.

Lidárc ült a mellén, meg akarta fojtani, íölszívta előle 
a levegőt.

— Uram Jézus, légy velem!
Keresztet vetett magára és Istennek ajánlotta lelkét.
Maga se tudta, mi van vele. Alig aludt valamicskét az 

egész éjszaka. Ha nagysokára álom szállt a szemére, föl
riadt, a szörnyüképü lidérc ott ült a mellén és rettenetes 
ámokat súgott a fülébe.

Mindig a fiával álmodott. Azt álmodta, hogy eljöttek 
érte és elakarták vezetni.

Legutóbb meg mintha odaállították volna a községháza 
udvarára és négy román katona a mellének szögezte a 
puskát. . .

— Uram irgalmazz! — sikkantott ekkor és vad erővel 
kidobta magát az ágyból.

Úgy reszketett szegény, hogy alig tudott a lábán állni. 
Lekuporgott az ágya szélére és imádkozni próbált.

Sokszor viharzott már a lelke, mióta a románok olt 
voltak a faluban. Olyankor mindig a kezébe vette a nagy- 
szemű olvasót, morzsolgatni kezdte öreges lassúsággal s 
egyszer csak azt vette észre, hogy leikéről elszállt a féle
lem, megnyugodott, mint éles vihar után a megtépett fák. 
Az öregszemü olvasó nyugalmat hozott.

Most is kezébe vette az öregszemü olvasót, morzso’ - 
gatta és szent áhítattal mormolta az ,,Üdvözlégy Máriá‘‘-t,

De nini!
A lidérc odakuporodott melléje, szőrös lábát fölrakta 

az ágy szélére, hosszú, vörös nyelvét ráöltötte és Puskás 
néni azon vette magát észre, hegy az olvasószemeket nem 
találják az ujjai, hogy az ,,Üdvözlégy Mária" szavait ősz- 
szekeveri.

És a lidérc meregette ptifedt szemét, karmos ujjaival 
az. öregasszony felé kapkodott és mászott, csúszott egye
nesen a mellére, elszívta előle a levegőt. Puskásné fulla
dozott . . .  Felijedt.. .

Már megint a fiát akarták elvinni tőle!
A lidérc a kuckóba ült, onnét mutogatott feléje és kia

bált: — A fiad! A fiad!
Puskásné testét halálos borzadály szántotta végig.
A lidérc leugrott a kuckóból, az ajtó felé ugrott, intett 

az asszonynak: — Gyere! Gyere csak!
Puskásné magára kapta a szoknyáját és borzadva 

ment a lidérc után.
A lidérc kisurrant a konyhába, onnét az udvarra és 

vigyorgott cs integetett: — Gvere! Gyere!
Öreg Puskásné ment, ahogy a lábai bírták.
A lidérc a vállára ugrott: — A fiad! A fiad! — sut- 

észbontó kaiánsággal
Puskásné remegve kiáltott: — Fiam?
A hívásra nem jött felelet. A lidérc vigyorgott.
Puskásné ?z istállóhoz rohant. — Fiam?
A szűr lustán feküdt az ajtóban, úgy. amint az este 

odaterítette . . . Senki se feküdt rajta. Felsikoltott.
A lidérc lenyúlt az asszony válláról, hegyes karma/t 

belemarta Puskásné bal mellábe, ahol hibásszerkezetű szí
ve kalapált, aztán megszorította.
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Puskásné cdaroskadt a puha szűrre, aztán úgy maradt 
mozdulatlanul. A lidérc eltűnt. ..

Kovács Örzse dalolva ébredt, nótás ajkáról szállt a 
dal, mint a pacsirta az ég felé. Édesgondtalan volt, pihent 
lelke örült a napfénynek, vágyó szíve megfürdött a langyos 
reggeli sugárban és dalolt, dalolt. . .

A nóta hirtelen elhalt az ajkán.
Mintha látott volna valamit.. .
Mintha csúf. szőrös, hegyeskarmú, vigyorgó szörnyeteg 

suhant volna el előtte és kacagva ráöltötte a nyelvét,
A lidérc!
Örzse összeremegett. Aztán eszébe jutott az éjszaka,
A szíve megdobbant és mindig erősebben kalapált. .
Az uccáról sötét, görnyedt árnyék libbent az udvarba.
— Örzse, nincs itt a fiam?
Kovács Örzse nem hallotta a szót, gondolataiba volt 

merülve, maga elé nézett a rőzserakásra.
— Örzse, nincs itt a fiam?
A görnyedt árnyék megérintette a merengő leány vállát.
Örzse fölkapta fejét: — Ki az?!
— Én vagyok, leányom.------
Örzse csak most ismerte meg Puskásnét.
— Maga az, Kati néni? — szólt bizonytalanul, mert 

nem értette meg, mit kereshet náluk ilyen korán az öreg
asszony. — Mi járatban van?

Puskásné egyhangú ijedtséggel ismételgette, mint a be
tanult gép: — Nincs itt a fiam?

Halálos félelemmel leste, várta a feleletet.
— Nincs, Kati néni.
— Nem is volt?
— Nem.
Puskásné torkát vasmarok szorította össze, aztán elen

gedte. Megeredt a könnye és jajveszékelve takarta el kö- 
tnéyével az arcát:

— Hcgv megmondtam neki, hogy ne menjen el hazul
ról. Mégis elment. Ja j, iaj! Mi lesz most . . .  Mi lesz velem!

Kétségbeesett rémülettel tördelte ráncos kezét.
Örzse szeme megrebbent, aztán az öregasszonyra me

redt: — Nincs otthon a . . .  az Antal?
Puskásné elsírta magát: — Hiszen, ha odahaza volna.
Fájdalmas keserűséggel csóválgatta gondterhes fejét:
— A suba azon mód áll, ahogyan az este leterítettem. 

Fá se feküdt. Nem találom sehol.
A könnve hirtelen leszáradt. Sápadtra sárgult arccal 

nézett a leányra:
— Attól félek. . .  — mondta suttogva, de elhallga

tott. Nem merte kimondani azt a. rettenees sejtést, ami már 
bcajnal óta marcangolta a szívét.

örzse megragadta az öregasszony kezét: — Mitől fél?
Puskásné sebesen nislogott, beesett szeme lassan homá- 

Jvosult. vékonv vizköpönveg terítette be a színét, egy ideig 
marfa elé nézett, aztán felcsuklott: attól félek, hogy el
fogták.

És sírt keservesen nehéz anyai fájdalommal, vigasz- 
talhatatlannl.

Örzse karja aláhullott:
— Mikor ment el hazulról?
— Nem tudom — sirdogált az öregasszony. — Késő 

éccaka volt már, mikor lefeküdtem. Hívtam, gyüjjön a szo
bába. Aszonta, az istállóban aluszik. hogy a románok el ne 
vigyenek valamit. Ja j- ja j!  — csóválgatta a fejét. — Hogy 
kértem, hogy maradjon odahaza!

Keserűen sóhajtott: — Hasztalan volt az anyai szó.
Merfint sírásba kezdett.
A leány lehajtotta fejét.
A lidérc vigyorogva kúszott Puskásné szoknyáján, 

aztán a derekán, a hátán, föl a vállára ott leguggolt és ott
maradt.

Hahahn! — röhögött sandán az öregasszony fülébe.
— Tramm . . .trrrr!

(Folytatjuk.)
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Mikor még a koponyatan nagy divat 
volt s Arany János szavával élve boldog 
boldogtaan a hajszálak között kereste 
az észt, doktor Gall, a frenológusok 
nagymestere meglátogatta a párisi őrül
tek házát. Kezében a koponyamérő mű
szerek, mögötte kiséretül a tébolyda or
vosai, így ment betegtől-beteghez, hogy 
igazolja rajtuk elméletét. Ahogy a nagy- 
ludományú frenológus egyik páciens 
koponyáját méricskéli, csodálkozva for
dul az intézet igazgatójához:

— Ejnye, hogy került ide ez az em
ber? Mert ennek a fején ugyan semmi - 
kép sem találom a tébolyodottság jelét.

Mielőtt az igazgató válaszolhatott 
volna, a páciens váratlanul odahajolt a 
tudóshoz és nagytitokzatosan, félhangra 
fogva a beszédet, megadta a magyará
zatot:

— Azon egy percig se csodálkozzék, 
doktor úr. Mert engem a forradalom 
idején lenyakaztak s később, tulajdon 
fejem helyett, Isten tudja kinek a ko
bakját ültették nyakamra,

— Ahán, — dadogta Gall doktor el
képedésében s most már, úgylátszik, tud
ta hányadán van.

Meg kellett hallgatniok ezt az esetet 
azoknak, akik a barnapolitúros, öreg si- 
foinér univerzumában, V. F. doktor 
egész világot magábafoglaló gyűjtemé
nyében nem átallották idáig fáradni, 
hogy megtudják most,‘hányadán is van
nak evvel az új fejezettel. Tudniillik itt 
is olyan nyakazásféle történt helyszűke 
miatt s ennek a fejezetnek tulajdon ko
bakja a múlt számban található, ahol 
az írók, művészek és más kaszakapake- 
riilő induviduumok kétségbenemvonható 
igazmondásáról esett némi megbeszélés. 
Afféle hírlapi tudósításról van szó, ilyen 

címmel: ,,Tökfedőtől a koronáig". A 
szöveg pedig azon a cédulán állott, amit 
a „Hazugságok Gyűjteményé"-nek tu
dós cédulázója elibém helyezett és szó- 
rul-szóra az alábbiak szerint hangzik:

A Nyöszörgő-köz,
Kevesen ismerik Szeged városában a 

Nyöszörgő-közt. Pedig érdemes elfá
radni oda s bekopogtatni dédesi Száraz 
János urambátyám kúriájába, ami csen
des kert közepén húzódik meg. Bátyám-

uramat a mi zűrzavaros életünkhöz nem 
köti semmi. Csak egy van, ami érdekli 
még: kalapgyüjkeménye, amelyik párat
lan a maga nemében. Lármát azonban 
ezzel sem üt. Nem szereti, ha csendes 
pipaszónál megzavarja a reklám hival
kodó zaja. Jómagam is csak hosszas ka- 
pacitálás után nézhettem végig azt a hat
száz viseltes kalapot, amelyik szép rend
ben, számozva, rubrikázva kultúrhistó- 
riai és humor iszikai szempontok szerint 
elhelyezve, részint fogasokon, részint 
üvegszekrényekben lóg, avagy fekszik.. 
Ebben a vegyes kalaptársaságban együtt 
van minden: a tökfedőtől a becses tör
ténelmi ereklyéig, igazi muzeális tökéle
tességgel.

Kezdjük hát a tökfedőkön. Mindjárt! 
az első szekrényben fekete, elnyűtt 
pörgekalap búslakodik. Árvalányhaj- 
bokréta lóg karimájára nagyzcmorúan. 
Az országút poétája: Hazafi-Veray J á 
nos fején ült ez a kiszolgált jószág haj
danán. Elnyűtt posztója alal't születtek 
a ,,megrovási kalandok", a verssorokra 
taglalt, mérges förmedvények, megrovat
ván bennük minden emberfia, aki törté
netesen rá talált taposni az örökké lá- 
batlankodó országúti poéta szellemi 
tyúkszemére.

Ugyancsak a tökfedők alosztályába 
tartozik a legzsírosabb kalap is. A szé- 
leskarimájú, fekete portékát Nagy And
ris, a ballai kanász viselte egykoron. A 
ballai kanász nagyhatalmasság volt a 
tökfedőjével. Mert ha azt a zsiradékot, 
ami körös-körül dúsan termett kalapján, 
pipájába kaparta s úgy szíttá a füstölgő 
szerszámot, hát abból valami olyan vad, 
maró szag csapott ki, hogy amint meg
érezte az Istennek akármifajta négy
lábúja: esze nélkül megfutamodott tőle. 
Azt mondják farkasszagra emlékeztetett 
a Nagy András pipájából kikelő bűz, de 
akármint is volt, annyi bizonyos, hogy a 
ballai kanásszal és zsíros kalapjával 
igyekezett békében megférni minden 
pászlorember, nehogy szétugrasztott jó
szágai keserüljék meg a haragot.

A walesi herceg cilindere.
Volt ott még a tö'kfcdők fajtájából sok 

más jeles darab is, mikor aztán vala
mennyit megbámultuk, néhány szót mon

dott a gyűjtemény gazdája a kalapok 
kul lúrhistóriá járói:

— Itt van ez a pálmalevélből készült 
fejboríték. Előkelő kimbundanéger visel 
te valamikor Dél-AL igában, Bihéország- 
ban. Ilyen lehetett az őskalap. A görö
gök a széles karimájú petaszoszt hord
ták. Már amikor hordták, mert rendsze
rint: a hátukon csüngött, zsinegre akaszt
va. A rómaiak hegyes, kerek kalapot 
hoztak divatba. Náluk a kalap a szabad
ság jelvénye volt, a rabszolga fedetlen 
fővel járt. Nem hiába úri viselet a ka
lap, belőle fejlődött ki a legmagasabb 
méltóság jelvénye: a korona. Sokszor 
volt már nagy úr a kalap. Küzdő pártok 
jelvénye, előre'örő tömegek szimbóluma. 
Természetesen csak a férfikalapról szó
lok. A női kalapnak csupán divatja van, 
története nincs.

Ebből kiviláglik, hogy milyen nagyra- 
hívatott holmi a kalap és így sort kerít
hettünk a gyűjtemény felső tízezrét kép
viselő példányok számbavételére.

Betört tetejű, de roppant finom maté- 
riájú cilinder pihent az egyik szekrény
ben. Anglia néhai királya VII. Ed'ward 
viselte, még walesi herceg korában, igen 
izgalmas felsőházi ülésen. Az angol fel
sőház tagjai, a nemes peerek, ősi szo
káshoz híven cilinderben ülve szok'ak 
tanácskozni. A mondott ülésen éppen 
valamelyik heves vérmérsékletű nobility 
tartott dörgedelmes filippikát, cseppet 
sem kímélvén beszéd közben a királyi 
családot. A walesi herceg a heveskedő 
főúr előtt ült s válla közé húzott nyak
kal, izzadva hallgatta, amint őlordsága 
keményen odamondogatott felséges 
famíliájának. őlordsága mindig nagyobb 
tűzbe jött, mindig hevesebben gesztiku
lált és egy kiszámíta'llan lendületnél 
úgy talált az előtte ülő walesi herceg 
cilinderére csapni, hogy őfelségének 
menten a nyakába szaladt a hosszú kür
tőkalap. Nagyobb baj nem lett a fatális 
geszlüsból, csak éppen sietve új cilin
dert kellett hozatni. A régi aztán a la
kájok kezén keresztül az ócska kalapok 
múzeumába került.

A cilinderek előkelő osztályában is 
akadt zsíros példány: a Vajda Jánosé. 
Poéta volt, tehál szegény volt. Szegény
sége pedig meglátszott elmaradhatatlan
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szürke cilinderén. De nemcsak szegény 
volt a költő, hanem nagyélü is. Nem cso
da, ha ez a duplázott baj pesszimistává 
tette. A sötéten látó poéta komoran fo
gyasztotta el elsőszámú ebédjét a Rá
kóczi úton, ugyanolyan hangulatban 
ment második ebédre Szikszayhoz, nem
ke vésbbé borúsan étkezett harmadszor a 
Baross uccában, míg negyedik ebédjét a 
Ferencvárosban fogyasztotta el. Három
ezer pengő forintokat kapott a köl.ő 
évenként a magyar nemzet ajándjéka 
gyanánt és a maga idejében csinosnak 
nevezhető summát felebédelte. Étkezés 
közben a zsíros cilindert maga elé tette 
az asztalra. Amilyen zord ember volt, 
semmi kérésre meg nem vált volna a zsí
ros kürtőkalaptól. Bátyámuram tehát 
egy egészen hasonló szürke cilindert 
vásárolt és egy ízben, mikor a költő el- 
merüllen tanulmányozta a szakácsmü- 
vészet alkotásait, elcserélte az ócska jó
szágot a készentartott új cilinderrel. 
Merő gyűjtési szenvedélyből így követte 
el bátyámuram a világ legártatlanabb 
tolvaj lását.

Körül igen — belül nem.

Annakidején jól ismerte az ország 
Deák Ferenc széleskarimájú, puha ka
lapját. Gondolnivaló, hogy bátyámuram 
foga mennyire fájt erre a hazai különle
gességre. Számos manőverbe kezdett, 
hogy megkaparintsa az ,,öregúr“ kalap
ját. A sok kísérlet valamelyik szülte 
Deák egyik szellemes mondásá!, A régi 
szabadelvű pártkörben valaki Deák ka
lapját tette távozáskor a fejére. Többen 
észrevették a cserét. Az illető úr úgy 
tetll, mintha csak merő ,,tévedés" történt 
volna és mentegetődzve fordult az 
,,öregúr" felé:

— Körülbelül egyforma a fejünk.
Deák csendes gúnnyal felelte:
— Körül igen, de belül nem.
Végül mégis csak sikerült valahogy 

elorozni a sokat áhított kalapot. Az 
,,öregúr" azután dohogva hozatott mási
kat.

Üvegbura alatt áll, egészen külön egy 
fakó megzöldült bársonykucsma. Rá
kóczi Ferencé volt. 1711-ben a fejede
lem Nagykárolyban járt. Szállást a Ká
rolyi kastélyban vett. Ma is áll még az 
a vén platán, amelyik alat, reggelijét el
költötte. Sziics Gazsi, Károlyi Sándor 
,;táblaterítője" szolgálta ki a fejedelmei. 
Útközben az eső és viszontagság megvi
selte a nagy Rákóczi kucsmáját, hogy 
aztán megpihent, újjal cserélte ki az el
nyűtt holmit. A régit eldobták, de Szűcs 
Gazsi kegyelettel megőrizte. A fejedel
mi kucsma a tábla 'erí tői hivatallal utód- 
ról-utódra szállt a Szűcs családban. A 
íéltveőrzött portékát, szépapja örökét 
aztán az utolsó táblaterí ő: Szűcs János 
ajándékozta az ócska kalapok múzeumá
nak.

Gyermekjátéknak hinnéd azt , a színes 
papirosból készült csákót, amelyik 
ugyancsak külön áll, gondosan üvegbura 
alá rejtve. Gyermekké vált lélekkel azt 
viselte egykor a legnagyobb tmagyar:

Széchenyi István a döblingi elmegyógy
intézet szomorú fogságában, amikor ha
zája sorsa miatt lázas beteggé vált agya 
nem tűrt meg izzó fején más föveget.

Lehetetlenség mind a hatszáz kalapról 
beszélni. Otv van báró Bánífy szürke ci
lindere, amelyik alól nem hangzik többé 
a keméinyvágású miniszterelnök irgal
matlan ,,tattatik"-,,tetletik"-je. Vérfol
tos honvédsapka is árválkodik o't. Rajta 
a fölírás 313-as honvéd. Orosz golyótól 
találva, élete tizennyclesztendős virág
jában Juhász Bálint közlegény hullt 
alatta az ojtozi szoros méter magasságú 
hótakarójába. No és végül o't volt a 
gyűjtemény legviseltebb kalapja. Az 
egykori híres krakéler; Z. hordta vala
mikor. Már tudniillik hordta, amikor 
hordta, mert a rossz nyelvek azt mond
ják, hogy a külvilág előtt annyira rette
gett ember kalapját otthon — a felesége 
viselte.

Akasztott ember kötele.

Ennyi volt a tudósítás és rendjénvaló
nak. is látszik itt minden de . . .  V. F. 
doktor alább következő szavaiból kivi- 
láglik rögtön, hogy mit is jelent ez a 
,,de".

— Ha Szegeden volna ,,Nyöszörgő- 
köz", — szólott' a tudós gyűjtő, — köny- 
nyen lódításon érhetném a tudósítás 
szerzőjét, mert valahol csak eltérne a 
valóságtól. Minthogy azonban Szegeden 
nincs Nyöszörgő-köz, mondhat róla 
akárki, amit akar, nem zökken ki az 
igazság vágányából. Ha dédesi Száraz 
János bátyámuram valaha is emberi por
hüvelybe csöppen;! volna, a históriai igaz
ság megköveteli, hogy csupa valóságot 
mondjon róla, aki tollára veszi. De mi
velhogy dédesi Száraz János urambá- 
tyám sohasem élt, igaz róla a legelvete
mültebb lódítás is. Ha már most a Nyö
szörgő-közben, ami nincs, dédesi Száraz 
János urambátyám, aki szintén nincs, 
felhalmozta múzeumában az öreg kala
pokat, ami.l most már ,,eo ipso" a logikai 
nincstelenség rubrikájába kell soroz
nunk: joggal állíthatjuk, hogy ennél iga- 
zabb tudósítás még sohasem láthatott 
napvilágot, mert egy pillanatig sem vé.i a 
valóság ellen. Ez a példa csak megerő
síti az imént formába öntött szabályt: 
amikor az író merő valótlanságot mond, 
akkor legigazabb.

Gondolni való, hogy valamennyi kol
légám nevében megelégedéssel raktam 
zsebre V. F. doktor elismerő szavail, 
különösen, hogy a tudós gyűjtő még 
egyebet is mondott.

— Amilyen cinikus a világ, — egé
szítette ki eszmemenetét, — a művészi 
igazmondás dicsériádája után még azt 
képzelhetik rólam, hogy valami logikai 
fogással a nyilvánvaló hazugság dugáru- 
ját akarom átcsempészni az igazság vám
ján s úgy mentegetődzöm, mint II. Ká
roly angol király udvari színigazgatója.

Hogy ez a mentegetődzés ne marad
jon titok, a barnapolitúros, öreg sífonér 
mélyéről azon melegében előkerült 
egy cédula. A dologhoz tudni kell, hogy

II. Károly idejében asszonyszemély 
még nem léphetett a világot jelentő 
deszkákra. Nagy tévedés volna ezért 
olyasmit képzelni, hogy a nők hagyomá
nyos pontatlansága hijján az előadások 
egyszer is a kimondott időben kezdőd
tek volna. Az angol színészek ebben a 
tekintetben egy fikarcnyi előnyt sem 
adtak szoknyás kollégáiknak.

