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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  UCCA

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

Vendéglő. Sporttelep. Csónakház. Zene. 
N Y U G A T I T Ó L  S P  E  B  C !

1, 3 é s  55-ös szám ú  villam ossal.

Budapesti Takarék- és Vásárpénztár Rt.
B u d ap est S z ék esfő v á ro s  alapítása. Bank-o9ztöly:

IV, Központi városháza. Telefon : József 9 -  52Központ:
IX, Soroksári ut 58. Telefon: József 39-66.Sertés-osztály;
X, Gubacsi ut 6. Telefon: József 11-G7

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

bankügyletekkel.

H ölgyek  * urakl
Férjhezmenendök 

». nősülendők!
keressék fel bizalommal az ország legdiszkré

tebb és legnívósabb

Házassági irodáját
Iroda: Kossuth Lajos ucca tizenöt.

MB » u 8 wtÍ3  Főlépcsöházi bejárat. (Cégjegyzés- 
wmmmmmmmmmm télén levelezés). — Telefon: József 

százötven négy — tizenhárom .

Törvényesen bejegyzett cég.
Levelezésnél kérem „A NEMZET“-re hivatkozni

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

árban. Jó magyar konyha.

Az előkelő k özön ség  
nyári szórakozóhelye azA DMIRAL

STEFÁN IA UT 25. SZÁM

Imperial Bucsky éttermei
VII, Rákóczi ut 90.

Minőség és olcsó árban vezet!
B erk es muzsikál.

sesssffi

M e i n l - k á v é



Felelős szerkesztő: SZEGEDYLÁSZLÓ
A Nemzet megjelenik minden hó 1. és 15-én.E L Ő F IZ E T É S I Á R A : Csonka M agyarországo n  egy évre 600.000, fé l évre 300.000 n egyed évre 150.000 korona.Am erikában e g y  évre 12, fé l évre 6, n gyed évre 3 do llár. S Z E R K E S Z T Ő S É G  : Budapest V ili. ké r ., Eszterházy-utca 4 a K IA D Ó H IV A T A L : V i li . ,  S ze n tk lrá ly l-u tca  23.T elefon : Jó z s e f 42—94.

Hanem egyelőre maradjunk a kaptafánál.
Sok furcsasága van még annak a híres marxizmusnak, 

ahogy a nagy agyaló összehordta százfajta szakma rész- 
dirib-darabjából.

Marx, az észember, tanulmányozta és alkalmazta a 
közgazdaságtant, noha ehhez a tudományos alapot még 
csak a jövő rakhatja le. Tanulmányozta a társadalom prob
lémáit, a tömegélet jelenségeit s dönthetetlennek képzett 
elméletet épített rájuk, holott a szociológia máig sem 
bírja megmondani: mi a társadalom, mi a tömeg s ha meg
akad az első kérdésnél, hogyan felelhetne a többire!

Darwin is aligha álmodta, hogy a természettudo
mányban használt feltevéseit Marx ököllel felérhető va
lóságnak tekinti. Pedig a ,,létért való küzdelem" ötleté
ből sarjadt feltevésnek: az evolúciónak, csak épp olyan 
rendszertani jelentősége van, mint Linné rendszerének. Egy
szerűen lehetővé teszi az óriási anyaghalmaz könnyű keze
lését. Bátran el lehet mondani, hogy az evolúciós rendszer 
legalsó lépcsőfokára kárhoztatott mikroszkopikus véglény

pusztán azért,, mert él — nagyobb hatással van a min- 
denségre, mint az élőlények egész világát egybefoglaló 
evolúciós törvény.

Egyébként Marx munkáiból még temérdek apróságot 
lehetne tollhegyre venni, ha valaki azt akarná bebizonyí
tani, hogy a megbámult elmélet-gyáros jobban táncol, mint 
ahogy tud De az adatok, statisztikák és idézetek unalmas 
labirintusában való tévelygés után is az a kérdés mered 
elénk: mit ad Marx cserében a. megtagadott ideálokért?

Le^iinék azt mondják: kacsasültet. Amiből Kún Bc- 
láék be is váltottak egy adagra való — gerslit.

A gyomorra apellálnak nagyhangú ígéreteik és a vege
tatív munka igájába kényszerült milliók sóvár szemmel 
sandítanak a társadalom ormán vegetatív gyönyörökbe 
merült ezrek felé, hogy Marx, vagy Lenin, vagy az elmé
let-gyár valamelyik inasának adott jelére megkapinthas- 
sák minden gyönyör eszközét: a tulajdont.

Valamikor égretörő célokat kergettek az emberek. Ma 
egy sereg agitátor gondoskodik róla, hogy a nyomorúságom 
rögön ne lássanak túl.

Vájjon örökké így lesz már azután?
Nem. A pórul járt Lenin-inasok sorsa bizonyság ra, 

hogy az emberiség fclszabadulóban van s ezzel megszűnik 
a gyomor túlbecsülése s a magasztos eszmények elfoglal
ják vesztett trónusukat, hogy új közszellem kialakításával 
szüntessék meg a gazdasági ellentéteket fönt és alant.

Közeledik a pirkadat, új világ van kialakulóban.
Csakhogy ehhez nem a Kapitalon, hanem, az Evengé- 

liumon keresztül vezet az út.

Valószínű, hogy a csizma világnézete nem emelkedik 
felül a kaptafán. Ebből azonban még nem következik, 
hogy kerek e földön nincs a kaptafánál magasztosabb 
ideál. Aztán lám: az elmélet-gyárosok mégis a maguk 
szellemi kaptafájára szeretnék húzni a világot, mint 
ahogy a marxisták szociológiai-suszterájában mesterek és 
inasok cselekszik néhány évtized óta.

Szegény csizma, szegény világ!
Reped a bőr, szakad a talp, a megkínzott lábtyün nincs 

egy ép darab, hanem azért a világfejelő Lenin inasai újra, 
meg újra próbát tesznek a lehetetlennel, makacs őrültek, 
konok világboldogítók, vagyis inkább világbolondítók mód
jára.

Csak néhány napja, hogy a budapesti rendőrség bo
rostásképp züllött külsejű embert fogott be, jópár tucat 
magaszőrü alakkal együtt. Moszkvai dollárok nyitották 
meg előttük az útját, hogy a bujkálok földalatti aknáján 
visszatérhessenek magyar földre, ahol már egyszer lángba- 
borítottak mindent.

Marx: az elmélet, Lenin: a gyakorlat.
A föld alól előtermett Lenin-inasick Marx elméleti 

kaptafájára akarták húzni ismét a magyar lelket, amihez 
eszközük Lenin kalapácsa volt: könyörtelen elmélethez, 
véres kalapács. Mert Marx, afféle izig-vérig észember lé
tére, elméleti ütegeit olyan stratégiával állította fel, hogy 
elsősorban a szív fellegvárára: a vallásos hitre zúdíthas
son pergőtüzet. Marx szemében az emberi lélek vala
mennyi megoldásra váró kérdése csupán matematikai fel
adat, ami rögtön eredményes lesz, amint az ismeretlel*, 
x-et, a hitet, a kézzelfogható anyagiassággal pótolja. Ki
szórja zsebéből a lélek milliárdjait. és a közgazdasági igaz
ságok garasaival fizet ki bennünket.

Dehiszen maga Marx is érzi, hogy igazságai kosztján 
még a sovány pondró is éhen vész, erősen igyekszik hát 
elterelni a figyelmet a kielégítetlen belső világtól s az em
beri eszmélet minden rezdülését az állati szükség vegeta
tív céljai felé irányítja.

Ugyancsak furcsa tudományt rejtegethet magában 
híres könyve, az elülről-hátulról agyonforgatott, szórul- 
szóra bemagolt s egy könyvtárnyi kommentálással meg
vastagodott Kapital, ami az égretörő ideálok helyett a 
pcrbanjáró anyagiasság felé kacsintgat s végül is arra az. 
eredményre lyukad ki, hogy boldogságunkat sokkal bizto
sabban megalapozza a kacsasült, mint. a — babfőzelék.

A börtönbe került Lenin-inasok ezt a Marx-féle kacsu- 
sült-elméletet szerették volna valósággá tenni Lenin esz
közeivel. Ha nem is az egész világ számára, de legalább 
— önmaguknak.
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„A Nemzet*-Részvénytársaság
Trianon óta vigasztalan átokíelhő képződött a magyar 

scrs felett, mely fájdalom, még most is fölöttünk lebeg.
Ennek az átokfelhőnek a közepén, mint a szebb és re- 

ményteljesebb Magyar Jövő első derengése, tűnt fel né
hány hónappal ezelőtt a NEMZET.

A sötétségbe hunyó Magyar Géniusz újra ragyogn., 
újra világítani kezdett.

A csüggedt lelkek felvillanyozódtak, a fásultságot és 
közönyt reménykedés váltotta fel.

Az a tudat, hogy mégis akadtak magyar írók, magyar 
emberek — a nemzeti eszmének törhetetlen fanatikusai 
akik megteremtették a NEMZET-et: a történelmi magyar
ság hatalmas irodalmi szószólóját: új bizakodással, új re
ménykedéssel töltötte el a lelkeket.

És nem hiába!
A NEMZET kitéphetetlen gyökérszálakat eresztett a 

magyar lelkek mélyére.
És irodalmi életünk meddő sivatagjában ma is úgy áll 

a NEMZET, mint üdén zöldelő oázis a terméketlenség forró 
homokjában.

Bár a súlyos gazdasági helyzetet mi is megéreztük és 
erőnk teljes megfeszítésére volt szükségünk, hogy helyün
ket megállhassuk: örömmel adjuk hírül, hogy a nagy élet
próbát diadallal megállottuk!

Egyben örömmel adjuk hírül, hogy a NEMZET életé
ben újabb örvendetes fordulópont állott be:

A NEMZET Helikon Irodalmi R.-T. elnevezés alatt, 
részvénytársasággá alakult!

E részvénytársaság a Magyar Nemzeti Szövetség ér
dekeltségéhez tartozik és így a jövőben a Magyar Nemzeti 
Szövetség hafa’mas erkölcsi támogatására is támaszkod
hatunk.

A Magya: Nemzeti Sző vei ség az egész Magyar Nem
zetet. képviseli c s így az egész Magyar Nemzet kívánságai
nak terme szeles szószólója.

A NEM2.ET életében tehát döntő fordulatot jeleni, 
hegy c magas :rkölcsi testületet, a NEMZET ügyének si
kerű t megnyernünk.

A Magyar Nemzeti Szövetség azt akarja, hogy a 
NEMZET -en keresztül minden magyar szív egy nemze'i 
érzésberi dobbanjon össze, minden magyar lélek egy nemzed 
érzésben lobogjon magasra!

Ezt akarjuk mi is.
A közös testvériség és közös lelkiség jogán azt kér

jük tehát minden olvasónktól, minden igaz barátunktól, 
hogy váljanak mindnyájan apostolaivá, fanatikusaivá a 
NEMZET elterjedésének.

Aki a nemzet hü fiának tartja magát, akinek lelkében 
kötelességek élnek, eszmények, nemzeti ideálok lobognak: 
az szívvel lélekkel felfogja karo'lni a NEMZET-et.

Mi bízunk a magyar értelmiségben! Mi bizunk törté
nelmi életünk megtestesítőiben és továbbhordozóiban!

Mi a NEMZET-et nem magunknak teremtettük meg, 
hanem a Magyar Nemzetnek!

Azért alakultunk részvénytársasággá, hogy nagyszerű 
nemzeti feladatunkat az eddiginél is sokkal hathatósabban 
szolgálhassuk.

Segítsen hát minden igaz barátunk, minden igaz test
vérünk magasra szítani azokat az oltárlángokat, melyeket 
mi gyújtottunk fel a NEMZET műhelyében, hogy a nem- 
zeti éj-zés szövétnekével, a soha ki nem alvó magyar lán- 
gokkal bevilágítsunk a borús magyar éjszakába!

» ? irS ar.0k' ^estvérek! Karoljátok fel mindnyájan a

A részvénytársasággá alakulás miatt a NEMZET 
27- 28. száma f, évi szeptember hó 15. helyeit f. évi októ
ber hó elején jelenik meg. E formai és alaki okokból elő
állott késés miatt egyetlen olvasónk sem fog károsodni, 
mert az előfizetések határidejét ennyivel meghosszabbí
tottuk!

NEMZET-et.
A NEMZET szerkesztősége 

„Helikon Irodalmi R.-T." igazgatósága.

További értesítésig minden előfizetési összec
Pnlcrórí Róni, d « ,

Sok évi hallgatás után a Nem
zet hasábjain tűnt fel újra. Amikor 
először megjelent a Nemzet szer
kesztőségében: akkor még csak 
annyit tudtunk róla, hogy szerény, 
kedves és szeretetreméltó. Most 
már azonban többet tudunk. Most 
már azt is tudjuk róla, hogy netnes- 
szavú, kiforrott stílusú, igazi írói 
tehetség. Minden írása színes, vál
tozatos, tartalmas, tömör. Neki 
minden írása élmény; az olvasók
nak esemény.

Mók Ferencné leginkább abban 
különbözik a legtöbb nöfrótöl, 
hogy a szenvedések elmélyítettek 
lelkét, anélkül azonban, hogy Iel- 
kének gazdag színskáláját tompí
tották vagy színtelenebbé tették 
volna. Aki Mók Ferencné Írásait 
figyelemmel kíséri.- az akaratlanul 
IS rajon arra, hogy szavai olykor 
igen mélyről buzognak elő és 
olvasó leikébe is 
-hatolnak ismét,

igen mélyre

Mók Ferencné még abban is kü
lönbözik a legtöbb nőírótól, hoi>y 
őt nem csupán a nők kedvelik. Az 
a tiszta érték, amely leikéből le
írások, tárcák, riportok alaki," un 
felgyöngyöz és papírra kívánkor’*: 
kedves olvasmánya a férfiaknak is.

Mók Ferencnél e pár sorban tá
volról sem méltattuk úgy, To- 
gyan szeretnénk, ahogyan mc'ér
demelné, Mert ismerve vég . en 
szerénységét, mimózaszeríí érzé
kenységi: nem merjük elihaln 'ni 
azokkal az értékmérő jelzői-l el, 
amelyeket kétségtelenül meg' ‘e- 
melne. Egészen bátortalanul csak 
annyit írunk még ide: hogy sze
rénysége, kedvessége és szert ,et- 
reméltósága mellett annyira termé
keny és allkotóképes, hogy igen sok 
Teles férfiíró is megirigyelhetné.

'Hisszük, reméljük, hogy iMók 
Ferencné maradandó alkotásokkal 
fogja nevét megörökíteni a magyar 
irodalomban. Sz. L.

Polgár, Bank R T. b S S ^ K ?
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Dr. Juhász Andor
Egy nemzet sorsát — akárcsak az 

emberét — nemcsak külső körülmények 
alakítják és döntik el, hanem belső, jel
lembeli tulajdonságai is. Sőt egy nemzet 
életében nem is azok a fény vagy árny
pontok, amikor háborút jól vagy rosz- 
szul viselte, hanem amikor társadalmi, 
politikai vagy gazdasági téren emelke
dés vagy sülyedés mutatkozott. így 
Magyarország is nem a trianoni szerző
dés jóvoltából szenved először területi 
és imás veszteségeket, de fennmaradá
sát és fejlődését biztosította a nemzeti 
érzésnek és moralitásnak az ere/je, 
amely így a nemzet egyedeiben mint in
tézményeiben és szervezeteiben mindig 
megvolt. A mai Csonkamagyarország 
sorsát is ennek a nagy belső hohéziCs 
erőnek a léte, vagy hiánya dönti el. És 
a legnagyobb veszedelem nem a terü
leti veszteségekben, hanem a belső, nem
zeti élet-nivó sülyedésében van. Hiszen 
alig van a mai magyar államnak és tár
sadalomnak olyan intézménye és olyan 
rétege, amit épen hagyott volna a des
trukció és alá nem mosott volna a há
ború után felzajlott immoralításnak 
vérgőzös, szennyes vizű tengere.

A magyar bírói testület talán az egyet
len sziget, ahol „magyar" földet érez az 
ember a lábai alatt. A jog és igazság
szolgáltatás különben is a tengelye az 
állam-életnek és ahova ez a tengely 
ágyazva van, ott tiszta magyar himnusz 
kell legyen.

Ebből a földből való Juhász Andor 
dr.% aki szeptember 12-én foglalta el he
lyét, mint a magyar királyi Kúria el 
nöke, a legmagyarabb birói székben. 
Oly magas hely ez, melyre egy ország 
csak egy embert ültethet, olyat akinek 
az egyénisége egy nemzet mérlegén is 
súlyt jelent. Juhász Andor dr. egyéni
sége igen tiszta arany súly ma a nemzet 
serpenyőjében. Ezért nemcsak a Kúria 
és nemcsak a bírói kar, hanem az egész 
nemzet ünnepe volt, mikor Juhász An

dor dr. a Kúria teljes ülésében impo
záns ünnepi keretek között elnöki szék
foglalóját tartotta.

A magyar birói karnak pedig külön 
ünnepe volt az, mikor a Kúria ülésének 
küldöttsége a Kúria új elnökéért a — 
királyi ítélőtáblára ment. Mert Juhász  
Andor dr. a királyi ítélőtáblának volt 
eddig az elnöke és így a birói testületet 
is kitüntetés érte a Juhász kinevezésé
vel. Benne olyan embert ünnepeltek, 
kinek élete keresztmetszetét adja annak 
a magyar himnusznak, ahonnan a nem
zet értékei nőnek és ahonnan új, egész
séges, életerős, jellemes magyar vér jut 
Csonkamagyarország beteg, fertőzött 
ereibe.

Juhász Andor dr. Kassán születeti 
1864-ben a jogászi pályára való elhiva
tottsággal. Mert nem véletlenül válasz
totta ezt a pályát, hanem családi tradí
ciói és rátermettség predesztinálták erre.

A premontrei rend kassai főgimnáziu
mában majd a kassai jogakadémián és 
a budapesti Tudomány Egyetemen vég
zett tanulmányai után 1887-ben avatták 
jogtudorrá Budapesten. De birói pályá
ját már 1886-ban, tehát 22 éves korában 
kezdte el, mint joggyakornok a kassai 
kir. törvényszéken. Ugyanott lesz 1895- 
ben törvényszéki biró, majd ítélőtáblái 
elnöki titkár és 1901-ben, tehát 37 éves 
korában táblabiró.

1906-ban már a királyi Kúrián műkö
dik, mint kisegítő biró, majd 1911-ben 
a budapesti kir. törvényszék elnöke lesz.

De az istenek bőkezű adományával 
megáldott ember-csillag pályája még 
itt sem áll meg, hanem tovább ível fel
felé — hiszen marsai bot van a Juhász 
tarsolyában.

1915-ben a budapesti kir. ítélőtábla 
Elnöke lesz. Főrendiházi tag, aki 1918- 
ban a választójogi törvényjavaslatok 
tárgyalásánál aktív szerepet játszik. És 
hogy a nehéz háborús évek emberfelelti 
munkájában mennyire részt vett, mu
tatja, hogy 1917-ben az I. oszt. polg. 
hadi érdemkereszttel tüntetik ki, A nem
zetgyűlés 1920. július 23-án tartott ülé
sében pedig az alkotmányvédelmi bi
zottság tagjává választják. És 1922. feb
ruár 21-én részt vesz a kormányzó úr 
Főméltósága által tartott alkotmányjogi 
értekezleten. 1924-ben megkapja a leg
magasabb polgári címet a Nagyméltó- 
ságú-t. És mint kegyelmes úr 60 éves 
korában sem lankad a munkában, hanem 
csodálatos testi és lelki fiatalsággal dol
gozik tovább nemzete javára.

Ilyen aktív társadalmi, hivatali és 
közéleti tevékenységből emelte a kor

mányzó úr öfőméltóságia bölcsessége 
Juhász Andort a kir. Kúria élére.

Ez a pálya, az ország kultúrájának 
szolgálatában eltöltött munkaévéivel, 
nemes, önzetlen célkitűzésével és elért 
eredményeivel valóban mintaképe lehet 
minden magyar embernek, ha élni és 
boldogulni akarnak. — Ügy legyen!

K, V dr.



Irta: Polgár Géza.

Valami egészen különös, áhítatos 
érzés fog el, valahányszor itt ülök 
Blahánéval szemtől szembe.

Most is, hogy születésének het- 
venötödik évfordulóján  meglátogat
tam és láttam, hogy egy ország né
pe hódolt neki, szinte egy darab 
történelem  elevenedett meg előttem, 
amely ott csilingelt a nagyasszony 
minden szaván.

Jó  magam nemcsak az ilyen ün
nepélyes alkalm akkor  keresem föl, 
sőt ellenkezően: mindég hétközna
pokon látogatom meg, hogy ünnep
nappá avassam azokat.

De a hetvenötödik évforduló, az 
más; ezt látni akartain magam is.

Itt ülök hát a Nagyasszony sza
lonjában, Blaha Lujza évtizedes, 
meghitt otthonában, ahová régi hü 
gondozója és házvezetőnője: Vilma 
tessékel be.

Mindketten erősen készültek a 
mai napra; Vilma is, aki ma „nem 
tagadja el‘‘ a Nagyasszonyt és 
Blaháné is, aki hála Istennek egé
szen frissen, fölkészülve a sok be
szédre várja a látogatóit.

Olt ül a középső, erkélyes szoba 
Biedermeyer-pamlagán; a falakról 
meg letekint rá fiatalkori bűbájos 
képmása, amelyet Inoczent Ferenc 
festett, amarrébb egy másik kép, 
amely Blahánét néhai urával Splé- 
nyi Ödön báróval ábrázolja, amint 
a fiatal asszony huncutul pödri az 
ura bajszát . . . Azután nehány csa
ládi kép, a gyerekek, az unokák, a 
dédunokák, mert bizony Blaháné- 
nak már dédunokái is vannak . . .

Ezeken a képeken kívül azonban 
jóformán semmi sincs a szalonjá
ban, ami azokra a régi ragyogó d i
csőségekre emlékeztetné a lá toga
tót, amelyek naggyá fényesítették 
Blaháné nevét.

Az ezüst koszorúk, babérok, sza
lagok, fényképek, kosztümök, a 
Blaháné piros csizmája, a Finum 
Rózsi pruszlikja, tulipántos ládája, 
bútorai, amelyek között valamikor 
réges régen Gödöllőn a Blaháné 
nyaralójában Erzsébet királyné 
hirtelen váratlan megjelent, azok 
mind ott vannak a főváros Blaha- 
muzeumában, amely ugylátszik 
örökre zárva.marad . . .

Itt a lakásban semmi sincs: kül

sőség, apróság, csak isten különös 
kegyelméből maga az őszhajú, ti- 
pegö járású, halk szavú Nagyasszony, 
akinek a kezét épp most csókolják 
hódolatuk jeléül a mai magyar iro
dalom és művészet reprezentán
sai . .  .

Blaháné pedig az elmúlt hetvenöt 
esztendővel a vállán, mindenkihez 
szíves szeretettel szól, beszél min
denkivel, régi ismerőssel, idegennel, 
aki eljött ma gratulálni, hiába in
tik hozzátartozói, hogy a  sok be
széd megárt; nagyon fölizgatja ve
le magát,

— Ne törődjetek vele — mond
ja —• majd kipihenem magam hol
naptól fogva, hiszen alig lépi át 
valaki is a küszöbömet. Most jól 
esik beszélnem . . .  és a főváros a 
Nemzeti Színház, a Színészegyesü
let és sok más színház és testület 
küldötteivel egyes művészekkel, 
művésznőkkel fáradhatatlanul és 
végtelen szeretetreméltósággal elbe
szélget.

Azután megható családi jelenet
nek lehettem tanúja. Blaha Sári, 
Blaháné régideje gyöngélkedő leá
nya érkezett meg, hogy köszönlse 
a Nagyasszonyt. Anya és leánya 
könnyes szemekkel borultak egy
más nyakába és úgy csókolták egy
mást percekig. Blaha  Sári szana
tóriumi kezelés alatt á ll és csak 
ritkán hagyja el a szanatóriumot. A 
mai napra azonban ő is eljött, s 
ahogy valamennyien megállapítot
tuk: jó  színben van és üde arcán 
állandóan a régi mosoly játszik. 
Blaha Sári látogatása könnyekig 
meghatotta Blahánét, aki alig győz
te ölelgetni a leányát. De a Nagy
asszony öröme akkor érte el tető
pontját, amikor Blaha Sári leánya 
két kis gyerm ekével a 4—5 éves 
Bözsikével és Dönczivel is körül
vették Blahánét. Az unoka és a 
dédunokák  ott csókolgatták a Nagy
asszony kezét, arcát, ahol érték; 
alig lehetett az apró kezecskéket a 
Nagyasszonyról lefejteni. Könnye
sen, mosolyogva szólt azután B la
háné:

— No mit szóltok az unokám, 
meg a dédunokáim hoz?  Lám déd
unokákkal se igen dicsekedhetnek 
el sokan. Hála istennek én igen. 
Boldog vagyok, hogy ezt megér

hettem és újra végigcsókol- 
galta az apróságokat, akik ma még 
nem is sejtik, hogy ki az ö drága 
déd ikéjü k  és mit köszönhet neki 
ez a mi szegény országunk , . .

Majd újra Blaha  Sári térdel 
Blaháné elé, hogy ott jól kisírja  
magát, azután újra végigcsókolja 
az édes  anyját, majd megigazgalva 
az apróságok ruháit elköszönt a 
gyerekekkel együtt a boldog déd
nagymamától.

Ahogy elmennek az apróságok, 
még ott maradok egy darabig a 
Nagyasszonynál, aki gyönyörűség
gel nézegeti, simogatja a tekinte
tével azt a rengeteg virágot, ami
vel kedveskedtek neki és amelyek 
illatától terhes a levegő.