Történt, egy ízben, hogy a hosszú vá
rakozás még a színészetkedvelő II. Ká
roly béketürését is kifárasztotta. Maga 
elé rendelte a direktort.

— Kedves barátom, — békétlenke- 
dett a király, — visszaélnek türelmünk
kel. Elvégre nem egymást bámulni jöt
tünk ide, hanem nézni az önök játékát.

Felség, könyörgöm, legyen hoz
zánk gráciával. Azonnal rendelkezésük
re állunk, de a királynő még nincs meg
borotválva.

A borotválatlan királynő szerencsés 
rendbehozása után az előadás csakugyan 
megkezdődött, hanem II. Károly attól 
kezdve el is rendelte, hogy nőszerepet 
ezután asszonyszemély játszék. Annak 
nem kell borotválkozni, legalábbis a 
negyvenedik életévén innen.

V. F. doktor aztán helyére tette a cé
dulát s befejezte mondanivalóját:

— Még a legcinikusabb fickónak sincs 
joga affélét gondolni rólam, hegy a ki
rálynői igazság helyébe holmi borotvá
latlan színészt, akarom mondani: hazug
ságot csempésztem valaha is. Nem elő
ször s nem is utoljára erősítgettem, 
hogy hazugság dolgában roppant kényes 
vagyok az igazságra, meg aztán a kerek 
ég alatt senki sincs, aki jobban tudná 
nálam, hogy az igazság nem szakállas 
vénség, hanem hamvasarcú fiatalság. 
Szívemben hát csak a szépnek van 
helye, nem pedig borotválatlan király
nőknek.

A Bánat az én Mesterem
A Lelkem egy régi, ódon hárfa 
Húrját én egyre pengetem,
Tanulgatok egy régi nótát:
A Bánat az én Mesterem . .

Régi a nóta, íjzt dalolta 
Valamikor az én Anyám,
S mint nehéz, fájdalmas örökség 
Úgy maradt most ez énreám . . .

És szél az ének, az örök dallam,
Nem remeg gyönge két kezem,
Mert tudom: hogy dalolni mindig 
Ez az én éltem, végzetem . . .

És szól halkan a régi hárfa 
Húrja feszül még egyre csak,
Míg egy szomorú, őszi éjjel 
Utolsót csengve elszakad . • .

. . .  A  lelkem egy régi, ódon hárfa, 
Húrját én egyre pengetem,
Dalolgatok egy régi nótát;
A Bánat az én Mesterem! Anka É v a
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Máté ott állt a nagykocsma előtt. Egy 
halom legénnyel kacarásztak, viháncol- 
tak a bágyadt, őszí délutáni napfény
ben. Egymást ugratták mindenféle mó
kával. A poros, tikkadt országúton egy 
szekér állt már vagy dél óla. A gazdá
ja odabenn kurjongatott a kocsma hüs 
sötétjében az uborkalészínü vinkó mel
lett. A legények lassan elcsöndesed- 

tek. Már kifogytak az egymást ugratás
ból. De nini, ott kocog a Tandari, a kó
sza falu bolondja. No erre rávetik a jó
kedvüket. Máté már tenyereli is a töl
csért a szája köré, hogy annál jobban 
harsogjon a sz.

— Hé Tandari bá‘. Beszéltem a mér
nök úrral. Jövő héten ássák a határt. 
Ott legyen kend is, hátha előkerül a 
Tandari vagyon.

Nosza egyéb se kellett az öregnek. 
Szakadt, foszlott kabátujja haragosan 
libbent bee a levegőbe, mikor az öklét 
rázogatta a legények felé.

— Ássák ám a te fejedből a sok bo
londgombát te, te isten marhája te .. .

Persze hatalmas kacagás lett erre a 
fenyegetőzésre a válasz a legények csa
patából. Ha haragszik kend Tandari bá
csi, akkor sikerül a bosszantás. Az öreg 
mé gfönn a sarkon, a papiak előtt is do
hog. Ide hallatszik a káromkodása. 
Megint az a Máté gyerek kezdett ki ve
le. Már a legapróbb gyerek is tudja a 
nagy csúfságot, hogy Tandari egyszer 
egy nyáron pálinkás részegségében olt 
ásogatott a határban vagy fél napig, míg 
ki nem józanodott. Az arra menőknek 
csak annyit bökött oda a pipája ször- 
työgése mellől:

— Keresem a Tandari vagyont! Itt 
kell annak valahol lenni! Itt ásta el a 
nagyapán!

Azóta aztán nem is tud szabadulni 
ettől a részeg fejjel elkövetett szemár- 
ságától. Mert még a legöregebb ember 
se emlékszik arra, hogy valamelyik 
Tandaiinak lett volna akár csak egy 
tisztességes pitykegombra való vagyona 
is. Részeges, kocsmát járó, munkake
rülő volt az mind, ahány csak tengette 
az életét itt a faluban időtlen idők óta.

Mikor kifelé ér a faluból, nem hall 
többé hangos emberi szót, lassan meg
békél fölgerjedt haragja. A szőllők felé 
veszi az útját. Erre felé szeret a legszí- 
visebben járni mostanában. Pedig csak 
a szemét hizlalhatja a sok gyönyörűség
gel, amelyik ott sárgállik feléje a dús 
tőkék derekáról, olyan inycsiklandczóan, 
hogy az ember nem győzi a szájában 
összefutó nyálat nyelni. Tandari leveszi 
horpadt, szakadt szélű, kifakult sárga- 
színű szalmakalapját a fejéről. Reszke

tő nagy vörös kezét végigsimítja kopa
szodó tarkóján. Az ajkára soha jós mo
soly fut.

Hej, ha egyszer úgy isten igazá
ban tele ehetném magam szőllővel!

Még csettint is a nyelvével erre a meg
álmodott nagy boldogságra. Azután szo
morúan biggyenti vissza a szalmakala
pot a feje búbjára. Kár erre még gondol
ni is. No, majd talán szüretkor. Akkor ő 
is itt kinnt ténfereg a szőllőkben. Itt is 
cseppen, ott is csurran valamicske a sok 
jóból. Nem bánja akkor, ha emlegetik is 
azt a fránya elásott Tandar-i vagyont. 
Ha a bemdőjébe szaporázík a sok lécsur
gató nagyszemü isten áldása, beszélhet
nek akkor neki, meg se hallja. No de 
mikor lesz még szüret! Addig még jóné- 
hányszor leszakadhat a pittye egy kis 
kis szőllő után. Lopni pedig nem lehet. 
Árgus szemű csőszre bízta a vagyonát a 
falu. Az legfeljebb csak a saját iszákját 
szedi tele a legjava termésből. De ez hi
vatalos lopás. Ahhoz pedig kinek mi 
köze.

Ahá, ott kocog már Csebi, a csősz, az 
oroszlánháti csapáson, éppen a legszebb 
darabon. Ott kell vigyázni a legjobban. 
A botjával néha fölemel egy nehéz, nagy 
hasas fürtöt. Gyönyörködve nézi ő is ezt 
a rettentő bőséget, pedig egész nap lát
ja, hajnaltól napestvélig. Tandari meg
áll a domb alján, várja, hogy a csősz 
meglássa. Csebi már oda is pillog feléje. 
Tandari megemelinti ahcrpadtszélü szal
makalapot.

— Adj Isten Csebi szomszéd!
A csősz csak úgy a foga közül mormog 

vissza. Szörnyű nagy vagyonnak az őr
zője ő most. Nem mindenféle emberrel 
áll szóba.

— Adj Isten.
Nagy hallgatás következik erre. Akár 

odébb is állhatna Tandari. Itt ugyan az 
ő számára nem terem már hangos szó. 
De mégis megpróbálja, hátha kiugraszt
hat egy barátságos hangol Csehiből. Va
lami huncutság szökken bele a fejébe.

— Arra jártam kigyelmedék felé, Cse
bi szomszéd.

— Hát oszt mi dolgod volt ott?
— Semmi no, csak arra jártam.
Elkezdte csavargatni a piszkos izzadt

szalmakalapot a kezében. Aztán rándí
tott egyet a vállán, mint aki valamit tar
togat a bögyében, de sehogyse akad a 
szájára a szó.

— Gyere mán közelébb te, — simo
gat rá a szavával Csebi.

Tandariból felszökken a vidámság, 
mint a ficánkoló csikó nyerítése. Lohol 
is már föl a két szép darab közé ékelt 
keskeny ösvényen. Odafönn leülnek ket

tőn a csőszszel a földre. Éppen egy il
latos dúsfürtü töke alá. Tandari lopva 
egy pillantást vet az ínycsiklandozó cse
megére, amelyik ott ingerkedik vele a 
csipkés levelek alá kuporodva.

— Az asszonyt láttad-e? — kezdi 
Csebi.

Tandari ugyan nem látta már vagy egy 
hete a csősz feleségét, de azért nagyot 
sóhajtva feleli:

Láttam!
— Nincs tán valami baj?
Tandari belemered az őszi alkonyodás 

biborszínű csöndes lehullásába. Most 
aztán nagyon szíven koppintottá a csőszt. 
A fiatal, tüzes menyecske otthon! Ez 
fölkavarta a nyugalmát alaposan.

— De adjon már kend egy pipa do
hányt.

— Itt van-e.
Gyömöszköli a kopott zacskóból a do

hányt a pipájába.
Hát oszt mit csinál az asszony? — 

nyugtalankodik rá újra a szívére kop- 
pant kérdésre a csősz.

Tandari elébb megtömködi a pipájá
ban a dohányt, rágyújt a kék lángból 
csak nagysokára életbeszökkenő kénes 
gyufával. Csak aztán felel a friss ször- 
työgés mögül:

— Beszélgetett.
Beszélgetett? Hát oszt kivel, te?

— H át. . .  — keresgél valami hazug
ság után Tandari — hát a Mátéval, — 
bökte ki a gyereknek a nevét, aki az 
imént megbosszantotta ott a nagy kocs
ma előtt.

— A Tar Mátéval?
— Avval hát, ha jól láttam! — feleli 

vissza a pipája mögül nagy óvatosan 
Tandari, ha a csősz holnap nekitámad
na, hogy hiszen nem is beszélt a fele
ségem senkivel tegnap . . . még mindig 
legyen alkalma kikászmálódni a bajból
azzal a osalafintás válasszal, hogy: 

Hiszen mondtm én, ha jól láttam. Ügy 
látszik, nem láttam jól . . .

Csebi már fészkelődik is. A szeme 
nyugtalanul jár a falu felé. A tekintetét 
belehorgasztja a messzeségbe. Aztán 
egyszerre csak fölpattan a helyéről.

— Itt maradsz-e te addig, míg . . . no, 
míg egyet fordulok otthon? Egy kis dó- 
dom van odhaza. Vigyázz a szőllőre,

Tandari keletlenül rázogatja a vállát.
— Hásze' itt maradhatok, ha nem 

lesz ked sokáig.
Csebi már lohol is az országút felé.
— Gyüvök nemsokára! — recseg visz- 

sza a hangja a domb aljáról.
Tandari egy darabig figyeli a tovanc- 

szelő lépteket, aztán becsettenti a pipát. 
Van most ennél nagyobb élvezet. A ke-
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Cherchez la fémmé
Irta: Bozzay Margit.

ze mohón remeg rá a legdúsabb fürtre. 
A gyönyörűségtől csak úgy csillog a sze
me. mint a szent jános bogárka nyári 
éjszakán. Habzsolja magába a szétpat
tanó, dús nedvüket csurgató fürtöket, 
míg olyan jól nem lakik, hogy dobolni 
lehet a hasán. Aztán végigheveredik újra 
a földön, rágyújt a maradék dohányra és 
nézi az égen odafönn egymás után föl - 
hunyorgó csillagokat. De már jöhetne is 
az a Csebi, hiszen már megláthatta az a 
pupák, hogy senki se kerülgeti a háza 
tájékát. Tandari már készíti is magában 
a választ. Hogy így meg úgy, ő mintha 
legényt látott volna oda támaszkodni a 
kerítéshez. Ha kell, hát megesküszik 
akár a füle csengésére is. Hazudott ö 
már nagyobbat is.

De szaporázza már valaki a lépteit 
odalenn. Jön már vissza a csősz. Csak 
nyugalom Tandari, nem kell megijedni, 
megéri ez a nagyszerű jóllakás azt a kis 
hazugságot.

Csebi kifulva roskad le melléje a 
földre.

— No, megadtam most annak a kö- 
lyöknek.

Tandarinak kizöttyen a pipa a szájá
ból.

— Kinek, há?
— Hát annak a Máténak. Ott ácsin

gózott még mindig a kert aljába. Meg
lestem őkte. Ott szorongatta a felesé
gem kezét. Turbékoltak, kacarásztak. No, 
de hiszen adtam én annak a kölyöknek 
hideget, meleget. Nem teszi az többé a 
lábát az én házam tájékára.

Tandari csak néztet elálmélkodva, 
nagy csudálkozón. Ilyen se esett még 
meg vele. Hogy az ő hazugsága való
ságra váljon. No valami csodatévő szent 
nagyon megsajnálhatta és lekönyörögte 
a számára azt a kis szőllővel jóllakott 
boldogságot.

Ejnye, dehát nem akarta ő azt, hogy 
megverjék azt a gyereket. De jól esett 
az így. Hiszen ma délután is, nem ő ka
varta föl tréfáló kedvével a nyugalmát?

Föltápászkodott a földről, a kezét 
nyújtotta Csehinek.

— No, jójszakát kendnek! Aztán Cse
bi szomszéd, vigyázni kell ám az asz- 
szonyra. Ugy-e, ha én most nem va- 
gyök...

— Bizony, köszönöm is neked Tanda- 
rikám, de elbántam én avval a gyerek
kel alaposan . ..

ÓH REJTELMES MAGÁNY!
Az útakon a csend úgy kavarog, 
mint megáradt folyó. A fákra 
leborúltak az esti csillagok 
s úgy ég az erdő, mint a fáklya.
Megyek a fák között. Magam megyek, 
mert vélem senki, senki nincsen!
Óh rejtelmes magány! Az emberek 
alusznak mélyen, mini az Isten.
A természet haragos álmai 
viharfelhők gyanánt az égen 
fölöttem táboroznak s hajdani, 
hajdani gyászos gyermekévem.

Gulyás Pál.

Évszázadok óta szállóigévé lett ez a 
francia közmondás. És nem alaptalanul. 
Ha nagyon e dolgok mélyére tekintünk, 
ha nagyon kutatjuk az események igazi 
lényegét, minden öröm és minden szen
vedés, minden baj és minden áldás mé- 
hében olt látjuk az asszonyt, az élet ál
dása, vagy átka képen.

Asszonyszóra omlottak perba a világ 
legnagyobb csodái, asszonymosolyért om
lott a legtöbb vér. Asszonyért áldozott a 
férfi legtöbbet, asszonyért vált ki a többi 
közül és tört halálos akarattal nem egy
szer . . .  a felhők magasságáig . . Egy
szer . . . valamikor . . .

Ma máskép áll a helyzet . . . Ma nem 
találunk erre példát . . . Sőt . . .  a 
— miért-jére is csak lassan, hosszas 
gondolkozás után jöhetünk rá. De ha rá
jöttünk, el kell szégyenleni magunkat, le 
kell hajtani a fejünket, mert be kell lát
nunk azt, amit a férfi már régen belátott, 
hogy a — ma asszonyáért nem érdemes 
áldozatot hozni.

Minek, mikor a ma asszonya nem kíván 
áldozatot.

A ma asszonya elfogadja a férfit úgy 
. . . olyannak . . . amilyen. Nem kívánja, 
hogy magasra törjön érte, mert maga 
sem ismeri a magasságot. Nem kívánja, 
hogy kiváljon a többi közül, mert ő is 
csak clyan, amilyen a többi . . .  Nem 
akar szellemi kiválóságot, felsőbbrendű
séget, — csak férfit. — Csak férfit és 
nem — embert is egyúttal. — Csak hiú
ságok, csak külsőségek fütik s a legtöbb 
esetben észre sem veszi a hibákat, kinö
véseket, a nevelés okozta ferdeségeket s 
a szellemi eltorzulásokat.

A ma asszonyában a repülési, szár- 
nyalási vágy — kevés kivétellel, — tisz
tán anyagi alapokra épül. Nagy lakás, 
toalettek, autó, inas, páholy stb. Elkáp- 
rázik az anyagi jóléttől s megbocsátja 
és elnézi érte, a — szellemi szegénysé- 
get.

S a férfi tudja e z t..  . Tudja, mert 
eszerint rendezkedik be. Nem szellemi 
értékeket gyűjt, hanem pénzt, nem akar 
egyéniség lenni, hanem a legelső szabó
val dolgoztat.

S az asszonynak ez elég. Elég a 
társadalmi seliff, a j bőven kivattázott 
ruha, a karcsúra szabott derék, a diva
tos nyakkendő s az ezüstfejü sétapálca. 
Annyira tetszenek neki ezek a külső
ségek, hogy egészen magától értetődő
nek tartja a velük járó nyegleséget és 
konfidenciót.

S mert minden az asszonyért törté
nik, nem természetes-e, hogy a férfi 
csak ezekre a külsőségekre törekszik? 
Az asszonyt székkel hódítja meg, s az 
asszony nem kíván, nehezebben meg
szerezhető, nagyobb fáradsággal fel
építhető belső értékeket.

Hogy a kor tette-e ennyire deka- 
densé a nőt, vagy a nő önmagát, még el
döntetlen. Annyi azonban bizonyos, 
hogy a férfi a nő miatt lett olyaná, ami

lyen ..  .A férfi nemhogy megállt a fej
lődésben, de sok esetben visszafejlődött. 
Elveszítette az akaratát, a magasbatö- 
résre való vágyát, az energiáját és aka
ratlan, hamar csüggedő, elnőísedett rab
szolgája lett a kar dekadens asszonyá
nak.

Lehet, hogy az igaztalanság vádjával 
hatnak ezek a sorok, mert hiszen mint 
mindig, most is vannak kivételek. (Szo
morú volna, ha nem volnának.) Most is 
vannak nők, akik messze felülemelked
nek az átlagon s most is vannak férfiak, 
akik előtt mélyen meghajlik a fejünk. 
Akik nemcÉsak mint nők, vagy férfiak, 
hanem mint — emberek — is számíta
nak. Akik nem a ruháikkal, a jól fé
sült fejükkel, az illatos, agyonápolt, tu
catvoltukkal hatnak, hanem a tudásuk
kal, a karakterükkel, a belőlük kisugárzó 
egyéni erővel, amely a szemük mélyén 
lakik.

Ezeknél az embereknél sohasem szá
mít a kor és sohasem vesszük észre, hogy 
a fejüket deres, vagy ősz hajfürtök fe
dik. Ezek lenyűgöznek bennünket a fia
talságnál sokkal nagyobb, sokkal mara
dandóbb szellemi értékekkel, a lelkűk, 
a tudásuk, az igazi, emberi voltuk min
dig egyéni, mindig színesedő, mindig 
gazdagodó értékével.

Ezek az emberek azok, akik a fiatal
sággal nem vesztik el az értéküket és 
akikről ha elmúlnak, csakugyan ellehet 
mondani, hogy betöltetlen űrt hagytak 
maguk mögött. . .

Chershez la fémmé . . . Ha igaz ez a 
közmondás, és igaz, — akkor a nőt 
terheli a felelősség azért, hogy ez a typus 
annyira kiveszőben van. A nőt, aki nem 
tűz nemes célokat a férfi elé, akinek a 
kezét nyújtja s aki nem neveli belső 
életre a gyermekeit. . .

Mindn a nő kezében van . . .  A nő nél_ 
kül üres és értékttelen . . .  A nő az erő, 
amely magasba lendíti, vagy porba ránt
ja a férfit. Ha a nő akarja, a férfi újra 
eljut oda, hogy egész legyen, hogy a ki
rálya legyen a nőnek, akit királynőjének 
választ.



6 3 3

A tűző nap sugarai beléégették magúikat a 
ponyvák rostjaiba. A sátrak alól pálott gyü
mölcsök illata áradt fel a nyári forróságba. A 
bódék között itt, ott megrekikent 'hőség úgy 
tompult rá az érzékekre, mint a bomlott agy
rendszer az eszelős életnappalára. Kétesszínü 
rongy és gyékény darabokon szikkadt zöldség- 
neműk évődtek az elmúlás leheletével, amott 
zöldfejükön felhasított dinnyék pirosló jajjal tá
tongó sebjüket mutogatták. Másutt földreszt- 
relt üzlet gazdagsága: mindmegannyi pomádés 
üveg, cipőpaszta, gyanús gyurmányú szappan és 
gyertya kollekcióik éktefenítették a térség sze
gélyét. Az egyik sarkon fürge rikkancs visító- 
obégatással kalandostörténetíi, olcsó füzeikéit 
erőszakolta az őgyelgő gyerm'e'kemberek felé. 
Gyors-hunyorgású szemszögéből végigmustrálta 
közelében haladó embertársait és csalhatatlan 
benső megállapítása szerint kínálta, kinek, ki
nek az üzletíratta elvókonyult sajtóbrigantics- 
káit,

— Tessék urak! Megható igaz élettörténet. 
„Egy munkás vértkönnyező kálváriája" — Tes
sék urak! — tessék! — és közben már egy má
sik fehérfedelü könyvecskét lóbál kezében, akár 
a jelzőzászlót a váltóállítgatc bakter a nekiru
gaszkodott villámvonat előtt. „Mi lesz a 
zsidókkal?" sötétiák az ucca verőfényébe a fü
zetről az alaposan kitipografált, öles, fekete
írás; alatta egy kajlafülü, kosorrú szíriai ábrá
zolat vicsorog ördögi tekintettel, ércpénzhal- 
maz iközé ágyazva.