„— Nagyobbára az ősz virágai, 
— mondja — jó ideig ezek lesz
nek most az én legkedvesebb ven
dégeim, mert két három hétig min
dennap kapok virágktildeményl,

— így volt tavaly is, A születés
napom utáni hetekben is szakadat
lanul küldözgették a virágokat 
azok, akik szeretettel gondolnak 
rám most is késő öregségemben. 
Mondhatom nagyon jól esik ez a 
megemlékezés; ezeknek köszönhe
tem, hogy nem érzem magamat el
hagyatottnak. És elfeledleti az 
öregségemet is a sok kedves meg
emlékezés, meg aztán eszembe ju t
nak a régi szép idők, amikor a 
színpadon rakták elém a gyönyörű 
virágokat. Régen volt, talán igaz 
se volt. S ha az ilyen ünnepnapok 
föl nem élesztenék a régi emléke
ket, talán eszembe se jutnának . . . 
A vidék, mielőtt a fővárosba ke
rültem, aztán a Nemzeti, — majd 
a Népszínház, ahol az én életem  
és művészi pályafutásom legna
gyobb része lezajlott, azután, ami
kor Párizsban, Bécsben  jártam, 
aztán meg az én drága jó pálya
társaim, csodaszép szerepeim, forró 
sikereim  és az cn feledlietetjen »jó 
közönségem . . . jóságos Istenem, 
hová leltek, hová tűntek?! Mindez 
velem együtt a múlté és higyje el 
kedves Polgár, ha a felőlem való 
megemlékezések nem hoznának szá
momra valami kis örömet, a mai 
rideg világban bizony mindezekre is 
csak fájdalmasan tudnék visszaem
lékezni.

Hiszen maga tudja legjobban, 
hogy a sok-sok diadalon, ünnepel- 
lelésen, örömön és boldogságon kí
vül bizony a keserűségből is bőven 
kijutott nekem . . .

De nem panaszkodom a világért 
sem, nem rontom vele az ünnepi 
hangulatot és hálás vagyok a jó 
Istennek, amiért ilyen hosszú élet
tel megajándékozott."

Magam sem akartam, hogy a 
Nagyasszony hangulata borúsabbá 
legyen, elköszöntem hát tőle.

Ö meg magára maradt virágaival, 
a mai nap és egész elragadó múlt
jának ragyogó emlékeivel.

Ének a Duna mellett
Én nem tudom, hogy kinek írok? 
Köröttem minden oly zavart. 
Rím ek bimbóban elhervadnak. 
K eletje  nincs nálunk a dalnak  
S a várt jövendőnk köd  takart.

Oly idegen a fa jtám  máma! 
Szavuk, tettük m erő titok.
Szivük hideg közöny takarja,
Ó mostanságnak gyászmagyarja 
Minek ököl?  és mért szitok?

— Álom gyilkos, vad, szeretetten  
Gyűlölség népe á llj meg! áll! 
Koldusként itt az utcasarkon  
Vérző lelkem  e létek  tartom . ■
De ja j! visszhangra nem talál.

S én írok mégis akaratlan . 
Ezerszer kérdem : mért? minek? 
Egy hang biztat, tavasz ha támad, 
Partján a szájas vén Dunának 
Kinyílnak m ajd a jégszivek!

Hangay Sándor.

Mikor elmentél
A reggel is hosszú ja jjt  kiáltott 
és sírva zizegett a  szél.
Az ég merő sárgára váltott, 
am ikor elmentél.
A zóta bánat ül a szivemen.
Künn sir, remeg, dobol a szél, 
d alla l kérlek  őszi éjeken  
ne-ne érjen ott ott a tél.
A nap keletről szégyenülve kelt td' 
am ikor elmentél.

Szathm áry Antal.
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SZÍNÉSZNŐ
.Otthonában

Varsányi Irén
Irta: Mók Ferencné.

Ha nem tudnám, hogy a Lipót-körut 
egy sokemeletes bérpalotájában jár- 
l.am, azt képzelném, mikor Varsányi 
Irén otthonába beléptem, hogy egy vi
déki kúria meleg miliője vesz körül. 
Szinte meglepetten néztem szembe az
zal a nyúlánk szép asszonnyal, ki mo
solygó barátsággal üdvözöl óis vállain 
a sálját fázékonyan összehúzva, kedve
sen mentegetődzik, hogy otthona még a 
szőnyegtelen és függönytelen nyári sai- 
son álmát alussza s hogy mily sok 
munkája lesz, míg lakását teljesen 
rendbe tudja hozni. Mintha egy fiata', 
vidéki nagyasszony fontoskodva mesél
né, mennyi rengeteg munkája van a;, 
őszi nagytakarításnál. Arról nem mesel 
Varsányi Irén, hogy nyarailása alatt jól 
pihent s most friss erővel néz az uj — 
színházi saison elé, mely újabb, biztos 
diadalokat hoz ennek a ragyogó tehet
ségű színésznőnek. A „speiz“-ről be
szél, mennyire ellátta ezt a téli időre, 
hiszen két viruló gyermeke van, egy 
sokat dolgozó férj, illő, hogy alaposan 
gondoskodjon róluk, mert az éléskama- 
ra nagy tényezője a családi élet har
móniájának. Az ebédlőben egy fehérni - 
neműhegy védelmében, varrógép mel
lett ül egy házi varrónő, javítgat, fol
tozgat. Mosolyog a nagy művésznő lel
kes, sötét szeme, finom szája:

— Lássa asszonyom, hiába keresi ná
lam a színésznőt, minduntalan belebot
lik a háziasszonyba.

Körülnézek. Keresem a falusi kúriák 
százados almárium jait, patinás ezüst
jeit, sötét festményeit és keresem a le
vendula szagot, a rezeda illatot, a ma
gyar úri udvarházak leheletét.

És most már nem csodálkozom azon, 
hogy Varsányi Irén nem ad sablonos 
interjút, nem beszél a színházi tervek
ről, lezajlott, vagy reá váró sikerekről, 
a forró színházi atmoszféráról egy szót 
sem szól, úri-otthona csöndes izoláltsá
gában gyermekeiről, utazásairól beszél
get póz nélkül, csöndes mosolygássá1, 
keresetlen, igaz szavakkal.

Az az érzésem, ez az asszony lelkileg 
mindig ébren van, hiszen sokat dolgo
zik s nincs ideje, hogy a nyilvános élei
ben színésznői szenzációkat is kreáljon. 
Úri dáma a színháznál és az otthonában. 
És ha van asszonyi vonás, mely mindig 
imponál, a szerénység az, mert ez 
igazi értéknek csalhatatlan bizonyítéka. 
Nem vágyódik a közfigyelem fórumára 
■— mert ismeri művészete csillogó, ne

mes értékét és mert tudja, ha szembe
néz publikumával, úgy ő annak feltét
len uralkodó királynője művészetének 
erejével, suggestioitásával.

Kettős életet él, a színpad reá nézve 
egy gyönyörű álom, melyben nagy szel
lemek, nagy gondolkodók, szellemes 
megfigyelők, szavaival gazdagítja a su 
ját és publikumának szívét. A család, 
az otthon pedig egy boldog valóság, u 
hová az izgalmas színpadi álmok után 
megpihenni megy. És ha azt a lelki fel
emelkedettséget, melyet a színházból, 
egy-egy diadalmas, forró estélye után 
házi tűzhelyébe elhoz és átsugarazza

VARSÁNYI IRÉN,
cjJyiU legkedveltebb szerepében: az 

,,Kzüstlakodalom“-ban.

környezetének leikébe, akkor ö a hét
köznapi élet szürkeségét oly csodás 
aranyzcmánccal vonja be, mely feltélien 
boldogságot nyújt szeretteinek. Mert ré
gi igazság: ,,az asszonyok álma ad igaz
ságot a férfiak életébe'*, és jól mond- 
ja egy ismert írónőnk: „nem az adja a 
nő nagyságát, hogy ő mit alkot, hanem 
minő lelkiuralmat, simogató, nemes be
folyást gyakorol környezetére."

Varsányi Irént évek hosszú során át 
láttam a legnagyobb sikereiben, gyönyö
rű színpadi diadalaiban. Lelkes híve va
gyok, meghódoltam művészi képességei 
előtt, megértettem a lelkesedést, mely 
tomboló tapsvihart váltott ki a publi
kumból mikor csodálatos képességeinek 
tüzsugaraival belehatolt a szív — a Té
lek legtitkosabb rejtekeibe és forró 
könnyeket, sóhajokat, szívből jött neve
tést varázsolt ki hallgatói érzésvilágá
ból.

És most, mikor magánéletébe egy 
röpke pillantást vethettem, mikor ennek 
a finom, szerény úriasszonynak meleg 
szemébe néztem és muzsikális orgánu
mának szépségében megfürdött a lel
kem, — és mikor megértőén hallgattam, 
mikor gyermekeiről beszélve, egy hű, jó 
édesanya becéző szeretetét. megéreztem: 
zavarban voltam, melyik asszony impo
nált nekem jobban, az, aki a Vígszínház 
pódiumáról gyújtó szavakkal a lelkese
dés, öröm, költői érzés szent tüzeit 
gyújtja meg a szivekben, vagy ez a má
sik asszony, aki otthona védettségében 
a disztingvált úriasszony, a gondos anya 
és feleség szerepében igazán élethü.

Mindkét alakja imponál. A művészet 
nagyasszonya iránt hálás vagyok, mert 
feledhetetlen színházi esték reminiscen- 
ciaít, idézi fel lelkemben és sok szép lel
ki gyönyörűséget ígér még mindig emel
kedő művészete az új színházi évadban 
és viszont megtanított arra, hogy lehet 
valaki nagy, vérbeli művész s ugyanak
kor a legjobb édesanya, a legigazibb 
asszony.

Könnyező Húgomnak
Ne sírj, miért én messze mentem! 
Ne sírj, ha nem látsz engemet! 
Vigasztalódj, remélve bízzál,
Ha nem is kapsz több levelet!

Kicsiny húgom, amerre járok ,
Álom nem ringat lágy karom. 
Álomvárosból selyemkendőt 
Nem lenget itt a hivalom.

Metsző kövön, szúró tövis közt 
Álomra, hogy hajtanám fejem ?
■ . . Kietlen ú t .. . egyedül járom . . . 
Az Isten van csak itt velem.

Otthon csendes, kis templomunkban 
Tedd össze két fehér kezed! 
Ártatlan lelked  szent imája 
“örvények közt m ajd átvezet.

A kínok útja véget ér majd . . .
S hova úgy vágytunk te, meg én: 
Találkozunk, el sohse válunk 
Az örökélet reggelén.

Csányi László.
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Erdey Dezső 
és Jálics Ernő 

szobrászművészek
A fiatal magyar művészgeneráció

két legkim agaslóbb szobrásza.

Magyarországot gúzsbakötötték. 
Levághatták kezét-lábát, de mind
jobban megbénult a test, annál ha
talmasabb életösztönnel él a lélek. 
S a lélek ég felé öklöződő akarata 
meggyógyítja és íeltámasztja a bé
naságra kárhoztatott testet.

A poklok emberi életet szüretelő, 
vér aratásos világháborúján sebe
sült torzává lett a test, de él a 
lélek, melynek értékmérője az a 
magyar művészet és annak produk
tumai, melyek előtt az ellenség is 
tisztelettel és csodálattal emel ka
lapot. A külföld szemelve ámulva 
látja a magyar képzőművészet, a 
magyar zene, a magyar testedzésen 
az ősi bélyeget, azt az elhivatott
ságot, mely első helyet jelöl ki a 
nemzetek sorában az eddig lenézett, 
kigúnyolt magyarnak és megismer
teti velük a félelmet, mely a nagy
szerűségek ámulásán fakad, mely 
tiszteletteljes félelem azt mondja: 
„Az a nemzet az igazak és erősek 
nemzete: Ne bántsd a magyart".

Mikor Rudnay Gyulák, Kodá
lyok mellett a magyar sport-világ 
rendre aratja diadalait a külföldön 
és szerez mindinkább nagyobb di
csőséget a magyar névnek, térjünk 
el végzetes és ősi hibánktól és 
adózzunk mi is tisztelettel az előtt, 
ami a miénk, ami magyar, legyünk 
öntudatosan büszkék művészeinkre.

Az új nemzedékben van a legtöbb 
igcret, a fiatalokban, övék a jövő, 
ők építik az új Nagymagyarorszá- 
got, tollal, ecsettel, mintázófával, 
vonóval.

A képzőművészeink világában vá
rakozva és örömmel néznek néhány 
fiatal művészt. Fiatalok és az a 
kettő akiről most szólani fogunk a 
legfiatalabbak, de legerősebbek kö
zül való. A apók is minduntalan 
emlegetik ;• . evüket, a képzőművé
szeti társulatok is rendre-másra 
juttatják nekik a díjakat, sőt az 
egyik ez év őszén francia ösztön
díjjal megy a művészek városába,

Párisba. Mindkettő szobrász, az Or
szágos Magyar Képzőművészeti Fő
iskola büszkeségei és most végzett 
növendékei és mint ilyenek is, már 
tanársegédként működnek a Főis
kolán, egyik Szentgyörgyi István, a 
másik Sidló Ferenc szobrászművész 
tanár tanársegédje: Erdey Dezső és 
Já l ic s  Ernő.

Nagyon érdekes ennek a két fia
tal, izig-vérig magyar művésznek 
egymás mellé kerülése, mert a kü- 
lömböző vérmérséklet következmé
nyeként egymástól teljesen elülő 
lelkek és ez az ellentét karaktere
sen kidomborítja egymástól eltérő 
művészetüket.

Erdey Dezső. Neditáló skeptikus. 
Intuitív ereje a művészi tudás, im
pulzusa az az ösztönből fakadó te
hetség, melyet magával hordoz, 
mint betegségét az alvajáró. Az in
telligenciának és ösztönös erőnek, 
íormakészségnek eredménye az a 
vivisectio, mely az alkotás paroxis- 
musában szinte kétségbe esve keres, 
kutat, mely kész rombolni is, csak
hogy újat és szebbet építsen. For
ma problémák izgatják s a maga 
szenvedélyének és tudásának felfo
kozott skáláján eljut a legelrejtet- 
tebbhez és legnehezbbhez: önönma
gához. Alkotásai ezért keresetlenek 
és hatalmasak.

Mindene a természet: ez az ős
anya, melynek tejdús emlői kime
ríthetetlen jóságúak. Ennek a gaz
dag csordulását figyeli, kutatja, ezt 
sóvárogja. Nem tapad rá vakon, 
hanem szomjazó ajkát előbb össze- 
szerítva figyeli annak a buzdulás- 
nak miértjét és az adottat úgy fo
gadja, mint aki tudja, hogy ezt ő 
miért érdemli és mivel érdemelte 
meg. Mindennek az okát igyekszik 
kikutatni. Művészetében nincs mes
terkéltség, szentimentális, ellágyuló 
költészet és nincs festőieskedés. 
Merőben teremtő plasztika és ana
tómiailag elmélyülő tudásával szob
rai megdöbbentő szuggesztivitással 
hatnak. Mindegyik szobra él, lélek
zik, mozog, mert élő lelke és do
bogó, érző szíve van, melynek do
bogását hallani.

Nem abstrahál, mégis az utolsó 
müvei között legszebb a „Szomorú
ság". Női portré mely él és fájdal
mai fájnak. Az őszi aktkiállításra

meglepetésnek ígérkezik „Narcis- 
sus“ aktja, melyről, majdha kilép a 
nyilvánosság elé, sokat fognak be
szélni.

Erdey  Dezső Szeged szülöttje. 
Lehet-e magyarabb magyar annál, 
aki magyarságáért nem beszél, ha
nem dolgozik? Ezérf szeretem és 
ezért tudom, hogy még nagyon, na
gyon büszkék leszünk rá!

Az ő ellentéte Já lic s  Ernő. Ra
jongó. Mélységesen csendes, álmo
dozó lelkének csodavirágai azok az 
álmok, melyek monumentális szob
rokká ívelődnek. Szenzibilitása csu
pa forma öröm, csupa hullámzó, 
lendülő, ritmikusan csavarodó, göm. 
bölyödő, majd hirtelen, rapszodi
kusan megtörő vonal. Szinte érzéki 
gyönyörrel éli a formát, mely te
nyerében él: az agyag puha, enge
delmes lágyságán játszva futnak 
ujjai, percek alatt megteremtődik a 
legkifejezőbb, karakteres vonal, — 
bámulatosan termékeny. Nagy ér
zéke van a komponáláshoz és a 
finomságok megérzéséhez. Erősen 
ösztönös, — sokszor naiv, gyerekes 
örömmel, tiszta szívből fakadó bol
dogsággal ujjong fel a kép látásán. 
Amit csinál azt szerelemmel szereti, 
minden raffinéria nélkül engedi át 
magát a szépnek, - - élete maga a 
legharmonikusabb, Istentől való 
művészi élet, csupa tisztaság és csu
pa mélység. Egy már megálmodott 
formavilághoz igyekszik beleönteni 
a naturát, az ősember abstrahált 
formavilágában él. Megbüvölten a 
hangulattól, semmit sem látva, sem
mit sem hallva él együtt a szobrá
val és intellektusának prizmáján 
át még szebbnek látja az álmot.

Akármelyik szobrát nézem, a ré
giek közül a „Női torzót" vagy a 
most készülő ,|Vrígy“-at, a ,;Dickó" 
bájos női portréját, a „Cigány gye- 
rek"-et vagy a legmonumentálisab- 
bat, az ugyancsak az aktkiállításra 
készülő görögös „Tékozló fiú"-1, 
mely ha klasszikus ókorban ké
szült volna, ma az iskolapéldák 
halhatatlanjai közt szerepelne, oly 
gyönyörűek, emberien tökéletes, 
szép az a test, — valami felemelő, 
megnyugtató, boldogság érzése öm
lik el a lelkemen. Mintha nyirkos, 
hideg sötétből hirtelen napverö fé
nyességre léptem volna. Ez az ősi

magyar művészet egy kis magyar 
dunántúli faluban: Kadarkuton az 
egész világ örömére született!

Erdey  Dezső, Já l ic s  Ernő szob
rászművészek egymás után kapják 
a külömböző díjakat, ösztöndíjakat, 
elismeréseket, mindketten megkap
ták a Szinyei Társaság ifjúsági 
díját, a Ferenczy-díjat, Petőfi-díjat, 
a népjóléti minisztérium, az állam 
ösztöndíját, a főiskolai díját stb. 
stb. Mindketten a „Kőszegiek Tár
sasága'-nak  tagjai.

Börzsönyi Béla.

Hazafelé
(Az opoldai úton 1867/

(A  jénai d a lokb ó l).
Csak ballag a társas kocs i,
Fenn ülök a m agaslaton ,
A ketrecben  hölgyek ülnek —
Tán szépek is? én nem tudom.

Én miattam most odabenn  
Vihetnének tündérhölgyek;
Lelkem  visszaszáll s bejárja  
Az elhagyott sooli völgyet.

Ott a völgyi városkában  
Három leány sir miattam,
Láttam folyni könnyeiket,
M ikor őket odahagytam .

J ó  testvérem volt az egyik,
Csak úgy csendesen  szeretett,
A másik meg gondiizőm volt, 
Csókolgattam  s ő nevetett.

A harm adik festő  bimbó,
Színe ak kor  gyuládt lángra,
M ikor kezét reszketöen  
Nyujtá felém  bucsuzásra.

Velem jön az em lékezel,
Hogy e képet mindig lássam,
Szép szelíden meg-meg csók..
E leghívebb vándortársam.

Óh, köszönöm  csókja idat,
Oly öröm est vagyok veled!
De szivem fá j  s azt dobog ja ; 
Boldogabb, k i könnyen fclc(

Csengéi Gusztáv kiadatlan sel' 
bői.
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Románia „Scotus V iatorja“ otthon
Látogatás M. Francois Lebrunnál.

Bukarest, 1925. szeptember hó.
A Santa Maria napjára Contan- 

tába gyűlt idegen sereg, mely erre 
az egy napra ezer leit áldozott 
szállásra; csalódottan utazott el 
másnap, én is velük. A flottamanő
vert ebben az évben Ackermanban, 
az oroszoktól elvett kikötő előtt és 
Báziáson a Dunán tartották meg. A 
román flotta manővere egyúttal 
tüntetés-számba ment Szovjetorosz- 
ország és a hü dunai szövetséges: 
Jugoszlávia ellen . . .

— Bukarest e pillanatban a na
pokban megnyíló országos kiállítás
ra készül, A Carol I. park Schőn- 
brunnt utánzó útjait pavillonokkal 
szegélyezik és Bukarest ez egyeUen 
ápolt nyilvános kertjében nemso
kára bemutatják a „meghódított" 
Erdély iparát, népviseletét, mező
gazdaságát. Csak most tudtam meg, 
hogy a román fővárosnak — nin- 

" csen fogoly állatgyüjteménye, mikor 
a magaslaton álló katonai muzeurn 
felé igyekezve, üres állatketrecek 
előtt elmentem. De a barokstilü 
muzeumpalota feljáróján fenyege
tően merednek az égnek, a németek 
és az osztrák-magyar hadosztályok 
által visszahagyott, hasznavehetet
len, vagy a bátor vörösöktől zsák
mányolt ágyúk . . . Ezek az érc
torkú halálkutyák emlékeztetnek 
régi bátorságunkra, előre felkeres
tem Románia speciális „Scotus Via- 
torát", a nálunk is eléggé ismert 
francia hírlapírót Francois Lebrunt; 
aki ma Bukarestben az ántántsajtó 
képviselője. Kocsin a Strada Oziris 
nr l j  az újonnan épült kedves Leb- 
runvilla előtt áll meg. Lebrunhöz 
családom útján bizonyos meleg is
meretség fűz, tehát az író, tudós 
számára ideálisan bensőséges be
rendezésű villában nyomban ven
dégnek tekintettek. Most tulajdon
képen oroszlánbarlangjába kerüli 
Dánielnek kell magamat éreznem.. . 
Ebben a házban Lebrun úr dolgozó- 
szobájából csapóajtó vezet a Sou- 
terrainban elhelyezett sajtóügynök
séghez. Lebrun úr informálja a Ha
vast, Reutert és bukaresti szer
kesztője a Le Matinnek és Exelsior- 
nak. Minden percben felhívíja a 
külügyminisztérium sajtófőnöke, de 
ezenkívül vendéglátó gazdámnak a 
következő elfoglaltságai vannak: a 
tudományegyetemen a modern filo
zófia rk. tanára; a román saint Cyr- 
ben katonai történetet ad elő és az

összes francia regény, drámai szer
zők, zenemüvek előadási, fordítási 
jogának képviselője. Az Orient rá
dió telegrammjainak nagyrészét 
Francois Lebrun ironjából olvassa a 
Nyugat. Ilyen kolosszális elfoglalt
ság mellett nem csoda, ha ebédig 
az igazán szeretetreméltó görögfejü 
madame Lebrun és nőm társaságá
val kell megelégednem. Pedig alig 
várom már Románia Scotus Viato- 
rát, aki azonban csak ebédre érke
zik haza. Egyenlőre magamra ma
radtam és búsan ülök szemben a

kis francia ebédlőben az 1200 éves 
Aubergnei templom festményével. 
Mindenütt Páris néz rám, két szí
nes rézkarcról: Paris lejour, a má
sik: Páris a nuit. Egyszerre feltű
nik a dolgozó szoba erkélyén egy
szerű sötétkék ruhában, tréfás fe
nyegetés mozdulatával, vívásra 
nyújtott bottal monsieur Francois 
Lebrun. Kissé megöregedett, a kecs- 
keszakáll fehér kétharmadrészt, de 
kék szemének jóságos fénye töret
len és régi. Első találkozásunkkor 
Krisztus fejhez, egy ötvenéves feke
tehajú és szakállú Krisztus-fejhez 
kellett hasonlítanom, már nem tu
dok ellenállani annak a kényszer

nek, hogy Bemard Shaw hosszúkás 
arcát ne hasonlítsam hozzá. A ju
goszláv újságírók bankettjén 
Frcddy  a Daily Miror rajzolója ké
szítette ezt a karrikatúrát róla: 
íme igy nézett a tányérjára az ün
nepi ebéden. Egyébként folyton mo
soly az arcán, de szarkazmus nél
kül, nem epés és szúrós, mint a 
nagy Shaw, hanem a legszeretetre
méltóbb házigazda, aki a feketeká
vénál nem is vonakodik attól, hogy 
kissé beszélgessünk a politikáról. 
Előre kijelenti, hogy az ő szerény

véleménye nem tévesztendő össze az 
általa Keleten képviselt Le Matin 
és Exelsior véleményével. Ez a vé
lemény az ő saját nézete, de azt 
hiszi sok más franciáé is: — „A 
kommün kitörésekor éppen Bécs- 
ben voltam, mikor a Le Matin-től 
azt az utasítást kaptam, hogy azon
nal kíséreljem meg a Budapestre 
jutást. Tizenkilenc napig tudósítot
tam lapomat a magyar fővárosból, 
hol a Dunapalotában egy pompás 
lakosztályt jelölt ki a külügyi nép
biztos részemre. Mi mindig rokon
szenveztünk a magyarokkal, sajnál
tam ezt a szerencsétlen országot; 
folytatja a francia sajtó bukaresti

főképviselője, de Franciaországnak 
bckellett  ígéretét váltania, melyet 
győzelem esetére a románoknak, 
Szerbiának és Prágának tett. Ma
gyarország egyébként Nyugat osz
tatlan érdeklődését 48—49-ben egé
szen Kossuth bukásáig foglalkoz
tatta. Mikor az Önök legnagyobb 
államférfia Kossuth Lajos elhagyta 
Magyarországot: az ügy is, a nem
zet is háttérbe szorult és azontúl 
soha sem volt képes a magyarság 
magára irányítani a világ egyete
mes figyelmét. A Duna-konfederá- 
ció hatalmas eszméje Kossuth La
jos komponálásában egyedül lehet
séges megoldás lett volna a további 
harmonikus fejlődésre. A magyarok 

úgylátszott belenyugodtak az 
osztrák-német szolgaságba. Senki, 
semmi nem mutatta, hogy önálló 
nemzeti életet tudnak és akarnak 
élni. Szavuk, öncélú külpolitikájuk 
nem volt. Ma ismét vannak. Akár
hogy, de vannak és ha kicsiny or
szággá lettek is, de kifelé is, mint 
magyar állam jelennek meg . . .“

— Hiszen, ha hagynának bennün
ket élni Monsieur Lebrun. Ha nem 
látnának minden magyar katoná
ban ezer katonát. Ha a magyar uj- 
ságbetü nem volna oly roppant fé
lelmetes és minden magyar könyv 
gigászi ellenfél, mely az új határo
kat döngeti. Levegőt kérünk kultú
ránk és kereskedelmünk számára. 
Egyéb vágyunk sincs, mint a köz
lekedés háborús rendőri akadályai
nak lerombolása, összeköttetés el
szakított testvéreinkkel . . .