— Mi lesz a zsidókal? — süvölt a rikkancs 
• . . Tess . . . Belévinnyogja rikácsoló hangján 
egy nyurga sorstársa üzletének csalogató va
rázsszavát a piac forgatagába:

— Iiijjjen erős uraik. — Elszakíthatatlan, 
íiijjjen erős uraik, — Közben ökölbeborult jobb- 
lenyerén merőlegesen tartott összegubancolt 
balját hisztérikus rángásokkal ki-kikiapkodja a 
lev'egőbe', melyet egy, a  két kéz ujj csomagjai 
közé feszített fehér madzag csík ível át. így kí
nálja a másik a fehérlenből készült ruhadarab 
korcát körülnyaláholó madzagot . . .  Az ordí
tástól pirosra dagadt pofák, — ölesrenyílt szá
jak torzfigurái cuppognak belé a forgatagba.

— Mi lesz a zsidóikkal? — Iiijjjen erős urak!
Éppen egy bajúszos magyar lépked arra, hun.

cutkás pillantással szemügyre veszi az „erős" 
portékát. — Ippcg, hogy ilyen kék nekem is — 
vélekedik magában, de közben a karjábaszorult 
bikaerejére gondol.

Nó, nó könnyen szakad a . . .
— De ha mondom . . . Ilyen erős uram. — 

A magyar átveszi a feléje nyújtott madzagot. 
Hirtelen nekipirosliik a belsőerőtől . . .  és az 
izmoktól duzzadó két karja a világ két ellenté
tes irányába csapódik őrült lendülettel . . . kö
zépen szétrongyolt szallagcsík bús bekokka- 
dással ívélődik kétfelé megszakadt folytonossá
gát siratva. — A szégyen pírja lángolóra festi 
a magyar arcát.

— Hogy még ilyen erővel állt neki annak a 
hitványságnak. És az öreg magyar, mint a tet

ten ért gyerek beleíúrja magát a hömpölygő 
tömegbe. Messziről verődik már csak az ordí
tás. — Mi lesz a zsidókkal? —

— Ijjjen erős urak! Elszakíthatatlan! — iiijjjen 
erős uraik! No-nó zsörtölődik, még mindég 
szégyenkezve magában, a magyar; - Ellehet 
azzal bánni csak neki kék egyszer igazán 
fogni . . .  —

A hirtelen jött szellő végtelen khootLkus egy- 
gyé zavarja a különböző rikácsolások kigur- 
gulázott hangfoszlányait. És a kapargó gomo- 
lyagban hömpölyög a piacon le s föl az ember - 
áradat.

Félénk szemű lánykák. Nélkülözésektől 
aszottra kehesedő anyók rémült csodálattal 
szemlélik a kívánatos portékák fölé odakarmo- 
lászott, számokban kifejezett, fantaszta mesét. 
. . .  Üres szatyraikban a tegnap koplalása és 
a holnap kétségbeesése rikoltoz. Kedveskedő, 
mosolyra torzult kofák, remegő szélességükben 
bókolnak csuklóig gyűrűs husszörnyetegeknek, 
kik a rongyokba szakadt tarka képből suhogó 
selymükkel, úgy csámcsognak beié a lázas élet
be, mint a tréfás karneváli tobzódásába a száz- 
színü móka . . , Alvatag tekintetű munikásasz- 
szonyok révedeznek, üres karkosárlkájuk fene
kére, miközben bús bugdácsolással, hosszú 
ténfergés után hazafelé veszik útjukat. Egy 
bentszakadt sóhaj hörrénése szórja ki mázsás 
átkát . . . hasítva repül az átok. Valyon hét- 
ízziglenes futásában mikor és hol áll meg?

A drágaság örvénylő mélye íeikszi belé ma
gát a remegő lelkek félelmébe. Olyan a piac 
képe, mint egy szíikülö, szipongó fenevad-em- 
beri fallka kínzó találkozása. Sátraik alatt 
gunnyasztanak a szelídítök, ínyenc koncaikat 
incselkedve tárva a bárnész nép elé, d«ei jobb
jukban az árak háromszakállas szigonyával rí- 
vogatják vissza a bátorkodókat.

Ott ahol a hosszúkás tér közepéről merész 
kapaszkodással fut föl az Ostrom ucca, kopott 
ruhájú, remegőszakállú, ősz bácsika csetlik- 
botlik a bizonytalanságba hullt léptekkel, Apo- 
rodott alakjáról, íinomkás vonásairól egy jobb 
kor 'bizonyossága vádolódilk: a Ma élé. Fényte
len szemei a kétségek nemtőjét csúsztatja a 
szemlélő Iclikébe. Remegő keze a félő Holnapot 
kutatja. Zajongc szívéből pedig a halálharang 
kongása bugyborékol elő. — Útja a csiklandós 
szagú kenyeres bódék egyik asztalkája elé ve
zet. Mohó tekintettel belé fal a ropogós zsem
lék halmazába. Majd a félsztől betorzult gyá
moltalan szava egy barnapiros félkilós cpócska 
árát tudakolja.

— Melyik? — kérdi az árus.
És ő bizonytalan ujjmutagatással a levegőbe 

bök a kívánatos felé.
— ötszáz korona. —
Előkotort papírcsomagocskáját elsötétült te

kintettel számolja , . . igen . . . Négyszáz — 
négyszázhusz . . , négyszázötven . . .  és hiába 
nincs, nincs tovább. Alkudozásba 'kezd. — De 
a durván feléje dobott szavak megfagyasztják 
benne a kétségbeesett erőlködés minden kísér

letét. Kábult tekintettel a tagnapba merül. 
Eszelős képek rajzanak körülötte. De felmor
dult gyomra belélöki az élet futásába . . .

Gyorsan guruló hájpacni gördül a bódé felé. 
Füléből szédítő vagyon villáma szikrázik a 
napba. Lihegő tirécseléssel szákad Goldsteinné 
árus nyakába.

— Na ugye mondtam? hogy „fizetett" a 
Zimmer szalámi, — mi? — No és a Liptá'k? He
he-he. — Két és félmilliót ,,'happoltam" ezen a 
pár rongyos kötésen. Mért nem hallgatott rám?

— Én hazait vettem elég jól. De tudja, hogy 
a Ganzot sajnálom? Kár volt arra a rongyos 
pár millióra spekulálni, most tízmilliókat hozna.

Na ja. De várjon csak Goldsteinné tudok 
valamit. Nem sokára vége a „hosznak" . . . 
Mint az árvíz úgy közeledik a „bess" . . . 
Híihh micsoda tánc lesz . . . úszni fog mindenütt 
minden. Jó  lesz már a jövöhéten „kontreminre" 
fogni a dolgot. Én is úgy csinálom . . . Na ja, 
majd meglátja azon lehet majd csak igazán ke
resni. Csak . . .  — és hunyorított egyet a sze
mével.

Az öreg ajka sírásra görbült rángással a 
feltörő fájdalmat fojtogatta. A kínok gyors 
tusája egy pillanatnyi csatát vívott lelkében. 
Hősi'halt fiának picike árvája: a  Lackó, zöl
desre fakult arca . . .  a lázasan csillogó szeme... 
már tegnap óta hiába kér egy falás kenyeret. 
Felesége a  jobb napokat látott tisztes mat
róna . . .  a szemrehányó, éhező tekin tet. . .  és 
borzalom — csak négyzázötvein korona . .  .

Még egy pillanat és a „papírokba" bomlott 
zajongó két némber között ő az elfelejtett, 
riadt tekintettel, remegő kézzel a cipó felé 
kap . .  . Mégrándul az ina, hogy zsugorodó 
összeugrással görcsbe fonódjék. A dobogó szív 
áruló zajjal ijeszti a  tenni készülőt. Azután .

Kopott kabátkája alá rejti az elorzott 'kin
cset. Egy röpke gondolatnyi időre bellégyöke- 
reziik még a földbe, de azután sebes irammal 
menekül a torlódó tömegből. Mikor felér az 
útszélre ott lépteit szaporázó rendőr elébe lép.

Kezét feszesen sapkájához kapja és köszön.
— Alázatos tisztelettel; Méltóságos úr!
És az öreg Méltóságos, a nyugalmazott egy

kori főtisztviselő, zavarodott mormogással kap
kodja a leikéből kificamodott szavaikat.

Az Isten pedig haragos villámot küld sze
mének baljából, a bűn láttára, a surranó tolvaj 
után. . .  de jobbjában összefutott könnyfüg
göny végig csörgött az ég pereimén . . .
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Hajón a mai 
dalmátpart mentén

Irta: Radnai Oszkár.
. . .  A tenger gyönyörű végtelen

ségét már egy óra óta mutogatja a 
vörös Karszton kanyargó vonat 
hol egyik ablakából, hol a szem
köztiből. Aztán megtörténik az 
utolsó útlevél- és csomagvizsgál- 
gatás is és amikor befutunk a 
számtalanadik alagútba, a leg- 
hcsszabba talán, érezni erősen a 
lefelé lejtősödést. . .  egyszer csak 
ránksüt újra a nap az alagút vé
géről és — istenem! — ott szalad
nak a tiz esztendő előtt még 
mienknek látott Fiúméban az állo
más felé. Megérkeztünk.

__ Fiume! - - kiabálják a kalau
zok és kiszáll mindenki a vonatból.

Érdekes, itt nem olyanok az uta
sok, mint bárhol másutt a világ
ban. Nem beszélget senki, nem vár 
senki valakijére izgatottan a per
ionról. Nagy csendesen egyedül, 
vagy családosán az egész ember
tömeg a kijáratokhoz megy, egyik
nek se sürgős, senki sem tolakszik,
A magam fajtája is csak körülnéz 
szomorúan, újat keres, olyat, ami
től még jobban elszoruljon a sz i
ve. De azonkívül, hogy olasznyel- 
vűek a feliratok, meg a vasutasok 
uniformisa más,, bizony minden a 
„mienk" még.

A hajó reggel indul a dalmát 
városok felé és most délután van. 
Szobát pedig a régi „Európa" szál
lóban mindjárt kaptam. Egy kis 
tisztálkodás után megnéztem tehát 
Fiúmét, az ősi magyar „Adria 
gyöngyét", ahonnan nagyon mesz- 
szire kanyarintott el minket Tria
non,

Valahogy nem látok életet az 
uccákon, mintha elköltöztek vol
na az emberek innen , . ,  Alig ke
rülök szembe valakivel itt, Fiúmé
ban, a lárma, zűrzavar, a nagy for
gatagok városában! A járda aszl- 
íaltján meghallom cipőm gumija 
kopogását és hogy órajelzést kong 
a főucca híres toronyharangla, az 
a kongás kínosan vágódik vele lent 
a házak, fent a hegyek sziklái kö
zé, aztán ráesik a tengerre és ott 
vész el sok perc múlva. Az üzletek 
legtöbbje vasredőnnyel van zárva; 
amelyek pedig nyitva vannak, el
hagyottak, szegények. Mi történi 
itt. hogy így elpusztult ez a csodá
latos szép város! Ahová eljároga- 
totl a világ minden fajtájából való 
ember csillogó szemmel gyönyör
ködni a magyar Fiume életében, 
színeiben, az innen emelkedő és

dicsőséges századokról bizonykodó 
Frangepán várromban, a túlról lát
szó pompás Monté Maggioreben!

Látszik, bizonykodik most is 
minden, de nem nézi senki. Fiú
méból eltűntek az em berek...

Beesteledett. Hazamentem. Szál
lószobám ablaka háromemeletnyi 
magasságból épp a tengerpartra 
nyííott, ahonnan áttekinthettem a 
kikötőt. A nap színe megrozsdáso
dott már a csendesen himbálódzó 
vizen, a nyugati hegyvonalal még 
élesebben rajzolta ki a szemben- 
lcvőknél az alkony. Amikor aztán 
egészen eltompult a leereszkedő 
párás sötétben a táj, kigyúltak a 
parton a lámpák, az égen a csilla
gok és rápermetezték fényüket a 
nagy víz hullámaira. De olyan na
gyon csendes volt ez a fény is, 
mintha itt se volna sok mutogatni 
valója. . .  A mólók üresek. Hát
rább, a volt Máv.-raktárak előtt 
hat kisebb, partjáratú gőzös rakó
dik éppen, kéményeik unottan, 
egykedvűen füstölögnek, A túlsó 
oldalon, a hajógyár mólójához két 
nagy, festetlen Lloyd-tengerjáró 
van lekötözve. Végül távolabb, ta
lán tiz vitorláshajó tapad egymás
hoz. És csend van. Se tülkölés, se 
káromkodás nem hallatszik se- 
merről. Mért, mért?! . • . Hiszen 
béke van, Páris-környéki béke, 
amely győzelmekről beszél . . .  És 
Olaszország elgyőzte tőlünk a mi 
élő, gyönyörű Fiuménkat! Amiből 
győzelmi jogon íme, ez lett most.

Másnap, reggel 7 órakor ott áll
tam körülbelül kétszáz emberrel 
együtt a Baross-kikötőn, amely 
egyezmény szerint jugoszláv terü
let és újabb határvizsgálaton estem 
át- A hajó melyre végül felszállhat- 
lam, szép nagy emeletes alkotás, 
vastag kéménnyel, árbocokkal, hó
fehéren mindenütt. A legnagyobb 
hajó, amelyet Fiúméban láttam. 
Bent a kabinok is tiszták, rende
sek. A fedélzet is kényelmes, szé
kekkel telerakva. Hogy podgyá- 
szaimat fülkémben elhelyeztem, 
odamentem fel a csigalépcsőn, 
hogy lássam még a várost és elbú
csúzzam szegénytől.

Úgy 8 óra táján egyszer csak 
minden átmenet nélkül érzem, 
hogy oldalt billen velem az egész 
hajótest, ami meglepett kicsit. 
Utána mindjárt géplárma is zaka
tolt. Felszedték a horgonyt. Aztán 
forrni kezdett a víz a hajó körül, 
alig mozgó lengéssel hintáztunk is, 
majd észrevettem, hogy lassú kú
szással megindul a part és egyre 
nagyobb lesz a víz köztem és a \<- 
ros között. Sokáig álltam még fent 
a korlátra támaszkodva, össze-

siirüsödtek közben szemeim- előtt 
a házak, belemosódlak később egy
másba. Aztán tájképpé vált az 
egész Quarnero. V égül... tenger 
lett minden és csak a gép dobo
gott, meg a hullámok vágtattak 
keresztül egymáson a hajó fodro
zódásai elől.

ZÁRA.
Ebéd után lehetett, hogy feltűnt 

messze egy partcsík, 1 iz perc múl
va pedig a pirostetős házak városa 
is látszott már. Az első dalmát- 
parti ősváros, Zára, ahol a szögle
tes földnyelv egyik kifutására oda- 
símult nemsokára a hajónk és ki
kötött.

Nem engedtek a kiszállókon kí
vül senkit a partra, mert annyit 
tartózkodtunk itt mindössze, 
amennyi idő alatt kiraknak-berak- 
nak, kiszállnak-beszállnak, aztán 
úgy háromnegyed óra múlva ismét 
felhabzotl a víz körülöttünk és 
ismét elindult a part a hajó mel
lől. A várost tehát a fedélzetről 
nézhettem meg csak.

A kikötő itt is halott. A mi ha
jónkon kívül egészen kis vitorlá
sok mozognak a hullámokon szo
rosan a parthoz kötözve. Kettő 
közülök épp akkor húzta fel vitor
láit, amikor megérkeztünk és az
óta szinte ünnepélyes lassúsággal 
ott úsznak most közel egymáshoz 
az öbölben Vechiano irányába. Ar
ról az oldalról pedig, amelyen Zára 
történelmi emlékű falakkal van 
védve a nyilt tenger felől, halász
bárkák látszanak.

Egyszer csak a szélesebbik uc- 
cáról, amely a hétkútas térre és 
onnan a százados Herrcnkapelle-re 
nyílik, sötét temetési menet ömlik 
ki a kikötőre, vele megszólalnak a 
város bongó harangjai is. Elől 
szentmihálylován a koporsót viszi 
négy komor arcú idősebb dalmát, 
mögötte ornátusban a pap, utánuk 
vagy ötven ember, sírnak, ballag
nak. A menet elszalad előttünk, 
tisztelegnek a matrózok, leveszi 
kalapját mindenki. Aztán a kis 
öböl felső kanyarulatán elfordul a 
hegyes part felé az embersor és 
eltűnik lassan egy uccában.

Meghalt egy ember. Mégis olyan 
szomorú volt, olyan sötét és si- 
ratnivaló, mintha az egész népet 
temették volna abban a koporsó
ban . . .  ezt a nem is régen még 
hullámzó, harsogó életet látott né
pet . .  . ezt a most elhagyott, le-- 
szegényedett zárai népet. . .

RAGUZR.
Ide, illetve Gravosába este ér

keztünk meg, amely állomás az 
utolsó most, hogy állítólag manő

ver volt Castelnuovo és Cattaro 
között a tengeren. Erre az időre 
csak vasúton lehel ezekbe a váro
sokba menni. Gravosa pedig a 
nagy hajók számára kikötője Ra- 
guzának.

Kiszállt tehát mindenki. A ki
kötőben egész sereg autó, kocsi, 
omnibusz várakozott az utasokra, 
mert a két hely között épített vil
lamos a háború óta még mindig 
nem jár. Én is kocsiba ültem és 
behajtattam az újraguzai Impe- 
rial-szálló elé, amely magában is 
látványossága ennek az ősire és 
modernre tagolt fejedelmi város
nak.

Másnap aztán keresztül-kasul 
barangoltam be mindent.

Magasan a tenger felett fenyők 
és dús virágok közé épült az új vá
ros a Gravosa és Raguza közti 
úton. Tele van a város illattal és 
felragyog a végtelen kék víz ide. 
Az ősfalakig villák, paloták sora
koznak mindenütt, egy-egy reme
kei a modern, úri építészetnek. A 
nagy kapu előtt pedig, amely mö
gött bástyaút kanyarog a régi vá
ros felé, két oldalon silbak áll, 
szuronyos szerb őrség és beljebb 
is, látom, kaszárnyák, katonák 
több pontján a városnak.

Az uccaélet egyébként élénk. 
Minden házban egész sor apró, 
zsúfolt üzlet. Élelmiszer- és régi
ségkereskedések. A főucca végén 
pedig ott áll a gyönyörű Rector- 
palota, hatalmas boltíves kapui
val, oszlopcsarnokával, amely most 
az idegenellenőrző rendőrhatóság 
székháza. Óvatosak nagyon a szer- 
bek itt, ahol sokszorozott figye
lemmel kisérnek minden járókelőt. 
Legalább tizszer igazoltatlak en
gem is egy óra alatt a különböző 
uccákon, különösen a bástyafalak 
közelében. Ennek — mint később 
megtudtam az az oka, hogy 
minden albán és montenegrói ese
mény a dalmát városokban készül 
és így minden élő ember gyanús 
a hatóságoknak itt.

Raguza sokáig volt szerelemvá
ros is, ahova összebújt nás/.páro 
jártak el egész életre való gyönyö
rűségeket látni. Ma — óvatos az 
új uralom, kikellemetlenkedi * 
látnivalóért érkezőket. Mert vi- 
gyázniok kell innen a testvér 
bániára és a még testvérebb on 
tenegróra, amelyek lakói sehogy® 
érzik jól magukat a felszaba 
nagy Jugoszlávia ölelő karjai 
zött.
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Társadalmas este . . .
Ott van az állomáson a Ferkó bácsi, persze. Ott 

jártatja a lovakat körben, mert meg nem állanak a csikók, 
amikor befut a vonat. Nem szenvedheti jóvérű csikó a vas
paripát.

Megy a homokfutó elfelé.
Vasutas füttyögetését hallom, madárfüttyöt még nem 

hallom.
Megy a vonat is másfelé.
No, a kukorica szépen mutatkozik.
Hanem a burgonya kicsikét visszamaradt.
A patak szelíden beszélget a fűzfákkal.
Vasutas füttyögetését már nem hallom, madár füttyöt 

hallom.
Először kaszálják-e a rétet, vagy másodszor?
Répa lesz elég.
No, a szarkaláb sok is a vetésben.
Madár füttyét már nem hallom: kutyaugatás nyomja 

el — elébb mérges, utóbb jóindulatú kutyabeszéd! — régi 
barátom nekem a Plútó, csak megismert.

Nem tolakosznak egymás hátára a pusztai házak, kiki 
maga gusztusa szerint választ helyet, úgy üldögél, nagy ké
nyelmesen, jó dobásnyira a szomszédjától.

A szőlőt — a rőt ház oldalában — megrágta a ,,fi- 
lokszér": már csak így mondják.

S a vén jegenyét jól széjjelvágla a villám.
Megérkeztem a túladunai pusztára.
No, a búzával érő körte fájának nem kell azt mondani: 

,,hogy méri lelkem?" Ad az ingyen is szívesen, csak éppen 
hogy meg kell ölelgetni. S megrázni kicsikét.

Annyi azonban bizonyos, hogy megátkoz édesmamája 
a csirkéknek, amelyeket most vágnak le tiszteletemre.

S nagy haditanács van éppen: holnap kezdődik az ara
tás; vájjon melyik tábla legyen az első? Talán az ott 
„srégvizávi" az akácosnak . ..

Jön az este: a kuvik virradata.
Térül, fordul a kuvik, aztán elmegy másfelé szerencsét 

próbálni, már csak a szú szorgalmatoskodik az ereszben. 
No. jóéjszakát. . .

S jó éjszaka, csillagos éjszaka van még s már mennek 
kifelé az aratók, maroikszedőleányck az akácos irányában. 
Pipa a férfiak agyarán, kasza a vállán, dal a leányok aja- 
kán, sarló a karján . . . S már munkához is látnak, köte
let ,,csinálnak".

Talán félnégy. S akkor csak veszi ám Kárász Péter 
— fő-arató-masinás — a kaszáját, nyelével a földnek tá
masztja s egynéhányszor megsimogatja a kaszakővel. Azzal 
azt mondja:

— No, gyerünk!
Suhan a kasza.
A nap éppen most bukkant föl dombja mögött: való

ságos aranykalászok csillognak, de már a — földön. Az 
elsők . . .

Hejnye, kedveseim . . .

Aztán suhan a kasza mégegyszer.
Mégegyszer.
Százszor, ezerszer, milliószor.
Folyvást suhog a kasza, heteken ál. Kakasszótól ba

golyébredésig, hajnaltól napestig. Oh, mit beszélek megint, 
sokkal tovább.