Házigazdám elgondolkozott, az
tán mosolyogva emelte a likőrös 
poharat. — „Ehhez a kívánsághoz 
én is szívből csatlakozom. Mennyi 
idő, pénz és energia megtakarítód- 
nék, ha például Budapesttel telefo
non beszélhetnék. A Havasnak ot
tani ügynöksége percek alatt há
romszáz szavas tudósításhoz jutna, 
míg így a távíróra kell bíznunk 
magunkat, mely valljuk meg itt 
lassú és drága . . ."

— Még valamit a magyar tudo
mányos írók, színpadi szerzők viga
szául. Monsieur Lebrun megmutatta 
az íróasztala tartalmát. Kél modern 
filozófiai müve és két színpadi szer
zeménye vár a napvilágra, akiért a 
francia szellemet reprezentálja. 
— Voila" . .

Legény Elemér.
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A letiprott Magyarország
(1849— 1867.)

Haynau.
Irta: Kornai István.

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

használásával.)
\

A bécsi rendőrség politikai osztálya 
már a 19-ik század 30—40-es éveiben 
is kitünően volt megszervezve az egész 
osztrák és magyar birodalomban, sőt 
északi Olaszországban is. A szabadság- 
harc kitörése idején pedig egész Európa- 
szerte kiépítették. E titkos politikai 
rendőrség a kém-rendszer egész hálóza
tával működött Párisban, Rómában, 
Londonban, Genfben, sőt kisebb városok
ban is.

E politikai rendőri rendszer alapjait 
még József császár vetette meg, aki a 
francia encyklopedisták és Nagy Frigyes 
szellemének hatása alall egész birodal
mát az úgynevezett felvilágosult absolu- 
lisztikus rendszer alapján akarta átala
kítani. E felvilágosult absolutisztikus 
rendszer lényege abból állott, hogy a 
védnöksége és vezetése alatt működd 
nemet szabadkőmivesi páholyok révén 
úgy a polgári, mint a katonai hatalmat 
cgy-két ezer ember tartotta kezében és c 
hatalom szilárdsága és biztonsága érde
kében a császár, amíg e néhány ezer 
szabadkőmíves vezetőivel egyetértve 
működött belül, addig kifelé és lefelé 
minden nyilvános alkotmányos ellenőr
zést megszüntetett és ellenmondást nem 
tűrő parancsokat osztogatott nemcsak 
Ausztriában, hanem Magyarországban >3. 
A törvényes és alkotmányos hagyomá
nyok, szokások eltiprásával járó ez el
nyomásból szíikségszerüleg következett, 
hogy az ellenállásnak legkisebb megmo-- 
dulásától is nyomban értesülést szerez
zenek, hogy azt még csirájában elfojt
hassák. Erre kellett a politikai titkos 
rendőrség!

Ez azonban elinte igazán kezdetleges 
volt. Nagyobbrészt a német elemekre 
szorítkozott. Csak később vonták bele .-i 

félvér német származású embereket.

Törzsökös magyar embereket erre az al
jas célra még sem tudtak találni. A bécsi 
udvari levéltár adatai szerint ugyanis, 
melyek a negyvenes években már ezer
nél több ilyen politikai rendőrügynök ne
véről tesznek említést, egyetlen egy sincs 
olyan, akinek apja is, anyja is törzsökös 
magyar lett volna. Ilyeneket ők semmi 
pénzért se tudtak találni. . .

Amíg azonban a magyarokkal szemben 
ezt a politikai titkos rendőrséget éppen 
német jellege biztosította a leleplezés, 
elárultatás eshetősége ellen, viszont már 
akkor is egyéb veszedelemmel szemben 
nem volt kellőképpen megvédelmezve. E 
titkos osztrák rendőrség, különösen a bi
rodalmi páholyokkal kapcsolatban az 
egyetemes német faji törekvések révén 
összeköttetésben állott a németországi 
páholyokkal és ezeknek útján a szász, 
porosz, stb. politikai titkos rendőrség is. 
A németországi protestáns német elem a 
rendőrség és szabadkőmivesség intézmé
nyeiben politikailag iskolázottabb volt, 
mint a katolikus osztrák-német elem, 
melynek felvilágosultabb tagjai közül 
már akkor is többen a németországi sz>._ 
badkőmíves páholyokba is beléptek. Ber
lin már akkor is többet tudott Becsről, 
mint Bécs B erlinről. . . Mert József csá
szár csak utánzója volt Nagy Frigyesnek. 
A tanítvány pedig csak akkor múlhatja 
felül a mestert, ha eredeti úlakon tör 
előre. József császár pedig csak annyi
ban volt eredeti, hogy amíg Nagy Fri
gyes alulról épített fölfelé egyszerű egy
emeletes Sansoneci-féle palotát, addig 
József császár fölülről lefelé akart épí
teni — felhőkarcolót.

Németország protestáns államaiban az 
önkormányzati képesség és tevékenység 
hatalmas lendületnek indult. A protes
tantizmus keletkezése óta Nagy Frigyes 
koráig ezer év negyedrésze telt el. Ennyi 
idő kellett a római birodalomnak ahoz, 
hogy a karthagói tengeri hatalom meg
semmisítésétől kezdve, tervszerű földkö
zi-tenger-környéki hódító politikájával a 
római császárságot megteremtse. Már 
pedig az új korban az államok fejlődése 
gyorsabb ütemben halad előre.

Németország szabadkőmíves rendsze
re a városi polgárság kultúrájából Ias- 
sankint fejlődött ki, melyet csak beko

ronázott a porosz királynak és már né
met fejedelemnek a szabadkőmívességbe 
való belépése és abban rendszeres tevé
kenysége. Az alulról való fölfelé fejlő
déssel párhuzamosan felülről lefelé is 
történtek ugyan reform-intézkedések, de 
éppen ezért e kettős irányú egyidejű át
alakulás az egységes társadalmi és ál
lami erők egyensúlyát jelentette. Ezen
felül ott egy nyelvű, közös hagyományú 
nemzetről volt szó.

Ausztriában ellenben a legfőbb állami 
hatalom felülről lefelé, a sok évszázados 
hagyományokat, halomra döntve, egy
szerre akarta átalakítani azt a birodal
mat, melynek tízféle nemzetisége volt, s 
amelyben az uralkodó katolikus vallás
sal együtt nyolcféle egyház ragaszkodott 
a marfafeltett jogaihoz.

K étféle német birodalom volt már 
akkor is. Egyik az északnyugati a nagy 
Németország, mely irodalmi, tudomá
nyos társadalmi és gazdasági tekintet
ben évtizedről-évtizedre erőteljesebbé és 
egységesebbé vált, hogy aztán az összes 
kifejlett erők eredő erejeként létre 
hozza majdan az államilag is egységes 
Németországot. Másik volt a délkeleti 
Németország: Oesterreich, amely csak 
államilag volt egységes, ez is csak úgy. 
ahogy minden egyéb tekintetben azon 

' bán — Magyarországot kivéve — való
ságos konghomeátum, torzszülött vo't. 
Ennek csupán hadserege, rendőrsége, 
szóval bécsi centrális hatalma volt ne
met, mely azonban a birodalom többi 
népe előtt közutálatnak örvendett.

Érthető volt tehát, hogy e két biroda
lom közül a nagyobb erőt már akkor a 
protestáns jellegű Németország és en- 
nek élén is Poroszország képviselte. Ép
pen ezért ez igyekezett Ausztria szabad- 
kőmíves páholyára, német jellegű állami 
intézményeire: diplomáciájára, hadsere
gére, rendőrségére, sőt arisztokráciájára 
és végül még kereskedelmére és púi - 
ügyi poétikájára is befolyást gyakoro' h

(Folytatjuk.)
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ELETUNK VEZEREI
Rovatvezető: Dr. Munkácsi Ödön.

A „Nemzet" fenti cím alatt elkezdi csonka 
országunk közgazdasági élete nagyjainak, ve. 
zetöinek ismertetését és megörökíti minden em
lítésre érdemes tényezőjét.

A „Nemzet" ebben a rovatában zászlója 
köré gyűjti a magyar nép értékes erőit. Célun!*: 
az. hogy bemutassuk olvasóinknak a magyar 
közgazdasági élet komoly munkásait, közgazda- 
sági életünk értékes erőit, akiknek munkálko

dása a nagy magyar feltámadást hirdeti. Az e l. 
tiprolt, megcsonkított országnak erős, komoly 
munkásokra van szüksége; hiába őrzik szuro
nyok millióival és ágyúk ezreivel a t'ianoni ha
tárt. a magyar közgazdasági élet vezetői a hol
napot építik fel és csüggcdést félre téve úttörő 
munkásaivá váltak a magyarság újjászületé
sének.

Ezer sebből vérzik az ország; várjuk a

megváltást és áhítattal lessük azoknak munkás
ságát, akik közgazdaságunk romjai felett felépí
tik a régi Nagy-Magyarországot. Érezzék át a 
vezetők dicső hivatásukat és segítsék elő ma
gasztos történelmi hivatottságukkal az Uj-Nagy- 
magyarország eljövetelét.

Rendületlenül hisszük, hogy munkásságuk 
eredményeként mielőbb eljön a nagy feltáma
dás,

- » i 8 í O - t = ^ -------

A Gazdák Biztositó Szövetkezetének vezérei
Fennállásának 25 éves jubieumához érke

zett el a Gazdák Biztosító Szövetkezete. A 25 
éves határkőnél visszapillantva a múltba, a Szö
vetkezet gazdasági vezérei büszkén állapíthatják 
meg, hogy a Szövetkezet a váltakozó viszonyok 
niellett is változatlanul kitartott a cél mellett, 
amelyet alapítói 25 év előtt kitűztek: biztosítási 
védelmet nyújtani a magyar társadalomnak, kü
lönösen a magyar gazdatársadalomnak, minden 
nyerészkedési cél kizárásával az önsegélyezc-s 
alapján. Az ország kétharmadának elvesztése, a 
háborút követő gazdasági krízis és pénzünk éve
kig tartó elértéklelenedési folyamata, emberíe- 
lelli nehéz feladatok elé állította a Szövetkeze
tei. És hálás lehet a gazdalársadalom, hogy 
ezekben a rendkívüli időkben oly emberek ira 
nyitották és vezették a Szövetkezetét, akik 
szaktudásukkal és csüggedést nem ismerő lelke
sedéssel fáradtak és dolgozlak és akiknek kö
szönhető az, hogy a Szövetkezel erőben meggy»- 
rapodva ért el fennállásának 25, évéhez.

GR. ZELENSKI RÓBERT, 
b. t. t. főrediházi tag, elnök.

A Szövetkezel születésénél már ott állott u 
magyar gazdatársadalom kiválósága gróf Ze
lenski Róbert b. t. t. főrendiházi tag.

Gróf Zelenski Róbert azok közé a magyar 
mágnások közé tartozik, akik hivatásukat abban 
látják, hogy értékes és hasznos tevékenységüket 
a magyar haza javára érvényesítsék. Sok éve* 
keresztül külföldön folytatott tanulmányokat, 
különösen az agrárviszonyokat tanulmányozta 
és midőn hazaérkezett, nem hozta magával a 
külföldön járt világfi lenézését és lekicsinylé
sét mindazzal szemben, ami magyar, hanem el
tökélt szándéka volt, hogy külföldi tapasztala
tait Magyarország javára hasznosítsa. Jólludta, 
hogy Magyarország méltó helyet foglalhat h 
nagy európai civilizációban akkor, ha felha
gyunk a patópáloskodással, érezte, hogy Ma
gyarország ezeréves múltjával értékes tényezője  
lehet a kultúrának, csak dolgozni kell, csak fej
leszteni kell intézményeit.

G róf Zelenski Róbert tehetségével és szak
tudásával csakhamar a magyar agrármozgalom 
leglelkesebb vezetője lett, alelnöke az Omgének 
és megalapítása óta elnöke a G azdák Biztosító 
Szövetkezetének. Lelkes harcos mindenütt, ahol 
igazságos érdekekért küzdeni kell, de egyszerű  
puritán polgár  ott, ahol érdemeket jutalmaznak. 
Jelen van mindenütt, ahol a magyar agrármoz
galomnak szolgálatokat tehet. Szakirodal
munkban is méltó helyet foglal el és nagy con- 
cepciójú cikkeit ott is örömmel fogadják, ahol 
egyébként nem mindenben értenek együtt ag
rárpolitikájával.

A szövetkezet fellendítése körül méltó se
gítőtársat talált az elnök Láng Jó z s e f  vezéi- 
igazgató személyében. Az ő igazgatása és ve
zetése alatt jut el a szövetkezel 25 éves fenn
állásához. Láng Jó z s e f  az osztrák állam biztost, 
tási felügyeleti hivataltól igazgatói minőség
ben jött át a szövetkezethez és itt a magyar gaz
datársadalom érdekében oly érdemdús munkál
kodást fejtett ki, hogy érdemeit a legfelsőbb 
helyen is elismerésben részesítették. Láng J ó 
zsef az elsők közé tartozott azok között, ak iket  
Magyarország korm ányzója a gazdasági fő ta

nácsosi cím mel tü n te te ttf ki. Szaktudása, puri
tán jelleme és igaz magyar gondolkozása so« 
lelkes hívet szerzett részére és mikor a szö
vetkezet múlt év december 11-én házi jubileum 
keretében ünnepelte fennállásának 15 éves jubi
leumát, az ünneplők hálája és elismerése első
sorban Láng József felé fordult. De a puri
tán „vezér‘‘ igyekezett elhárítani magától min
den ünneplést, A vezérigazgatói címet csupán 
úgy értelmezi, hogy az első tisztviselőnek min
denek előtt munkában  kell elsőnek lennie. 
Megbecsüli munkatársait és atyai gondoskodás
sal viseltetik tisztviselői iránt. Láng József 
vezérigazgató kezdeményezésére új alapra fek
tették a tsztviselök nyugdíj egyesületét, hogy 
ezáltal a munkában becsülettel megöregedett 
tisztviselőknek öregségükre gondnélküli megél
hetést biztosítson.

A G azdák Biztositó S zöv etk ez e te ' valóban  
büszke lehet vezetőire!

LÁNG JÓZSEF,
gazdasági főtanácsos, vezérigazgató.
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Fiirst Sándor nyug. min. tanácsos az „Oceán“ konzervgyár igazgatója
Fiirst Sándor, miután a gépészmérnöki ok

levelet megszerezte, állami szolgálatba lépett 
és pályáját a kereskedelmi minisztériumban, 
mint tanárjelölt, majd ipariskolai tanár kezdte 
meg, majd hosszú hónapokra terjedő külföldi 
tanulmányai után a keresk. minisztérium meg
bízta, hogy az igazságügyi minisztérium mo
dern alapokra fektetendő javító-intézeteiben az 
ipari oktatást megszervezze. Megbízatása alap
ján megépítette és megszervezte a kassai ja
vító-intézet iparosiskoláit.

Ezen intézel 1905-ben a VII. nemzetközi 
bíintetöügyi kongresszuson lett bemutatva a 
külföldnek s szervezetével és készítményeivel 
óiiási feltűnést és osztatlan elismerést aratott.

Később Nagy Virgil műegyetemi tanárral 
együtt, megbízást kapott az aszódi javító-intézet 
ipariskolájának megszervezésére is, mely meg
bízatásának eleget téve, olt a mezőgazdasági 
iparok közül a kocsigyártást szervezte meg, 
mely később autó-, majd a háború alatt repiilő- 
gépgyártássá fejlődött.

FÜRST SÁNDOR nyug. min. tanácsos a*. 
„Óceán" kanzervgyár igazgatója.

Mint a kassai javító-intézet műszaki, ké
sőbb nevelésügyi igazgatója is, 1904-ben kir. 
mérnök, 1906-ban kir. főmérnök, 1909-ben kir. 
műszaki tanácsos, 1916-ban műszaki főtanácsos 
és 1918-ban miniszteri tanácsos lett.

Kassán alelnöke volt a Felsőmagyarországt 
Mérnökegyesületnek, a háború alatt pedig a ja
vító-intézetben működött hadikórház adminisz
tratív s rokkant-iskola műszaki igazgatója lesz.

Állami szolgálata alatt számtalan minisz
teri elismerésben  és több királyi kitüntetésbe,: 
részesült.

1919. augusztus k-zepétől 1921 május ha
vában saját kérelmére 'örtént nyugdíjaztatásig 
az igazságügyi - • rium gazdasági főosztá
lyában tel jesí t ett /.olgálatot, mint az ipar? 
ügyek előadója.

Nyugdi iaz tatása után az „Óceán" magyar 
konzervgyái ‘.:s kereskedelmi r.-t. igazgatója, 
majd kés sb ügyvezető igazgatója lett s ezen

gyárat a nemzetközi vonatkozásban is elismert 
cs számottevő tényezővé fejlesztette.

A konzervgyár budapesti telepein a legkü
lönbözőbb halmarinádokat és halcsemegékoi, 
valamint az elismert „Ambrosia" mustárt gyárt
ja, míg a dunakeszi-i telep, melynél moderneb
bül berendezett konzervgyár az egész kontinen
sen nincsen, a gyümölcs- és főzelék, valamint 
a hús- és páslétoinkonzervek minden fajtáját 
gyártja.

Az „Óceán” befőttek, jamek, spárga- és 
zöldborsókészítmények nemcsak a magyar piá- 
col hódították meg, hanem az egész világon 
ismertek. Külön specialitása a gyárnak a pa
radicsompüréé s a félkész-gyártmányok és tu

lajdonképpen ezekkel is vezette be magát •• 
világpiacokon.

A gyár a folyó kampányban is igen nagy 
mennyiségeket exportál Ausztriába, Németor
szágba, Hollandiába, a skandináv államokba, 
valamint Lengyelországba, Romániába, sőt 
újabban Amerikába is.

Fiirst Sándor valóban nagy érdem eket szer
zett a magyar konservipar fejlesztése körül. 
Azok közé a vezetők közé tartozik, akik távoí 
a nagy tülekedésektől csendben, kitartóan dol
goznak és munkássága valóban megérdemli, 
hogy gazdasági életünk vezetői között neve: 
megörökítsük.

Egy magyar hegedűművész sikeres olaszországi
körútjáról

Bátorság, kitartás és nyugodtság, azok .t 
tulajdonságok, amelyekkel — a tudáson kívül 
— egy fiatal kezdő hegedűművésznek rendelkez
nie kell, aki Itáliában szerencsét akar próbálni. 
Egyik országban sem oly forró a talaj számár*, 
mint ott. Hisz számolnia kell azzal, hogy nem
csak az olaszok kényes igényeit kell kielégí
tenie, hanem azzal is, hogy szembe találja ma
gát Vecsey Ferenccel, — aki az olaszok dédel
getett kedvence, — Koncz Ján ossa l, Szigeti F e
renccel és Zathureczky Edével, akik már mind
annyian beérkezett, elismert nagy művészek 
így tehát nehéz feladat várt Kernács Pálra, 
amikor elhatározta, hogy egy olasz túrát ren
deltet magának. A kezdet már igen szerencsés
nek bizonyult. Körútját, amelynek első állo
mása a főváros volt, igen kedvező körülmények 
között iniciálhatta, amennyiben debütjét Piran- 
dcllo híres Teatro L'Arte-jában csinálhatta és h 
Szent Atya a trónteremben külön kihallgatáson, 
fogadta. A fiatal művész nemcsak a közönségre, 
de a sajtóra is a legjobb hatást tette, amit a ki
tűnő kritikák is bizonyítanak.

A következő állomás Nápoly volt. Hangver
senyét a közismert R eál Politeam a d a c o sá b a n  
rendezték, ahol az összes nagy művészek, akik 
Napoliban szerepeltek, játszottak. Ezen fellépe
se annál említésreméltóbb, amennyiben — Ku- 
bt Ükét kivéve, — semelyik más művésznél első 
hangversenye alkalmával ily nagy bevételt ér
tek el. Ott is nagy sikere volt. A „Giornale Ro
ma'* hangsúlyozza tökéletes technikai készült
ségét, az abszolút biztos vonókezelést és a vir
tuozitás kimagasló kvalitásait és Kernácsot pöz- 
nélküli alapos tudású hegedűsnek jellemzi, 
akit a közönség tüzes, kitartó tapsai több rá
adásra kényszerítettek.

Nápolyból Kernács Bolognába ment, amely 
mint Olaszország legmuzsikálisabb városa is
meretes. Itt él Olaszország egyik legképzettebb 
és legféltettebb kritikusa Paglia tanár, aki * 
„Resio dél Carlino“ egyike a legolvasottabb ú j
ságoknak zenereferense, egyúttal a híres „Luco 
m usicale könyvtárnoka is. Az életben nagyon

KERNÁCS PÁL
kedves ember, mint kritikus azonban igen szi
gorú. Kernács dacára a fiatal művészeknek oly 
fontos benső nyugalommal megáldva, amely Ól 
eddig soh* sem hagyta el, az említett körülmc 
nyék miatt, ottani első fellépése alkalmávat 
érthetőleg keveset emortionálva volt. De azéi! 
mégis éppúgy játszott, mint mikor Paglia a kö 
vetkezőket írta. „Stílusos és virtuóz-műsort ál 
lítolt össze, melynek minden számával élén 
tapsokat és azt érte el, hogy a közönség több 
„Bis‘‘-t kívánjon. Ez a művész érti G-hurj; 
biztos tömörséggel és lágysággal megszólaltat'

Kernács sikereit városról-városra öregb 
tette, mindenütt elismerést szerezve a magy ■ 
művészeknek. Folignoban a két legelőkelőbb 
club külön hangversenyeket rendezeti vele 
melyekre csakis a legkiválóbb művészeknek k 
járó honorárium mellett lett szerződtetve.

Minden városban, ahol játszott, várják vi; 
szalérését a következő saisonra, amikor Ke* 
nács újabb turnéja Franciaországra, Spany* 
országra és Angliára is fog kiterjedni.
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Látogatás Dr. Németh Béla
korm ányfőtanácsosnál

A H á z tu la jd o n o s o k  O rs z á g o s  S z ö v e ts é g é n e k  e l n ö k e  n y ila tk o zik  a la k ó k ró l .  — Az é p i t k e z é s  n e m
állam i fe la d a t .

A lakások és lakbéreknek a közel
jövőben várható felszabadítása élénk 
szóbeszéd tárgyát képezi manap
ság. Érdekesnek tartottuk ez alka
lomból, hogy látogatást tegyünk a 
Háztulajdonosok Országos Szövet
ségénél és a szövetség elnökét 
megszólaltassuk ebben a valóban 
közérdekű kérdésben.

Aki közelebbről ismeri dr. Né
meth Béla közgazdasági tevékeny
ségét, nehéz feladattal számol ak
kor, amikor őt megszólaltatni kí
vánja. Egész élete a pihenést nem 
ismerő örökös munka, az állandó 
munkálkodás embere. Amikor a 
csendes budai Naphegy uccában 
megkíséreljük a találkozást dr. Né
meth Bélával, előreszámítunk arra, 
hogy a várakozás alatt nem szabad 
türelmetlenül az óránkat nézni. És 
valóban olyan forgalmat találunk 
az előszobában, amely mindamellett 
csak halvány képét adja annak a 
lázas lüktető tevékenységnek, 
amelynek középpontjában Németh 
Béla személye áll. Emberek jön
nek, emberek mennek, becsukódik a 
zöld posztóval bevont dolgozó szo
ba, majd újra kinyitódik, hogy be
lépjen Németh Béla szobájába az 
a boldog halandó, aki sorrendben 
következik.

Amikor egy pillanatra kijön az 
elnök szobájából, kedvesen üdvözli 
a várakozókat mintegy új erőt 
öntve beléjük, talán éppen azzal 
akarja biztatni őket, hogy a vára
kozás nem tart már sokáig. És dr. 
Németh Béla valóban a legna
gyobb szeretetreméltósággal áll 
mindenki rendelkezésére. Klem 
érezteti senkivel a nagyon elfog
lalt ember türelmetlenségét és ide
gességét.

Végre reámkerül a sor. Kedves 
szeretetreméltósággal, nyújtja ke
zét. Helyet foglalok szemben Né
meth Bélával és mialatt épph
ogy sürgős telefonbeszélgetéssel! 
van elfoglalva, van időm arra, 
hogy jól szemügyre vegyem a Ház- 
tulajdonosok Országos Szövetségé
nek elnökét. És önkéntelenül elmoso
lyodom. Eszembe jut, hogy a la
kók milyen félelmetes mumusnak, 
milyen jégszívü embernek tartják 
a Háztulajdonosok Szövetségének 
elnökét, aki valójában a  megteste
sült előzékenység és kedvesség . A 
telefonálásnak vége és én rögtön 
rátértem jövetelem céljámak el
mondásába.

— Méltóságos Uram volna szí
ves nyilatkozni arról, hogy milyen 
érzése lehet akkor, amidőn a Ház
tulajdonosok Országos Szövetsége 
a lakók ügyében határoz? A lakók 
t. i. a háziurakkal szemben két
ségtelen többséget alkotnak cs bi
zonyára Méltóságod is tudja, hogy 
néha mily érzést szül a lakók kö
rében a háztulajdonosok állásfog
lalása.