És búg már a „masina", veri a dob a kalászt, ömlik 
az aranyszínű, aranyat érő mag a zsákba. Asztag asztag 
után tűnik el a földnek színéről. Siirgetelődzik Pista bácsi:

— Csak hagy gyűjjön, hagy gyűjjön az a kéve ..  . He 
ne felém — mondja utóbb csöndesebben is, tréfásabban is.

No, a fiatal úr kapta magát, megrendelte a cigányokat 
a legutóbbi „vasárnapra". Birkát is vágatott. Boroshordót 
is veretett csapra. Hát szép is az ilyen arató-masinás bál, 
ett a pusztán.

Délután négy óra. Csak a gazda, meg néhány béres, ko
csis álldogál a kocsiszín előtt, a többiek „még széjjel van
nak". A kocsiszín szép tisztára ki van pucoválva. Mert a 
vigalom esős idő esetén is megtartatik a kocsiszínben.

De már gyülekeznek az aratók, masinások is, meg a 
kettőzök . . .

— Hanem azok a fene ette cigányok hun késnek?
De zörög már az igáskocsi, amelyik ellódult a cigányek- 

ért a második faluba. Ott feketédnek ám a kocsiban a cigá
nyok, de valamennyien. Mind az öten, egy szálig.

Leány, menyecske kevés . . . Kevés, no. Az a néhány 
kettőző, béresasszony, kocsis leánya . . . Alig cihelődnek le 
a cigányok, kettőssorban jönnek a falubeli leányok. Vagy 
két tucat . . .  De furcsa szerzet a leány. Megérzi az, hol 
lesz táncvigalom, mint a levelibéka, mikor lesz eső. Az igaz, 
legények is jöttek, három pusztáról. Nem lesz ebbül baj? 
Talán sok is már a vendég, sokféle.

A cigányok hörpintenek egyet elöljáróba, aztán hegyibe:
„Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs,
Ritka kis lány, aki takaros . . .“

A gazda kezdi meg a táncot. Úgy is illik. A tulajdon 
feleségével . . . Ahogy illik? Illik, nem illik, az kellene 
csak, hogy mással kezdje. Alighanem szólna valamit az 
asszony. Az ígáskocsisok kék kötényt viselnek forgolódnak.

No, hatkor csak mondják ám:
— Gyere ide, te birka!
Jön is a birka, mázos tálakban. Mindenkinek jut egy 

tállal. A cigányok kettővel is befalnak. Bár, éjszaka azt bi
zonygatta egy arató, hogy a cigányok a második tál pör
költnek már csak a levét ették meg. A szárazát elrakták 
zsebre. Száraza? Nem is éppen száraz a birkapörkölt húsa. 
De azért csak zsebrerakták. Másnapra, harmadnapra is gon
dol a cigány. Előrelátó férfiú az ilyen falusi cigány. S a do
hányfélét is rakja, rakja — zsebre. Vájjon a bort hogyan 
raktározza el harmadnapra?

Úgy éjféltájban már éppen hangos a kocsiszín. (Künn 
csepereg az eső.) Péter ugyancsak csapkodja a tenyerét, 
csak csapkodja a tenyerét:

— Ingyen mulatok, eszek, iszok, hát akkor mi bajom 
vóna.

Hanem azért nem feledkezik meg a tisztességről. Sőt 
váltig erősítgeti, bizony:

— Én nem vagyok oan, aki máskor meg azt kívánja, a 
rosseb egye meg az öreg tekintetes urat. Én mindig aszón- 
dóm, jó uram van nekem, jó. Meg is becsülöm maga
mat . , . Eccer téptem csak ki egy pár répapalántát, akit 
nem köllött vóna, az igaz, akkor egy párat kitéptem, a pin
céből mentem a répaföldre, akkor kitéptem egy párat.

De a Tálos is szíveskedik:
— Mi a tekintetes úr dallamja? Mer' én most kedvező 

vagyok a közérdek tekintetében, de csak olyan simába. Tár
sadalmas estét szeretnék én máma.
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Mert mondom, ennek a Tálosnak különösen választékos 
beszéde van. Hát még a ,,dallamja!" Különösen a Buvári 
Józsival kettesben . . . Azaz hármasban . . . Mert utóbb az 
öreg Tálos tizenkétesztendős fia is belekap: ..Magas jege
nyefán sárgarigó fészek . . Mert muszáj is neki, igazában 
ráparancsolt az édesapja:

— No, fiam, gyere te is!
Társadalmas este ez, kérem.
Hanem bizonyos szomszéd-pusztabeli nagyon ágál az 

asztal végén:
— . . .  az is százbeli gyerek. Szép szál gyerek, szép 

sudár, amellett vállas, jó pofás, ollanforma mint én. Én 
vótam a cvájténál, ő meg a dritténál, ha aztán mi ketten . . .

De ezt már a Kárász nem állja hallgatással:

— Én nekem huszonhét sebem van a fejemen. De nem 
oan ellensígtül, akit nem lát az ember, hanem oan barátiul, 
akit lát. De azám, húsz mhéccer szúrtak meg ippen. Az 
igaz, van akit oan ellensígtül kaptam, akit nem lát az em
ber. De az nem számos, az csak valami három van.

Nemsokkal utóbb, bizonyos legény a harmadik falube
liek közül, kirántotta bizonyos idevalósi legény kalapja 
mellűt a rozmaringot, „akit" ez a Marikától kapott.

— Hijnye a jebezeusát!
Mondom, majdnem szép társadalmas bicskázás zárta 

be az ünnepélyt.
Csak az volt a szerencsétlenség, hogy a fiatal tekin

tetes úr ott volt . . . Nem engedte.

A csodamágnes
Mese.

Volt egyszer egy Regős nevezetű em
ber, hol volt, hol nem volt, akinek — 
mondjuk ki kereken — pénze, kenyere 
hol volt, hol nem volt — akinek azonban 
egy nagy, titkos, mesébeillő kincse 
mégis volt: egy varázsos, bűvös csoda
mágnes, amelyet ot[ tartott, ahol más, 
közönséges ember a szívét viseli.

Ez az ember nagyon ügyetlen, haszna
vehetetlen ember volt. Ezt ő maga is 
tudta és ezért igen szomorkodott. Nem 
értett semmihez, a szorgalmas, tanuló 
emberek között mindig az utolsó volt, 
egyebet se tett, mint hallgatta a csoda
mágnes bűvös muzsikáját, amely, pici 
dobbanásokkal szivárgott kifelé.

Ez a csodamágnes volt a veszte. 
Amint egy kicsit biztatóarcú, barátságos 
külsejű embert látott, a csodamágnes 
megdobbant és odahúzta őt a barátsá
gos külsejühöz, akiről azután persze 
mindig kiderült, hogy csak a külseje 
barátságos. Általában az emberek le
nézték, megvetették őt, joggal, hiszen, 
mint mondám, semmihez sem értett' és 
nem volt hasznos tagja a társadalom
nak.

Egy alkalommal, amikor már napok 
óta nem volt mit ennie, künn didergett 
lehajtott: fővel a város falánál, hosszú 
órákon át, — épen arra vonult a hírne
ves, daliás herceg, ékes kísérőktől kö
vetve. Észrevette a didergő alakot a fal 
mellett és megszólításával tüntette ki.

— Mit csinálsz itt egymagádban?!
— Hallgatom a szívem muzsikáját, 

uram, — szólt alázatosan Regős.
— Nem rossz, — neve'ett a herceg. 

Majd megfordult, pár pillanatig tanács
kozott az udvarmesterével s aztán újra 
rárivallt a reszkető Regősre:

— Mikor ettél utoljára?!
— Régen uram, — felelte Regős.

- Tudnád a szíved úgy muzsikál
hatni, hogy azt mi is halljuk, és szóra
kozásunkul szolgáljon?

. . .  Regős megdöbbent. Erre még so
hasem gondolt: öt kielégítette az, ha 
maga hallgatta, leste a csodamágnes bű
vös muzsikáját.

De most a szökőkútas hercegi palo
tákra gondolt, örök tavaszra, piros liba
sültre és azt felelte:

— Igyekezni foogk, uram, hogy meg 
légy elégedve velem!

Regős az udvarhoz került. Tudósok, 
világhírű művészek és még világhírűbb 
semmittevők adták itt egymásnak a ki
lincset, zene, lakoma, vigaszság, — itt 
tombolt mind az az élet, ami a szegé
nyek kunyhójából kiszorult.

*
Regőst most művésznek hívták. De a 

csodamágnessel már nem bánhatott oly 
szelíden, mint azelőtt. Mindennap mu
zsikálni kónyszerítette, fizetett, robo- 
tos munkás lett belőle és bizony néha 
már halálos fáradtságot érzett a szíve 
táján. Csöppenkint hulloti ki a csoda
mágnesből az álmok muzsikája, az élet 
kilopkodta belőle — mint szivárványos 
kagylóból — a gyöngyöt és sarat rakott 
vissza helyette.

Hosszú éveken át muzsikált a csoda
mágnes. Immár nem: akarva, szívesen, 
hanem muszáj-bilincsben, robotban, mu
zsikált egyre. De felderítette az urak 
felhős perceit, csodaképeket csalt a pá
raszemes ablakra, melyen elomlott a ki
váncsi napsugár — kacagó csengettyü- 
csilingelésl1, színes hangtömegeket kül
dött ki a világba, — kiapadhatatlan 
forrásként csörgött, szökkent, csöppent 
a muzsika.

*
De, mint minden földi eredésii forrás: 

ez is csak kiapadt egyszer. Regős fá
radt, könyvié szemekkel hajolt föléje, 
— hiába, a csodamágnes nem dobbant, 
pihegett, muzsikált többé. Vége. A her
ceg joggal háborodott föl, mikor ezt 
megtudta és teljesen igaza volt, amikor 
Regös; kidobatta a szolgáival. Mert hogy 
kívánhatná valaki, hogy munka, ellenér
ték, ellenszolgáltatás nélkül kényelem, 
étel, jutalom legyen a része. Minden 
örömet, jót, amelyet élvezünk, meg is 
kell szolgálnunk — mondta a herceg és 
itt is teljesen igaza volt. Fogadott egy új 
udvari muzsikást, aki igen jól értett az 
összes ismert hangszerekhez.

A darabantok pedig kidobták az öreg 
Regöst a várfal alá. Ott ült, mozdulat
lan, két napon át, öreg, fáradt szemé
ben könycsepp reszketett. Várta tán, 
hogy dobnak ki neki valami ennivalót.

De nem dobtak ki semmit. És harmad
napra lehanyatlott a földre és meghalt 
Regős.

Mint mondám, ügyetlen, tehetetlen 
ember volt, nem vesztett vele semmit a 
társadalom.

*

Amint ott feküdt, halottan, a fal tö
vén, a zajtalan égben, ni csak, fölékere- 
kedik egy fényes szemű angyal, vagy 
miféle. Kivette a csodamágnest a holt 
Regős kebléből és felrepült vele irdat
lan magasságokig. Onnan meg lenézett. 
Körülnézte a földet, bekukkantott min
denhova, keresni látszott valamit.

Majd hirtelen leszállóit egy bölcső 
mellé, bölcsőben kisgyerek, — s a látha
tatlan szerzet elhelyező a csodamágnest 
a gyermek szívehelyén. Ki tudja, há
nyadszor vándorol az már, s vájj hány
szor még eztán?!

A gyerekből pedig, kinek szíve helyén 
most1 a csodamágnes, természetszerűen 
újra olyan ember lesz, mint Regős volt, 
vagy sok, sok más elődje. Ügyetlen, te
hetetlen ember, aki botorul őriz, hordoz 
egy mesebeli kincset, ami nem az övé s 
legjobb esetben éhen hal majd valamely 
idegen fal tövében.

*

Tanulság?! — az ezegyszer nincsen. 
Vannak ilyen mesék, tanulság nélkül, 
amelyek ott kezdődnek, ahol a Minden 
kezdődött és végződött valahol messze, 
messze, előttünk . . .  végződnek egy dön
tő, végső tanulságban. De ez a tanul
ság még nagyon messze van, a mese 
pedig közel, íme, közel, mint az élet és 
minden, ami fáj . . .

Aszlányí Károly.

Alláscsere
60 ezer lakosú alföldi városban levő 

napilap felelösszevkesztője dunántúli 
napilapnál dolgozó kollegával állást 

cserélne. Lehetőleg hasonló fokú 
állásra reflektál, de kedvező feltételek 
és jó beosztás mellett munkatársnak is 
elmegy. Kényelm es állás, csak délutáni 
munka van, fizetés indexszám ítás sze
rint, sokféle kedvezmény. A lap sze l
lemi részével teljhatalmuan diszponál. 
Címe: Péchy-Horváth Rezső, Békés
csaba.
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Az öröklét problémája

Irta: Remsey György.

I I I .

. THEOSOPHIA

Az emberiség bennső szellemi 
fejlődésének folyamatát megakasz
tani nem lehet. Isteni törvényben 
van az lefektetve, mely isteni tör
vény értelmében az emberi szel
lemnek lassan, fokról-fokra meg 
kell szabadítania magát az anyag 
bilincseitől, hogy megszabadulván 
lenyűgözött állapotából szárnyait 
kibonthassa, s megtisztultan és fel- 
magasztosultan felemelkedhessék 
Istenhez, a tökéletességek örök 
forrásához.

A fennt elmondott gondolatban 
már benne van teljesen az örök
lét problémája, mert az itt jelzett 
processus tulajdonképpeni meg
nyilatkozása az egész emberi élet. 
Ezt alig szükséges bizonyítani; 
aki csak egy kissé gondolkozni 
tud s látja az emberi sorsok vég
telen sokféle változatait, ismeri az 
emberi szív olthatatlan vágyako
zását a valóságos boldogság után, 
melyet semmiféle anyagi gazdag
ság be nem tölthet, —• mert hiszen 
mindent itt kell hagyni egyszer, s 
a legragyogóbb földi boldogságba 
belevegyül az elmúlás gondolatá
nak keserű örömeseppje, — más
részt az emberi lélek folytonos 
eszmei vonzódását, az ideálizmus, 
a művészetek, a bölcselet, a szelle
mi magasságok felé, megérezheti 
az ember-lélek gravitátiós irányait, 
— s azt, hogy az ember tulajdon
képpen ,.szárnyas állat."

Igen ám, — mondják erre néme
lyek, (főként az anyagelvüség hí
vei) — de hát az a sok ember, 
ki az anyagban duslakodván bol
dog, s eszeágában sincs a túlvilági 
életre, vagy bármiféle szellemi do
logra gondolni, —* nem az ellenke
ző tételt igazolja-e? Meg aztán az, 
hogy a földön az erőszak, a bűn, 
a hazugság, — no meg persze a 
pénz többre viszi, mint az igazság, 
az erény, s a szellemi nemesség?

No, hiszen éppen ezekkel a dol
gokkal akarunk itt foglalkozni, s 
az ellenvéleményt is szívesen meg
hallgatják. Lassan kifogjuk bontani 
az embereknek az örökkévalóság
gal való kapcsolatait s ennek so
rán megfelelünk minden ellenvé
leményre.

Ami az anyag-élvezésbe merült 
lelkek boldogságát illeti, — arra 
már itt azt mondjuk, hogy ,,senki 
cm mondható halála előtt boldog

nak." És bizony szomorú boldogság 
az, amelyet egy anyagi csapás, 
vagy valamely kedves ember el
vesztése máról holnapra elpusztít
h at semmivé tehet. Az erőszak, 
bűn, hazugság s a pénz hatalma 
pedig éppen az emberi szellemnek 
az anyaghoz való viszonyából szár
mazik, —i s ez a hatalom kétség
telen, de éppen az anyag e hatal- 
ma és a szellem hatalma között

látjuk az emberi lélek ama titáni 
harcát lefolyni, mely harcnak vég
ső célja a szellem teljes uralma az 
anyag fölött.

Ezekre a kérdésekre, ezekre a 
bennső problémákra vetítik fényü
ket az új korszak szellemi áram
latai, — jelezvén az emberi szellem 
fejlődésének egy új, hatalmas fo
kozatát, melyen az emberiség lelke 
ellenállhatatlan erővel követeli 
„megismerését" ama viszonynak, 
mely közte és az anyagvilág közt 
egyrészt, — másrészt közte, a vég
telenség és annak teremtő Lelke, 
Isten között van.

A mai kor emberének nem elég 
azt mondani: „h ig y j, — s üdvö
zölsz!" A mai kor embere „tudni"  
akar; — „m egism erni"  akarja hely
zetét a világegyetemben, — s ezt 
a megismerési vágyat nem lehet 
belőle semmi erővel kiirtani. S 
mivel á tételes vallások nem akar
nak e ponton merev dogmatizmu- 
sokból engedni, — az emberi lélek 
ott keres kivezető utat szellemi fej
lődésének hatalmas, kényszerítő 
erői számára, — ahol lehet, — s e  
nagy megoldási törekvésekből szár
maznak ama szellemi mozgalmak, 
melyek korunkat jellemzik, —■ s 
melyke az ember nagy bennső kér
déseit viselik homlokukon.

Bizony ez így, ahogy van, na
gyon is a vallási élet „renaissance" 
ának nevezhető, — s ha a külön
böző egyházak képesek volnának 
meglátni azt a hatalmas igazságot, 
mely a fennt elmondottakból kö
vetkezik, — óriási hasznot merít
hetnének belőle a maguk, s az 
egész élő emberiség számára.

Azonban, — sajnos, — ezt nem 
teszik, hanem maradnak a dogmák 
mellett, — az emberi szellem pedig 
halad a maga föltartózhatatlan ere
jével fejlődési útján, — s így a szó
ban forgó szellemi áramlatok mind 
hatalmasabb és hatalmasabb mérvet 
öltenek, — annál inkább, mert az 
új korszak természettudományos 
fejlettsége is elősegíti fejlődésüket.

Előbbi írásunkban az „occu ltiz - 
m u ssal" foglalkoztunk. Míg ennek 
érdeklődési körei jobbadán ,,az em
berben rejlő titkos erők" felfedésé
re szorítkoznak (bár eközben át- 
kapcsolataival való vonatkozások
kal) — a  th eosop h ia  már kimon
dottan az embernek a szü letés  
elő tt- i és a h a lá l utáni kapcsola
taival foglalkozik.

,,Az ember a világmindenség pol
gára. Örökkévalóságok óta él, — 
Istenből eredezvén lelke, Istennel 
azonos lényegiségü, — tehát örök
kévalóságokig élni fog. Testi for
mája időleges, — és fejlődési fo
kának megfelelő. S zázszor  és  száz 
sz or  szü letik  ú jra  (reinkarnatió), 
— mindaddig, — bíg erkölcsi ön
tudata teljesen kifejlődik, — míg 
Istenhez hasonlóvá lesz. Isten a tö
kéletes létforma, —> végtelen jóság, 
végtelen bölcsesség, végtelen erő,

végtelen hatalom. De ezt az ideált 
elérni egyszerre nem lehet. Azért 
az emberi lélek addig ismétli éle
tét, — míg tudatlanságát, tökélet
lenségét lassan, fokról-fokra, élet
ről életre le nem veti magáról, — 
s ki nem fejleszti magát az isteni 
törvény ismeretében. Az isteni tör
vény a szeretet, megismerés, igaz
ság, jóság, jócselekvés. Aki ezt 
megsérti, — megsérti az örök tör
vényt, — s ezt a szerelmet cselek
vőlegesen jóvá kell tenni. Aki fele
barátját, (ki örök isteni életforma, 
tehát sérthetetlen) megkárosítja és 
e károsodást ez életben jóvá nem 
tette, — újra születik olyan élet- 
körülmények között, melyben ösz- 
szekerül a megkárosítottál, s adós
ságát leróhatja.

Az ,,ok" és „okozat" törvénye a 
theosophia szerint absolut erejű. A 
mai életed, — a tegnapi életed kö
vetkezménye, — s ha elmúlt földi 
életedben hatalmas és gazdag lé
vén sok embertársadat legázoltad,
— mert nem ismerted az isteni tör
vényt, mely szerint a földi gazdag
ság csupán eszköz a jóság gyakor
lására, — úgy új életedben szegény 
koldus környezetben születsz újra,
— hogy megérezzed saját életeden, 
a gonosz gazdagság rettentő hatá
sait. így talán egy életen át meg
tanulod, hogy miben és hányszor 
sértetted meg az isteni törvényt,
— és lelked egy nehéz élet árán 
bár, — de egy lépéssel előre ju
tott az isteni tökéletességhez ve
zető ösvényen.

Kemény törvény, — de igazsá
gos, s minden gondolkodó emberi 
lelket megelégítő. Hasonlít ez az 
igazság ahhoz, amit isteni igazság
nak tudunk elképzelni. Nem mér 
a nagy uraknak és hatalmasoknak 
külön mértékkel, — s külön a sze
gény nyomorultaknak.

A theosophia ezt az igazságosztó 
törvényt ,,karmá"-nak nevezi.

Az ember előbbi élete „karmá
ját" hordozza mai életében. Lehet 
vitatkozni e fölött, — lehet két
ségbe vonni azt, hogy e lélek újra 
születik (hiszen senki se bizonyít
hatja előbbi földi életét az emléke
zetéből) — de lehet elgondolkodni 
is fölötte, látván a sok különböző 
emberi sorsot, — s azt a sok pa- 
naszkodót hallván, kik imigyen 
szoktak panaszkodni: „nem tudom 
mit vétettem én ebben az életben, 
hogy olyan sokat kell ártatlanul 
szenvednem!"

Látjuk, hogy a theosophia logi
kai fegyverekkel harcol, —• s hogy 
az emberi élet jelenségeit kapcso
latba hozza, az em beri lé le k  örök•- 
é letü ség év el, s megállapítván az 
em ber  abso lú t e r k ö lc s i  f e le lő s s é g é t , 
az ember vallásos és szellemerköl
csi meggyőzését nem az egyhá
zak ellenvetést nem tűrő tekintély 
hitére, hanem az em berben  ö r ö k k ö n  
é lő  isten i ig a z s á g . m eg ism erésére  
a lap ítja .