Németh Béla mosolyog kérdése
men. Látszik rajta, hogy átérzi hi
vatásának súlyát és mosolyából nz 
is kiderül, hogy a kérdés nem érin

ti kellemetlenül. A választ rögtön 
meg is adja:

— Úgy érzem, hogy mint a Ház
tulajdonosok Országos Szövetss-* 
gének elnöke mindenkor méltányos 
és igazságos voltam a lakókkal 
szemben is. Ebből nem kívánok 
magamnak érdemeket szerezni, 
mert úgy érzem, hogy csak kö te 
lességemet teljostiettem.

— A nagy gazdasági konjunk
túra idejében, amikor a pénz elér
téktelenedése folytán új kon
junkturális vagyonok születtek és 
szinte egyik óráról a másikra ha
talmas kereseti lehetőségek nyíl
tak, a házbérfizetés kérdése nem 
volt probléma. A kereseti lehető
ségek annyira általánosak voltak, 
hogy — talán kivétel nélkül min
denkinél — nem csupán az ese
dékes házbér megfizetése gondot

nem képezett, hanem nagyon so
kan még több évi házbérüket is 
játszva és könnyedén tudták vol
na kifizetni. Nem csodálom, hogy 
a lakók, akik a korlátozó rendel
kezés miatt ily kivételesen elő
nyős helyzetbe kerültek, ezt az 
állapotot továbbra is szívesen sze
retnék fenntartani. De bizonyára 
a lakók is belátják, 'hogy a nor
mális gazdasági életre való áttérés 
ezt az állapotot is meg kell, hogy 
szüntesse, mert a régi helyzet sem 
igazságos, sem méltányos nem 
volt és nem felelt meg sem az ál
talános gazdasági helyzetnek, sem 
a lakók teherbírási képességének.

— Nekünk a normális állapoto
kat rendbe kell hozni a gazdasági 
élet minden terén. Ha ez az egy
oldalú korlátozás a házvagyon te
rén fennmaradna, az a gazdasági 
élet állandó betegségét jelentene. 
Kapitalisztikus vagyonrendszer 
mellett az egyenlő elbánás elvét 
kell alkalm azni minden vagyon- 
kategóriára, különben a bajok igen 
könnyen átterjednek más térre Is 
és ilyen egyenlőtlen és igazságta
lon elbánás társadalmilag is veszé
lyes különösen nálunk, ahol a

— Im p ress ió k .
kommunizmus óta még mindig 
akadnak olyanok, akik nem saját 
munkájukból), hanem a máséból 
akarnak megélni.

- Nálunk a lakásügy megoldá
sa sokkal nehezebb, mint más ál
lamokban, azért, mert míg a küi- 
íöldi államokban, ha a felmondás 
és bérmegállapítás tekintetében 
voltak is korlátozások, a kormá
nyok és a városok vezetői gondo
san ügyellek arra, hogy a házakat 
legalább jókarban megtartsák és 
a bérkorlátozás mellett kötelezték 
a lakókat a házak és lakások kar
bantartási költségeinek megfizeté
sére. Nálunk ez nem történt meg, 
miáltal ez a nagy és fontos nemzeti 
vagyon, a konzervatív városi pol
gárság vagyona részben elpusztult, 
részben pusztulóban van. Az uj

tatarozásról szóló törvény ezt a 
célt csak kis részben érte el, de 
mindenesetre a házvagyonból meg
menti azt, ami még menthető, ami 
azonban az épületekből elpusztult, 
azt többé helyreállítani nem lehet.

Még az új házak építésénél is 
sokkal fontosabb a meglévő házak 
megmentése. A házak egyrészét 
már megmenteni nem lehet és így 
az építőiparnak feladata, hogy 
azok helyébe új házak épüljenek. 
Szükséges tehát e célból a korlá
tozások mielőbbi megszüntetése, 
mert amíg az ép itkezés nem tesz 
rentábilis, addig senki más részé
re hajlékot építeni nem fog. Az 
építkezés pedig nem állam i fe l
adat. Az államnak ezekben a rend
kívüli időkben az a feladata lehet, 
hogy a felszabadítás érdekében 
tartalék-lakásokat építsen, hogy a 
felszabadítás zökkenés nélkül k e 
resztülvihető legyen. Az átmenet
ben a legfontosabb, hogy a bérni- 
vót mielőbb emeljük. Erre azonban 
sajnos gondolni sem lehet akkor, ha 
a korlátozások megszüntetése után 
az aranyparitáson felül olyan üz
let- és lakbérek alakulnának ki, 
melyek z új építkezés költségeinek

és az általános drágulásnak meg
felelnének. Ezért nem kel félni a 
felszabadítástól.

Az üzlethelyiségek terén márts 
látjuk, hogy azáltal, hogy az Üz
letbérek az aranyparításos bér 
50%-ig emelkedtek, azok, akik a 
konjunktúrák idején anyagi és er
kölcsi feltételek hijján önállósítot
ták magukat, kénytelenek voltak 
üzleteiket megszüntetni és mint 
önállóságra nem termett egyének, 
ismét alkalmazásba menni. Ezek az 
üzletbérek emelkedése folytán fel
adták helyiségeiket, miáltal az 
egész városban, a város minden 
uccájában üzlet-, iroda- és raktár- 
helyiségek felszabadultak és így a 
lapok hirdetéseinek t anusága sze
rint a lelépési díjak az üzlethelyi
ségekre nézve csaknem teljeséggel 
megszűntek.

— így lesz a lakásoknál is.
A lakásokba a kommunizmus 

idején sok oda nem való egyén 
került, akiknek békeidejében soha 
sem volt önálló lakásuk; ezeknek 
jórészét máig sem lehet lakásuk
ból kitelepíteni. Ezt leginkább uz 
új házasulok érzik meg, akik 
emiatt nem találnak megfelelő la
kást. A lakásínség tehát subjek- 
tive nagyobb, mint objektíve. c-z 
következik Thiering Gusztáv sta
tisztikai évkönyvének adataiból), 
mely szernt a lakosság száma *  
háború óta alig növekedett, a lak- 
síirüség pedig apadt.

Mi a véleménye Méltóságodnak 
az új építkezésekről?

— Építkezni mindig kell, meri a 
házaknak épp úgy, mint az em»c- 
reknek van élettartamuk. És * 
pusztuló házak helyébe mindig 
újakat kell építeni. Mivel pedig 
nálunk kb. 10 év óta nagyobb 
mérvű építkezés nem yolt, az 
évenként szükséges tata^ozási mun
kálatok pedig elmaradtak, az épí
tőipar ólriási lendületnek fog In
dulni és a munkanélküliség az 
építőiparban teljesen megszűnik 
abban a pillanatban, amikor a 
házvagyont korlátozó intézkedések 
meg fognak szűnni. De épp i*'*f 
szükséges, hogy a házakat terhelő 
óriási adókat és egyéb közterheket 
leszállítsák, mert sehol a világon 
a városi ingatlanvagyon ennyrre 
megterhelve nincs, mint minálunk 
és a pénzügyminiszter úr is k ije 
lentette, hogy legsürgősebb felada
tának tartja, a házadó mielőbbi le
szállítását.

A korlátozások megszünteté
se a kereskedelemnek és iparnak is 
érdeke; a hitelkrizis nem is lett 
volna olyan nagy, ha a házvagyon- 
ra megfelelő kölcsönt lehetett 
volna kapni, amikor ez a hitel 
úgyis a kereskedelem és ipar csa
tornáiba folyik vissza.

Általában csakis a komoly 
munka mentheti meg az országot. 
Ezért úgy a kormánynak, mint 
valamennyi gazdasági tényezőnek 
legfőbb törekvése kell, hogy le
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gyen új munkaalkalmak megterem
tése. A drágaság ellen való küz
delem mindaddig meddő marad, 
amíg a gazdasági életet minden 
béklyótól teljesen fel nem szaba
dítják. Az építő ipar lábraálllítása 
a közvagyon korlátozásainak meg
szüntetése nélkül el sem képzel
hető. Az építő ipar összes ágainak 
állandó munkája megszünteti a 
munkaihiányt, növeli a fogyasztást, 
a fogyasztás növekedése pedig ol
csóbbá teszi az ipar termékeit és 
a kereskedelem áruit, miáltal a 
drágaság automatikusan megszűnik.

Érdekesnek tartottam megkér
dezni dr. Németh Bélát aziránt, 
vájjon remélhelö-e, hogy a korlá
tozások megszűnése után a háztu
lajdonos és lakók közötti barátsá
gos viszony újból feltámadjon.

— Társadalmilag is fontosnak és 
szükségesnek tartom, hogy úgy a

fővárosban, mint a vidéken a ház
tulajdonos és lakók  közötti b ék e
beli megértés helyreálljon, mert a 
házfentartás és az egészségügyi 
követelmények * szemelött tartása 
nemcsak a háztulajdonos feladata, 
hanem elsőrangú érdeke minden 
lakónak is.

Uj telefoncsöngetés. Mi alatt dr. 
Németh Béla a telefonon beszél, 
alkalmam van elgondolkozni a fen
tieken és úgy érzem, hogy bár a 
sors kifürkészhetetlen akarata 
csak lakónak teremtett, nem sok 
ellenvetést tudnék találni dr. Né
meth Béla nyilatkozatára.

Mialatt dr. Németh Béla már a 
kahátját veszi és szívélyesen menti 
magát, hogy halaszthatatlanul fon
tos ügyben távoznia kell, még arra 
kértem, hogy mint a Magyaror
szági Konzervgyárosok Országos 
Egyesületének elnöke tájékoztasson

néhány szóval ennek a gyönyörűen 
fejlődő iparnak a helyzetéről.

_ A sajtó munkásait mindig
különösen becsültem és így még 
néhány percig készséggel rendel
kezésére állok.

— A háború előtt modern érie
lemben vett konzervipar nem vall 
Magyarországon. A kereskedések 
kirakatai telve voltak külföldi, fő
leg angol, amerikai, svájci, hoi- 
land és osztrák konzerygyártnr-- 
nyokkal. A konzervipar azóta mo
dern értelemben kifejlődött és rna 
egyik legfontosabb mezőgazdasági 
iparunk, ami jórészben gróf Tisza 
Istvánnak köszönhető, mert ő voít 
az, aki a háború idején kieszkö
zölte, hogy a közös hadügyminisz
térium a hadiszállításoknál a ma
gyar konzervgyárakat paritásos eí- 
bánásban részesítse. A konzerv
gyárak a szövetség előrelátásából

még a háború alatt gondoskodtak a 
legmodernebb felszerelésekről úgy, 
hogy mikor a háború befejeződött, 
a mennyiségi gyártásból mindjárt 
áttérhettek a minőségi gyártásra.

A konzervgyárak folyton fejlődő 
exportja meg fogja javítani keres
kedelmi mérlegünket. Itthon pedii 
emelni kell a belső fogyasztást kü
lönösen azáltal, hogy a tömegcik
kek árait a minimumra szállítjuk 
és ezáltal a konzervgyártmányokat
népszerűsítjük.

iMagam is éreztem már, hogy túl 
sokáig vettem igénybe dr. Németh 
Béla türelmét. Távozásomkor még 
arra kért az elnök úr, hogy az ö 
szerepéről lehetőleg minél keve
sebbet írjak. Ezt a kérését igyek
szem lehetőleg teljesíteni is.

Dr. Németh B éla szem élyéről en
né/ kevesebbet val.ban nem is Ír
hattam volna.

Dr, Munkácsy Ödön.

Kötelesség Centennáriumok
Valaki erélyesen mondta ezt a 

szót. Kicsattant a beszédjéből 
nyersen, mint egy ostorcserdülés, 
azután csend lett. Az a pár pilla
natig tartó, félelmes csend, amely 
alatt mintha megállnának a lélek- 
zetek és szünetet tartana az érve
rés. Odanéztem. Két ember állott 
egymással szemközt. Egyik magas, 
kék szemű, hűvös arcú. Haja ren
desen simult homlokához, tekintete 
jeges józansággal csapott a másik
ra, aki összeesve, némán gyüröget- 
te kalapját elölte.

Sápadt arcát keresztül-kasul 
árkolták az árnyékok. Rendetlen 
volt. Nyakkendőjétől egészen a ci
pője talpáig minden lazán állott 
rajta, fityegett, lógott, ráncosán 
gyürődött, mintha hirtelenében vas
villával hányták volna rá a ruhada
rabokat. Ez az ember öt perc alatt 
öltözött fel. Másfélhét óta nem bo
rotválkozott, körmei csipkések, lát
szik, hogy tompa késsel, talán út
közben faragcsálta le őket.

Szemében félelem és megalázko
dás látszott, ahogy rátapadt az 
órára, melyet elibetartott a kérlel
hetetlen kéz.

Félórát késett. És megtudtam a 
rázúduló szemrehányásokból, hogy 
ez így megy nap nap után, egy hó
napja, egy féléve, egy éve; mióta 
csak él. A hivatalfőnök hangja 
egyre erősebb lett, a kicsi ember 
egyre alázatosabban húzódott még 
kisebbre.

Elfordultam. Valahogy fájl a 
megalázása, fájt az a pár csossza- 
nó lépés, ahogy asztalához botor
kált és szorosra csukott szájjal le
ült munkához kezdeni.

A kötelesség renitens rabszolgája 
szegény, aki most beledugta fejét a 
járomba és estig húzza vonja \\z 
igát. Este majd feláll, asztallábhoz 
veri a tintástollat és, girbe-gurba 
lépteivel nekiindul a fényben úszó 
kávéháznak. Beletemetkezik az in
gyen cigánymuzsikába, megrészeg
szik a mások pezsgőző, kurjantós 
mámorától és hajnal felé kótyagos 
fejjel veti le magát az ágyra. Hol
nap újra elkésik. Holnapután szin

tén. És egész életén keresztül kí
nozni fogja az az egy két félóra, 
melyet ellop a munkától.

Az uccára érve, egyszerre min
den arcon valami ijedt kifejezést 
vettem észre. Persze, hisz ezek most 
mennek hivatalba, üzletbe, műhe
lyekbe. A reggeli álmukat már el
felejtették, gyors a léptük, kedvet
len a tekintetük. Ezek is késtek. A 
kötelesség pontos katonája már 
mind a helyén ül, dolgozik és sze
mében a lélek fensőbséges, hideg 
harmóniája van, amint végigméri a 
későnjövőt.

— Kötelesség! - hallom a tanító 
szigorú hangján és látom a bámész, 
ijedt gyerekszemet, mely felékö
nyörög a sarokból. — Kötelesség!
— süvölt elő a bolt mélyéből és a 
kis masamódleány reszkető kezek
kel zárja be maga mögött az ajtót.
— Kötelesség! — hallja az elkésett 
segéd, a munkában megállót kéz, a 
homlokát törülgetö gyári munkás, 
gyermek, felnőtt, minden ember, 
aki függ valakitől. Ez a szó a fejük 
fölött lebeg és kérlelhetelenül rájuk 
csap, amint elfelejtkeznek maguk
ról.

Vannak, akik gyűlölik, vannak, 
akik megszokják és vannak, akik 
önkényesen nekiajándékozzák éle
tüket. És milyen jó ezekhez. Meg
szelídül, parancsszava halkabbá 
válik, két karjával baldachínt tart 
felettük, amely alatt emelt fővel 
járnak. Ezek nem tudják, hogy mi 
az álmatlanság, mi a gond, mi a 
tétovázás. Reggel fürgén ugranak 
ki ágyaikból, nekivetik magukat a 
testi vagy szellemi munkának, jó
tékonykodásnak, esteleg terhes tár
sadalmi szereplésnek és estére nyu
godt lelkiismerettel hunyják be 
szemüket. És míg a többiek, a ha
nyagok és mámorosak az éjszaka 
csodáit lesik, ök szelíden fekszenek 
és babérkoszorúról álmodnak, 
melynek levelei szürkék ugyan, de 
a kötelesség biztos, józan mozdu
lattal koronázza meg vele fejüket.

Huszthy Jolán.

A trianoni évek gyászos sötétsé
gét a magyar kultúrfölénynek, a 
diadalmas magyar Géniusz dicső
ségének fénye ragyogja át. A múlt 
század első évtizedének zsenitermő 
szakasza csodálatos termékenység
gel ontotta a nagyobbnál-nagyobb 
szellemóriásokat. Két év előtt ün
nepeltük a két leghatalmasabb 
lángelmének, a magyar líra és ma
gyar dráma fejedelmeinek Petőfi
nek és Madáchnak centennáriumát. 
Az idei év a nagy mesemondó1 ki
rály dicsőséges, hódoló ünneplésé
nek sorozata volt. — Még alig 
ocsúdtunk fel az ünnepi mámorból 
— már is újabb jelesek emlékeze
tének kell kegyeletes áldozatunkat 
bemutatnunk.

A magyar tudomány két kima
gasló vezér egyénisége: Kozma 
Sándor és Salamon Ferenc ezelőtt 
száz esztendővel láttak napvilágot 
magyar kultúránk büszkeségére.

Kozma Sándor kiváló készültsé- 
gü jogtudós és főügyész volt. — El
ső azok közül, akinek áldásos 
munkássága, fenkölt szelleme elé- 
vülhetelen nyomokat hagyott az 
igazságszolgáltatásunk szervezetére. 
Hagyományokon járó és mégis mo
dern jogász, aki a haladó Nyugat 
judikaturáját befogadja és magyar 
szellemben improvizálja. Nagy kon
cepciójú, európai stílű vezér elme 
cs pedagógus. Tisztult világnézetű, 
intakt jellem. Organizálja a ma
gyar ügyészi kart és szugjtesztiv 
egyéniségének igézete alatt tartja. 
A modern bíráskodás a vádható
ságok szerepének kiépítése, a bí
rói és ügyészi kar nimbuszának 
megteremtése körül hervadhatatlan 
érdemei vannak. Méltó reá, hogy 
elismerésünk, emlékezésünk koszo
rúját sírjára helyezzük.

Salamon Ferenc halhatatlan em
lékét nagyszabású történelmi mun
kái őrzik. A legtárgyilagosabb, leg
pontosabb, leglelkiismeretesebb, 
leglogikusabb historikusaink egyi
ke. Józan ésszel, megdönthetetlen 
kútfők alapján dolgozik. Egész lei
kével a múltba él. Sem fantázia,

sem szenzibilitás, sem elfogultság 
nem befolyásolja. Szigorúan meg
vizsgált adatait nyugodt ítélőké
pességgel, hűvös objektivitással ve
szi bonckés alá.

Letűnt korok lelkének, hangula
tának visszaadásában egyedülálló. 
Megjelenítő ereje, jellemrajzolása 
páratlan. Ehhez járul még zamatos 
magyaros, élvezetes stílusa, vala
mint vonzó, élénk, lebilincselő .elő
adás módja. Főmüvei közül: ,,Ma
gyarország a török hódítás korá- 
ban‘‘, „Az első Zrínyiek".,. Az Ár
pádok hadiszervezetéröl" s a befe
jezetlen „Budapest történet‘‘-éröl 
szóló munkák a magyar történelem 
írásnak mindenkor értékes és érde
kes kutforrásai maradnak.

Nem szabad elfeledkeznünk a ra
gyogó, vakító üstökösök mellett a 
magyar firmamentum kisebb, sze
rényebb lobogásu csillagjairól sem. 
Száz évvel ezelőtt született Gre- 
guss Ágost, a jeles magyar esztéta, 
Hegel méltó követője és tanítvá
nya, ki a „Rendszeres széptan" a 
balladáról, Schakespeare pályájáról, 
Arany balladáiról írott müveivel 
tette nevét örökre emlékezetessé.

Ugyancsak száz éves Lévay Jó 
zsef, a palriarcha kort ért Arany 
tanítvány is. Nemes profilú, mélyen 
érző, költői lélek, ki szép, szárnya
ló gondolatait csiszolt műgonddal, 
ékes formában, magyaros, zengő 
nyelven tudja kifejezni. Hangja 
mindenkor komoly, megejtő, mély
ről jövő, ünnepélyes, mint az or
gonabugás. „Mikes" „Szüreten', 
igazi, nagy versek.

A sok centennárium; szellemi 
életünk világitó fáklyáinak szüle
tési évfordulóin való lelkes ünne
pek a trianóni magyarság törhetet
len életerejének és életjogosullsá- 
gának újabb bizonyítékai.
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Első közlemény

Alkonyodik-e, vagy hajnalodik?

„Egy újabb szellem kezd felküzdeni, 
Egy új irány tör át a lelkeken  1

Vörösmarthy

Ezelőtt hét esztendővel egy könyv indult el világhódító 
útjára, hogy ijesztő jóslatát belekiáltsa az emberfölötti 
szenvedésektől marcangolt és százféle kétséggel vívódó 
Európa leikébe.

„El fogsz pusztulni!" — így szólt a jóslat. — „Kelet 
sorsára jutsz, Nyugat! Kína és Babylon, India és Egyip
tom, görög-római és arab világ mutatják az enyészet út
ját, hol el kell haladnod és nincs hatalom, mely vesztedet 
meggátolhatná!“

Az ismeretlen szerző „soha nem hallott, gondolatok
ból oly magasra emelkedő talapzatot rakott magának, hogy 
arról vészkiáltását belesüvítve a világba, túlharsoghassa 
azt a rettentő zenebonát, mely az élet nyílt színpadán és 
a szív rejtett mélységeiben háborog.

Az emberek pedig kapkodták a könyvet és olyanok is 
rávetették magukat, akik hasonló mélységű olvasmányokig 
korábban kénytelenek voltak ráfanyalodni.

Csoda-e, hogy tanácstalanul görnyednek fölötte? A 
nagyméretű Spengler-irodalom 'legalább azt mutatja, hogy 
az izgalmat inkább a jóslat váltotta ki, mint az alapjául 
rakott elm élet. Mert ebben az irodalomban nem is any- 
nyira a gondolkodónak kutató e’méje, mint az élni akaró
nak a halál réme elleni küzködése szól hozzánk. Pedig a 
jóslat jelentősége annak az elméletnek szilárdságától függ, 
mely erre a jóslatra vezetett.

És vájjon csakugyan új-e ez az elmélet? Az bizonyos, 
hogy a „világ" nem hallotta előbb, noha módjában lett 
volna már húsz évvel Spengler könyve (Dér Untergang áes  
Abendlandes) előtt meghallani. Csakhogy 1898-ban, mikor 
Bodnár Zsigmondnak, a kiváló magyar gondolkodónak két
kötetes nagy munkája Berlinben megjelent és Spengler 
még a „sötétben való tapogat ód zást" sem kezdte meg, 
Európa még nem ment keresztül a világháború borzalmain 
s a nyomában támadt forradalmak örvénylésén s a könyv 
komoly címe, a Mikrosmos sem volt alkalmas arra, hogy 
szélesebb körben sugározzon ellenállhatatlan szuggesztiót.

Pedig volt ott is jóslat elég. Nem ugyan Nyugat alko
nyáról, csak a közelgő világháborúról és forradalmakról, 
általános gazdasági leromlásról, az orosz kommunizmus 
térhódításáról, hazánk feldarabolásáról, a zsidókérdés fe l
éledéséről, az olasz népnek a hármasszövetségböl való ki
válásáról s hasonlókról.

Csakhogy az efféle gondolkodót szokás volt a gondol
kodásra képtelen agyvelők részéről bolondnak, tekinlci’i  
akkor.

Azóta nagyot fordult a világ. A  „bolondok" számú 
észrevehetően megszaporodott s míg előbb az általános fel
fogás ereje tudományról és művészetről, életről és költé
szetről, jogról és politikáról egyedülvalónak és megtámad- 
hatatlannak tartotta magát; — ma ellentétes felfogások  
hatalmas összeütközései vannak napirenden.

Most már világosan meglátszik, hogy az em ber nem fér 
el a munkamegosztás által számára k ijelö lt kis kuckóban, 
hanem az ő „élethivatásán" messze túlmenőieg, kinek-kinek 
saját bőrére megy még az is, hogy a filozófia milyen fele
leteket adhat a lét nagy kérdéseire.

Spengler könyvének példátlan hatásából ez a legko
molyabb meggondolásra alkalmas tanulságok egyike. S ha 
még mindig akadnak nemcsak a nagyközönség körében, 
hanem a szaktudományok specialista művelői között is, 
akik a filozófiát úgy fogják fel, mint kivételesen hóbortos 
egyének külön szórakozását, amire „komoly" tudósnak, 
vagy „józan" észjárású gyakorlati embernek nemcsak hogy 
nincs szüksége, hanem egyenesen kész veszedelem volna 
számára, úgy ezek az élet hömpölygő folyamának holt 
ágában rekedtek s maholnap ujjal fogunk mutogatni rájuk.

Lassankint megváltozik az ember egész belső és külső 
világa, más lesz életének célja, lelkesedésének tárgya, ■; 
gondolkodásában, a nagyobb jelentőség szempontjából, v 
korábbi aprólékos, piszmogó munkáját kezdi felváltani a- 
összefoglaló, egymástól térben és időben messzeeső dolgok 
között kapcsolatokat kereső elmék erőfeszítése.

Minden tárgy helyes szemléletéhez megfelelő distan
cia szükséges. A zsebóra szerkezetét közelebbről, a Vezúv 
kitörését távolabbról kell szemlélni. Az egymástól nemcsak 
térben és időben, de tárgy szerint is messzeeső dolgok kö
zötti összefüggések más perspektívát kívánnak, mint a 
szomszédosak. Aki a mikrokczmos bármely jelenségét tá
volabbi kapcsolataiban is mdg akarja érteni, annak 
a mi egész világunkat átfogó pillantással kell bírnia.

Bodnár és Spengler ugyanazon feladatra vállalkozva, 
átvizsgálták a népek eddigi életét, úgy, ahogy azt előttük 
senki sem tette meg.

„Alkonyodik", — mondja Spengler, összefoglalva 
búvárkodásának eredményeit. „Nyugat kultúrája hálálná 
van ítélve".

„Hajnalodik", — mondja Bodmir, „jön az idealiz
mus".
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Jövőbelátás
A legutóbb lezajlott évtized annyi izgalommal és szen

vedéssel rázta meg a lelkeket, hogy azok fogékonyabbakká 
lettek a lét nagy kérdései iránt, mint korábban voltak.

A kérdőjelek hosszú sora kacskaringózik világosságra 
szomjazó szemeink előtt. Mért változik a korok képe s áll 
ugyanazon időben is többféle érzés, felfogás és cselekvés 
szemben egymással? Honnan származik ez a sokféleség es 
mi lehet az értelme? Mert ebben a sokféleségben nemcsak 
tér nyílik az erősnek a küzdelem re, hanem problémák is 
rejtőznek a megismerés számára.

Hogy van az, hogy a lehető felfogások és törekvések 
váltakozva más-más időben jutnak erőteljesebb érvénye
sülésre s hogy egyesek és népek sorsa attól látszik függeni, 
hogy mikor milyen felfogást képviselnek? Mért nevetséges 
vagy szánalmas az egyszer, ami máskor tisztelet és lelke
sedés tárgya? Mért arat nagy sikert ma, ami tegnap el
lenszenves vagy észrevétlen volt? Mért em elkednek föl 
és tűnnek le népek, államférfiakt művészek, hadvezérek, 
gondolkodók? Mért járnak az emberek egyszer égreemelt, 
máskor földreszegzett tekintettel? Mért nem fér össze az 
aszkézis az orgiával, az önfeláldozás a zsarnoksággal, 
mikor külön-külön mindegyik a legmélyebb meggyőződés 
folyománya lehet?

Aztán a társadalmak magukból fejlesztik-e azokat az 
erőiket, amelyek őket jobbra vagy balra terelik; vágy- 
egyes kiváló egyéniségek irányítják, vezetik a sokaságot? 
Általában az emberiség élete vak botorkálás-e a bizonyta
lan jövő fe lé , egy részeg ember tántorgása, mint Herder 
gondolta, vagy fölismerhető benne valami törvénysze
rűség?

Az anyagi javakért sóhajtozó, vagy azok birtokában 
pöffeszkedő vegetális ember hangulatkeltő lármája azt <t 
látszatot kelti, mintha a napi politika útjának kanyargá
saitól, fordulataitól függene a sorsunk. Pedig az előbb fe l
sorolt kérdések mélyebben vágnak bele minden ember é le 
tébe, mint a napi politika kérdései, sőt ezek is amazoktól 
nyerhetnek nagyobb világosságot.

Mindenki tulajdonít valami jelentőséget annak, ami 
vitális érdekeibe vág. Csak éppen az a tájékozottsága 
hiányzik legtöbbször, mellyel áttekinthetné, hogy mi az, 
ami lendíthet a sorsán. Vájjon azok a nagy kérdések csak 
a filozófusra tartoznak? vagy pedig ellenkezőleg: a maga 
életét alakító, eszményekért lelkesedő ember az éppen, 
aki epedve várja rájuk a feletet?

„Üterét tapintom
A köröttem lomhán tespedö időnek:
Messze lüktetését hogyan érzeném meg?“

A hazája sorsán aggódó költő szeretne belepillantani 
a jövőbe, mint a gazda, aki az időjárást előre vágyik tudni, 
hogy aszerint végezze dolgát. Ennek az érdeknek szolgá
lata a meteorológus feladata.

De nem elég a meteorológia jóslása; szükség van a 
történetfilozófus jövőbelátó pillantására is. Mert nemcsak 
dús termésre törekszik, mikor szánt-vet s kapál a gazda; 
azt is tudnia kell előre, hogy ki fog aratni. A közelmúlt
ban bizony sok derék magyar verejtékes munkájának gyü
mölcsét oláh, szerb, cseh aratta le. De ki tudta volna azt 
akkor előre megmondani?

„Nem hallok, nem látok;
K eresek világot:
Oh, ha most valaki egy sugárkát adna!
Bár a látás után szivem megszakadna . .

Ilyen sugárkát keresett Bodnár Zsigmond évtizedeken 
keresztül s ez villan újra szemünkbe Spengler könyvéből 
is. A sokezeréves múlt nem önmagáért érdekelte őket. 
Történetfilozófiájuk a jövőbelátás filozófiája.

Ha van tárgy, túl a szakszerűség ezerféle kicsiny mun
káján s a vegetális lét nyomasztó gondjain, minden ko
moly embert érdeklő, úgy ez olyan.

Ez a két ember meglátott valamit, amiről elöbb-utóbb 
mindenkinek tudomást kell vennie. Ki ne szeretné egy kissé 
föllebbentve látni a jövő fátyolát? Kit nem érdekel, hogy 
milyen sorsnak néz elébe s főként, hogy hazánkra és nem
zetünkre mi vár?

„Kél-e napja most, vagy most tűnt le az égen?” 
fTVTTTVTVTTTVTVTTVVTTTTTTTTVTTTVT JJJJJWJJJJJJ

Akácillat
A félméteres hóval borított kis város uccá- 

ján négy oláh katona hozott egy összekötözött 
magyar embert. Valami tisztféle meg kardlappal 
ütötte, ahol érte.

— Na! most szidhatod Nagvromániát, gaz 
magyar! Zsögön Tamás mondani akart valamit. 
Ütést kapott — elhallgatott. Félóra múlva beér
tek a Nagykaszárnyába. Az ezredes ott ült gő
gösen a székben mikor a sziguranca főembere 
előadta a dolgot, az ezredes Tamás elé állt és 
oda szólt neki valamit,

— Nem tudok oláhul! - - szólt Tamás.— Po
font kapott. Azután az ezredes magyarul ke»- 
dctt vele beszélni. Kérdezett össze-vissza min
denfélét. Azután még hozzá tette:

— Te büdös magyar, majd megdöglesz itt. 
így pusztuljon el az egész gyalázatos néped. Es 
kiköpött eléje , . ,

— Hát hogy történt? Mi? Nem felelsz?
Tamás felkapta a fejét. A magasba nézett

és úgy kiáltott:
— Nem állok szóba disznópásztorokkal!

Hátulról puskatussal íejbeverték — elterült a
földön.

Az ezredes reszketve kiabált, magából ki
kelve:

— Kivinni lebilincselve az istállóba, — reg
gel felakasztani

Tamás felállt. Gúnyosan mosolyogva nézte 
végig az ezredest és tudta, hogy ez a mosoly

erősebb „Nagyrománia’’ minden ágyújánál, pus
kájánál: érezte, hogy ez keresztül tör és hasít 
minden anyagi csalást, erkölcsi züllést; érezte, 
hogy ezzel megölte az oláht. . .

Kivitték a disznóólba és ledobták a hóra. A 
hó erősen hullott és mélyen dermesztő volt a 
hideg. A nehéz bilincsek odafagytak a kezéhez 
és holtra kínozták, gyötörték. Végig nyújtózott 
a hóba. . .  é s . . .  egyszerre eltűnt a disznóól, a 
szuronyos őr . . ,  és ő otthon volt Sólyomkőn, 
Május. Az élet ébredő hónapja. . .  Esteledett. 
A Nap aranyos korongja felemésztette nyuga
tot Biborszinű örvény kerekedik és megfüröszti 
vörös fényében a bárányfelhők lehelletszerü tö
megét.

Rigók, pintyőkék a légben himnuszt éne
kelnek: a jövendő egy sötét himnuszát.

Éppen virágzik az akác. A hatalmas akác
erdő fehér menyasszonyi koszorúhoz hasonló és 
a langyos esti szellőben a millió akácvirág illata 
úszott. . .  behatolt Tamás orrán át agyába . . .  lé. 
nyébe, leikébe. Kankalinok, kutyaíejek, búzavi
rágok, gyöngyvirágok, pipacsok, kerti mályvák 
csilloglak a lemenő nap reszkető fénysávjában.

Tamás ott állott a lombperemén. Innen be
láthatott az udvarába. Olt van a felesége, kei 
gyermeke. Távolabb virágos kert. Aztán a gaz
dasági udvar, tyúk ó l . . .  istálló. Az állatok már 
nyugvóra tértek, a tehén békétlen kedvvel bőg 
i\7. esteli csendben, a kutya pedig hangos von).

tással fogadja a felkelő — utolsó negyedben 
lévő holdat.

Illattól teli szellő kerekedik, de mindjobban 
gyengül, elenyészik füszállról-fűszálra, falevéí- 
ről-falevélre.

*
Megborzongott. A jeges hó egész összefa

gyasztotta. Hörgő köhögés tört fel a torkából 
véresen. Mikor az őr ezt észrevette, puskatus
sal ráütött:

— Na te kutya, nem dögöltél meg? Tamás
ban felforrott a vér. Ez a gazember, hogy mer 
magyarul beszélni. Mért mondta ezt neki ma
gyarul az oláh, a piszok, hogy még jobban el
keserítse. Az oláh még hozzátette:

— Úgyis hiába akartok valamit csinálni, kí- 
puszlítjuk mi a fajotokat!

Tamás felugrott. Csoda történt: elgyöngüli 
összefagyott testén kimondhatatlan erő lett úrrá. 
Az őrök bámulatukba nem tudtak semmit csi
nálni. Azután Tamás elordította magát és még 
mielőtt megakadályozhatták volna, teljes ered
ből lesújtott 10 kilós bilincsével az oláhra . . .

A következő pillanatban három puska dör
dült el és Tamás végigzuhant, az  oláhval együtt 
a fehér hóra — holtan.

lévőiből, ahonnan a harang hangja hallat
szott e percben, mintha a jeges hideg tél da
cára, meleg lehellet hullámzott volna végig 
megsimogatva Tamás halott a rc á t. . .  az akác
illat. Bíró Sándor.
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A KOMÁROMI RAB
Irta: Szegedy László.

Mit gondoltok barátaim?
Ha az Eszm e énje, mely a mi 

lelkűnkből pattant ki, elpusztítha
tatlan — elpusztíthatatlan bár ezer 
uj eszmére oszlott — : elpusztul
hat-e akkor az isteni Eszme em
ber-énje, csak azért, mert örökös 
oszlás útján ezer és ezer újabb is
teni eszmét ruházott fel testi for
mával!?

Noshát, nem jöhet-e  el azon idő, 
am ikor fe jlettebb  érzékeinkkel meg
értjük a titkok titkát és ezer to
vább adott, tovább folytatott életen  
keresztül ujra megértjük, újra meg
találjuk önmagunkat!?

*

Gondolkozzatok csak barátaim 
egy egyszerű hanghullám csodáján.

Ugyanabban a pillanatban, 
amelyben kimondom: minden irány
ban elterjed és százezer rezgésre 
oszolva szét: minden rezgés mégis 
egy egész hangegységet ad, melyet 
meghalanak a közelebb ellök, meg
hallanak a távolabb állók, — meg
hallanak egyszerre ezren, tízezren 
— és mindegyik ugyanazon egész 
szót hallja, amelyet kimondtam, 
kiejtettem.

Egyetlen hanghullám egy pilla
nat alatt tízezer hangegységgé vá
lik —i hogy ugymondjam egyszerre 
tízezer fület és lelket termékenyít 
meg — és a tízezer hangegység, 
melyeknek külün-külön is teljes 
,,énjük" van: a valóságban mégis 
csak egyetlen hanghullámot jelen
tenek.

Egy vagy tízezer tehát a termé
szet matematikájában egy és 
ugyanannyi. Tízezer vagy egy: az 
is annyi!

Nos barátaim gondolkozzatok 
ez egyszerű tüneményen és aztán 
szóljatok, vajon még mindig oly 
hihetetlennek tünik-e fel előttetek, 
hogy az emberi élet, mey szintén 
hullámozva trjed tovább és egyre 
szaporodó rezgéseivel egy-egy 
újabb emberi egységet hoz létre: 
vajon ezredik vagy tízezredik al
kotó rezgésénél a valóságban nem 
egy és ugyanazon élethullám-e, 
mely eredetileg útnak indult, mi
ként a hang, mely tízezer hangegy

ségre oszolva is megtartja eredeti 
énjét és egyetlen hanghullám ma
rad?

Azt hiszitek-e még barátaim, 
hogy életünk folyton uj életre 
oszolva az ezredik vagy tízezredik 
életegység létrejötte után már 
egyénileg megsemmisült?

Ó barátaim ! A tízezredik nemze
dék után mi még mindig élünk — 
el jő  az idő, nem zedékről nemze
dékre tökéletesbülve, végre egészen 
átszellem ülve: ujra oszthatatlan  
énünkre ismerünk, mert a teremtés 
m atem atikájában tízezer is annyi, 
mint egy és egy is annyi, mint tíz
ezer!

Higyjctek és reméljetek,
A Mindenség fölött néma halál 

törvénye, hanem a teremtés és vég
telenség gondolata uralkodik.

Az Élet elpusztíthatatlan és 
örök! És az Ég csak egyetlen ár* 
szabott érte:

Tovább kell adni egyik nemze
dékről a másikra: örökkön-örökké, 
míg végül, megtisztulva és tökéle
tessé válva: a Teremtés ragyogó 
kapujához érkezünk!

*
Barátaim! Óránk letelőfélben 

van . • . Tragikus sorsunk komor 
végső állomása felé közeledünk . . .  
És ha nemsokára megnyílnak előt
tünk a túlvilág ragyogó eliziumi 
mezői: jól jegyezzétek meg: meg
fogadjuk, hogy lélekben onnét is 
visszatérünk és hirdetni fogjuk az 
Embereknek Istent, a Gyermeket 
— és a Gyermeken keresztül az 
Örök Életet — mert ez a Holnap 
vallása!

Isten! Sugárzó égi Eszme! Neked 
ajánljuk lelkeinket!

Fényjelek a tenger alatt.
A tenger alá sülyedt úszó krip

tában a halál komor gondolata ter
jengett.

Mindenki érezte, hogy eggyel 
többen vannak, mint eddig. Min
denki érezte hogy valaki van kö
zöttük, aki eddig nem volt. . .  És 
mindenki érezte, hogy ez a valaki 
az örök elmúlás sötét angyala: a 
H a lá l!

Az utolsó oxigéntömlő volt nyit

va melyből láthatatlan sugárban 
szakadatlanul ömlött a sápadt és 
fogyó emberi lélek tápláló nektár
ja.

De meddig? Vajon hány perc 
volt még hátra? Mikor sóhajt 
utolsót az oxigén tömlő vaskeble 

és vele együtt tiz szenvedő, 
fuldokló emberi kebel?

. . . Az U. 8. személyzete fizikai
lag még élt, de lelkileg már mind
nyájan agonizáltak. Az agonizáló 
lélek pedig lesújtó, összezúzó ha
tással van a testre is.

Giovanni, az óriás dalmát úgy 
összekuporodott egy sarokban, 
hogy szinte gyermeknek látszott. 
Az erdők vadja szokott így haldo
kolni, valamely védett zugban, 
vagy vacokban, melyet halála előtt 
lábaival kapar magának.

Thomaso szokatlanul sóhajtozott 
és reszketeg síró hangon gyerme
kei nevét emlegette: ó Giorgió, ó 
Giulia! . . .

Pietro mindenáron gondtalannak, 
cinikusnak akart látszani. Fogai 
között egy olasz matrózdalt éne
kelt.

„Angyalom: a randevúra 
Szivdobogva várlak.
Képzeletben önfeledten 
Karjaimba zárlak . . ."

És titokban arra gondolt, hogy 
az angyal, aki valóban randevúra 
várja, a halál angyala és talán 
már csak percek, pillanatok kér
dése, hogy örökre a karjaiba zár
ja . .  .

Justin, bőrcsattos, nagy bibliát 
tartott a kezében, amelyet még 
nagyanyjától örökölt. Elcsukló 
hangon, elhallgatva, meg-megakad- 
va, de hangosan olvasott fel egyes 
részeket:

„És ha majd elkövetkeznek re- 
ád mindezek: az áldás és az átok, 
amelyet elődbe adtam néked; és 
szivedre veszed azt ama nemzetek 
között, akik közé odataszitott té- 
ged az Ur, a te Istened . . . "  (Mó
zes V. rész 28, 2—68.)

Oliveri, a félig gyermekifju oda
kúszott Jusztinhoz és sirt. De 
könnyein keresztül, melyek a bib
lia lapjaira hullottak, ő is hango-

(I3|
san olvasni kezdte a biblia egyes 
sorait:

„Ha az Ég szélére volnál is ta
szítva, onnét is összegyűjt téged 
az Ur, a Te Istened és onnét is 
felvesz léged . . ." (Mózes V.
1., 9..)

A hangos biblia olvasásra a töb
biek is felfigyeltek.

De csakhamar ujra apátiába sü- 
lyedtek és mindenki saját életé
vel, saját gondolataival foglalko
zott.

Mit érezhették? Mire gondolhat
tak? Milyen képek rajzottak lel
kűkben, mely testüktől és az élet
től elszakadni készült?

Nem kíséreljük meg jellemezni, 
mert a valóságnak úgyis csak halo- 
vány képét adhatnánk.
A sápadt fregatthadnagy-kapitány 
most fejezte be búcsúlevelét, melyet 
imádott ifjú feleségéhez irt.

A levél tele volt képpel, allegó
riával, fénnyel, gyásszal, érzelem
mel, feltörő rapszódiákkal, költői 
metaforákkal, lírai ellágyulásokkal: 
egy csodálatosan gazdag és színes 
férfilélek viharzásával és ellágyu- 
lásával.

A levél ismeretségük képletes 
történetével kezdődött és a pilla
nat komor nagyszerűsége költői 
szárnyalást adott gondolatainak,

A levél igy kezdődött:
„Egyetlenem! Mindenem!

A világ epibermilliós rajzá
sában, az emberi sorsok árnyé
kos szakadékában: két magá

nos vándor találkozott. Az 
egyik Férfi volt: a másik: Nő.

Egymásra néztek és — meg
álltak egy pillanatra.

A Férfi döbbent elragadtatás
sal nézte a Nőt. Sápadt arcán 
a lelkesedés rózsái lángoltak 
fel, mint hófedte sziklás bérce
ken az északi fény.

A Nő méltóságot, titokzatossá
got és szűzies tartózkodást su
gárzott maga körül. Ajkán egy 
uj sors rózsás mosolya és sze
mében az Élet titokzatos Ígérete 
ragyogott.

És fény volt körülötte. És illat, 
És tavasz.



A Végtelenség láthatatlan 
homokóráján gyorsan peregtek 
a mámorbaringató édes pillana
tok.

Az örök történések láthatat
lan fehérvásznára két emberi lé
lek felkiáltójeles kérdőjele ra j
zolódott fel:

Tovább menjünk-c némán
egymás mellett!?

Megeléged jünk-e szemünk 
rebbenő gyönyörével, lelkünk
imádságos, áhítatával és —
szótlanul tovább menjünk!?

A Férfi lelke forró, fojtogató 
vágyban, fuldokolt és ajkáról 
töredezett, képletes szavak tör
tek elő:

l(— Sorsom tündére, lelkem 
tavaszálma: valóság vagy-e
hát!?

És megszólalt a Nő:
Szemében fény, ajkán turbé. 

koló kacaj, hangja: májusi er
dőben gyöngyvirágzene . . .

„— Álomvalóság vagyok . . .  
A Te álmaid hívtak valóra en
gem . . . Mert a nagyon erős á l
mok olykor valóra válnak . . .

. . . Az Égen halványlila lán
gok gyultak . . . Mintha látha
tatlan angyalkezek ünneplő 
nászéji lángocskákat gyújtottak 
volna, A légben ujjongó lelkek 
néma himnusza zengett.

A világ embermilliós rajzásá
ban, az emberi sorsok árnyékos 
szakadékéban: két magános
vándorlélek egymásra talált.

„— Menjünk együtt — esde- 
kelt mohón a Férfi szomjas 
pillantása. —“

Fény villant a Nő szemében, 
tavaszderü ragyogott hamvas 
arcán és aranysugaras tündér
mozdulattal előrefutott:

,, Érj utói!"
Ez volt a levél eleje. Milyen volt 

a folytatása?

Megsem kísértjük leirni. Az ol
vasó lelkíiletére bízzuk a többit.

A levelet lepecsételte, üvegpa
lackba zárta és felkelt íróasztala 
mellől. Sóhajtott és karjait ölelésre 
tárta szél, mintha az imádott hit
vest és imádott kis fiát ölelné keb
lére.

A megrázó búcsúlevél után ez 
volt a bucsuölelés.

Most még egy volt hátra: Egy 
bucsukörut az elsülyedt hajó fene
kén, a haldokló bajtársak közölt.

Kilépett kabinjából és álmodoz
va, de szilárd léptekkel kezdte 
meg körútját.

Elhaladt az összezsugorodott és 
szánalmasan összetört dalmát óri
ás mellett. Melegen megszorította 
a kezét és bátorító hangon szólt 
hozzá:

— Corraggio Giovanni! Corrag- 
gio! Bátorság Giovanni! Bátorság! 
Isten velünk van!

Elhaladt Pietro mellett, aki a 
randevus dalt épen befejezte:

„0  szeress, míg tart a tavasz; 
Míg a szíved fiatal.
Míg telkedben vágyat ébreszt 
Egy-egy kis szerelmi dal!
A fregatthadnagy-kapitány Piet- 

róhoz lépett: meg'".lelte és csöndes, 
bánatos mosollyal szólt hozzá:

— Pietro: te a hösök-hőse vagy! 
Te dallal köszöntücf a közöttünk

bujkáló halált . . . Még utóbb meg
futamodik innét . . .

Pietro hirtelen elkapta a kapi
tány kezét és mielőtt a kapitány 
megakadályozhatta volna: megcsó
kolta és szenvedélyesen utána tet
te:

__ Ó Parancsnok: én senki sem
vagyok . . . Senkinél is kisebb, ke
vesebb . . .  Én csak parancsnokom 
lelkének a pislogó viszfénye va
gyok . . .  Az én „hősiességem" 
egyedül az ön leikéből, az ön „hol- 
napos vallásából" táplálkozik . . . 
Még nem haltam meg, de már ujjá- 
születtem . . . Látja Parancsnok: 
„hős vagyok" — nem félek a ha
láltól . . . Hős vagyok mert pa
rancsnokom lekének visszfénye va
gyok . . . Parancsnokom pedig 
Krisztus lelkének a visszfénye . . .

A parancsnok még egyszer meg
ölelte Pietrót és hangjában végtelen 
ellágyulással szólt hozzá:

— Pietro: Te egy vagy a meg- 
igazultak közül . . .

És gyorsan tovább sietett, mert 
közel állott ahhoz, hogy meghatott
ságát könnyekkel pecsételje meg.

Luigihoz ért, aki boldog, eszelős 
mosollyal ajkán, eszméletlenül fe
küdt egy üres municiós ládában

Részeg volt. Mellette fenékig ki
ürített konyakos üveg. Olyan volt, 
mint, aki még külön is koporsóba 
feküdt, mintha az úszó kriptát igen 
nagynak találta volna magához.

A kapitány néhány pillanatig ko
moran nézett rá, de utána nyomban 
megengesztelődött. Igaza van neki 
— gondolta magában — miért vár
ná be szemtől szembe a rideg 
csontkezű rémet? így sokkal egy
szerűbb, sokkal könyebb átkelni a 
túlsó partra. . .

Folytatta bucsukörutját és ott 
találta magát a bibliázó Justin és 
Olivieri mellett. Justin és Olivieri 
épen hangosan olvasták:

„Kicsoda vezet engem az erős 
városba? Kicsoda kisér el Edomig 
engem?"

„Segíts ki minket a nyomorú
ságból, mert emberi segítség hiába
való." (Zolt. könyve 59, 60. 61.)

A kapitány az U.8. fregatt
hadnagya meghatva ölelte meg 
őket és mindakettőjüket homlokon 
csókolta . . .

Justin és Olivieri elpirultak és 
zavarodottan néztek a kapitányra.

Valamit mondani akartak, de a 
kapitány tovább sietett.

Pár pillanat múlva a szikratávíró 
üvegablakos kabinja elé érkezett.

A távirótiszt: signore Pauló Mo- 
rettti székében hátradőlve, a tize
dik ópiumos cigarettát szívta el és 
értelmetlen üres tekintettel bámult 
az U. 8. fregatthadnagyára. A fre- 
gatthadnagy — akit felváltva ka
pitánynak is nevezünk, merthiszen 
a valóságban a Kárpátia kapitánya 
volt — gyöngéden megrázta vállát 
és megszólította:

— Bajtárs: búcsúzni jöttem.
A távirótiszt figyelemre sem mél

tatta a kapitányt. Mereven nézett a 
távolba és ajkai töredezett szava
kat kezdtek suttogni:

„. . . Aranyponty került a há
lómba , . . Annié! Annié! Pillangó 
szárnyakon repülsz hát felém? . . 
Megöllek kígyó! . . . Megöllek vi
pera! . . . Vámpír . . . vámpír! , : : 
A szívem vérét szívta ki . . . Ó

Sába királynője! Lágy ölednek 
selymes bársonyára engedd még- 
egyszer lehajtani fejem . . . Rigók 
füttye . . . pacsirták éneke . . . 
Palmyra királynőője . . . hétfátyo
los szüzek . . . Mind mind enyémek 
vagytok , . . Lila felhő az Égen , , . 
lila foltok a fején, szőke hajában 
lila lótuszok . . . karján aranykös- 
söntyíi, nyakában álomgyöngy- 
nyakék . . .  és ajkán csókos csil
lagok . . . Lelkében láng . . . Sze
mében rádióbetűk . . . S.O.S, : : '•
5 .0 . 5. . . . Admirálhajó S .0 :S , : : :
5 .0 . 5. Világít a lelke . . . villám
uk az éjszaka . . .  Hajában buja ló
tuszok és szemében rádióbetük ..  .
S. — O. — S. — ! . . • S. — O: — 
S: — ! . . . Rádióbetük . . . Elvira: 
Addio . . . Addio . . . Meghalok. : :

Feje előre bukott, szemei meg
üvegesedtek, ajka szederjes lett, el
vesztette eszméletét.

A kapitány utána kapott, de 
mozdulata .mintha villámütés érte 
volna, megmerevedett . . . Szeme 
az álomlátók deliriumos önkívüle
tében szegeződött egy pontra: az 
üvegkabin kis rádiókészülékére, 
ahol színes pattogó szikrák röpköd
tek és kékes lángocskák lobbantak 
fel: az admirálhajó titkos betűi és 
az U. 8. jólismert hivójelei . . .