Viszont a theosophia nem ismeri 
az „ ö rök  kárh oza tot ."  Isten végte
len irgalmával és jóságával össze- 
egyezhetetlennek vallja. Nincs 
olyan bűn, — ha még oly nagy is,
— mely a lélek örök kárhozatát 
vonná maga után. — Fejlődni lehet 
a halál után is, — de a földi élet
ben lehet vezekelni, — és pedig 
mindaddig, „míg le nem fizettél 
mindent az utolsó fillérig."

Míg egyrészről az ember cselek
véseinek mérésénél a legnagyobb 
szigorúságú erkölcsi következmé
nyekkel fegyelmezték az élő embert 
az örökéletüség követelményeire,
— másrészt Isten irgalmasságára 
appellálva megszabadítja az emberi 
lelket az örökkárhozat alig elvisel
hető gondolatától.

A „theosophia" (maga a szó gö
rög, s „isteni bölcselet"-et jelent) 
hatalmas erkölcsi gondolatot pro
pagál: „Az em b er  é le t e  lán cszem  a  
lé le k  v ég telen  fe j lő d é s é n e k  ö r ö k  
fo ly am atáb an , — m ely  f e j lő d é s  a 
lé le k  ön tu d a tlan  á l la p o tá b ó l  az  is 
teni ön tu d at vég te len ü l tö k é le t e s ,  
b o ld o g  á lla p o tá b a  vezet."  A földi 
élet csak múló epizód, — s a leg- 
bodogabb földi élet is súlyos, ne
héz élemény, mely szenvedésekkel 
teljes megpróbáltatás, iskola, a lé
lek számára, — mely örökéletü, 
szárnyaló, boldog, szellemi életre 
van hivatva, — s a nehéz testben 
valóságos bábéletet él."

E fejlődésben a halál gondolata 
elveszti félelmetességét. Hiszen 
minden lélek örökké él, —i önnön 
akaratától, munkálkodásától függ 
sorsának alakulása. Ha az isteni 
törvény ellen éli életét, súlyos kar
mákat vesz magára, — s ezért sú
lyos testbe öltözések egész sora vár 
reá, —. De örök kárhozat nincs; 
minden bűn levezekelhető. — Ha 
az isteni törvénybe igyekszik beil
leszkedni, élete folyton tökélete
sebb, világosabb és boldogabbá vá
lik. Az anyag bilincsei lazulnak,
— a lélek tisztább, aetheribb, jobb, 
nemesebb, boldogabb lesz, — s kö
zeledik ahhoz a boldog állapothoz, 
melyben az anyagtól teljesen elsza
badul, s az örök tökéletesség és 
boldogság szellemi birodalmába 
emelkedik. (Nirvánia.)

Látjuk, hogy a theosophia való
ságos vallás már, — melynek ha
talmasan kiépített erkölcstana az  
ö r ö k é le t  tö rv én y e in ek  m eg ism erésén  
épül. Mégis, a theosophia nem val
lás abban az értelemben, amelyben 
mi európaiak a vallást értjük. A 
theosophiának nincsenek külsősé
gei, nincsenek tógás papjai, kathed- 
rálisai, — és a theosophia minden 
vallás követői felé szeretettel kitár
ja karjait. Nem hirdeti azt, hogy 
tanai egyedül ’ üdvözítők, hanem 
azf állítja, hogy minden vallás 
közvetlenül Istentől, — minnyá- 
junk Atyjától származik, s min
den vallás Istenhez vezet, —1 s ha 
nincsen a földön békesség és bol-
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tlojtsájí, úgy ann.'ik nz oka, mert az 
emberek elfeledkeztek arról, hogy 
örök éltető szellemi lények, — kik 
egymás szerelő gyámolitására van
nak hivatva; — s e  helyett lábbal 
tiporjak Isten törvényeit, gyűlölik 
egymást, — s mindezt az anyag 
„fala morgana"-jáért.

Mert a theosophus számára az 
anyag csak „illusíó." A csalódások 
országa, — ez az anyag. Ami ma 
van, — holnap nincsen. Egy óra, 
— c.gy perc, s az anyag már nincs. 
Tűz megemészti, víz elsodorja, 
moly megeszi, lopok el lopják, -  
s ezért a hitványságért ölik egy
mást örökéletű szellemi lények, 
istensorsa hivatott fiai az Atyának, 

eldobván az örökélet drága 
gyöngyeit a földi élet csillogó 
üvegcserepeiért.

Azért a „Yoqi" (a theosophia 
szcrinli bölcs) előtt az anyagnak 
semmi becse nincs. Minden emberi 
egyformán szeret, — mert minden 
ember testvére. Nem ismer különb
séget keresztény, zsidó, hindu, mo
hamedán vagy parszi között. Min
denkit szeret, — mert minden lé
lek az öi öklet birtokosa és az örök 
boldogság várományosa,

A theosophia tehát olyan  valláson  
m ozgalom , m ely  az  em beri lé le k  
elü ti az  ö rö k k é v a ló  é le t  törvényeit

k a p c s o l ja  az em ber szellem i öntu
d a tá t  szü letése  e lő tti é s  ha lá la  u tá
ni öntu datáva l, k eres i az ö r ö k k é 
v a ló  k a p cso la to k a t, m ely ek  a  fö ld  
m inden la k ó já t  egy nagy testvéri 
k ö zö sség b e  ö s sz ek a p cso ljá k , s ily  
m ódon  ú tját egyengeti annak, hogy  
m inden v a llá sok  k ö ze led jen ek  az  
„egy a k o l ,  egy p ásztor“ eszm éjéhez.

Eredésiben a theosophia ázsiai. 
Egész erkölcsi eszmevilága a „vé- 
d ák"  s a „B ag h av ad -g ita“ m ély 
ség eib ő l  táplálkozik. Buddhizmus 
és kereszténység ölelkeznek össze 
benne, — s keresztény emberek 
nevéhez fűződik az egész mozga
lom. P. H. B lav atsky  (orosz.) az 
angol A n nié B esan f, - C. L ad be-  
a ter , s a német F. H art marin a 
kimagasló nevek. Újabban a hin
du Krisnam urti.

Majía uz a lény, hogy ekkora 
mozgalom (a theosophus körök az 
egész világot behálózzák) keresz
tény emberek leikéből indul, kimu
tatja, hogy az egész keresztény 
világ bennsö szellemerkölcsi síkon 
milyen nagy válság előtt áll. Hogy 
ezek a mozgalmak nem a keresz
tény gondolat ellen, hanem a 
„megújhodás" jegyében állanak, 
azt minden komolyan Istenfelé tö
rekvő lélek, ki e mozgalmak benn
sö lényegébe betekint, napnál vilá
gosabban megláthatja.ig y eksz ik  m egism ertetni,

K1SFM.UDI STRÓBL ZSIGMOND: 
Küldözök (Szobákul alakja).

A csillagászat története
Irta: Demeter János.

Egy néhány sorozatos közleményben azt a rendszert 
szándékozom megismertetni, amelyet napunk alkot boly
góival, ezek holdjaival és a hozzájuk tartozó üstökösökkel 
együtt. Sétánk közben kikerülünk minden oly jelenséget, 
amely inkább csak a mathematikust érdekli. Ha elméletek
nél meg is állunk majd, ezt sem azért tesszük, hogy azokat 
a jnathematikus eszközeivel boncolgassuk, hane/m csakis 
azért, hogy az elméletből folyó szépségekben gyönyörűsé
günket leljük. így azután nem lesz csodálni való, ha egy- 
szer-kétszer megesik majd velünk, hogy fantáziánk tudtunk 
és akaratunk ellenére is el-elkalandozik és a képzelet vi
lágába visz, amely világról azonban nem áll jogunkban azt 
mondani, hogy lehetetlen.

Mielőtt azonban utazásunkat elkezdenők, éredskes 
volna talán tudnunk, hogyan fejlődött a csillagászat, cse
csemő korától kezdve mai nagyságáig, mely népek és mi
féle emberek voltak azok, akik ezt a fejlődést előidézték, 
miféle felfogások uralkodtak az egyes korszakokban az Kg 
és szükebben a mi naprendszerünk, szerkezete felől?

Át fogjuk tekinteni tehát mindenekelőtt a csillagászat 
történetét.

Abban a boldog korban, amikor Ázsia termékeny sík
ságainak romlatlan, erőteljes lakói még megelégedtek azzal 
a táplálékkal és ruházattal, amit nekik nyájaik juttattak és 
nem ismerték a városi nép igényeit, kényelmét és bűneit, 
amikor még az emberek állandóan derült, mosolygó ég 
alatt a szép természet által nyújtott örömök között töl- 
t- ttok é elüket — amikor még kíváncsiságukat semmi más 
nem ingerelte, mint a természet jelenségei, amikor még őket 
semmi másnak a forgandósága nem nyugtalanította, csupán 
az évszakoké és a csillagos égbolté amikor még sem 
pa oták, sem falak nem rabolták el a szemlélődni vágyó 
szem elől a csillagok világát, sem pedig a városlakók raffi- 
nalt elvezetei nem tették őket közönyösekké e gyönyörű lát
ványosságok iránt: -  a világnak eme ifjú korában kelet
kezett a tudományok királynéja: a csillagászat.

AmÜy nagy azonban a távolság a sátrak alatt lakó pász
toroktól a falvak lakóiig és ezektől a városi lakosig, épúgy 
teljesen el entétes okok hozzák létre az előbbieknél és az 
u o iá na ugyanazt a hatást. Míg ugyanis a gond nélkül 
elő pásztor, azt a gyönyörű látványt, amit néki teljes pom- 
paja an ragyogó assziriai égbolt nyújt, csak szórakozásnak 
tekinti addig a földművesnek, aki azzal van elfoglalva., 
hogy eletetlek legelső szükségleteit előteremtse a földből, 
amely pedig az ő szorgalmát sokszor nem is valami bőke- 
zuen lutalmazza, nem sok ideje van arra, hogy figyelmét 
? mi , , lsa' ^  városi élet esztelenségeitől és bűm i"
, lav(!laUo ho,cs azonban a nyugalmat és az élvezetet, sz■■■'- 
lemenek nemesebb foglalkoztatásában keresi. Igaz tehát, 
lo^y a sok szabad idő és a derült égbolt szülték a csillagá- 

sziilot, azonban csakis a szellem legfelsőbb fokú kiképzése 
eme e e azt a tudomány színvonalára. Kétszer született 
útra a csillagászat Mezopotámia síkjain a kaldensoknál és 
az araboknak de mégsem jutott olyan tudományos magas
latra, mint Európában.

(Folytatjuk.)
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P e íó k a  íü n d é ro rs z á g b a n
IV.

Alszik Fetó, alszik a szép selyem ágyban,
Puha selyem ágyban, fényes tündérházban. 
Kint a Kandúr strázsál hat macska-legénnyel,
S minden gyanús neszre dühösen néz széjjel.

Közben egyre kérked: lám, az ég már pirkad, 
A piros hajnalról már a kakas hírt ad,
És vész sehol sincsen! Nem is tudna itt más 
Ilyen jól vigyázni, mint én, a hős csizmás!

De a dicsekvő szót alighogy kimondta:
Az erdő mélyéből morgás hallik nyomba, 
Zörg-zizeg a haraszí, száraz ág-bog roppan, 
Biztos, hogy ellenség lopózkodik ottan.

Akárki vagy, állj meg, kiált rá a Kandúr,
Hogy itt járnod szabad, — van-e írás arrul?! 
Mert, ha nincsen: lennél bár a hétfejű sárkány: 
Szörnyű halállal halsz Csizmás Kandúr nyársán

Nem vagyok én sárkány, sír egy bús hang vissza, 
Ne bánts vitéz Kandúr, a szándékom tiszta. 
Törpe vagyok én csuk, mesemondó törpe,
Kinek a búbánat szívét összetörte.

Mesét mondtam tegnap egy szép kis fiúnak, 
Akit odahaza Fetókának hívnak.
S hold sajkára ülve repítettem messze.
Mert tündérországba volt repülni kedve.

De nagy vihar támadt, összetört a sajka,
Fetó ide hullott a Tündértó partra,
Én egy kemény kőre, tőle messze estem,
S azért jöttem erre, hogy őt megkeressem. 

Szerencséd, hogy Fetót említetted, fickó, 
így felelt a Kandúr, mert ez a Tündértó,
S ez a barlang itt a tündérlányok háza,
Ebben alszik Fetó, puha, selyem ágyba.

Mit?! Fetóka itt van? Engedj hozzá, hol van? 
így kiált a törpe, előbujva gyorsan,
Hadd öleljem átal, hadd csókoljam össze, 
Mert, már azt gondoltam, elszakadok tőle!

Avval a kis törpe a szót nem is várva:
Rohan ész nélkül a tündér-barlang házba. 
Kiáltoz a Kandúr: állj meg, állj meg balga! 
Vigyázz meg ne érintsd a Sárkányfát, balra!

De csak fut a törpe s ebből lett a nagy baj. 
Mert a ruhájába akadt egy arany gaj.
S a tilalom fának összes gyémánt cseppje 
Csilingelni kezdett, csengve, bongva messze.

Mint mikor az égbolt vad viharba dörren, 
Vagy az ágyú bömböl a csatákba szörnyen: 
Olyan tompa dörgés hangzik elő mélyből, 
Mélyen a föld alól, poklok fenekéről.

Rémes, tompa dörgés, vad üvöltés, bőgés 
Ordít a hét kandúr: itt a rettentő vész.

Irta : Horváth Ákos.

Mindjárt itt a sárk ány, látod mit csináltál! 
Hitvány, buta törpe, mért is nem vigyáztál?!

Azzal, mintha soha ottan se lelt volna,
Ugrik a licl macska, berekbe bokorba!
— Maga a Csizmás is olyan nagyol ugrott,
Hogy a fél csizmája a barlangba hullott.

Ez volt a szerencse, mert a másik féllel 
Ö még mindig versenyt futhatott a széllel,
Meg is menté bőrét s a lemaradt párral 
A szegény kis törpe járt jól Fetókával.

Mert már közel bőgött a hétfejü sárkány,
Hadd látom, ki bántja a gyémánltermö fám?! 
Hej, te Csizmás Kandúr, te csak elszeleltél!
De le törpe, meghalsz, a' mért megsértettél!

De a törpe sem rest, — mint a villám, gyorsan 
A barlangba ugrik s Fetó elé toppan:
Kelj fel, Fetó, kelj fel, ha életed drága 
S nem akarsz kerülni sárkány-vacsorára!

Mint kinek fejére friss, hideg víz loccsan: 
Fetóka az ágyból kiugrik legoltan,
S mikor körülnézve a jó törpét látja,
Kacagva és sírva borul a nyakába.

Ja j,  Fetó ne csókolj, nézd, kerget a sárkány 
Mert egy gajal törtem gyémánltermö fáján, 
Szól a törpe, gyere anyácskádhoz vissza, 
Mert ez a gonosz dög a vérünket issza.

Ugyan törpe, ugyan, felel Fetó bátran,
Futni nem szokás a szép, magyar hazában! 
Fusson az oláh, cseh, szaladjon a német 
De magyar fiú a sárkánytól se félhet!

Hej, hétfejü sárkány, gyér elő hát, hadd lám 
Milyen nagy vitéz vagy, hogy a fogad fáj rám?! 
Egyél meg hát, ha tudsz, a törpét és engem, 
Avagy én kiildlek a másvilágra menten.

Azzal a fél csizmát, melyet megszaladva 
A Kandúr vesztett cl, — fél kezébe kapja 
S úgy vágja a sárkány legnagyobb fejébe, 
Hogy az összezúzva hull Fetó elébe.

De, jaj még hat feje van a vad sárkánynak,
Mi lesz, ha azokkal Fetókára támad?!
— Ej, mi lesz? Hát Fetó azt is mind levágja, 
Csak támadni merjen a nyomorult pára!

Ám a sárkány búsan s fájdalomtól bőgve 
Búvik ahonnan jött, a füstölgő földbe.
Nem vágyik már harcra, sem friss pecsenyére, 
örül, hogy csak egyik fejének lett vége.

A tündérek pedig, — (mert a harci lárma 
Felköltötte őket,) — Fetó köré állva 
„Éljen Feló király" mind így kiabálnak, 
„Vőlegénye vagy a tündérkirájylánynak!'*

Tündérkirálylány is színarany ruhába 
Járul Felóhoz s szól: uram lettél máma! 
Sárkányölö hős vagy, maradj itt Fetóka,
Terád vár a szívem s Tündérország trónja.

üc Fetóka búsan maga elé bámul:
— Hogyan válljak én el édes, jó anyámtul?
•— Aztán, a csatába is el kell még mennem, 
Hová apácska ment, az ellenség ellen.

A lündérkirálylányl megcsókolja szépen,
Végig néz a kedves, szelíd tündérnépen,
A hatalmas csizmát fél lábára húzva,
Gyere törpém, így szól, menjünk háborúba.

Áldjon hát az Isten, — sír rí a sok tündér, 
Gondolj akkor is ránk, ha már messze tűntél: 

Köszönöm a szállást, felel Fetó vissza,
De most messze visz a mértíöldjáró csizma!

Te meg, vén pajtásom, a törpéhez így szól, 
Mutasd meg az útat, s kapaszkodj belém jól-
— Holdsarló sajkáján te hoztál el engem, 
Varázs csizmával is veled kell hát mennem!

Úgy is lett. A törpe fogódzik Fetóba. . .  
Hipp-hopp, lódulj csizma! A varázs-szót

mondja.
S míg a szegény tündér felzokog a kíntul: 
Mértföldeket lépve Feló útnak indul.

V.

Ment Fetóka villámgyorsan,
Azaz ugrott, mint a szöcske,
Mértíöldjáró csizmájával 
Hegyen-völgyön átalszökve.

Itt egy falu, ott egy tanya,
Amott meg egy hegy maradt el,
Mígnem egy sötét erdőbe 
Érkeztek el másnap reggel.

Rengeteg nagy volt az erdő,
Vad tüskével tele nőve,
Ez volt a szegény Fetó veszte,
Rettentő baj lett belőle.

Hogyne lett vón szörnyű nagy baj,
Mert a sok vad türke ága 
Mikor Fetó bele ugrott:
Be akadt a csizmaszárba.

„Hipp-hopp csizma, lódulj csizma!"
Ordít Fetó a törpével,
De a bozót visszatartja 
Nem ugrik az már többé fel.

Mit volt tenni? — Fetó vitéz 
Kibújt hát a csizmaszárból 
S gyalog vágott az erdőnek 
Apját megkeresni bárhol.
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Ment Fetóka, ment nagy búsan 
S a kis törpét szidta egyre,;
Mért csaltál el, hogyha mostan 
Az útat sem ismered te?!

Mért Ígérted, hogy csatába,
Jó  apámlhoz viszel engem,
Ha most itt kell elpusztulnunk 
Ebben a vad rengetegben?!

Ne szidj Fetó, - szel a töipc, 
Gyalogösvény vezet erre, —
Amott meg egy kunyhót látok. 
Nézzük, talán laknak benne?

Hát, ahogy a gyalog úton 
A 'ház felé mendegéhvek:
Körülöttük itt is, ott is 
Sompolyognak szörnyű rétinek.

Agakon bagoly kuvikol,
Bokrok alján róka búvik . ..
Farkas üvölt mindennünen 
S gaz csalán közt kígyó c sú szík .

Aztán, — mintha köd repülne,
Itt is, ott is árnyak szállnak,
A lomb között rút boszorkák 
Sikongatva táncot járnak.

Csont kezükben hosszú seprű,
Orruk kampós, rezes, ráncos, 
Sipítoznak, hahotáznak:
Hej, Fetóka, rosszul jársz most.

Szegény Fetó azt sem tudja,
Mit csináljon, hogy ne féljen?
Futni kezd hát a törpével,
Hogy a házacskához érjen.

El is érnek nemsokára 
A kis barna, régi házhoz,
Hát, teremtő uram Isten!
Szemük, szájuk majd elállotl!

Mandulás mézeskalácsból 
Volt az a ház összerakva 
S csokoládé zsindelyekből 
Barnállott a tető rajta!

A ház előtt madártejjel 
Folyt egy patak édes medre,
Fent, a dúcban sült galamb ült 
S arany tyúk a tyúkketrecbe.

Drága törpém, szólt Fetóka,
Ja j, de édes helyre jöttünk,
Törjünk csak a tésztaházból,
Hiszen még ma nem is ettünk!

Nem is kell, hogy kétszer mondja 
Máris oda ment a törpe 
S a mézesbáb ablakpárkányi 
Nagy sietve összetörte.

De jaj, erre olyan történt,
Hogy égnek állt hajuk szála: 
Kinyillott egy kicsi ajtó 
S kijött a vasorrú bába.

í.egalább is száz esztendőt 
Hordozott vén, csontos vállán,
Vöröss orra földig ért le,
Szőrös szemölcs hegyes állán,

— ,,Hát ti mit kerestek itten, 
Sipított, — ti semmiházik?!
Talán bizon fogacskátok 
Mézesbáb falatra vásik?"

,,Ja j, ne bántson öreganyám!
Szólt Fetóka megszeppenve,
A csatába indultunk mi,
Apácskát keressük erre."
! i (
„Szerencséd, hogy nagyanyádnak 
Mondtál, — szólt a vén boszorka 
Mert különben fél fogammal 
Rögtön felfaltalak volna.
| 1 1
De, mert nagyanyádnak mondtál, 
Nem bántlak hát most az egyszer, 
Hanem mars! A tyúkketrecbe! 
Többet innen nem mehetsz el!

Azzal Fetót a törpével 
Az arany tyúk mellé zárta, 
így, csak így, kis csibécskéim, 
Meghíztok itt nemsokára.

Hízz Fetóka jó kövérre,
Te is, törpe, gömbölyűre,
Jók lesztek majd pecsenyének, 
Megpirulva, nyárson sülve.

Fetó sohse félt még eddig,
De most egy kicsit megszeppent. ..
A kis törpe szeméből is
Két hatalmas könny kicseppent.