Istenem! — nyilallott keresztül 
a kapitány lelkén öntudatlanul 
Istenem: csoda történt! A szikratá
víró hivó jelei a hullámokon ke
resztül is rendeltetési helyükre ta
láltak és működésbe hozták az U.
8. szikratávíró készülékét . . .

Ez azt jelenti, nyilallott keresztül 
a lelkén, hogy a tenger színe io- 
lött vihar van; villamossággal von 
megtelve a levegő és a vihar me
lyen felkavarta a hullámokat.

A  kapitány hagyta fejjel előre 
bukni a táviró tisztet és feltépve 
az ajtót, az üvegkabinba rohant:

S. O. S.! S. 0 . S.! — élünk! —
X. szélesség — — N. hosszúsági 
fok alatt — — Húsz méter mély
ség  É lünk---------Még tiz perc
—- — Oxigén elfogyott — - S. 0 .
S.l —• — S. 0 . S . l ------- Még élünk
------- haldoklunk! — — S.O.S.!
------- S. 0 . S . l ---------S. 0 . S . ---------

Kirohant a kabinból:
— Justin! O livieri!--------Pietro!

Luigi Thomaso! Bastione! Mind
nyájan! Valamennyien! Ide hoz
zám! . . .  Mi az!? Hé!? Mi az!? — 
Hát nem halljátok!? Ide hozzám: a 
parancsnokhoz! Hej gazemberek. . .  
őrültek . . . siketek . . , lázadók! 
— Mindnyájan haditörvényszék elé
k erü ltök ..............Ide hoz — zááá-
ááaaamü — — —

Kétségbeesett szavaira egyetlen 
hang sem felelt. Siket csönd és k í
sérteties félhomály vette körül . . , 
Az oxigén tömlő utolsókat hörgött. 
A halálos kábulás dermedsége 
fogva tartott már minden lelket, 
lenyügzött már minden emberi aka
ratot.

A kapitány halálos kétségbeesés
sel tekintett körül és görcsös ke
zekkel hajába kapott.

Ekkor suttogó, szelíd, alázatos 
hang szólalt meg háta mögött:

Commando signore Comman- 
dante . . . Parancsoljon Parancs
nok ur . . .

Oliveri volt. A bibliás gyermek

ifjú, legfiatalabb az U, 8. személy
zete között. A kapitányon kívül az 
ö szervezete bírta legtovább a rom
lott levegő kínzó életpróbáját.

A kapitány ajkáról örömsikoly 
rebbent el. Hisztériás ujjongással 
magához ölelte Oliverit, homlokon 
csókolta és ellökte magától:

Te! Te Oliveri! Te elektro
technikus vagy . . . Nem! Nem! 
Isten vagy! Gyorsan . . , villám
gyorsan kapcsold be a periscop
drótját a villanydinamóba--------és
sezikrázás — világítás — —
fényjelzés a dinamó teljes erejével.

— Megvan!! — Feltolni a drótot 
a vizszinére! Úgy! Úgy! — Most 
már világítunk, szikrázunk, égig lo
bogunk a víz felett . . . Isten vagy 
Oliveri! . . . Isten velünk van! . . .

Fuldoklási roham rázta meg a 
kapitányt. Oliveri is tántorogni 
kezdett. Egymás karjaiba támo
lyogtak és egymást átölelve a föld
re zuhantak.

A víz színe fölött láncok csörög
tek, hangos vezényszavak pattog
lak és a víz alá búvárok ereszked
tek le. A láncok végén vaskampó. 
. . .  A vaskampók belekapcsolód
nak az U. 8, orrán és az U. 8. fa
rán lógó erős vaskarikákba . . . J e l 
adások a tenger fenekéről . . .  Öl 
perc eltelik . . .  Az admirál hajón 
búgnak a szirénák, nyögnek, feszül
nek a hatalmas gőzdaruk . •. . Az
U. 8. komor barna teste a vízszíné
re emelkedik . . . Újra pattogó ve
zényszavak . . . Rohanás . . . Csá
kányütések csattanása . . . Felnyí
lik az U. 8. vaskriptájának ajtaja. 
. . . Matrózok rohannak a vaskripta 
belsejébe . . . Még öt perc — és tiz 
eszméletlen halálsápadt bajtársukat 
hozzák a napvilágra.

A hajóorvos föléjük hajol. Aggo
dalmasan rázza a fejét. Megkez
dődnek az élesztési kísérletek . . .

Folytatjuk.

Andante . . .
H ófehér ágyam  
Elringat lágyan.
F oszlik a vágyam,
Pedig hogy vágytam!
S ok-sok gyöngy könnyek  — 
Utána könnyebb.
Lankadt erőmnek 
Utolsó vége. —
Az álom  jő  végre.
Reggelre kelve  
Á lm okkal telve 
Könnyes a párnám , —
De a nap vár rám.
— Ujra m osolygok  
És csak  köd  fo ltok
A könny, az álom . — 
Nevetni vágyom!
— Nem fá j  az álmom. —

Munkácsi Ödönné.

Búcsúzok
Az eltávozás rózsaköpenye takar
és búcsúszóktól tarkázik a szám.
A vidék, a felhő,
muzsika zengő
nóta a zsengő
valamennyi szán
s úgy fá j, remeg a  délután.

Szathmáry Antal
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Egy ember halála
Irta: Herceg Ferenc

Az este, hogy a vadászlak ablakában 
könyököltünk, lövést hallottunk a távol
ból. Gyönge dörrenést, amelyet a vissz
hang tovagördített, míg halk csattanás- 
ban elhalt.

— Vadorzók járhatnak a határban, — 
okoskodtam.

A kerülő ott pipázott az ablakunk 
alatt, szokásaként gyalázatos szagú 
pipafüsfelhőt eregetve a szobánkba. 
Most megszólalt:

— Nem puskából szólt az, inkább 
pisztolyból. Holmi léha kirándulók haj
szolják a vadat. . .

Ma délután azzal jött hozzánk Ilka, 
hogy kisérjem föl a Remetéhez.

Kettesben haladtunk föl a meredek 
erdei ösvénynek. Fölöttünk, köröskörül 
az erdő homálya, némasága. A fiatal 
törzsek, ezüstcsillogású mohapikke
lyeikkel, végtelen mélységre sorakoz
nak a lejtőn. Köröskörül ritkás lomb- 
háló libegő rostjai kápráztatják a sze
met. Dohos erdei illat fekszik tüdőnk
re: korhadó fa, gombák és fűszeres nö
vények szagának vegyüléke.

A leány előttem lépegetett, lángvörös 
ruhájában. Néha le—iliehajolt egy sá
padt erdei virág után, pedig úgy tudom, 
hogy nem szereti még a kerti virágokat 
sem.

A Haramia-kút alatt a szél valami fe
keteséget kergetett felénk. Fölfogtam u 
botom hegyével, fölborzolt szőrű cilin
derkalap volt. Kimondhatatlan idétlen 
benyomást keltett a kultúra eme talál
mánya, amint panaszos kopogással buk
dácsolt az erdő magányában. Mint egy 
beteg átlát, amely a gazdáját keresi. Va
lami humoros szánakozás fogott el; bo
tommal megadtam neki a kegyelemdö
fést, néhány csapással tönkrelapítottam.

Jóval tovább kiváncsi rigó rikoltozott 
a cserjésben. A leány hirtelen megállt 
s a fák közé intett, aztán elfojtott han
gon suttogta: Valaki van ott?

— Semmi, csak egy eldobott kabát. .. 
De aztán megakadt a szemem egy pe

pitanadrágon s két cipőtalpon a cserjés

közt. A leány megszeppenve nézett a 
szemembe.

— Menjen csak előre az úton, — 
mondtam, — majd én megnézem . . .

Ment is, de csak vagy húsz lépés
nyire, aztán megállt u fatörzsek közt. 
Vagy kíváncsiságból, vagy mert félt 
egyedül menni az erdőben.

A pepitanadrágos ember ott feküdt 
egy gödörben, arccal a földnek, mozdu
latlanul, mereven. Mellette revolver. 
Kurtára nyírt kis fejét behúzta a vállai 
közé, a két karját szétnyújtotta. Kopott 
kabátjával, félretaposott sarkú lakkci- 
pőjével, piros harisnyájával, félszege)n, 
szinte lehetetlenül szétvetett karjaival, 
valami kellemetlen képet nyújtott. Ez a 
kép nem volt tragikus, még csak nem is 
komoly, legfölebb visszataszító. Egy 
nagy, tarka fekély a természet testén.

Az egyik fa héjában zsebkéssel ki
metszett kereszt, alája egy plajbásszal 
teleírt papírlap van tűzve.

Gépiesen kezdtem olvasni:
„Fiatal vagyok és nem minden tehet

ség nélkül való. Szerettem volna az em
beriség haladásának szentelni életemet, 
de a sors másképp rendelte. Ne kutas
sák tettem okát, mert azt örök homály 
fogja fedni. Elégedjenek meg ennyivel: 
meg kellett tennem! Még csak öt perc 
választ el a haláltól, de nyugodt vagyok, 
kezem nem remeg. Ide jöttem meghalni, 
mert e helyhez fűznek éltem legszebb 
emlékei. Balta Sándor, szigorló orvos".

Valamivel lejebb egy vers:

„Megérem még azt az időt,
Sírva mégy el házam előtt, — 
M egöleled kapufáját,
De már akkor késő lesz ..

Következett még néhány versszak, 
idézet és fölkiáltás, de azt már nem 
tudtam elolvasni. Egy pillanatig haboz
tam, hogy mit tegyek, aztán elhatároz
tam, hogy nem teszek semmit. Majd a 
Remeténél lesznek emberek . .  .

Ila türelemmel várt reám, néhány lé
péssel már közelebb is jött.

— Nos? — kérdezte mohón.
— Egy szegény ördög . . .
— Megnézte az arcát?
— Nem én, — mondtam kurtán. 
Tovább mentünk. A leány sápadt volt

néha visszafordult, mintha mondani 
akarna valamit.

— Én még nem láttam öngyilkost, — 
jegyezte meg később. Majd: — Mit gon
dol, szóljunk odafönn valamit?

— Miért ne szólnánk?
Mikor a Remete felé cigánycincogást 

hallottunk, Ila újra megállt.
— Mit gondol, nem illetlen dolog, ha 

ezután táncolok?
Elmosolyodtam.
—  Miért ne táncolná, ha kedve van 

hozzá?
A leány láthatólag megkönnyebbült. 

A nyári vendéglőhöz vezető nagy lépcső 
alatt a mérnök sietett elénk, Ila mér
nöke.

— Csakhogy mégis eljöttek!
— Képzelje, — mondta Ila, — kép

zelje csak, az erdőben egy holt embert 
találtunk. Egy öngyilkost.. .

A mérnök nevetett, nem akarta elhin
ni. Ila meg volt sértve, hogy nem hisz
nek a szavának.

— Elhiheti, ha mondom. Ott feküdt, 
kiterjesztett karokkal, mellette a pisz
toly. Ugy-e, bácsi?

Buzgón magyarázta, közbe mélyen 
egymás szemébe pillantottak s alkalma
sint más valamire gondoltak, mert mind
ketten kissé elmosolyodtak.

Én a nyári kaláberasztalhoz léptem.
— No, ugyan szép meglepetésünk volt 

az erdőben. Egy öngyilkost találtunk. .  . 
Valamennyien reám tekintettek, én meg 
azon vettem észre magamat, hogy bő- 
beszédüen magyarázom élményünket.

— Észlelt még szívhangokat? — kér
dezte/, a doktor, szemöldökét ráncba 
vonva.

— Nem nyúltam hozzá! . ..
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A doktor volt a soros, öklével verte 
az asztalt.

Zöld, — még egy zöld, — no még 
egy zöld!

Egy szót se szólt többé, alkalmasint 
félt, hogy le találnók küldeni, szívhan
gokat észlelni. A többiek is folytatták 
a játékot, csak az erdész látta jónak 
megmozdulni, odaszólt a vendéglősnek, 
hogy küldjön le embereket a Haramia- 
kúthoz. Két oláh legény leindult, a lép
csőn versenyt kezdtek futni, egymást 
hátba taszigálva.

— Siess utánuk! — kiáltotta a ven
déglős a fiára, aki kedvetlenül gombol
hatta mellényét. — Siess hát, mert ezek 
a gazemberek kifosztják mindenéből.

Egy cselédleány, gyermekkel a kar
ján, szintén leiramodott a lépcsőn, egész 
raj mesterlegény és iskolásfiú követte 
példáját. A tanárék gyerekei szívreha- 
tóan könyörögtek édesanyjuknak, hogy

engedjék őket is a Haramia-kúthoz; a 
lanárné azonban hallani sem akart 
erről.

— Hogy é jjel aztán kornyikáljatok!
Odaléptem Ilához. Eszembe jutott va

lami.
— Mondja, Ila, nem ismeri véletlenül 

a Balta Sándor nevét?
Szép arca, mintha elpirult volna, de 

azért fürkészve nézett rám.
Ó persze, hogy ismerem . . .  Tavaly 

járt erre, amikor maguk nem nyaraltak 
még itt. Egy bányász házánál lakott. 
Afféle talmi gavallér v o lt...

— Igazi gavallér hiányában azonban 
őt is eltűrtük, — mi?

11a arca lángvörös lett.
— Nem tudom, mit akar, — egyszer 

voltunk majálison a Haramia-kútnál • •.
Hirtelen elhallgatott.
— Tudja mi újság, Ila? — mondtam
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kegyetlenül. — Az a szegény ördög 
odalenn, a maga Balta Sándora . . . Ma
ga miatt lett öngyilkossá . . .

A leány lehajtotta fejét, aztán lassú 
léptekkel ment a lugas felé. Nagyon a 
szívére vehette a dolgot, mert jó fél - 
óláig alig felelt a megrémült mérnök 
kérdéseire. Nem is táncolt, azt mondta, 
hogy fáj a feje. Sőt estefelé se táncolt, 
mikor a nővére eljött s a mérnökkel 
együtt biztatta. Azzal a bánatos büszke- 
séggel fogadta a mérnök udvarlását, 
amelyet a nő érez, akinek a kedvéért 
egy ember megölte magát. Egy ember, 
— akár a regényekben!

Hanem azért mégis azt hiszem, 
hogyha az a szegény ördög odalenn a 
Haramia-kútnál, előre tudhatta volna, 
milyen hatást fog kelteni az egyetlen 
tromf, amelyet életében kijátszott: két
szer is meggondolta volna magát.

Kik írnak a „N em zetibe ?

BOROSS SÁNDOR HERCZEG FERENC KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

SZEKULA .TENŐ Dr. DÖMÖTÖR MIHÁLY CHOLNOKY LÁSZLÓ
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Frank Hubertus sorsa
Irta: Bónyí Adorján

A svájci kis városban, ahol ez a gyü- 
levész, rongy és gyönyörű társaság ősz- 
szeverődött, búra, kéjre, éjjelekre és 
szomorú kis boldogságokra várandósán, 
nyilván Frank Hubertus Hellewien volt 
a legkülönb. Szőke, merev, álmodó 
óriás, lankadt szemekkel, asszonyi báj
jal, egy tigris lusta és várakozó nyugal
mával, gyönyörű, hidegen izzó ember a 
hegyek közt. Orosz volt-e, német, len
gyel, vagy angol, titok maradt, Frank 
soha senkinek sem takarta föl benső 
ügyeit. Élt, mint egy hegy, hallgatag- 
sága hüvében, magasan s csak sejtem 
lehetett, hogy egyszer meg fog indulni, 
megindul majd az árnyékos, rejtelmes 
hegy és útjában mindeneket magával 
fog ragadni. Festő volt. Övé ez a tör
ténet.

1.
Füst és bor párája nyúlósan borult 

el a szobán. Valaki fölnyított egy abla
kot. A hegyekből bejölt a hajnal szaga. 
Olyan volt, mintha egy isteni, pihent, 
álomtól még mosolyt lehelő szűz ment 
volna ke (resztül ,a részeg szobán. Áhi
tat és eszmélet csendje ájult rá percre 
a szívekre. Aztán Ricsinszki, a lengyel 
szobrász széthúzta harmonikáját és a 
hangszereknek ez a békája rekedt te
norral ragadta vissza a mámort és a ká
bulatot.

Arról a nőről beszéltek újból, fülledt 
ajakkal és zabolátlan vágyak mocsok 
ködével, arról az ismeretlen nőről, aki 
néhány napja csak, hogy először ment 
végig selymesen lágy lépésekkel a tó
parton. Sánta, szakállas, féreg kis em
ber bicagő lépései kisérték. A féregem
ber rut árnyéka étteremben, utcán és 
koncerten, színházban, parkban és min
denhol ott sötétlett a ragyogó nő mel
lett. A kíváncsiság fantáziája nyomban 
melléjük szegődött, ne|m tudtak róluk 
semmi bizonyosat, ,,egy orosz herceg a 
szeretőjével" dobta be a találgatások 
áradatába valaki és ezt a föltevést min
denki elfogadta.

A nőről beszéltek és az árnyékáról. 
Piros szavakban izzóit a füstös szobán 
a meztelen vágyakozás. Frank az ablak 
mellett ült, régi széken, érintetlenül az 
éjszakától, kis asztalon előtte pedig 
dolga volt a pohárnak. Álmos kék sze
mei kisérték csak a beszélgetés pocso-

lyás; iramát. Frank mereven és hüsö- 
sen hallgatott. Kezeit összekulcsolta, 
öklei úgy hevertek ölében, mint valami 
fehér sziklák.

Ám a szó egyre féktelenebb és tüze
sebb lett. Franknak lassan remegni 
kezdtek a szemei. Ahogyan az asztal 
felé nézett, úgy tetszett neki, fehér nő 
szögezi árva testét a lebuji hangulatnak, 
riadtan, mint egy magas láng sötét, se
tét, Sötét falak között.

Frank Hubertus Hellewien ekkor ki
tárta karjait, felnyögött és felszakadt 
fájdalommal mondta:

— Hagyjátok őt! Ne bántsátok, hagy
játok el, hagyjátok el . .  .

És leborult az asztalra és sírt.
Frank ekkor már szerelmes volt az 

idegen nőbe. 2.

Sohase látta őket a városban senki 
együtt. Nagyok és mélyek a hegyek, é j
szaka sötét a tó, erdők vannak a szik
lák aljában, némák, egészen némák s a 
férfi, ha szerelmes, elkullog a legsöté
tebb árnyékokba is, a nő pedig találé
kony és ki tud bújni a kulcslyukon is, 
mint a füst.

Frank ebben az időben sokat és nagy
szerűen dolgozott és hogy életében 
megváltozott valami, azt legfeljebb on
nan lehetett tudni, hogy festőállványa 
mellett néha megállt a munkában, bol
dogan nyújtózott és arcára a tavaszi ég 
tiszta verőfényes boldogsága derített 
szelid mosolygást, amint gyengéden el
merengett.

3.
A féregember, akit a hoteljében Ma

rion Tóbiás néven ismertek, úgy tett, 
mint a férjek szoktak tenni. Nem látott 
semmit.

De egyszer kinyitotta a szemét. Al
kalmas pillanatban, nem lehetett szó ta
gadásról, nem lehetett szó semmiről, a 
féregember vigyorogva állott meg a gyö
nyörűség éterében fürdő két pompás 
ember előtt, mint mikor a rózsák közé 
undok féreg tolja testét.

Marion Tóbiás nyugodtan leült, várt, 
azután fölemelt szúrós szemét a szerel
mesekre vetette.

— Tehát szeretitek egymást — 
mondta. — Jól van ez. A ti gyönyörű
ségetek, a ti bűnötök. Csakhogy részeg

ségeteknek a boráért én fizetem ám az 
árat. Én nem fogom nektek azt mon
dani, hogy nem, én nem fogok a vére
tekre szomjazni, egymáséi lettetek, va
kok és elszántak, megraboltatok, jó, én 
üzletember vagyok, én árat kérek. Te 
festő vagy, úgy tudom, elvetted tőlem 
azt, ami az enyém volt, én is elveszem 
tőled, ami a tiéd. Mid van neked? A te
hetséged. Megveszem tőled. Te árat 
sem kínáltál azért, ami az enyém volt, 
én nemesebb alkut kötök, én nem kívá
nom ingyen a tiedet.

Marion Tóbiás vizes szemei a gyűlö
let és kapzsiság szörnyű fényével hu
nyorogtak Frankra.

— A képeid az én képeim mától fog
va. Te mostantól csak nekem festesz. 
Minden képed nekem száll birtokomba. 
Én ezért megfizetem neked az illető 
árat, amire én becsülöm a képeidet. Itt 
nincsen ellentmondás, ennek igy kell 
történni. És ti aztán csak szeressétek 
egymást.

Frankot mellbevágta és torkonszorí- 
totta egy ijedt ellenkezés. A karjai 
megmozdultak, hogy a becstelen ajánlat 
kínálóját megragadják és a következ
mények latolgatása nélkül összetörjék. 
De tekintete a nőre esett és leejtette a 
karjait. Könnyesen néztek vissza rá a 
csodálatos asszonyszemek.

És Frank csak egy pillanatig tétová
zott. Aztán elfogadta az egyezséget.

4.
Hiszen voltaképen nem a féregember

nek, hanem a nőnek és a nőért kellett 
dolgoznia. Marion Tóbiás jól tudta azt, 
hogy a világ egyik legnagyobb, fiatal 
terheltségét kötötte uzsorán magához. 
Hellewien pedig lelke egész istenadta 
hevével imádta ecsetjével a szépet. Az 
asszonyt imádta abban is és édes és sut
togó, tilalmas tüze a boldogságnak volt 
az igazi ár a képeiért, nem pedig a fé
regembernek nevetségesen és gazul hit
vány és kicsi fizetségei. Frank Hubertus 
Hellewien úgy dolgozott, amint csak egy 
génié tud, szerelmesen, a drágáért és 
egyetlenért.

Nem törődött vele, hogy Marion 
micsoda elképzelhetetlen összegeket 
nyer a képein. Dolgozott és boldog volt 
a munkában és a szerelemben.



Egyszer aztán az történt, hogy a nő 
otthagyta mindkettőjüket. Álomszerű 
gyorsasággal történt az elmúlása, mint 
mikor a júniusi szivárvány lebukik al- 
konyattal. Frank hetekig nem tudott 
magához térni gyásza gyötrelmeiből. A 
bánat felhői rája telepedtek, mint hegy 
ormára a hó. 6.

Ocsudása első napjaiban felkereste 
Marion Tóbiást. Azt mondta neki:

— Uram, az asszony már nincs többé, 
elment örökre tőlünk, kiknek életébe 
annyira bekapcsolódott. Ennélfogva 
nincsen többé értelme szerződésünknek 
sem. Kérlek, add vissza szavamat.

A féregember furcsán ránézett a fes
tőre.

— Szerződésünkben nincsen szó idő
ről. Egyezségünk szerint, amíg csak fest
ményeid lesznek, azok mindig engem 
illetnek. Mint ahogyan téged illetett ő, 
amíg csak volt. Céltalanok tehát az ilyen 
kisérletcjzések, becsületes üzletemberek 
közt nincs helye az ilyesminek, hagyj 
békében, kérlek.

Frankban a gőg eltorlaszolt minden 
további ellentmondást.

— Fogok hát az ő emlékének dolgoz
ni — gondolta és elment.

7.
De az emlékek legfeljebb bágyaszta- 

nak és semmittevés óráiban jó az ő hüs 
érintésük. Az emlék nem serkent mun
kára, az emlék nem ád forró erőt és 
büszke röpíilnivágyást, az emlék leköt 
és lenyűgöz és nincsen vidám ereje szál- 
lani fel a magasba. Frankban is lesüp
pedt az isteni tűz és kezének hajrá ere
je, a lángésznek bő és boldog gesztusa
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elbágyadt, amint állott gyászosan és 
csüggedten a vászon előtt.

Ámde őmaga mitsem tudott erről.8.

Sokára jött csak rá arra, hogy mind
az, ami mostanában keze alól kikerül, 
többé nem a régi nemes fényben átizott, 
valahol eltűnt az a sugárzó erő, amely 
eddig hajtotta, valahol elsüppedt a ben- 
sejében a kincsek terhes társzekere és 
ami most kikerül, az limlom, szürkeség, 
semmise.

Tagadni próbálta. Harcba indult ön
magával, verekedni kezdett árnyakkal, 
amik a vergődő lelkekben szoktak nagy
ra nőni. De az ezerszer és ezerszer visz- 
szatérő szerelmes emlékek legfeljebb 
könnyeket hoztak, nem pedig új erőt és 
új csillagokat az egyre növő éjszakába.

Lefogyott, megtorpant, szomorú lett. 
„Akarom . . . akarom . . elmondhatta 
megszámlálhatatlanul, a vágyódás eme 
igéje ige maradt és testet nem öltött.

„Kevesebbet dolgozni. . És alig dol
gozott. De a munka megfogyatkozása 
sem hozott semmi jót. Legfeljebb nél
külözéseket, koplalásokat és sülyedést, 
sülyedést lefelé.

Frank Hubertus Hellewien irtózva és 
gyűlölködve érezte, hogy a két fakó, so
vány, nedves tenyér, mely egyszer re
gen egy emlékezetes estén kinyúlt 
utána, rátapadt a nyakára és nem akar
ja elbocsájtani.

9.
Sáros volt és züllött. A ruhája kopott, 

az arca borostás, a haja összecsapzott. 
A szőke diadalmasságból és az ünnepi 
férfiasságból nem volt rajta egy felhő
nyi sem. Marion Tóbiás felállott ijed
ten, amikor meglátta belépni a szobá
jába.
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— Nono, édes barátom, kissé rossz 
szinben van. Régen nem láttam. Nem 
sokat dolgozik mostanában. Mi az oka 
ennek?

A feldúlt férfi megáldott a féregember 
asztala mellett. Nem szólott semmit 
sem, izzó és gyötrött szemekkel bámult 
némán a másikra.