Ja j, anyácskám, ja j apácskám! 
Felzokognak, úgy szepegnek,
Sohtem szökünk meg hazulról,
Most az egyszer mentsetek meg!

Hát, ahogy így sírdogálnak,
Egyszerre csak ágyú dörren, 
Köröskörül puska roppan,
Gránát robban, acél csörren.

Itt is, ott is jajgatás kél, 
Káromkodás, kiabálás,
Messziről meg idehangzik 
Szép, huszáros trombitálás!

Hálá Isten, szólt Fetóka,
Itt a csata! Az oláhok,
Nézd csak, törpe, hogy szaladnak! 
Földet alig ér a lábok!

Halld csak, halld a trombitálást, 
Biztosan huszárok jönnek! 
Visszaveszik szép hazánkat,
Mert ők mindenkit legyőznek.

LJgy is történt. A vad mócok,
Mint a nyulak, szétfutottak 
S a fák között előtűntek 
A huszárok, — szép, magyar had.

Elöl lépdelt fehér lovon 
A kapitány, kivont karddal,
— Hej, ki van még élő itten?!
Dörg a hangja, vad haraggal.

Én vagyok, jó kapitány úr,
Ja j, ne bántson! Sír a törpe,
-  Nini, édes, jó apácskám!
Ordít Fetó nagy örömbe’,
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Mert a huszárok vezére,
— Kitalálni nem nehéz tán, — 
Azon a szép, fehér ménen,
Fetó édesapja volt ám!

Édes apám! így kiáltoz 
Fetóka a tyúkketrecbe . . .
— Szól most vígan Fetó apja:
Hát ti hogy kerültök ebbe?!

Ki zárt ide? Csak tán nem a 
Gyilkos, vén, vasorrú bába?
Azzal kardját megforgatva 
A ketrecet szertevágja.

Édes apám! Édes fiam!
Íírtil Fetó édesapja.
Ám Fetó a másik percben 
Apja kardját megragadja.

S mint a villám, fut haraggal 
Be, a mézeskalács házba,
— Most kerülj, ha mersz, elébem, 
Meglakolsz, vasorrú bába!

Az ágy alatt meglapulva 
Szepeg, sír a vén boszorka,
Fetó olyat vág feléje,
Hogy lehullt egy méter orra.

De nemcsak a rezes orrmány, 
Repült, törött ottan más is:
Leesett a vizeskancsó 
Az asztalról s a pohár is.

Az Istenért, Fetó lelkem!
Mit csinálsz? Mi lelt, az égre! 
Kiabál Fetó mamája,
Fetó kelj fel! Ébredj végre!

Ébredj, hiszen összevágod 
Kezed már a tört pohárba!
Ugy-e, mondtam tegnap este:
Ne égy sokat vacsorára!

Csodálkozva néz Fetó szét:
Anyám, hát pohár volt itten?
A boszorkány orrát vágom 
Az erdőben, én azt hittem!

— Biz ez így volt. Fetó vitéz 
Almában járt Tündérhonba
És a törpe álomsajkán 
Repítette el a frontra.

Hol vagy törpém? Édes törpém! 
Ébren is csak azt kiáltja,
Azt se montad, Isten áldjon,
Mikor felkeltett anyácska

Ám ekkor a függöny mellől,
Hová a kis törpe elbújt,
Fetó panaszos szavára 
Búcsúzóul hozzá így szólt:

Isten veled hát Fetóka, 
fogadj szót cs légy jó mindég!
Este újra elrepítlck 
Szép álomvilágba innét.

— Eddig van. — Félig igaz volt. 
Félig pedig Fetó á lm a ...
Aki nem hiszi mesémet:
Menjen és járjon utána.



1925 augusztus 15. 6 4 1

JásaiiL

Rádiótelefon
Irta: Szegedi Varga József.

( F o ly ta tá s .)
Ismerve az elektroncső tulajdon, 

ságát, röviden tekintsünk végig 
egy leegyszerűsített csövesadó mű
ködésén. Legyen egy változtatható 
indukciós tekercsből és forgó kon- 
densátorból álló nyilt rezgőkő' 
amibe a tekerccsel és a kondensa- 
torral párhuzamosan elektroncső
ből és áramforrásból álló kör van 
kapcsolva meg pedig úgy, hogy az 
áram forrásj positiv sarka az elek
troncső anod sarkához van kötve. 
(Az elektron csőn át az anod és 
katod sarkon keresztül záródó 
áramkör az ú. n. a n o d  á ram k ö r.)  
Rács és a katod sarok közé kap
csoljunk be sorba: mikrofont, kis- 
sebb áramforrást és indukciós te
kercset, ami a nyilt rezgőkör te
kercsével induktive van kapcsol
va. (A csőben a katod és a rácson 
át záródó áram közi az ú. n. 
rács  á ra m k ö r) .  Megfelelő áram
forrással gondoskodjunk az izzó
szál felhevítéséről. Ha most az 
anodkőrt zárjuk, a nyilt rezgőkör 
indukciós tekercsén is áram fut 
át s hozzá induktive kapcsolt rács- 
bőr tekercsében is áramot indukál. 
Ha a rácskőrbe árama negatív, ak
kor —■ a már elmondottak sze
rint — az elektron áramlást 
csökkentve az anod áram gyöngül, 
ami viszont, a rács áram értelmét 
változtatja meg s ez pedig anod 
áram növekedésnek felel meg, ami 
a rácskőrbe negatív áramot indu
kál s i. t. így az egész rendszer 
rezgésbe indul. Az így előállított 
rezgések csillapítatlanok. Ha mik
rofonra rábeszélünk, akkor a rács
kőrbe a beszédnek megfelelő áram 
ingadozás jön létre s így a szabá
lyos csillapítatlan hullámok annak 
megfelelőleg módosulnak, úgy hogy 
ezek a módosított hullámokat su
gározza ki az antenna.

Ezzel a rádiótelefon fejlődésé
nek s az adóállomások elvének 
íövid vázlatos ismertetését befe
jezve a továbbiakban a nagy kö
zönséget közelebbről érintő, vevő- 
készülékeket fogom lapunkban 
megengedhető részletességgel is
mertetni,

A leadó állomás antennáját el- 
hagyó hullámok minden irányban 
széjjel terjednek, még pedig má
sodpercenként 3C0.000 km. sebes

séggel. E roppant sebesség mellett 
egymp. alatt egymásután körülbe
lül hétszer kerülhető meg a föl
dünk. így érthető, az a csodála
tosnak hallatszó állítás, hogy 
Amerikában beszélő szónok rádió 
útján leadott szavait Európában 
egy rádióvevő állomás hallgatója 
hamarább hallhatja, mint Ameri
kában a szónoktól 25 méterre álló 
hallgató. Ugyanis a rádiótelefon 
adó állomásnak közvetlen a szónok 
mellé állított mikrofonja elektro
mos hullámok útján gyorsabban 
továbbítja a hangot Európába, 
mint amennyi idő alatt a szónok
tól a hang a tőle 25 méterre álló 
hallgató füléhez eljut, lévén a hang 
terjedési sebessége 330 méter mp.- 
ként.

Azt a távolságot, amit az elek
tromos hullám egy rezgés ideje 
alatt befut hullám  h osszú ság -n ak  
nevezzük. Vagyis ha az utat oszt
juk a rezgés számmal, kapjuk a 
hullám hosszat. így pld.: egy
10.000 rezgés számmal dolgozó
adóállomás hullámainak —
30.000 méter a hullám hossza. A 
rádiótelefon adóállomások 150 
3000 méter közötti hullámhosz- 
szúságokkal dolgoznak,

A vizsgálatok azt mutatják, 
hogy az antennáról minden irány
ban széjjel terjedő hullámok nem 
az adó és a vevő antenna közötti 
legrövidebb úton haladnak, mint 
azt várnánk. Valószínű, hogy a 
hullámoknak egy kis része a föld 
felett haladnak tova, nagyrészük 
ellenben — a Heaviside-féle felte
vések szerint — a Földet cca 100 
kilométer magasságban körülvevő 
jóvezető rétegig hatol és onnan 
vissza verődve jut a vevő állomás
hoz.

Ezt a feltevést támogatják azok 
a jelenségek, amit a vételnél ta
pasztalhatunk. Ugyanis a hullámok 
napnyugta után sokkal erősebbek, 
mint napkelte előtt, ez különösen- 
a rövidebb hullámoknál észlelhető. 
Néha a vétel erőssége — látszólag 
minden ok nélkül — meggyengül 
majd újból erősödik. Ezek a je 
lenségek részben a Nap ionizáló 
hatása folytán a Heavéside-féle ré
teg változásának tudható be, rész
ben pedig annak a sok fel nem so
rolható egyébb körülményeknek, 
ami a hullám zavartalan terjedé
sét útjában akadályozzák. Kül
földön arra hivatottakból bizottsá
gok is alakultak, akik e jelensé

gek okainak kikutatását tűzték ki 
feladatokul s az amateurök ezrei
nek megfigyeléseivel támogatva 
már igen szép eredményeket értek 
el.

Az adó állomások rendszerint 
egy meghatározott hullám hossza
kon adnak le. A hullámok felvé
tele rendszerint szab ad -an ten n a  
vagy pedig a k ere t-an ten n a  útján 
kr is tá ly  d e te k to r o s  vagy pedig 
e lek tro n  c söv es  vevő készülékkel 
eszközöljük.

Az antenna és a készülék meg
választásánál leginkább a felfogni 
szándékolt hullámok adóállomásá
nak vétel helyétől való távolsága,

az adó energia nagysága, a vétel 
kívánt erőssége stb. jönnek tekin
tetbe. Egy adóállomás hullámait 
nagyobb távolságban nagyobb tel
jesítményű vevő berendezéssel le
het csak ugyan olyan erős vételt 
eszközölni. Nagyobb energiával le
adott hullámok vételéhez ugyan
azon körülmények között s igények 
mellett kissebb teljesítményű vevő 
szükséges. Mint később látni fog
juk a vétel erősséget egy bizonyos 
mértékig mi szabhatjuk meg az 
szerint, hogy egy nagyobb teljesít
ményű készüléket alkalmazunk.

( F o ly ta tá s a  k ö v e tk e z ik .)

KI STELEK Y EDE,
a kiváló költő, több lírai pályázat nyertese. ,,A Nemzet" munkatársa.



A magyar lélek, a magyar föld ereje
A nemzet ereje nemcsak a harci erő

ben rejlik. A magyar nemzet vitézsé
gét az egész világ ismeri, csak sajnos, 
azt nem igen akarják elismerni rólunk, 
hogy a nemzetek kulturális, gazdasági 
versenyében sem tartozunk az utolsók 
közé. Udvarias nyilatkozatokat elég sű
rűn hallunk, de ezeknek nem sok hasz
nát látjuk. Ha külföldi vendég érkezik 
hozzánk, vendégeljük, tejbe-vajba fü- 
rösztjük. Ha azután hazájába tér, meg- 
veregeli messziről a vállunkat, elisme
réssel szól rólunk, de inkább érdekes 
egzotikumnak tart bennünket.

Pedig a magyar nemzet nemcsak a 
harcok terein viselkedett hősiesen. 
Hősiesek voltunk a cselekvés más pont
ján is. Örököisen harcoltunk, de azért 
mindig lépést tartottunk Nyugat kultú
rájával. Alkotmányunk az angol ősi al
kotmány után1 a legrégibb Európában. 
Mátyás király alatt pompát, fényt, mű
vészetet jártak csodálni hozzánk a kül
földiek. Ha néha egy-egy lépéssel el is 
maradtunk, ezért is csak hálával tarto
zik az önző Nyugat.

Ma, szomorú megcsonkíttatásunk ide

jén, amikor gúzsba kötötték kezünket és 
meg sem mozdulhatunk: ezer baj és 
nyomorúság mellett is imponáló erőt 
mutatunk. Szomszédaink félnek az ök
lünktől, de félnek a nemzet gazdasági, 
kulturális fölényétől is.

Most folyik a cséplés, most kerül az 
áldott mag csűrbe. Az idén, hála Isten
nek, bőséges gyümölcsöt termett a ma
gyar föld. Szomszédaink hiába gőgös
ködnek, a legdrágább, legszükségesebb 
kincs a kenyér. Ezért pedig a mi por
tánkon kell kcpogniok. Ha egy kissé az 
anyagiakon fölülemelkedünk, könnyen 
orruk alá dörzsölhetjük fölényünket.

A magyar tudomány mindig világ
hírű volt. Beszélnek francia könnyedség
ről, német alaposságról. A magyar 
mindkét vonást egyesíti magában. Szőr- 
szálhasogatás nélkül, de annál alapo
sabb tudással verekedtünk mindenkor a 
tudomány babérjáért. Hogy elismerést 
ritkán kaptunk, annak elhagyatottsá- 
gunk, maréknyi voltunk az oka. No meg 
az, hogy a magyar ember nem tud „stré- 
berkedni”. Amerikában a legtöbb helyen 
magyar mérnökök kezében van a veze

tés. Barátaink közül Törökország, Bul
gária a mi szellemi erőnk és kultúránk 
segítségét kéri, hogy talpra állhasson. A 
magyar egyetemek diplomái az egész vi
lágon híresek. Műegyetemünk nívója pe
dig páratlan egész Európában.

Hibáink is vannak. De ki van hiba 
nélkül? Erény és hiba teszi az embert 
s a nemzetet. A hibákat le lehet győzni 
s önmagunk legyőzésével megvertük el
lenségeinket is.

Becsüljük meg a magyar lélek, a ma
gyar föld ősi erejét s ha már kezünket 
béklyó szorítja, használjuk fel ezt az 
őserőt győzelemre. Győzzük le önma
gunkat: szeressük testvéreinket, csele
kedjünk úgy, hogy ne legyen könnyes 
szem, üres gyomor, gcnddal teli lélek 
ebben az országban! És győzzük le el
lenségeinket ezzel a nagy egységes, 
gondnélküli, egészséges erővel!

A magyar ősztől mindnyájan sokat 
várunk. Jobb időket, jobb sorsot, szebb 
életet. Csak akarnunk kell és testet ölt 
a vágy és végre boldogabb idő köszönt 
a magyarra.

(— őy— s.)
Tizenegy éve már, hogy nem volt ta

vasz . . . Azon a tikkasztó júliusi napon 
egyszerre gyászba borult a természet, 
megszakadt a dalos madárkák gondta
lan csicsergése, s a népek véres áldoza- 
tol mutattak be a hadak rettenetes Iste
nének . . .

Tizenegy éve! . . . Fülembe cseng a 
katenabanda vérperdítő muzsikája; csu
pa tűz volt minden, s mi apró rövidnad- 
rágcs gimnázisták lelkesedtünk, titkon 
harcterekről álmodoztunk, gyerek lel
künk hősi tettekről ábrándozott, s nem 
is sejtettük, hogy azután, a forró júliusi 
nap után végig száguld e világon az 
Apocalypsis négy lovasa. Nem tudtuk 
elképzelni, bogy a háborús borzalmai 
jéggé fagyasztják az emberek szívét, 
hogy ezeket a fagyos szíveket, nem tudja 
felmelegíteni a nap soha . . . Nem tud
tuk elképzelni, hogy akkor indult el a 
magyarság a népek golgotáján . . .

Repültek a napok; múltak a hónapok, 
s jöttek az évek, a megpróbáltatások

Golgotán
nehéz esztendei és az apró rövid nadrá- 
gos fiúk fiatal emberek lettek, kezükbe 
kardot, puskát adott az Élet és elküldte 
őket farkasszemet nézni a Halállal . . . 
Hamar megismerték a szenvedést, de nó- 
tás kedvüket nem vesztették el soha, 
hisz* hittek egy szebb, egy ragyogóbb 
hajnalhasadásban . . . S a hajnal helyeit 
az éj sötétebb lett, a remény csillagai 
egyenkint elaludtak, s egyszerre elve
szett az utolsó is: a „gyerekek” kezéből 
kicsavarta a fegyvert az orvul támadó 
csatorna szenny . . .  S fegyvertelenül 
vonszolták a nehéz keresztet a Magyar
ság kálváriáján , . .

Arcukról lehervadt a rózsa, ajkukon 
nem fakadt többé mosoly, apró padlás 
szobában éhségtől reszketve fagyoskod- 
tak hosszú éveken keresztül és dolgoz
tak rendületlenül. S ezek, az idő előtt 
megvénült „gyerekek” hangos szó nélkül 
mennek a Golgotán, viszik a súlyos ke
resztet. De meddig!?

Hát már nem lesz többé tavasz? Az

elrablóit tavaszokért kárpótlásul nem 
lesz kikelet? A fekete, reménytelen é j
szakák után nem jön virradat? Ajkukon 
soha sem lesz már mosoly, dermedt lesz 
mindig, mint a fagyos télben álló cse
mege fa?! . . .

. . . Tizenegy éve már, hogy a tél ránk 
szakadt. Tizenegy éve már, hogy mindig 
csak zokogást hallunk és csak könnyes 
szemeket látunk. Tizenegy éve már, hogy 
emberfeletti csatákban küzködíink az 
élettel . . .

. . .  És mégis! Ott távol, a messzeség
ben dereng a hajnal . . Jön Csaba 
királyfi a tejúton . . .  A „határokon” túl
ról síri hangok szállnak, a halott magya 
rok ébrednek . . . Váradon' megmozdul 
egy kripta, szent László lép ki csata
bárdjával, hogy újra diadalra vigye, a 
megalázott, megrugdosott rongyos ma
gyarokat . . .

Baum Ferenc.
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Meg kell vallanom, bármennyit 
is töröm rajta a fejem, maiglan 
sem tudom kisütni, mi célod is le
het voltaképpen azzal a bámulatos 
fáradsággal, amivel könyveid kö
rül magadat gyötrőd? Mert hogy 
neked arra valami különös szük
séged volna, vagy abból magad
nak bármi hasznot szereznél, — 
azt senki emberfia még csak nem 
is képzelheti, aki léged csak vala
mennyire is ismer; mert ami azt 
illeti, lej ugyanolyan helyzetben 
vagy, mint az a kopasz, aki fésűt, 
a vak, aki tükröt, a süket, aki fu- 
volázó rabszolgát, a heréit, aki 
ágyast, a földmíves, aki evezölapá- 
tot és a kormányos, aki ekevasat 
vásárol magának. Mégis, talán az
zal azt akarnád a világ előtt fitog
tatni, hogy milyen gazdag vagy, 
mikor olyan dolgokra, aminek a 
legcsekélyebb hasznát sem veszed, 
fölösleges pénzedből oly sokat köl- 
tesz? Ámde én — jómagam is Szí
riái lévén — a te viszonyaidat is
mervén, jól tudom, hogy 'ha neve
det egy szerencsés ügyeskedéssel 
be nem csempészed ama közismert 
agg férfiú végrendeletébe, úgy az 
éhség már régesrég rákényszerített 
volna, hogy könyvtáradat nyilvá
nos kótyavetyére adjad, így hát 
nem marad egyéb hátra, minthogy 
azt higyjük rólad, hogy minek
utána élősdiéid által annak hírét 
költetled magadról, hogy nemcsak 
szép s szeretetreméltó, de kiváló 
bölcsész, jeles szónok és megértő 
történetismerő vagy, — most drága 
pénzen mindenféle könyvet vásá
rolsz össze, hogy kedvező ítéletet 
mondass magadról általuk. Úgy 
beszélik, hogy étkezéskor mun
káidból részleteket olvasol fel és 
vendégeidnek, a szegény ördögök
nek vágyódástól száradt nyeldek- 
Iőik mögül dicséretet kell üvölte- 
niök, mint a tikkadt varangyok
nak és előbb nem jutnak italhoz, 
míg nem pukkadnak meg a kiálto
zástól. Nagyon csodálkoznék azon, 
hogy ennyire az orrodnál vezette
ted magad és ostobául hiszel nekik, 
— ha nem lennél annyira egy- 
iigyü, hogy még azt is elhiszed ne
kik, miszerint úgy hasonlítasz egy 
bizonyos királyi uralkodóhoz, 
hogy akár helyette i í  felléphetnél 
trónjára, akárcsak ama ál Alexan- 
drosz, aki Antiochusz király fiának 
mondotta magát, vagy az ál Filip- 
posz, avagy pedig az atyáink em
lékezetében maiglan élő ál Nero, 
aki az igazi halála után feltolako
dott, no meg oly sokan mások, 
akik ebbe az osztályba tartoznak.

De ki tartaná manapság csodá
nak, hogy egy olyan faragatlan 
ember, aki minden nevelés és mű
veltség nélkül szűkölködik, mint 
akár tenmagad — így beugrik ön
magának és lehorgasztott fejjel jár

kál és olyan arckifejezést, beszéd- 
modort, mozgást mímel, mint azok 
a nagyok, akikhez oly szívesen ha- 
sonlítlatja magát? Hát a híres Py- 
orhus, aki különben csodálatra
méltó férfiú vala — nem volt-e elég 
gyenge s elhitte hízelgői szavának, 
hogy ö nagy Sándorhoz tökéletesen 
hasonlít, pedig arcuk különbözősé
ge nagyobb már nem is lehetett 
volna, legalább én képeiknek össze
vetéséből így látom s ítélem. És en
nek dacára Pyorhus szentül hitte, 
hogy Alexandros alakja benne ú j
raformálódóit. Eleddig abban vét
keztem Pyorhus ellen a legdurváb
ban, hogy ha csak ez egyetlen te
kintetben is, de hozzá hasonlította
lak. De amit majd most mondok, 
ebből te még igen okulhatnál. Amit 
Pyorhus ezen nagy Sándorhoz fű
zött képzelt hasonlatosság valótlan
ságáról meggyőződött, többé már 
senki sem akadt, aki vele szemben 
épen olyan csalárd lett volna, mint 
amilyen ő maga volt és azután, 
hogy egy bizonyos larisszai idős nő, 

aki idegenül élt Epirusban — 
azáltal, hogy neki az igazat meg
mondta kígyógyítá beteges hiszé
kenységéből — már nem képzelgelt 
tovább. A király Perdikasz, Filip- 
pesz, Alexandrosz, Kaszander és 
még más macedóniai királyok és 
hadvezérek arcképét elébe téve, 
kérdé — melyikhez hasonlítana ő 
maga? —< épen nem kédelkedvén 
abban, hogy a kérdezett nő legott 
Alexandroszra fog mutatni; de 
mennyire tévedett, mert a nő hosz- 
szas habozás után végre kimondta, 
hogy bizony alarisszai B airachion- 
hoz hasonlít, aki ott lacikonyhás. 
Mert valóigaz, hogy élt Larisszában 
egy ily nevíi ember, akinek mester
sége az volt s aki Pyorhuszhoz ha
sonlított. Nos én nem óhajtok e 
percben afelett dönteni, hogy te a 
komédiásokkal és kötéltáncosokkal 
kóborló mimjátékosoknak melyiké
hez vagy leghasonlatosabb: de hogy 
beléd a balgaságnak jókora adagja 
szorult, azon senkisem fog kétel
kedni, aki ismeri azt az eredetit, 
melynek utánzata te szeretnél len
ni. Hát nem bámulatos-e, hogy egy 
olyan valaki, aki annyira nem ért 
a képekhez és nem tud hasonlatos
ságokat megállapítani, számot tart 
még arra is, hogy tudósarckifeje- 
zése legyen és hogy azoknak az 
embereknek, akik ebbe a bolondság
ba még jobban belekergetik — hi
telt ád? De ugyan miért is foglal
kozom ily soká ezzel az esztelen- 
séggel? Az igaz ok, miért vetetted 
úgy belé magadat a könyvgyüj- 
tésbe —• nyilvánvaló és mely té
vedés volt tőlem, hogy azt legott 
be nem láttam!