— Pontosan, szépen kell élni, kedves 
barátom, ez nem jól van így. E j nono, 
hát hiszen...ha talán nem volna elég... 
beszélhetünk arról is, hogy több pénzt... 
Ma már jó a nevünk . . .  és nem kell any- 
nyira utána búsulni annak, aki nem jön 
ide már vissza . . .  ez nem jó és nem 
szép . . . ilyen szemekkel nézni arra, aki 
soha sem volt rossz magához .. . nem, 
kérem, nem . . .  vegye el a szemét. . .  es
küszöm . . .  én nem akartam. . .  én nem 
akarom ma sem . . .  én velem lehet be
szélni . . .  én jó ember vagyok . . .  és . . .  
én . . .  én mondom . . .

Frank hosszú teste az asztal fölé gör
nyedt, félig keresztül rajta és ujjai ösz- 
szeszorított öklében meggörbültek.

— Én nem élek m ár. . .  — mondta ful- 
ladtan, — én nem is vagyok már . . .  te 
öltél meg engem . . .  a tehetségemet vet
ted el tőlem és megölted . . .  üres va
gyok . . .  üres vagyok és nincsen már 
semmise . . .

— Ó, de hiszen. . ,  dehát. . .  én nem 
. . .  én jó t . . .  én . . . mit akarsz tőlem?

Frank Hubertus Hellewien kinyújtot
ta a kezeit és ronggyá morzsolta szét a 
féregember sovány nyakát.

10.

A csillag magasan, hűvösen és szikra- 
zóan áll a nagy égen, de az emberi 'kí
váncsiság és mohó kapzsiság utána nyúl 
és akkor belehull az éjszakába.Egy asszony, egy másik asszonynak

Az ablakomból akármerre nézek,
Mindenütt egyforma téli dermedet.
E csendben alvó hófehér világiból 
Száll hozzád néhány, röpke üzenet. . .

Vedd úgy, mintha egymás mellett ülnénk 
A kandallónál, enyhe tűz előtt 
S mesélnék néked, távoli világról 
Zokogó, hervadt, szomorú mesét. . .

Felejtsd el azt, hogy egyszer szembe álltunk, 
S élet-halálra ment a viadal 
En győztem akkor. . .  mostan félre állok, 
Tiéd marad hát minden diadal .. .

A messzeségen, hófehér világon,
Egy asszony nyújtja feléd a kezét 
És meleg lelke minden sugarával 
Tehozzád küldi vonagló szívét...

ígérd meg nékem, megérzem ha szólasz,
Hogy szentnek veszed minden szavamat 
S a boldogsága s szíve érdekében 
Eltörpül nálam minden áldozat. . .

ígérd meg azt, hogy egy cél lesz előtted,
— Könyörögve nyújtom feléd a kezem —

S én nem sajnálom áldozatul hozni,
Szegény, összetört, haldokló szívem .. .

Hallgass meg csendben, most majd elmesélem, 
Hogy mit adj néki és hogy mit szeret. . 
Hogyha meghallgattál, elsimul a lelked.

Az íróasztal. . .

Az íróasztalt magad hozd mindig rendbe,
Ne nyúljon hozzá, soh‘ se durva kéz. . .

Tudod, hogyan őrzi, milyen féltőn óvja 
S hogy az életében sok keserves óra 
Mellette lassan,
A múlt ködébe vész . , .

Az íróasztalt magad hozd mindig rendbe,
Ne nyúljon hozzá, soh‘ se durva k éz ...

A váza. . .

A vázába az íróasztalánál 
Soha se legyen ellhervadt virág . . .

Nem sejted tán, de én bizton érzem,
Hogy sok fájdalmas órán, égő szenvedésen 
Enyhít pár illatos,
Lágyszirmú virág . . .
A vázába az íróasztalánál
Soha se legyen clhervadt virág . . .

A pamlag . .  _

A pamlagra a dolgozószobába 
Pár tarka párna hogyan kellene...

Én láttam sokszor milyen szeretettel 
Mily fájó vággyal, néma kegyelettel,
Pihent meg rajtuk,
Nálam a szeme . . .

A pamlagra a dolgozószobába 
Pár tarka párna hogyan kellene . . .

A mesék . . .

Néha téli estén, szelid lámpafénynél 
Mikor a házra sűrű ködborul,
Menj, hajolj föléje, meleg, tiszta arccal 
S simítsd meg lágyan, lassan, szótlanul.

Kérd meg, hogy meséljen, csendes, szelid szóval 
S meglátod majd, a szíve fölnyilik 
És megosztja veled, — ami az enyém volt, — 
Szomorú szíve, legszebb álmait. . .

Elmondtam most néked mindent, amit tudtam 
Elmondtam hogyan és hogy mit szeret. . .  
Hogyha megfogadod: hiszem, boldog lesz majd 
És engem csendben, lassan elfeled .. .

Bozzay Margit*
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A z első csalódás
Irta: Porzsolt Kálmán

Szép fiatal lány lép szerkesztőségi 
szobámba. Tizenhat éves lehet. Rövid 
ruhája alól kis lába kandikál elő, a fia
talságnak és szépségnek bájos bizonyí
téka. Arca elpirul, mikor magát bemu
tatja, de nevét úgy elhadarja, hogy meg 
ne halljam. Bizonyosan valami álnevet 
mondott szégyenletében. Látszik, hogy 
először teszi meg az útat egy idegen 
férfi szobájába.

— Tanácsért jöttem.
— Anyagi, vagy szerelmi ügyben? — 

kérdem cinikusan. Mert már megszok
tam, hogy ebben a kétféle zsánerben 
szoktak hozzám jönni tanácsért ismeret
len olvasók.

A lány még jobban zavarba jön. El
kezdi az élete históriáját mesélni. Egy 
tizenhat eves szív világában tengernyi 
vihar. Reszket, míg elmondja. De ne
künk, kiknek lelkében az élet mély ba
rázdákat vont, már közönséges história. 
Törvénytelen gyermek, apja nagy úr. 
gazdag ember, de nem törődik leányá
val. ötvenezer korona hozományt biz
tosított számára, ha férjhez megy. Ez 
az ötvenezer korona csalétek a társada
lom zavarosában úszkáló mindenféle hal 
számára. A szegény lánytól minden férfi 
el akarja lopni a szépségét, a fiatalsá
gát, az első szerelmét, az ártatlanságát. 
A gazdag lánytól pedig mindenki el 
akarja lopni a hozományát. Ennek a kis
lánynak szépsége is volt, hozománya is 
volt, tehát duplán csábították.

— Nincsen senkim, akitől tanácsot 
kérhetnék. Anyámhoz nem fordulhatok.

E pár szóban egy élet tragédiája lük
tet. Egy tizenhat éves lány mondja:
,,Anyámhoz nem fordulhatok**. Az ár
tatlan lány elitéli saját anyját azért a 
szerelemért, melynek a saját életét kö
szönheti. S mikor a lányban feltámad 
az első szerelem, nem mehet a saját 
anyjához tanácsot kérni, mert nem biz- 
hatik annak erkölcsi tiszta látásában.

— Egy fiatalember megkérte a keze
met. Udvardy Gézának hívják, hivatal
nok.

— Szereti?
A lány vállat von.
— Nem tudom! Hogyan tudjuk meg 

mi tapasztalatlan fiatal lányok, hogy 
szeretünk-e komolyan? Én azt hittem 
eddig, hogy nagyon szeretem vőlegé
nyemet, ae most közbejött valami, am! 
egész lelkemet felzavarta. Egy kelle
metlen dolgot tudtam meg barátnőim 
révén. Erre valók a barátnők. Vőlegé
nyemnek korábban viszonya volt..  .

Érdekes megfigyelés, hogy az ártatlan 
lányok lelkében borzalmas! tragédiát 
okoz mindig, mikor megtudják, hogy 
ideáljuk már mást is szeretett.

— Ez nem baj. Minden férfi többször 
szeret!

A kislány tágranyitott szemekkel bá
mult rám. Még zavartabb lett és da
dogva folytatta tovább.

— De az a viszony nagyon komoly 
lehetett, mert annak a lánynak gyer
meke született. . .  Sírtam, mikor meg
hallottam. Napokig titkoltam bánatomat 
vőlegényem előtt. Végre kifaggatta be
lőlem, Azt hittem, hogy szégyelni fog
ja tettét, de ő közömbösen csak annyit 
mondott: hogy az nem volt igazi szere
lem és a gyermek nem zavarhatja a mi 
boldogságunkat.. . De én úgy érzem, 
mintha máris zavarná. Sőt már tönkre
tette volna. Végiggondoltam mind azt a 
boldogságot, amelyben annak a másik 
lánynak része volt. Az én vőlegényem 
bizonyára szerelmet vallott neki, akár
csak énnekem. Álmatlan éjszakákon 
végigálmodtam ennek a szerelmi vi
szonynak minden fázisát, aminek én 
csak az elején vagyok, de amit a vőle
gényemmel az a lány már végigélvezett. 
Az irigység véghetetlen gyűlöletet tá
masztott vetélytársam iránt.

— Ez a sablonos női önzés. Kedves 
lányom, ez nem jogosult. És a maga ál
mai nem fedik a valóságot. Maga csak 
a gyönyöröket képzelte el, amiket vő
legénye annak a lánynak adott, vagy 
ámiket attól ellopott, de gondolja el, 
mennyi szenvedése volt annak á lány
nak abban a viszonyban. Mennyi csaló
dás érte s miilyen kiábrándulás volt az, 
mikor az a férfi elcsábította, anyává 
tette, de feleségül nem vette.

Vőlegényem azt mondotta, hogy az 
nem olyan lány, akit elvehetett volna.

— Becsületes férfi nem tesz olyan 
lányt anyává, akit nem vehet feleségül.

A lány bámulva hallgatott s én a lelki 
orvos nyugodt kegyetlenségével nyom
tam leikébe mélyebbre a gyógyító bon- 
coló-kést.

— Minden lány, mikor szerelemből 
odaadja magát a férfinak, azt hiszi, 
hogy az a viszony örökké fog tartani. És 
minden lány csalódik. De amikor egy 
lány anya lesz, akkor még jobban hiszi, 
hogy az egész életre magához kötötte a 
gyermekének apját. Csalunk mindenkit. 
Még önmagunkat is. Képzelje el annak 
a lánynak borzalmas fájdalmát, mikor 
megtudta, hogy az ő szeretője magát 
akarja feleségül venni. Mert neki is 
vannak barátnői s bizonyosan neki is 
visszamondták az igazat. Az a lány 
joggal gondolhatja, hogy kedvese azért 
hagyja el, mert magában friss ártatlan
ságot s még hozzá ötvenezer koronát 
talál.

— Erre nem is gondoltam.
— Minden lánynak, mikor egy férfi 

hozzá közeledik, arra kellene legelőször 
is gondolnia, hogy vajon miért közele
dik hozzá az a férfi? Mert a férfi sok 
mindent keres a lányoknál: hozományt, 
összeköttetést, karriért, szépséget, ár
tatlanságot, sőt talán még szerelmet is. 
És gondolt arra a kis gyermekre?

— Arra gondoltam; — szólt s e perc
ben a kislány arca egészen átváltozott

Rafael modellnek vehette volna a szüz- 
anya képéhez. Valami költőien festő s 
leirhatatlanul misztikus van abban, 
midőn egy ártatlan lány a gyermekről 
beszél.

— Éjszakánkint megjelenik álmom
ban a kis gyermek. Látom a bölcsőben. 
A szeméből valami furcsa tekintetet lö- 
vel felém. Mintha félelem és szemrehá
nyás volna benne, hogy el akarom venni 
tőle az édesapját. Határozottan érzem, 
hogy ez a gyermek távolított el engem 
a vőlegényemtől. Ha azt láttam volna, 
hogy szereti a törvénytelen gyermekét, 
okkor érzésem növekedett volna irányá
ban. De rettenetes dolog látni egy férfit, 
hogy mint párolog el annak leikéből a 
szerelem egy lány iránt és a szeretet a 
saját gyermeke irányában . . . Kérem, 
adjon tanácsot, mit tegyek?

— Adok, de megfogadja, hogy követ
ni fogja azt? Mert, édes kislányom, az 
orvos rendelése csak úgy ér valamit, ha 
beveszik az orvosságot.

— Úgy látszik, keserű orvosságot akar 
rendelni, — szólt bánatosan a lány.

— Lehet, hogy keserű, de ki fogja 
gyógyítani. D obja ki azt az urat, aki a 
maga ötvenezer koronájával akarja ki
fizetni a szeretőjét és a gyermekét. Ez 
az én tanácsom.

A lány megdöbbent s egy szót sem 
tudott szólni.

— Persze, nem tetszik a tanács. De 
hát miért jönnek hozzám? Én az osto
bán szőtt szerelmi viszonyaim tragiku
mából, merítem a tanácsokat, melyeket 
maguknak osztogatok. Meg akarok óvni 
mindenkit azoktól a hibáktól és bűnök
től, amiket én elkövettem s amiknek a 
levét iszom.

— Az okoz gondot, hogyan tudassam 
vele. A szakítás kellemetlen és én is 
restellem barátnőim előtt, hogy nincsen 
vőlegényem.

— Intézze el levélben. S a kellemet
len utánrezgés csak pár hétig tart. Gon
doljon a hosszú élet kellemetlenségeire, 
melyek e házasságból származnának.

— Hát igazán boldogtalan lennék?
— Erre a kérdésre csak maga tud fe- 

telni. De hogy megtalálja az igazi fe le 
letet, rávezetem az útra. — Ma éjszaka, 
mikor párnái között álmodozni fog a 
jövőről, képzelje el azt az időt, amikor 
majd maga lesz anya, mikor majd ma
gának lesz gyermeke.

A lány gépiesen ismételte utánam:
— Mikor majd nekem lesz gyerme

kem . . .
— Majd ha maga anya lesz, maga 

egészen magának és gyermekének kö
veteli azt a férfit, akit szeret. És gondol
jon arra, hogy fájna magának, az anyá
nak, ha valaki elvenné mgától azt a 
férfit.. .

A lány felém nyújtotta kezét:
— Köszönöm a tanácsot, most már 

tudom, hogy mit kell tennem ..  .
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Nyílt sisakkal
Bözsi vallomásaiból. —

Irta: Bosin Endre

Meleg van. Nekem is melegem van. 
Manóinak nincs melege. Azt mondja. Ö 
sokat mód, ha a nap hosszú. Nekem 
hosszúak a napok, ha Ő beszél.

Mi szeretjük egymást Manóival. — 
Együtt jártunk a VI. B-be. De ez ta
valy volt. Akkor Gyuri volt műsoron 
Gyuri sportfiú és nekem csapta a sze
let. Ezért Manóinak volt meleg,e. Vi
szont én jól mulattam. A Mancin.

Most nekem van melegem. Mert Man
ci rászedte a Gyurit. Ez akkor volt, 
amikor Gyuri nekem udvarolt. Ugyams 
míg én azt hittem, hogy Mancinak miat
tam van melege, azalatt ez a nő Bandi
val kezdett ki. S míg én Gyurival puk
kasztottam, — ő megcsalt engem a Ban
dival. így csalják meg az embert a leg
jobb barátnői.

Ha valamikor anya leszek, a leányom
nak megtiltom azt, hogy az udvarlója- 
val koketáljon.

Aki udvarol, az udvaroljon. Akinek 
udvarolnak, az vigyázzon a barátnőjére. 
Én békét hagytam a Mancinak, — de a 
Gyurinak is. Itt a baj. Tehát: ha nekem 
például Gyuri hódol, akkor nekem Ban
di kelljen. Ettől Gyuri féltékeny és 
ettől a Bandi ugrik. Bandi ugorjon, ha 
szólítom. Ettől a Manci pukkad. Puk
kadjon. Ez a logika ebben. Mert, ha nem 
pukkad, akkor egy harmadikkal flörtöl 
és nem szereti a Bandit. S ha nem sze
reti a Bandit, engem se szeret. Az em
ber úgy ügyeljen a barátnője udvari
jára, hogy szeresse továbbra is őt. 
Mert, ha nem szeret, akkor nem dühös. 
A barátnőm mindig szeressen és legyen 
rám dühös az udvarlói miatt Mindig. 
Mert ha nem dühös, akkor nem irigy. 
Irigyeljen engem a Manci. Ha irigyel, 
akkor ott ragad. Mellettem t. i. a barát
nőm ragadjon mindig mellettem Pártá
ba. Szótlanul csodálja tehetségemet. 
Azt, hogy milyen nagyszerűen ugrik 
miattam az ő saját udvarlója.

II.
A Manci szeplős, — ha melege van. 

S ezért is puderezi magát. Az én arcom 
tiszta. Én is puderezem magam. A ma
ma nem tudja, (ő is puderezi magát.) 
A púder nekem nem életszükséglet, de 
jó szaga van. Jobb szagú, mint a Man
cié. Ezt Bandi mondotta, — pedig ő 
nem szereti a mai leányokat.. Tehát Ő 
nem elfogult a púdert illetőleg.

A múltkor a Szigeten azt kérdezte, 
hogy miért olyan piros az ajkam?

— Nyilván beruzsoztam, feleltem 
úgy, hogy Manci is jól hallja.

A Manci meg volt döbbenve a fordu
latosságomtól. Majdnem kifordult a ké
péből és a medréből. Pedig igazán nem 
ruzsoztam, < ak kiharaptam az a j
kam.

— Tisztességes leány nem festi ma
gát mondotta komolyan Bandi. Én a

Manci ajkára néztem, ö  ruzsozza magát 
ugyanis. Ugyanis hallatlanul belekever
tem őt ismét. A pácba. És jól esett. Az, 
Bandi egész este megkülönböztetett go
rombaságokat mondott nekem azokról a 
nőkről akik festik magukat. Manci pi
rult. Sajnos, a barna púder miatt nem 
látszott. Neki rossz kedve volt és én 
részvéttel néztem reá. Szemmel vigasz
taltam, Az ember mindig vigasztalja 
zsénbe került barátnőjét, mert akkor 
úgy látszik, mintha nem tekintené már 
riválisnak. Ez annál jobban fáj a rivá
lisnak. És ez a fő. nem a rúzs.

Másnap az állatkertben találkoztunk 
a Gyurival.

— Milyen véletlen! kapkodott 
Manci, Á Gyuri szeméből olvastam, 
hogy ezt gondolja magában felőle:

— Milyen buta liba!
Igaza is volt. Hiszen én beszéltem 

meg veleí a találkát, telefonon. Persze 
Mancin most alig volt púder, az ajka 
sápadt volt de feltétlen bizakodó. A 
bizakodás szép erény, de csak bennem. 
A barátnőm ne legyen bizakodó, re
ményteljes. Érezze, hogy a körülmé
nyektől, vagy inkább tőlem függ. Igen 
jó érzés, ha tőlünk függ valaki. Barát
nőt függőben tartani monumentális él
vezet. A Manci is függjön, amíg én a 
barátnője vagyok.

— Na lám, — mondotta nekem a 
Gyuri a krckodilusoknál, — látom, hogy 
Böske is halad. így is kell, A rúzs, a 
smink ma beletartozik a nő szépítési 
módszerébe; mondhatnám, hogy ma 
nem a modern nő az, aki nem festi az 
arcát.

Hálával eltelten mosolyogtam Gyuri
ra és részvéttel voltam Manci iránt. Az 
ő szeme fennakadt ajkimon. Most 
ugvanis én voltam kíföstve. Manci hihe
tetlenül tekintett reám. nem hitt saját 
szemének. De a rúzsnak hinnie volt mu
száj, mert az rajtam volt. Én azonban 
krokodilus könnyeket ejtettem bensőm
ben affölött, hogy Manci milyen sáp- 
padt.

Rosszul vagy? — kérdeztem szí
vesen.

ő nem mondta, hogy az, de én elhit
tem neki.

III.
A Manci végérvényesen összeveszett 

a fiúkkal. Ezt onnan tudom, hogy vala
hányszor emlegettem őket, nagyon di
csérte Gyurit és Bandit. Nekünk csak 
addig tetszik a fiú, míg kritizáljuk. — 
Amikor dicsérjük, akkor másra lolnók. 
Kitolok én a Mancival! Mert bizonyos, 
hogy kutya van a kertben. Nekem ne di
csérje a barátnőm az ő volt uvarlóit. 
Ezek most az én udvarlóim. Én tudom, 
hogy ő hányadán van velem. Minek néz 
egyáltalán engem a Manci?

Egy barátnőnek kötelességei van

nak szeretett barátnői iránt, — inondot- 
tam Mancinak. Különben is hazudsz.

— Az előbb még nem volt semmi ba
jod.

De látom az arcodon, hogy minden
nek ellenére te engem mégis szeretsz.

__ Hogy mégis — csodálkozott ő ulá-
nozhatatlanul. — Sőt!

— Na látod.
Semmítse látok.

— Majd. — Holnap kimegyünk a fiúk. 
kai a strandra.

— Sajnálom . . .
Mit. sajnálsz?

— Nincs trikóm.
— Hisz én is fürdőruhába megyek.
— Hol találkozunk?
— Valamennyien ott kint.
— A fiúk tudják.
— Persze.

Ö elment és én szintén. De ez így tör
tént. Janira, már régóta vásott a foga 
Mancinak, Ez biztos volt, mert sose be
széltünk róla. Jani kész ember már. — 
Perfekt angol és francia és költ is. Köl
teményeket. Egyébiránt jó fiú, mindent 
elhisz, amit mond neki az ember. Én azt 
mondtam a Janinak, hogy ki nem állha
tom az ő örökös holdvilágképét. Ö el
hitte. Azóta bizonyos sértődöttséggel te
kintett reám, amikor szóba álltam vele. 
Ez a logika, a férfiak olyanok, mint a 
kutyák, akkor kuncsorognak legjobban 
utánunk, ha verjük. Én megvertem J a 
nit, mert és miután a Manci már bele
volt höbörödve.

Minthogy Mancival úgy beszéltem 
meg, hogy fürdőruhát veszek fel, az ő 
kedvéért felvettem a trikót. Ki megy 
manapság fürdőruháiba a strandra? — 
Legfeljebb a Manci.

A Manci tehát elment abba az özön
vízelőtti ruhába, amit én diktáltam be 
neki. Gyurival és Bandival, akiket szin
tén én diktáltam neki. Jó  az olyan ba
rátnő, akinek diktálni lehet.

Manci tehát lecsúszott Gyurival és 
Bandival, én pedig elmentem a Janival. 
Mindnyájan nagyon jól láttuk egymást 
és úgy tettünk, mintha csodálkoznánk. 
Azért lehetőleg úgy álltam és jártam, 
hogy lássanak.

A strand nagyon jó volt, csak Jani 
szavalt folyton saját verseiből. De 
hagytam. Az ember hagyja. A barátnő 
jél. Bent a pácban. Jani hevesen sza - 
vált és azt hitte, hogy nekem tetszik, öt 
is hagytam, mert a hevessége udvarlás
nak látszthatott.

IV.
A Jani szavalt.
A Gyuri féltékeny volt reám.
A Bandi szintén.
Mancira ismét részvéttel gondoltam 

Nagyon melege lehetett szegénykének
Az ember tartson ki a barátnője mcl 

lett.



Múlt alkalommal elég udvariatlanul 
Haiti kellősközepén felejtettem olvasói
mat. Még pedig igen veszedelmes hely
zetben: Legesleg országának gitárpenge- 
töi között, ahogy költői furorejuk- 
ban bűbájos Nocturn-okat zengedeztek 
áldozataik fülébe. De elég erről ennyit. 
Vegyük most. elő a krónikaíró tollát a 
folytassuk kalandozásunkat Legesleg 
országában.

Üde szerelmi palánta.

Gondolatban bizonyára eddig is szem
rehányást tettek nőolvasóim, hogy be
szélek itt mindenféléről: parlamentárlz- 
musról, darwinizmusról, expresszioniz*- 
musról, meg a jó Ég tudja mi egyéb csu 
dabogárizmusról, csak éppen a legesleg
édesebb valamiről, a szerelemről hall
gatok. Pedig bizonnyal terem efféle vi
rág Haitiban elég.

Hát igenis tetem. Vadon is, kultúrált 
állapotban is.

íme, itt alább átnyújtok egy szálat 
Haiti szerelmi palántáiból, ahogyan 
Bryan etnográfiai müvében található. 
Előre is megmondhatom, hogy a száraz 
náprajzi adatokon is átüt a história ős
eredeti, zamatos szerecseny-üdesége.

Azt írja Bryan munkája százhuszon- 
hetedik lapján, hogy szép volt a szép 
donna Panna, olyan szép, amilyet csa£ 
négerszív álmodhat magának. Nem ék
telenkedett darázsderékkal, hanem göm
bölyűre faragott csípőkkel, mint a mé
száros kerek tőkéje. Nem volt aprósá
gában rút cseresznyeajka, hanem — 
hogy valami illő mértéket mondjak — 
becsületes görögdinnye-szája. Aztán 
nem volt kacéran lenge sem, aki csak 
ellejt az összetört férfiszívek fölött, 
hanem derekas kétmázsás súllyal esett 
a szerelem mérlegébe.

Egyszóval szép volt donna Panna, 
szép volt szemben, szép volt háttal. De 
talán háttal még szebb volt, mint szem
ben, Olyan roppantul szép volt, hogyha 
le talált telepedni valahova, nem bírt 
felkelni előbb, míg — valami lejtős hely
re csuszamodva — egyensúlyba nem 
hozta roppant szépségét inainak erejé
vel.

Hát ez a roppant szépség hullott dön
tő súllyal az ifjú kávéültetvényes: dón 
Pedro Amoriguez-Antoniuscleopatra de 
el Luna szívébe. Ami a kávétermelés 
eie^dményességének szempontjából meg 
nem lett volna baj. Ellenben, hogy donna 
Panna két mázsája hasonló súllyal hul
lott a deresedő kakaóültetvényes: dón 
Carlos Shylokigues-Jago de el Tartaros 
szívébe is, ez már baj volt a kávé-, 
kakaó- és szerelemtermelés szempontjá
ból egyaránt. Mert amíg a lírai kedélyű 
donna Panna a demokratikus, sötétbar
na kávénak adott előnyt, zordon szívű 
atyja viszont az arisztokratikus, bár de
resebb színű kakaónak nyújtotta a pál
mát.