Te azt hiszed, hogy valami 
szörnyű okasan sütötted ki a dol
got és nem csekély reményeket

táplálsz magadban ebből; ha a fe
jedelem, — gondolod magadban, — 
aki maga is tanult férfiú és igen 
nagyra becsüli atudományosságol 
— hírét hallja, hogy milyen nagy 
könyvtárt szereztél össze magad
nak, úgy le mindazt, amire vágyód
tál tőle könnyen meg fogod kapni. 
Oh te nyalószi, le olyan fejelágyára 
esettnek tartod öt, hogy ezt hallván 
rólad, nem fog kérdezősködni felő
led és nem fogja megtudni, hogy le 
hányadán vagy s hogy milyen nyo
morúságos, aljas életet élsz úgy 
nappal, mint é jje l?  Nem tudod te 
azt, hogy a királyoknak milyen sok 
fülük és szemük van? És különben 
is, miként maradna tudatlanságban 
az iránt, amit felőled még a vakok 
is, meg a süketek is tudnak? Te 
csak a szádat nyisd fel, vagy csak 
vetkőzz le a fürdőben — vagy ha 
épen ehhez nincs kedve, úgy az is 
elég, ha a házadnál sürgő-forgó 
szolgáidat levetkezve látják — le
gott mindenki előtt megszűnik a te 
éjszakáid titkos volta. De hát még, 
csak erre az egyre felelj nekem: ha 
ama hírhedt bölcselőtök Basszus, 
vagy Batalus a fuvolás, akár a szi- 
bariszi Hemitheon, ez az elpusztult 
kéjenc, aki nektek még törvényeket 
cs gyakorlati szabályokat is állított 
fel, miként kell az arcbőrt ráncaitól 
megmenteni, szőrszálaitól megfosz
tani, mit kell megfigyelni, ha vala
hol baj mutatkozik mondom — 
ha ebből a cifra társaságból bárme
lyik is oroszlánbőrbe öltözne és 
markéba durva korbácsot szoron
gatna — valyon akadna-e olyan 
ember, aki azt ezért Heraklesnek 
nézné? Nem, annak valóban egy 
bögre csipa lenne a szemén ha cze- 
a kurafiakat járásukról, félig le
hunyt szemükről, fátyolos hangjuk
ról, sápadt arcszínükről a mostiksz- 
ról és pirosítóröl, amivel ez uracsok 
kendőzni szokták magukat — egy
szóval ama százféle ismertetőjelből, 
amely amely a herkulesi viseletnek 
oly élesen elleneszól — fel nem is
merve legott, mert igaza van a köz
mondásnak, hogy könyebben rejtő
zik el a hónunk alatt öt elefánt, 
mint egyetlen kéjenc. És ha egy 
oroszlánbőr nem rejt el egy ilyen 
embert, hogyan remélheted te azt, 
hogy le egy könyv mögött felismer- 
hetetleniil maradsz? A le ismertető
jeleid épen úgy elárulnak és lelep
leznek, mint amazokat az övék.

Általábanvéve pedig úgy látszik, 
mintha neked halvány sejtelmed 
sem volna arról, hogy a tudós tu
dósvoltát nem az ószeres könyves
boltokba való járása, hanem önma
gában, hétköznapi életformájában 
mutatja ki. Ellenkezőleg, te úgy hi
szed, hogy melletted legjobban ta
núskodnak azok a valótények, hogy 
birtokodban vannak \thhus és Ka- 
linus könyvírók müvei és azok az

emberek, akik lelketlenül behálóz
nak és legközelebb, ha az istenek 
meg nem mentenek téged teljesen 
tönkretesznek cs koldúsbotra ju t
tatnak- Oh szegény meber,. te! Még 
van idő reá és mivel okosabb dolog 
előbb észretérni, mint később — 
add el könyveidet valami tudósnak 
és add el újonnan épített házadat, 
hogy ama rengeteg adásságból — 
aminek terhe nyom, s amit a rab
szolgakereskedőknél csináltál — 
legalább valamit törlessz!

Mert ez a két tárgya van a szen
vedélyednek s ezek voltak minden
ha legdrágább örömeid: a drága 
könyvek és a serdülő fiúk, akik még 
csak a választó mesgyéjén járnak a 
gyermek és ifjúkornak is valóban 
cl kell ismerni, hogy bámulatra 
méltó ügyességet árultál el abban, ! 
hogy e csemegéket felhajtsad. De 
c két kedvtelésed kielégítésére nem 
elégséges a vagyonod. ,,A jó tanács 
aranyat ér” és ezért fogadd el a ta
nácsomat, ne törődj többé a köny- ! 
vekkel, amikhez amúgy sem értesz ; 
és vesd magad ama másik passziód- ! 
ra: vásárolj be aranyaidon rabszol
gát annyit, amennyit akarsz, hogy 
ne vigyen rá a kényszer, hogy sza
bad embereket csábíts be magad
hoz, akik nem csinálnak lelkiisme
reti kérdést semmiből és nem lévén 
megelégedve azzal, amit jutalmul 
kiosztasz közöttük — elhagyva ház- '< 
tájadat mindent elfecsegnek, ami [ 
lakomáid után csarnokodban törté- | 
nik és akiknek hallgatásait aztán 
drágán kell megvásárolnod. Nem is 
régen történt, hogy saját fülem hal
latára tereferélt egy ilyen semmihá- i 
zi bitang egyetmást felőled és az 
ipse nem álalotta, hogy elbeszélt 
esetének nyomait enmagán meg is  ̂
mutogassa. Egyesek, akik velem 
együtt tanúi voltak e szégyenletes 
jelenetnek elmondhatják, mint igye- j 
keztem azon, hogy védelmezzelek 
és hogy alig bírtam türtőztetni ma
gamat, hogy a nyomorult fickót vé
gig ne korbácsoljam, különösen, f 
amikor másokra is hivatkozott, akik | 
épen ilyen gerjedelemnyomokkal ! 
hagyták el házadat és nagyon so
kat tudanak mesélni arról, amik 
nálad történnek. Takarékoskodj j 
hát talentumaiddal — dicső férfiú, ; 
— hogy mind az igaz úgy aktív, 
mint passzív szerepekre alkalmas 
személyzeted — akikre szükséged | 
van - a saját házad alkalmazott- : 
jai között tarthassad. Mert hogy e 
kedvtelésedről örökre lemondjál — j  
ugyan ki hinne ilyet? Az a kutya, | 
amelyik rászokott arra, hogy bőrt • 
faljon, — azt egykönnyen nem tu- ] 
dód arról leszoktatni.

(Folytatjuk.)
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MAGYARlIRODALOM
Szomolányi Gyula; Magyar me

zőkön. Fáradt lemondás, csendes 
halkszavú szomorúság árad lel
künk felé Szomolányi Gyula ver
seiből. Hangja nem erőteljes, kife
jezési eszközei szerények, de van 
mondanivalója s ez máris érték, 
érdem, a mai vers-többtermelés ide
jén. Csendes, indulatnélküli szív 
szemmel nézi a világot. Már „al
kony üget" feléje s ő, aki „innét 
maradt a szép bíró rmon", kese
rűen, de mégis beletörődötten 
vallja:
. •. Szép örömekből itt fenn kita

szítva,
Állok magamban szürkén, mint a 

szikla.

így int felém az élet messze fénye, 
S míg belenézek nevető szemébe: 
Fölsír szivem, mint Memnon kő

zenéje.
Szomolányi Gyula hazafias versei 
is halkszavúak, kissé igénytelenek, 
de mentesek minden frázistól és 
nagyképűségtől. Hangulat-sugallta 
költeményei a legértékesebbek. 
Köd, Messzetünt májusból, No
vember című verseiben finom 
őszinte hangulat illatozik s a ver
sek kompozíciója is művészi. A 
versesfüzethez Surányi Miklós írt 
szép előszót.

Radványi Sándor: Szabolcsi vi
rágok. Radványi Sándor verseihez 
Pintér Jenő írt előszót. Az előszó
ban nem mond bírálatot, de hasz
nos tanácsot ad a poétának: „Szép 
dolog az, ha valakit Szabolcsme- 
gyében és Hajdumegyében az érde
mes költők között emlegetnek. 
Többet ér, mintha egyike volna an
nak az ezer és egynéhány fővárosi 
poétának, akiknek kilenctized ré
széről néhány év múlva már azt 
sem tudják, kortársaí, hogy —. mint 
verscsinálók — éltek-e valamikor? 
Képezze csak ki művészi módon 
Radványi Sándor a nyírségi költé
szetet s nyert ügye lesz irodalmunk
ban, mert bizonyos, hogy amelyik 
költő érdekes egyéniséget, új vo
nást visz munkáiba, arra a távo
labb állók is elismeréssel figyel
nek." — Bizony, okos tanácsot, ér
tékes útravalót kapott ebben az 
előszóban Radványi Sándor. Ver
seiből azt érezzük, hogy a költő 
csakugyan a nyírségi költészet ki
művelésére törekszik. Versei ked
vesek, közvetlenek s hangulatosak. 
Gondolataival mélyebbre nem me
rül s ezért kifejezése itt-ott felszí
nes. Hangulatai olykor túlköny- 
nyück és nem eléggé művésziek. 
Nagy érdeme az őszinteség s ez a 
képesség, hisszük, értékes mun
kákra ihleti még Radványi Sán
dort.

Kulcsár György: Jöttem a gátra! 
— Orosz Iván: Fekete tulipán. —- 
Barna Pál: Koncert. Három költő, 
három verseskönyv. K u lcsár  György 
soraiban találunk némi erőt, de len
dülete hamar ellanyhul. Orosz Iván 
lelke „fekete tulipán" s mint ő 
mondja: „ . . . szállnak belőle halk 
dalok, mint tulipánból érhetetlen

illatok". Valóban kissé érh etlen  
és illattalan ez az illat- B arn a  Pál 
pedig vad koncerteket csapkod va
lami rozzant zongorán. Mindhár
man azok közül valók, akik írnak, 
mert szükségét érzik az írásnak, 
de nagyon keveset vagy semmit sem 
mondanak, akik egyéniségüket ad
ják, egyéni panaszaikat sírják fü
lünkbe, de sem egyéniségük, sem 
panaszaik nem érdeklik a világot. 
Manapság ezerszámra jelennek meg 
ilyen versesfüzetek. Az irodalom 
válsága valahogyan hasonlít a szín
művészet válságához. Régi, híres 
színtársulataink egymás után men
nek tönkre, ellenben a mükedvelés 
annál nagyobb méreteket ölt. Ne
ves, értékes írók küzdenek a könyv
kiadás nehézségeivel. Nincs kiadó, 
drága a nyomda, nincs olvasókö
zönség. Ellenben a műkedvelő ver
seskönyvek tömege egyre szaporo
dik. Manapság mindenki versel és 
mindenki jogot formál a halhatat
lanságra. Hej, drága jó A ran y  J á 
n os!  — a te szavaid, V ojtin ód  örök
igazsága oktatása ma igazán aktuá
lis!! Mert:

Előre lantok! . . . vagy, mi a gúla: 
Lant nem igen van . . . tolisíp és 

duda.
Előre tökszár, csimpolga, doromb, 
Madár-kelepce és repedt kolomp! 
Fel hagymabördő, füzfasíp, bürök! 
Lyukas kulcs, mely süvít, kanász- 

tülök,
Czirok hegedű és hasadt fazék; 
Hadd zengjen a föld és zengjen 

az ég!
Mert a hazának épen ily zene, 
Most éltető, fenntartó elem . . . 
Hát bizony, egynémely poéta ta

lálva érezhetnié magát.
Dr. vitéz Szikra Dezső: Irredenta 

versek. A kötet, amint címe is 
jelzi, elejétől végéig irredenta ver
seket tartalmaz. írójuk érzései, gon
dolatai szépek és tiszteletreméltók. 
Az árva haza ezer bajának méltó 
elsiratása valóban szent kötelesség, 
a föltámadás a hit, a szép, egészsé
ges jövő prédikálása magasztos fel
adat. A nemzet vigasztalói minden
kor az írók, a költők voltak. A h aj
nal eljövetelét is ők hirdették. Dr. 
v itéz  S z ikra  Dezső verseinek csak 
egy hibájuk van: mint versek — 
kissé gyöngék.

Sükösd Ferenc, Dobolyi Lajos, 
Gyárfás Endre: A mi országunk.
(három erdélyi költő)

A versek elé K osz to lán y i Dezső 
írt előszót- Többek között a kö
vetkezőket írja a három poétáról: 
„Példázói a huszadik évnek és a 
huszadik századnak. Ég és föld kö
zött hánykolódnak, — akár a mai 
emberiség. Mozdulataik nagyok, 
mint az óriássá nőtt árnyéké a fa
lon. De ép oly emberiek is. Az ol
vasó vegye észre, hogy ezt a há
rom tusakvó árnyékot három tusak- 
vó ember veti."

Az ajánlás helyes. Az árnyékról 
szóló hasonlat is találó, mert ezek 
a „versek" valóban némi árnyékot 
Vetnek a jobb sorsra érdemes köl
tészet „falára". Hogy azonban ezt

az árnyékot három eg ész ség es  gon
dolkodású ember veti, abban már 
kételkedünk egy kicsit. Az ég és 
föld még csakugyan hánykolódik. 
De bocsánatot kérünk, végre is 
olyan emberekre van már szükség, 
akik helyre billentik a világ elvesz
tett egyensúlyát. Igaz, hogy a ku
tyaharapást a kutya szőrével gyó
gyítják, de hát ez a hasonszenvi 
gyógymód nem mindenkor szokotl 
beválni. Az izgatott betegnek csil
lapítószert adnak és nem holmi ker- 
gífő italt- A beteg test és lélek 
megerősítésére vár és a gyógyszert 
is ilyen értelemben kell alkalmazni. 
Az előszóból is azt értjük, hogy e 
három költő irodalmi működése 
szimptóma. Beteges szimptóma,

Egyébként bocsánatot kérünk, ha 
netalán tudatlanok volnánk. Mi 
Erdély felől más hangot, józanabb 
hitet, egészségesebb panaszkodást 
várunk.

Horváth István: Magyar vércsep- 
pek. Horvátih István, jeles irre
denta költő most rendezi verseit 
sajtó alá. Verseihez Herczeg Ferenc 
írt szép előszót. A költő előfizetők 
gyűjtésével szeretné lehetővé tenni, 
hogy könyve napvilágot lásson. A 
tekintélyes terjedelműre tervezett 
kötet ára 45.000 korona. Kéri az 
érdeklődőket, hogy szíves megkere
sésükkel hozzá forduljanak. Címe: 
Cinkota, Anna-telep, Peterdy ucca-

Gy. L.

KISFALUD! STRÓBL ZSIGMOND; Hősi emlék,
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Mint egy nagy lomha fehér kígyó, úgy 
feküdt a poros országút az aranysárga 
búzatáblák között. A portól behintett 
cseresznyefák alig vetettek egy kis ár
nyékot az útra. A júniusi délután csönd
jét sem madárdal, sem emberi hang meg 
nem zavarta, mintha a nap tüze minden 
életet megbénított volna. Egy vékony
ágú cseresznyefa alatt tarkaruhás, fiatal 
parasztasszony, egy csomó árokfüre hajt
va fejét, mélyen aludt.

A kanyargós út végén egy katonaru
hás alak gyors tempóban közeledett. Ru
hájára finom pGrréteget szitált a gyors 
menés. Mikor a pihenő asszonyhoz ért, 
csodálkozva megfordult és egy pillanatig 
tétovázott.

Aztán leült a sánc szélére, szembe az 
alvó asszonnyal, sapkáját maga melié 
dobta és kíváncsian nézegette az álomtól, 
melegtől kipircsodott kedves arcot,

A férfi1 szemekből erős delejes áram 
sugározhatott ki, mert az asszony fel
emelte szempilláít s pillanatokig megle
pődve nézett farkasszemet a katonával. 
Lassan, mély pirosság ömlött végigl a 
barnásarcú nyakon, le egészen a fedet
len vállakig. Mély zavarral megigaz
gatta a kötényét és felegyenesedett.

— Jó  reggelt! — köszöntötte őt vi
dáman a katona.

— Aki maga is fáradt és poros, ne ne
vesse ki a fáradt vándort, — duzzogott 
az asszony.

— A nap bizony megperzselte bőröm 
és jól esett ide melléd telepedni szép 
menyecske. Pihenj még egy kicsikét s 
aztán együtt mehetünk.

Az ifjú felbontotta tarisznyáját, papí
rosból szalonnát hámozott ki, rátette egy 
nagy karéj kenyérre, nadrágja oldalán 
végig húzta bicskáját és a tenyeréről kí
nálta vele az asszonyt.

— Egyél! Ne mond, hogy a huszár nem 
jó utitárs!

Az asszony mosolygott.
— Köszönöm a szívességét, de nem 

vagyok éhes, inkább szomjazom.
Ezzel, a fa gályái közé nyúlt gömbölyű 

karjaival, hogy egy-két cseresznye
szemet leszakítson.

A fiú piros arca még pirosabb lett, 
amint a karcsú, telt alakot ebben az in
gerlő mozdulatában megfigyelte. Hirtelen 
felszökött, átölelte a hajlékony asszony 
derekát s tüzes csókot nyomott a hal
ványpiros ajkakra.

— Szemtelen! — szisszent fel az asz- 
szony és erős lökéssel el taszította a 
férfit.

— Ne haragudj lelkem. Mikor alud
tál, nem loptam volna tőled csókot a

falum összes cifra szürjeért sem. De mi
kor karodat felemelted, mintha valakit 
ölelni akarnál, — biz Isten, felpezsdütt 
a katonavér bennem.

— Gyáva vagy, hiába van katona
mundér rajtad — zúgolódott az asz- 
szony és fejkendőjét szemébe húzva, el
indult az országúton,

— Tehát együtt megyünk — jelen
tette ki a fiú és a zsíros papírost tarisz
nyájába gyömöszölve, az asszony mellé 
szegődött.

— Miattam jöhetsz, de el ne felejtsd, 
hol tér el az utunk, — mondta megbé- 
külve az asszony.

A nap tovább szórta perzselő suga
rait, a gyaloglók meglassították léptei
ket és végigtörülték izzadt homlokukat.

— Hej, ha nem lenne oly sietős az 
utam, de szívesen pihennék még a sánc
parton — sóhajtott az asszony.

— Az én időm is kurtára van szabva, 
kétszer huszonnégy órai szabadságot 
kaptam. Nagy dolog vár reám a falum
ban. Az édesanyám vesztébe akar ro
hanni, ezt kell megakadályoznom.

— Vesztibe? — érdeklődött az asz- 
szony.

— Perszehogy. Már vagy tiz éve öz
vegy s most bomlik meg, férjhez akar 
menni. Nincs szüksége reá, három hó
nap múlva hazajövök katonáéktól, ledo
bom a mundért, felveszem a parasztgú
nyát és kis földünkön gazdálkodom oda
haza. Nem tudnék idegen embert a 
portámon tűrni. Előbb-utóbb úgyis bics
kára menne a dolog. Jobb, ha most ke
mény ököllel elhárítom a veszedelmet. 
Aztán megszeretem azt az én fehérhajú 
anyámat, nem tűrném, ha egy idegen 
állna közénk.

— Igazad van — hagyta rá az asz- 
szony. Vén korában ne há7.asodjcn senki. 
Én is a miatt hagytam el két napra városi 
gazdámat. Azt írták a falumból: bolon
dul az apám, menyecskét akar özvegyi 
portájára. Ebből semmi sem lesz. Nem 
kell nekem mostoha, valami harapós me
nyecske, akinek bolondja lenne az apám.

Elkeseredve ballagtak tovább, a ka
tona és a parasztmenyeoske.

Egyszerre az út kanyarulattól egy 
hófehér automobil száguldott feléjük 
őrült sebességgel. Az asszony felsikol- 
tett s nem tudott kitérni. Pillanat alatt 
a legény átkapta az asszony derekát és 
az útszélre rántotta. Az autó már ré
gen eltűnt az országút messzeségében és 
az asszony még mindig a fiú mellén pi
hent, mint egy riadt kis madár.

A katona szíve is gyorsan vert és

aztán, azt sem tudták hogyan, egymás 
ajakát keresték.

A fiú tért előbb észre. Kissé eltolta 
magától az asszonyt és az útjelzőre mu
tatva, kissé rekedten mondta:

— Az Isten megáldjon szép asszony. 
Utam erre vezet. Felejtsd el azt a bo
londos katonafíút, aki ebben a nagy 
forróságban olyan szomjas lett a csó
kodra.

Remegve, szégyetnikezve, lesütött sze
mekkel állt az asszony utitársa előtt.

— Nem tudom, hogy jött, de a szi
ved az hevesen dobogott és egyszerre 
úgy éreztem, mintha igen régen ismer
nénk egymást. Isten veled hát. Erre 
visz az út Károlyfalvára, fél óra alatt 
ott vagyok.

— Károlyfalvára? — kiáltott fel a le
gény, — de hiszen ez az éru falum is. 
Ki vagy hát szép menyecském?

— Az asszony szelíden, hosszan né
zett a fiú felgyűlt szemébe és halkan fe
lelte:

— Ki vagyok? A Lukács Józsi Ág
nese, aki egy év előtt eltemette az urát 
felső Takács Andrást.

— Az Ágnes vagy? A kicsi Ágnes, 
akivel együtt játszottunk a Tiszaparti 
kertlakban, aki aztán egy messzi más 
faluba került és sohasem láttam többé, 
pedig de sokat gondoltam reá.

— Az vagyok, a kis Ágnes! — mo
solygott az asszony. És te a kisbiró Pis
tája vagy, akinek az édes anyját, az én 
jó, öreg szülőm feleségül szeretné venni.

— A te apád a kérő? Az a jó, mun
kás, csöndes ember, akit már gyerekkor
ban úgy szerettem? ő  vágta az első füz- 
fafurulyámat és ő tömte meg először 
kicsi selmeci pipámat „ jó kapadohány- 
nyal.

— Anyád meg, ha sóvárogva néztem 
át kertetek kerítésén, mindig a legszebb 
gyümölccsel rakta teli kicsi köténye
met, ő vette az első piros pántlikát szög
hajamba . . .

— Ágnes! — szólt a fiú komoly ké
réssel. Három hónap múlva szabad va
gyok és újból az ekémet fogom meg. 
Mondjad, lennél a feleségem?

Az asszony szeme könnybelábadt, de 
az ajka már mosolygott.

— Pista, leszek a feleséged, de csak 
úgy, ha ideadod az édesanyádat az én 
öreg, jó apámhoz. Úgy mondják, szere
tik egymást régóta.

A fiú átfogta az asszony barna kéz
csuklóját és vidám szemekkel, ruga
nyos léptekkel, nem törődve porral, hő
séggel, vitte menyasszonyát haza, aká
cos falujába.
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Közgazdasági szerkesztő; 
NÉMETH JENŐ.

A magyar kőzépgyárak vigasztalan helyzete
Teljes tőkehiány egész nyáron át. — A bankok csak a nagyipart támogat
ják. - Sürgősen segítségre szorulnak a középgy rak és középipartelepek.

„A Nemzet'1 országos akció indít az elhanyagolt középgyárak és 
középiparteiepek érdekeben. Országos vagyonok hevernek parlagon 
és kiaknázatlanul.

A nagybirtokosoknak ésközépbirtokosoknakatermés értékesítése 
után a közepgyárak és ipartelepek átvétele és felvirágoztatása a céljuk.

„A Nemzet11 iegközelebbi számában megkezdi a középgyárak és 
ipát telepek országos ismertetését

,,A NEMZET" hatalmas írógárdája és országos szerve
zete lelkesedve jelenti a magyar mezőgazdaság diadalát az 
egész vonalon. Isten áldása megérkezett és a magyar mező
gazdák elégedettek. A hatalmas tőkék, amelyeket a mező- 
gazdasági szükségletek kora tavasztól mostanáig felemész
tettek, rövidesen megtérülnek, befolynak. A kora tavasszal 
felvett drága kölcsönöket is visszafizethetik a mezőgazdák 
és még igy is tekintélyes tőkék hevernek majd a termények 
értékesítései után a mezőgazdasági kezekben.

Bizakodó reménység tölti el a jó termés hatása alatt a 
közgazdasági köröket. A nagyipar reménykedik elsősorban, 
mert szerinte a felszabadult tőkék a nagybankokhoz kerül- 
enk, amelyek igy ipartelepeiket bőven elláthatják pénzzel.

Csak a magyar középipar várja szívszorongva a gazda
sági élet visszatértét. De az ő részükre nem mutatkozik 
semmi biztató jel. Róluk teljesen megfeledkeztek. Nin
csenek érdekeltségiek a nagybankoknál és igy az összekö
tőkapocs a tőke és termelés között hiányzik náluk.

A magyar középipar reménytelen helyzete kétségbe
ejtő. A magyar értelmiség teljes pusztulását jelenti* A há
borúelőtti időkben, valamint az 1920—24-cs évek alatt, 
amikor tőkék álltak rendelkezésre minden kétséget kizáró
lag bebizonyította életrevalóságát és hivatottságát.

Minden országban a középipar helyzete dönti el a köz- 
gazdasági életet. Ha tehát mi az őszre javuló gazdasági vi
szonyokat remélünk, elsősorban a magyar középipar bajait 
kell sürgősen és halaszthtatlanul orvosolnunk. Ez pedig 
csak úgy lehetséges, ha mi magunk fogunk hozzá a közép
ipar helyzetének aapos feljavításához.

Olcsó és hosszúlejáratú kölcsöntőkére van szüksége a 
magyar középiparnak. A tőke pedig csak akkor olcsó, ha 
a tőkés maga is érdekeltséget vállal az iparban.

,,A NEMZET" hatalmas munkába fogott a középipar 
megmentése érdekében.

Nagybirtkoosokkal folytatott tárgyalást az utóbbi he
tekben a középipar helyzete ügyében. Mert a magyar kö
zépipar súlyos helyzetét csak a földbirtokos-osztály ment
heti meg érdekeltségek vállalásával.

A földbirtokos-osztály tőke erősségének és szilárdsá
gának tudatában dolgozni akar. Eddig egész télen át hevert 
a földbirtokos osztály tőkéje, berendezkedése és energiája, 
most átveszi működését télen át a kastélyokból a gyárakba 
és ipartelepekbe.

„A NEMZET" akiója odairányul, hogy előfizetői és ol 
vasótábora zömének, a földbirtokos-osztálynak bemutassa 
az ország területéin levő ipartelepeket és gyárakat, melyek 
önhibájukon kívül a gazdasági krízis következtében voltak 
kénytelenek üzemüket redukálni, vagy beszüntetni.

E gyárak és ipartelepek közül elsősorban azokat mu
tatja be, melyek bankérdekeltségekkel nem rendelkeznek.

Fenti gyáraknak és ipartelepeknek ismertetését „A 
NEMZE1 legközelebbi számának közgazdasági rovatában 
kezdi meg és már előre is felhívjuk a hazafias magyar bir
tokos-osztály figyelmét fenti közleményeinkre, amelyek 
összekapcsolni igyekeznek a vergődő magyar ipart, az 
egészséges földbirtokos-osztály vállalkozási kedvével és ha
talmas tőkéivel

NÉMETH JENŐ,
,A Nemzet“ közgazdasági szerkesztője,
...............m > H im IIIH IW n it. l u . IH fl. IM a

Hadikölcsön és egyéb kötvények
valorizációja érdekében megalakult 
a Magyar Kötvénytulajdonosok 
Országos Szövetsége, Budapesten, 
Károly király út 22. A szövetség 
célja, bogy mindazok, akik jó ko
ronáikat helyezték el hadikölcsön 
és más államadóssági kötvények
ben, vagy zálogleveleket vásárol
tak aranykoronákért, életbiztosí
tást kötöttek, megkapják tőkéjük 
méltányos hányadát és megszűnjön 
az a lehetetlen állapot, hogy haza
fias áldozatkészségükért, előrelátó

gondosságukért tönkrejulásukkal 
bűnhődjenek. A magunk részéről 
is felhívjuk az éredekcltek figyel
mét fenti sövetségre, tudva azt, 
hogy igen sokan vannak a közép- 
osztály tagjai között, akik káro
sodtak, sőt sok esetben egész va 
gyonukat elvesztették. A szövetség 
élén dr. Strausz István nemzetgyű
lési képviselő, a legfőbb államszám. 
szék volt elnöke áll. Ügyvezető
elnök: Eckhardt Tibor nemzetgyű
lési képviselő, alelnöki Homonnay 
Tivadar nemzetgyűlési képviselő.

„A Nemzet11 Sajtó
alapjára a leg
utóbbi kimutatás 
óta beérkezett ösz- 
szegeket technikai 
ekokból csak a kö
vetkező számunk
ban nyugtázhatjuk

e s m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i n

F elelős szerkesztő : 
Szegedy László

Seg éd szerkesztők : 
Nyáry Andor, 

Vályt Nagy Géza 
György Lajos

F ele lő s  kiadó : 
Varga Béla dr.
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A MAGYARORSZÁGI KERESKEDŐK, IPAROSOK, VÁLLALATOK, SZANATÓRIUMOK, FÜRDÍ3- ÉS
ÜDÜLŐ TELEPEK KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI

A m. kir. államvasutak országos személyzete 
A helyiérdekű vasutak 
A m. kir. posta és távirda 
A m. kir. postatakarékptár
A várni, tiszt*, ás alkalmazottak
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 orvosi kara és országos sze

mélyzete
A vármegyei kórházak orvosi kara és orszá

gos szmélyzete
A m. kir. dij- és illetékkiszabási hiv. országos 

személyzete
A Gazdatisztek Országos Egyesületének tagjai 
A magyar orsz. mérnök-egyesület tagjai

A m. kir. minisztériumok személyzete 
A m. kir. pénzügyigazgatóságok országos sze

mélyzete.
Az állami és városi adóhivatalok orsz. személyz. 
A városi és községi tisztviselők „ „
A városi tanárok n „
A városi tanítók „ „
A községi tanítók „ „
Az egyházi hivatalok „ „
A felekezeti iskolák „ „
A szőllészeti, borászati felügyelőségek országos 

személyzete
A bányászati és erdészeti hivat. orsz. személyz. 
A kataszteri és kultúrmérnöki hiv. „ „
A m. kir. mértékhitelesitési hiv. „ „
A m kir. iparfeliigyelőségek „ „
A m. kir. állampénztárak „ „
A m. kir. fémjelzö és fémbev. hiv. ,, „
A m. kir. állami gyermekmenhelyek „ „
A magyar országos ügyvédi kamarák tagjai

A Nemzeti Hadsereg tiszti és altiszti sze . lyzete 
A m. kir. csendőrség országos személy:- t j  
A m. kir. pénzügyőrség „ „
A m. kir. vámőrségek „ „
A m. kir. államrendőrség „ „
Az áll. és városi fogyasztási hiv. orsz. személyz. 
A m. kir. bányakapitányságok „ „
A m. kir. dohánygyárak „ „
A m. kir. statisztikai hivatalok 
Az orsz. gazdasági munkásbizt. pénztárak orsz. 

személyzete
Az orsz. munkásbiztositó pénztárak személyzete

A magyar hajózási vállalatok orsz. személyzete 
A pénzintézeti tiszlv. 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. 
ni. kir. tankerületi főigazgató 
„A Nemzet" főmunkatársa.

Horváth Károly
ny. máv. főfelügyelő.

Kiss Lajos
biztositó intézeti főtisztviselő.

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:
„A Nemzet" főmunkatársai és szerkesztősége:

Dr. Koncz János főjegyző 
a jegyzők orsz. szövetségének elnöke 

„A Nemzet" főmunkatársa.

Vasadi Ernő
p. t. tanácsos.

György Lajos
a „Földhitelbank" fötisztviselöje,

„A Nemzet" h. szerkesztője.

Laky Imre
m. kir. államrendőrségi főparancsnok, 

,,A Nemzet" főmunkatársa. 
Szegedy László iró 

„A Nemzet" szerkesztője. 
Vályi Nagy Géza

n y. százados,
„A Nemzet" h, szerkesztője.

Nyáry Andor
„A Nemzet" h, szerkesztője.

A tisztviselőosztály  országos ellá tásáb an  az ország terü letéről résztvehet m inden szo
lid, m egbízható cég, iparos, vállalat. B e ik ta tás  d ija  egy egész évre 600.000.— korona, azzal a 
k ik ötésse l, hogy a beiktatott cégnek, ip arosnak  és vállalatnak egyúttal „A N EM Z ET" egy éves 
elő fizető jének  is  k ell lennie.

szerkesztősége felkéri az összes állami-, városi- és vármegyei hivatalokat, 
valamint az összes állami közintézményeket, hogy minden bevásárlásnál és szállításnál „A Nemzet"- 
ben beiktatott megbízható cégeket vegyék figyelembe, kik elsőrangú árukat mérsékelt árakon szállítanak

A tisztviselők országos ellátásában résztvevő cégek:
BUDAPESTEN*

TEXTILSZAKMA:

Férfi- és női divat: íij. 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.

VENDÉGLŐ*

Nyári vendéglő és mulató: Tory 
György, II., Hattyú u. 14, „A régi 
zöldhordó" tulajdonosa, Buda leg
szebb kerthelyisége. ízletes kony
ha, jó borok, előzékeny kiszolgá
lás, mérsékelt árak. Vasmegyei 
találkozó.

SZABÓK:

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 házhoz megyek. Pontos k i
szolgálási

Szelepcsényi Béla angol úri 
szabómester, Budapest, Rákóczi 
út 64., II. em. Állami, városi, vár
megyei tisztviselőknek, facon- 
munkát hozott anyagból részlet
fizetésre a legolcsóbb napiárak 
mellett készít.

SZOBAFESTŐK ÉS MÁZOLÓK:
Béky János szobafestő m. Buda

pest, VIII., Baross-u. 92. Telefon
hívó szám: József 39—64. Köz- 
tisztviselő családoknak 10 száza
lék engedmény.

Vau szerencsém  az igen tiszte lt 
köztisztv iselők b e cses  tudomá
sára  adni, hogy szobafestő  és 
m ázoló munka vállalkozást kezd
tem. Elvállalok mindennemű szoba
festő és mázoló munkát a legegy
szerűbb kiviteltől a legdíszesebb ki
vitelig jutányos árak mellett, úgy
szintén házak tatarozását is elválla
lom. Tisztelettel kérem a t. köztiszt
viselők pártfogását Nagy Péter Pál 
szobafestő mester. Levelezőlap hí
vásra házhoz megyek. Köztisztviselő 
családoknak 10% engedmény.

Harmath István, Budapest, V ili. 
Óriás usca 44. szám, szobafestő- 
mester. Vállal minden e szakmába

vágó munkát a legegyszerűbbtől 
a legdíszesebb kivitelig. Úgyszin
tén lakásokból a poloskák gyöke
res kiirtását vállalja. Köztisztvise
lőknek kedvezményes árak.

CIPÉSZEK:

Demeter Sándor cipészmester.
Luxus női-, férfi- és gyermekcipők 
készítését elvállalja és javításokat 
eszközöl. Budapest, VII., Dem
binszky-u. 22. sz. alatt.

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.



SZŰCSÖK:
Berkovits és Groszné szűcsök, 

Budapest, VII., Király ucca 25.
Az összes köztisztviselőknek és 
családtagjaiknak 10% engedményt 
ad úgy készáruból, mint alakítás 
és javítási munkák után.

KALAPOSOK:
Zuber János kalaposmcster Bu

dapest, VII., Elemér u. 21. (Her- 
nád u, sarok.)

EDÉNYÁRUHÁZ:
Edényárúház, vaskereskedés: 

Connerth A., III., Óbuda, Flórián 
tér 14. Árusít köztisztviselőknek, 
családtagjaiknak napi árakból 5% 
engedménnyel zománcedény és 
konyhaberendezéseket.

ZONGORA;
Készít zongorákat legizlésesebb 

kivitelben. Elvállal javítást, börö- 
zést és hangolást.

Biroczky József 
Hernád ucca 40 

ILLATSZER:
Papp Béla illatszertára, Buda

pest, VII., Dembinszky-u. 28.
IPARMŰVÉSZETI

SZAKTANFOLYAM:
Országh Ilona oki. iparművész

nő, a gödöllői állami szőnyegszö

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. — Költségvetés díjmentes.

vőiskola v. tan'rnője iparművé
szeti műhelye és tanfolyama VII., 
Murányi ucca 61. III. 20. Selyem- 
és bőrbalilk, domborított bőrmun
kák, perzsa-, smirna, torontáli-, 
szúrnák-, ó-gobelin szőnyegszövés. 
Szabadkézi rajz, festés, tervezé
sek, művészi divattervezés, betű
vetés. Halasi varrott, klöplicsipke 
készítés, aranyhimzés. Zita király
nő ő  felsége által arany emléktű
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.

PORCELLÁN, ÜVEG; 
Porcellán és üveg: Láng M., cs.

és kir. udv. szállító, IV., Szervita 
tér. Köztisztviselőknek és család
tagjaiknak 10% engedményt ad.

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓK: 
Geizer és Társa építkezési vál

lalkozók. Törvényszékileg bejegyz. 
cég. Elvállal templomok, paloták, 
bérházák 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 álló elsőrendű 
anyagokkal, kiváló szakmunká
sokkal jutányos árak mellett házi
lag végezzük. Költségv. díjtalan. 
Budapest, VIII., József ucca 7.

I Erdélyiéi liplméh!
Kirándulás Újpestre, Ender Imre vendég
lős legszebb kertlielyiségébe Újpest, 
Liszt Ferencz ucca 19 Előzetes bejelen
téssel valódi fléként csinál. — Kitűnő 
borok, elsőrangú zene

ENDER IMRE 
volt Marosvásárhelyi 

Kultur-étterem bérlője.

DEBRECZEN:

Női és férfi kalap; M. Nagy Mi
hály kalapos mester, női és férfi 
kalap és sapka nagy raktára Deb- 
reczen, Csapó u. 17. (Színházi át
járó.) Átalakításokat szakszerűen 
eszközöl. Köztisztviselőknek csa
ládtagjaiknak 5% árkedvezmény.

CADHCAM HTD A l/TADnt/ Oliver-ekék, Ford-autók és alkatré- rV Jl\L/O vyl'l“ 1 K A IV 1 v/I\V-JIY.j szék azonnali szállításra kaphatók
ANTAL JÁNOS ÉS TÁRSA a „F O R D “ -gyárak autorizált képviselete Ka posvá r ,  FŐ UCCa 22

f Békéscsabai Leszámítoló és Pénzváltóbank R. T.
Békéscsaba.T E L E F O N S Z Á M :  13 Sürgönyeim: Escompte Bcsaba

Az „Országos Kézművesipari 
Tárlatáról a legközelebbi szá
munkban részletes ismertetést fo
gunk hozni. A kiállítás szept. 8-ig 
marad nyitva.

Oszkár, Bpest. Azon a környé
ken ajánlhatjuk Tupy Im re  fény
képészt, aki a NEMZET olvasói
nak 10% kedvezményt ad. Mun
kája gyors és megbízható. A Nem
zetben már több kiválóan sikerült 
felvétele jelent meg.

Cime: Budapest, VI. kér., 
Hungária körút 65. ss.

T. A. Szombathely Hát jó ké
rem. Nehogy kis verse pont a pa
pírkosárban fejezze be könnyű faj
súlyú életét: ime itt közöljük:

Kéz és fegyver.

Ha jő az ellen,
Háború ellen
Miórt tüzeltek olyan nagyon? -  
Nem a golyótól,
Hanc/m a csóktól,
Támad a legtöbb 
Uj sírhalom! , . .

Durva kezektől,
Éles fegyvertől 
Bárha elvesznek 
Százezrek*
Dupláját ennek 
Mindig elvezetnek 
Fehér kis bűnös 
Női kezek!. .

Jogi vizsgára O  
készül • S a já t é rd e k é b e n  fo rd u ljo n  

d r.S z ö g y é n i G y u la  fo n e tiku s  
j o g i s z e m i n á r i u m á h o z  
B u d ap es t, V I I ,  D o h á n y  u. 88

MEINL GYULA
K Á V É , T E A , C S O K O L Á D É , K A K A Ó

B U D A P E S T I FIÓ K Ü Z L E T E K :

1., Horthy Miklós út 29, Telefon:
József 83-37.

I., Mészáros ucca 3. Tel.; 153—81,
11., Margit körút 6. Tel.: 131-16.
11., Szilágyi Dezső tér 3. Tel.: 51.
IV. , Kálvin tér 6. Telefon: Jó 

zsef 9-17.
IV„ Kossuth Lajos ucca 14—16. 

Telefon: 5-21. .Főüzlet.)
V. , Erzsébet tér 17. Tel.: 211-69.
V. , Lipót körút 29. Tel.: 147-82.
VI. , Andrássy út 48. Tel.: 142-76.
VI., Király ucca 33. Telefon: Jó 

zsef 142-23.
VI. , Király ucca 108. Tel.: 170-90.
V II. , Garay tér 4. Telefon: Jó 

zsef 31-86.
VII. , Thököly út 2. Telefon: Jó 

zsef 45-61.
V III. , Baross ucca 73. Telefon- 

József 58-19,
VIII., Rákóczi út 39. Telefon: Jó 

zsef 125-08.

V III. , Népszínház ucca 42.
IX. , Ferenc körút 38. Telefon:

József 49-09.
IX., Üllői út 69.
Kőbánya, Belső Jászberényi út 

11. sz.
Újpest, Árpád ucca 55. Telefon: 

119-16.
Kispest, Üllői út 97. Telefon: 24.

V ID ÉK I F IÓ K Ü Z L E T E K : 
DEBRECEN, Ferenc József út 

59. sz. Telefon: 4-93.
GYŐR, Baross ucca és Király u. 

sarok. Telefon: 8-93. 
MISKOLC, Széchenyi u. 15. Tel. 
PÉCS, Király ucca 19.
SIÓFOK, a déli vasúti sorompó 

melletti pavillonban. 
SOPRON, Várkerület 73. Tele

fon: 2-99.
SZEGED, Klauzál tér 2, Telefon: 

3-23.
SZOMBATHELY, Horváth Bol

dizsár tér.Ara*, J ö n a . Irodalmi t .  nyomdai m t ln i lz .i  V ili., Szn ,királyi ucca 23. M i,rak , U tazta,i: R lch l.r  Márián.