Vérző-szívvel alulírott.
Mellőznöm kell itt azoknak a Ncc- 

turn-oknak közlését, amelyek Bryan 
müvében oly híven ecsetelik részben az 
atya, részben a leány hajlandóságának 
megnyerésére vezetett ostromot. Ezért 
hát fejest ugorva az események sodrába, 
ott folytatom, hogy a dolgok fejlődése 
haitibeli szokás szerint megtermetté az 
első nyilatkozatot, még pedig az alábbi 
tartalommal:

NYILATKOZAT

Vcrzőszívvel alulírottat az atyai kökebe! 
keménységé arra kényszeríti, hogy megunt 
élete helyett levesse régi nevét és újjászü
lessék az atyai kőkebel meglágyítására olya;, 
alkalmasnak bizonyult dón Carlos Síhylciki- 
guez Jago de el Tartaros néven. Midőn alul
írott ez ünnepélyes pillanatban búbánatáéit 
hozott áldozat gyanánt valamennyi régi Re
vét viselő váltót és kötelezvényt semmisnek 
nyilvánít, egyben kijelenti, hogy vetélytár?d- 
na'k csupán atyaszív-puhító nevét vette at, 
váltóéinak és kötelezvényeinek mellőzésével.

Maradtam ezúttal utoljára:
Don Pedro Amoriguez-Antoniuscleopatra de 

el Luna.
Mi sem természetesebb, minthogy erre 

az írásmüre megjelenik válaszul a vetély- 
társ tolla alatt megszületett

KONTRANYILATKOZAT.

Sebzett szívvel alulírottat a női kőkebel 
keménysége arra kényszeríti, (hogfy megunt

élete helyett.. , és így tovább, mint fentebb 
olvasható, csakhogy az ellenkező hang
nemben.
Sajna, terünk szűk volta nem engedi, 

hogy Bryan könyvéből végigidézzük az 
érdekes, bár szívpuhítási szempontból 
hiábavalónak bizonyult nyilatkozatok 
sorozatát. Kénytelenek vagyunk hát az 
események fonalát azon a ponton meg
ragadni, amikor a hőslelkű dón Pedro 
végső kétségbeesésében megzörgette vá
lasztottja ablakát s az ismert hivó jelre 
kitekintő leányzóhoz így szólt:

— Szökj meg velem az atyai zordci.:- 
ság elől, bűbájos donna Panna.

Amire a roppant szépség felsóhajtott 
és szemérmesen azt felelte:

— Igen ám, szívem dón Pedrója, csak
hogy rámcsukták az ajtót.

— Jö jj hát az ablakon át, — esede
zett a hős lovag.

A bűbájos donna Pa: na még szemér
mesebben mosolygott és óriási szépsége 
tudatában azt válaszolta:

— Még a féllábom sem fér ki rajta. 
Dcn Pedro nem lett volna lovag, ha

mellére csapva így nem fogadkozik:
— Tíz körmömmel nyitok útat szépsé

gednek!

Férfíszem-nem-látta
mennyország.

Ennyi hősiesség látása ledöntötte don
na Panna szívében a gyermeki engedel
messég bástyáját s a következő pillanat
ban dón Pedro a szobában termett, hogy 
az ablak kitágításához fogjon.

Elbűvölték nézett körül a lovag a fér
fiszem-nem-látta mennyország csupasz 

négy falán s az ábrándokba ringató bú
torberendezésen, vagyis a sarokba szórt 
alcmcsomón, amely az álmok meleg- 
ágyaként kedvesének szépségét kétmá
zsás, dús virágba szökkentette. Melles
leg megjegyezve — valószínűleg az ál
mok súlya alatt — lapos volt a tündéri 
alomágy, mint a palacsinta.

Ám dón Pedro nem sokáig ábrándo
zott, hanem nekigyürkőzött a lovagi 
munkának s ez okból a ruházatát al
kotó félmancsett.et csuklójáról átszerel
ni készült bokájára. De alig fogott az 
öltözéshez, midőn egy csosszanást, meg
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egy krágokást hallott, aztán hirtelen 
feltárult az ajtó s a szobába toppant 
Panna zordszívü atyja evvel a bekö
szöntővel:

— Hej. Pannikám, hova tetted a pá
linkás butykosomat? Az egész házat fel
túrtam már crte.

Don Pedronak csak annyi ideje volt, 
hogy a sarokba vesse magát. A pala
csintává finomult alomágy azonban nem 
rejtette volna el, ha donna Panna csu
dálatos női lélekjelenléttel elibe nem 
plántálja magát s leereszkedve az alom
ágyra, mély homályba nem burkolja 
kedvesét. Bryan itt csillag alatt azt jegy
zi meg ,.idézett müvében", hogy donna 
Panna egyszerűen ráült a női jóhírét 
esetleg kompromitáló alanyra, de nn 
csak maradjunk amellett az üdei'liFatű s 
folklorisztikai szempontból is találó ki
fejezés mellett, hogy mély homályba 
burkolta kedvesét.

Donna Panna nagy lélekjelenlétre 
valló cselekedete után egy hősi és elfoj
tott nyögés hangzott az alomágy felől, 
de egyébként a lovagías lelkű dón Pedro 
még szusszanásával sem árulta el íms- 
doltját.

Palacsintává lapult lovag.
Bryan etnográfusi pontossággal rend

kívül érdekesen ecseteli a sajátságos 
szituációban összekerült együttest: a 
butykosát követelő atyát, a kompromi
táló alanyt rejtegető leányt s az önmeg

adással palacsinává lapuló lovagot, is
mét terünk korlátolt voltára kell hivat
koznom, midőn ebben a nevezetes szi
tuációban lefolyt s néprajzilag annyira 
tanulságos beszélgetésből csupán a két 
szerelmes titkos suttogását idézem.

— Szenvedsz? — súgta donna Panna 
kedvesének.

— Érted szenvedni gyönyör! — hang
zott a halk válasz dón Pedrónak a nagy 
súly alatt még épségben maradt negyed
tüdejéből.

— Hiszem, hogy érettem gyönyör, — 
viszonozta donna Panna, — de alattam 
szenvedni. . .  ah!

— Az is . . . é .. . des . . .  — nyögte a 
lovag utolsó lehel letéve! és kimúlt hősi 
szerelemmel, férfimódra megőrizve ked
vese becsületét.

Nem sok hozzáfűzni valónk van ezek- 
után a szerelmi históriához. Don Pedrot 
nagy dísszel tették sírba s a bübíVjos 
donna Panna új hűséget fogadott hant
ja fölött. Hűségét megtartotta még 
akkor is, mikor a vetélytárs nélkül ma
radt dón Carlos nője lett. Végtelen hű
ségében mindössze tizenhét bájos gyer
mekkel ajándékozta meg férjét. Midőn 
pedig aranylakodalmát megérte élet
társa mellett s csendesen jobblétre szen- 
derült. végrendeletében ekkor is kikö
tötte, hogy hős módon kiszenvedett dón 
Pedrója mellé temessék. A hü asszony 
óhaját teljesítették s íme, pár héttel a 
temetés után két tűzvirág nőtt a síron

egymásbafonódó ágakkal. Legesleg or
szágának leányai, akik éppen olyan hű
séges természetűek, mint donna Panna 
volt, ma is eljárnak a hűség mintaképé
nek sírjához, hogy megöntözzék rajta - 
a két csudavirágot.

Csalni kell a becsületért.
A női hűség fentebb leírt felemelő és 

szimbolikus erejű, igaz rajzával vegyünk 
búcsút LcgeslQg országától, még pedig
V. F. doktor alábbi szavainak kíséreté
ben:

— Most pedig nyugodtan felkiálthat 
mindenki: ez a Legesleg országa is u 
Hazugság országa! Hát igen. Mivelhogy 
szépítve és enyhítve mondtam el Haiti 
nevezetességeit, van is benne egy-két 
vonás, ami eltér az igazságtól. Mert ha 
az igazságot egészen feltártam volna, 
n o ,..!  Csak nincsen szebb dolog, mint 
a fonákjára fordított nyugati kultúra, 
amit úgy imádnak a szerecsenyek, 
mintha istenség volna. Az egyszeri kocs- 
mároshoz hasonlítanak ezek a kultúrra- 
jongók. Az is azzal védekezett, hogy az 
embernek manapság szüntelen csalnia 
kell, ha becsületes emberszámba akar 
menni. Persze, mert összekeverte az 
önbecsülést a látszatra épített megbe
csüléssel. A nyugati kultúra is ilyen lát
szat s becsületes ember létemre nyil
ván mondom, hogy inkább vesszen a túl
becsült kultúra, semhogy viseljem 
miatta a hazugság látszatát.

Szivárvány
Irta: Cholnoky László.

Nem is futottak, hanem csak ugrán
dozva repültek keresztül a virágos ré
ten, mintha két gumilabdát gurított volna 
el valaki, aztán toronyiránt neki vágtak 
a tengeritáblának. Az eső akkor már 
megeredt, az óriási cseppek kopogva 
csörömpöltek a kukorica páncélos leve
lén, bebújtak a leány aranyszőke hajá
nak hűvös sátorába, de riadtan elcsen
desedtek egy-egy pillanatra, ha az ég 
megzendiilt.

Valami elhagyott csűr állt ott lenn a 
völgyben, abba ugrottak be. Megálltak 
egymással szemben, lihegve nézték egy
mást, nevetgéltek, törülgették az arcu
kat, majd leültek a fonott lócára és ki
néztek. Az ajtó nyikorogva, lassan be
csukódott magától, csak keskeny rést 
hagyva, amelyen keresztül csak a zuho
gó eső szürke fátyolét láthatták.

— A néném majd aggódik! — mondta 
a leány könnyedén és a hangjából kiér
zett, hogy semmibe sem veszi a dolgot. 
Ezt a futást nem adta volna semmiért.

A fiatal ember legyintett. Fölénye
sen és nyugodalmasan, pedig a szíve 
őrülten dobogott, mert arra gondolt, 
hogy most megvallja a szerelmét, azt az 
izzó, emésztő szerelmet, amely már az 
első kankalin beköszöntése óta marcan
golta a lelkét. De nem telt tőle egyéb: 
zavartan motyogni kezdett, hogy az efé-

le zápor rendkívül felüditi a természe
tet és hogy valóságos áldás a növény
zetre, majd hirtelen áttért a jogbölcse
letre, mert valami homályos sejtelem 
derengett a lelkében, hogy ezeknek a 
zagyva elvontságoknak a révén vala
hogy majd csak eljut a szerelemhez.

A leány csintalanul mosolyogva nézte, 
szeretett volna segíteni rajta, mert belá
tott a leikébe, de félt. Már a tavasz óta 
együtt voltak majd mindennap, most 
már remegve vágyódtak egymás után: 
ilyenkor minden titkos szó olyan, mint 
az égő ház födeléből kiröppenő zsarát
nok.

Odakint suhogva ömlött a zápor; a 
Balaton felőli vijjogó sirálycsapat suhant 
át az eső fátyolén. Az ajtó sírva, nya
fogva lebegett ide-oda a szélben, ami pa
zarul öntötte be hozzájuk az ázott széna 
illatát.

És ettől az illattól a fiatalember szíve 
kettéhasadt. Szétnyílt, feltárult, mint a 
túlérett gyümölcs és a forró, lobogó vér 
elöntötte a testét, mint bíborpiros láva- 
zuhatag. A leány látta ezt is, ijedten 
széttárta a karjait, remegve hívogatta az 
Istent, hogy siessen a segítségére, de ak
kor már későn volt. A fiatalember áfszo- 
rította a derekát, hörögve csókolta 
ajkát, majd odafúrta a fejét, a mellére 
és rimánkodva kérte, hogy kapcsolja a 
testét, a lelkét örökre az övéhez.

Akkor rettentőt csattant az ég, de 
nyomában nem hallatszott egyéb, mint

a tó távoli, titkos búgása. A Balaton 
még sokáig siratja a nyugalmát, ha a vi
har durván belemarkol lágyan ringó hab
testébe.

A Csákányhegy fölött a szürke felhő
fátyol lassan, észrevétlenül megrepedi, 
aztán szétmált, elrongyolódott, mint az 
ódon selyem. Egyszer aztán a lebegő 
foszlányok közül előröppent az első nap
sugár, szívendöfle a nedves, illatos vég
telenséget és a mennyből t ívére felszöTc- 
kent a hétszínű szivárvány.

Amikor kiléptek, egy pillanatra meg
álltak, a szemükön még ott borongó sö
tétségtől hunyorogva nézdelték a csillo
gó, pompás színpadot, de aztán szótla
nul, sietve megindultak. Hanem amikor 
odaértek az útmenfi feszülethez, a leány 
erőtlenül leesett a térdére, az arcát T>c- 
letemette a tenyerébe és jajveszéketve 
zokogni kezdett. — A fiatalember hoít- 
ravált arccal nézte, remegve, halkan kér
lelte, de a hangja elakadt, — valarm 
vasmarok átszorította a torkát. A tó fe
lől magányos hófehér sirály jött sietve, 
majd lassan megállt, széttárta a szár
nyait, mozdulatlanul, kíváncsian lebegett 
felettük, majd lágy ívben visszalendült 
és nyilsebesen elszállt, mint aki örökre 
elköltözik a régi vidékről.
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A  HAVASOK ALJÁN
Irta: Nyáry Andor.

Regény. (5)

— Tudom, — könyörgöm — mondta 
szégyenkezve. — Úgy gondoltam ..  ,

A százados a szavába vágott:
— Ne gondoljon semmit, hanem te

gye azt, amit parancsolnak. — Dühc
sen rárivalt: — Megértette?!

— Szolgálati ára — hunyá;szkodoti 
meg Kovács Mihály. Megint erőtt vett 
rajta a tisztesség. — Engedelmet, ha meg
sértettem volna a törvényt. Nem akar
tam. Ügy gondoltam . . .

A százados öklével az asztalra csa
pott:

— Most mondtam, hogy magának, 
nincs joga semmire se gondolni. — Az
tán a mellére ütött: — Itt én paran
csolok!

Kovács becsületes szemével ránézett 
a haragvó századosra, kezében meg- 
libbentette kalapját, mintha köszönt 
volna. Aztán csendesen mormogta:

— Hát akkó majd ideküdöm a . . . 
leányt.

Ha nem jön a maga jószántá
ból, szuronyos őrökkel hozatom ide! 
— pattogott a százados. — A parancs 
parancs. Katonák vagyunk és nem véa- 
asszonyok. Keményen ránézett az 
öregre.

— Tudomásul vette?
— Kívánságára — biccentett az öreg.
A százados hosszú lépésekkel jár

kált:
— Ez egyszer még elengedem — be

szélt Kovács felé fordulva, aztán emel
tebb hangon folytatta: — Ha még egy
szer ellenszegül a parancsomnak, olyan 
huszonötöt veretek rá, hogy annak > 
nyomorutja lesz.

Kovács szólni akart, de a sízázado  ̂
leintette:

— Most én beszélek!
És az öreg felé közeledett. Kovács 

Mihály hátrált. A százados követte és 
tele torokból kiabált a hátráló öreg 
emberre:

— Tudom, mi hozott ide, vén gazem
ber! Ismerem az ilyen sunyi alakokat.

Az öreg már egészen a sarokban 
volt és onnét hunyorgott a megvadult 
századosra. A százados tovább kiabált:

— Pénz köllene, vén zsivány. Ugy-e?
Gúnyosan felkacagott:
— Rajtam ugyan nem keresel egy va

sat se a leányoddal.
Aztán az ajtóra mutatott:
— Takarodj!
Kovács Mihály kitámolygott az ajtón. 

Maga se tudta, hogyan jött ki a szá
zados szobájából, csak akkor vette ész
re, hogy az utcán van, mikor a ha
rangozó a templom felé igyekeztében 
rá köszönt:

— Aggy Isten, Mihály bácsi.
Kovács fölemelte a fejét, kalap

jához nyúlt, hogy köszönésképen a mu
tatóujjával megérintse a szélit. El
csodálkozott. A kalap még mindig a 
kezében volt. Födetlen fejjel ment az 
utcán. Mormogott valamit a harangozó 
felé. A harangozó nem ért rá, elsietett.

Kovács fejére tette kalapját, a/,- 
tán megindult a háza felé. A szeme 
röpdösött, cikcakkozott, a füle zúgott, 
a halántéka lüktetett s hányt.orgó agyára 
mint tapadó karú polip ráült a gond:

— Rajtam ugyan nem keresel a 
leányoddal egy vasat sem!

Mit jelent ez?
Rövid pár perc alatt kétszer hal

lotta ezt, a mondatot. Először a tizedes 
akjáról, azután meg a századostól.

— Hm! — tűnődött nekíbódulva és 
becsületes esze sehogysem tudta meg
fejteni a szavak értelmét, Hogyan is 
akarnék én a leányommal keresni. Ed
dig se kerestem vele. Megkerestem 
én magam, amire szüksége vót. Ez
után meg megkeresi az ura, Puskás 
Antal . ..

Megbökte a kalapja karimáját:
— Ha az Isten öszehozza ükét.
Aztán elkalandozott az esze.
Oldalról hirtelen fegyvercsörgés hal

latszott. Kovács Mihály a hang felé 
nézett. A gyalogúton egy román járőr 
cirkált.

Kovács homloka összeráncolódott. A

román katonák látása megint ráültette 
agyára a tapadó polipot:

— Hogy én keresni akarok a leá
nyommal! Hm!

Dörmögött, mormogott, kínlódott és 
szaporán lépegetett. Űzte, hajtotta a 
gond. Mikor a kis hídra ért, amely 
a háza előtt levő árkot hidalta át, meg
állt, hogy tikkadt tüdejébe pihent le
vegőt szipogasson.

Aztán hirtelen fölvetette a fejét és 
kemény, fiatalos lépésekkel befordult a 
kapun.

Kovács Örzse megjelent a százados 
előtt. Keble zihált, az arca sápadt 
veit, a lába reszketett.

— Mit akar velem a tekintetes úr?
— suttogta félve. — Ne<m csináltam 
semmi törvényellenest, amiért a pa
rancsnokság elé hívhatnának.

Rebbenő szemét mélyen lesütötte, 
nem mert a századosra tekinteni, csak 
höpögött, mint az ijedt kis madár, mi
kor idegen kéz kiemeli párnás fészké
ből az édesanyja mellől.

A százados a leányhoz lépett és mej -̂ 
simogatta az arcát:

— No, no, azért nem kell ennyire 
megijedni.

A leány még jobban lesütötte te
kintetét:

— Én még sohase voltam törvénybe
— szepegte. — Mit szól a falu, ha 
megtudja, hogy a parancsnokságtól idé
zést kaptam.

A százados elnevette magát, durva 
lelke nem bírta felfogni, mi lehet ezen 
olyan nagyon röstelni való,

— Hát ez olyan nagy dolog? — 
kérdezte mosolyogva s a leányra né
zett.

Örzse elpityeredett:
— .. ^ 06YnÍ  volna nagy dolog, - -  

A kötényébe temette az arcát. — Most 
azt gondolják rólam, hogy . ..

Elhallgatott, maga is megijedt attól, 
amit mondani akart.

A százados vallatta:
— - Mit gondolnak rólad?
Kovács Örzse ismét lesütötte a tekrn-
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letét, a köténye szélével babrált s alig 
hallhatóan sóhajtotta:

— Azt gondolják, hogy. . .  rossz va
gyok.

És könnycsepp tarkázott végig a sze
me alatt.

A százados arcán éles mosoly su
hant át. Megfogta a leány állát és le
hajtott fejét fölfelé nyomta:

— Örzse — mondta lágy hangon s 
a szeme megvillant.

Örzse fölemelte a fejét s nagy, kv
ízemét a századosra nyitotta. A szá
zados testén meleg áram reszketett át 
ereit forró vérhullámok locoslták, Egö 
tekintetét belekapcsolta a leány tiszta 
tényü szemeibe:

— Biztos vagy benne, hogy nincs 
igaza a falunak, amikor azt mondja 
rólad, hogy rossz vagy?

A leány karcsú termete mintha meg
nyúlt volna:

— Ezt énnekem még senki sem 
mondta — fellelte büszkén.

A százados mosolygott:
— Megharagudnál, érte, ha akadna 

valaki, aki azt mondná rólad?
— Ha akad ilyen ember, akkor az 

ez ember hazudik.
— Hm incselkedett a százados.

-  - És ha én lennék az az ember, aki 
azt mondaná rólad?

A leány szeme kerekre tágult.
A százados egy gondolattal közelebb 

húzódott a leányhoz:
— Én is hazudnék?
A leány egy pillanatig mereven né

zett, aztán határozottan felelt:
— Hazudna!
A százados egészen közel hajolt a 

leányhoz, hogy forró lehelete belecsa
pott az arcába:

— Én mégis azt mondom neked, — 
őugta reszketve — hogy rossz vagy,

A leány megdöbbent s egy lépést 
visszalépett:

— Nem tudok róla, hogy rossz let- 
lem volna bármikor. — A századosra 
nézett. — Szeretném tudni, mit tét- 
tem,

A százados szeme tüzet szórt:
— Nem tudod?
— Nem!
— Nem is sejted?
— Nem!
A leány felé tartotta az arcát:
— Loptál.
A leány kiegyenesedett.
— Loptam?

Igen. Loptál!
Örzse arca lágyult, aztán hirtelen el- 

sápadt:
— Mit loptam?
A százados olyan közel hajolt a 

leányhoz, hogy ajkával majdnem érin
tette az arcát:

•— Elloptad tőlem azt, ami a leg
drágább kincsem volt.

A leány nĉ m érteittie, zavart értel
metlenséggel hajtogatta:

— Mi volt az?
A százados teste megreszketie t̂' 

szívem — súgta lázasan s ’ a** 
cat odaszorította a leány arcához. —— 
.‘Elloptad a szívemet. — A szava meg

remegett. — Tudod már, miért vagy 
rossz?

A leány visszahökkent. Kezdett előt
te derengeni a nagy titok, hogy miért 
kellett neki szigorú parancsra megje
lenni a százados előtt, amikor jól tud
ta. hogy semmi rosszat nem tett. A 
lába reszketni kezdett.

— A szívemet loptad el, — ismételte 
a százados, hirtelen derékon kapta a 
leányt és vad mozdulattal magához 
szorította, hogy a szorítástól felsaj- 
gott a húsa.

— Eresszen el! — síkodtott a leány 
és kétségbeesett erőlködést tett, hogy 
kiszakítsa magát a férfi karjai közül
*— Eresszen el!

— Addig nem, amíg a szívemet visz- 
sza nem adod — fuldokolta a száza
dos.

Még vadabbul szorította magához - 
vergődő leányt s az ajkával bódoltan 
kereste reszkető ajakát.

Kovács Örzse minden erejét össze
szedte, hogy távoltartsa magától az őr
jöngő embert.

Elkeseredett tusa kezdődött.
A százados lefogta a leány karját.
A leány könyökét feszítette a sajat 

és a százados melle közé.
A százados a pamlag felé tolta.
A leány erős mozdulattal megfor

dult és az ellenkező irányba hátrált. 
A százados követte.
A leány rémülten tekintett az ajtó 

felé.
A százados megsejtette szándékát, 

térdét nekifeszítette az ajtónak.
A leány kiszakította magát a száza

dos karjai közül és az ablak felé ro
hant.

A százados utolérte.
A leány megfordult és újra kezdő

dött az előbbeni lélekdöbbentő tusa.
És mindoz egyetlen hang, egyetlen 

szó nélkül történt, mintha a két ember 
megnémult volna a birás és a szaba
dulás iránt folytatott bénító küzdelem
ben.

Aztán nyugalom következett.
A százados leengedte karját és Tá

radt tekintetét villogva fúrta a leány 
arcába:

Erős vagy — lihegte kimerültén.
•— Nem hiszem, hogy akadna férfi, aki 
bírna veled.

Ernyedten ledobta magát a székre 
és kendőjével megtörölte izzadt hom
lokát.

Kovács örzse szeme megcsillant, az 
ajtó nem volt bezárva . . .  a szabadu
lás! Lassan az ajtó felé hátrált, re
megő keze már a kilincsen volt. Egy 
ugrás éis künn terem az utcán. Lár
mát csap. Inkább meghal, de nem adja 
oda magát ennek az embernek. . .  Le
nyomta a kilincset.

A kilincs megcsikorgott.
A százados felkapta fejét s amint 

észrevette a leány szándékát, felhör
dült, egyetlen ugrással az ajtónál ter- 
mett s mielőtt még a leány kisurran
hatott volna az ajtón, ráfordította a 
zárt, a kulcsot kihúzta és nyugodtan
zsebre tette:

— Haha! — kacagott fel gúnyosan. 
— Ilyen könnyen nem jutsz ki ebbő! 
a szobából. . .  Erős vagy, de a hatal
masabb mégis: én leszek.

Összeszorította az ajkát s ahogy eze
ket a szavakat kimondta, olyan vad e1- 
szántság felhőzött homlokán, hogy ör
zse megborzongott tőle.

— Akarlak! — sziszegte belesápad- 
va. — Amit én akarok, azt ki is vi
szem!

Egy lépéssel közelebb lépett a leány
hoz:

— Ha a pokol minden ördöge a 
pártodat fogja, még akkor is,

Bizonyságképpen nagyot dobbantott a 
lábával.

Örzse lehajtotta a fejét, fehér nyaka, 
mint a szépen hajlított íj, karcsuan 

megdomborodott, tekintete rávetődött a 
padlórepedésre és odabámult.

A százados nézte a leány vastag für
tökben lelógó súlyos haját, karcsú ív
ben megdomboruló márvány nyakát, su
dár termetét, tömött, gömbölyű karját, 
derekát, amely karcsú és hullámos volt,' 
mint a játékos tengerén ringó hajó és 
izgató, mint a serdülő gyermek sejtel
mes álma.

(Folytatjuk.)

Regős dal 
a Bebek-bástyáról

(Gárdonyi halálának harmadik év
fordu lójára)

Beborult az Eged alja  
Sir az egri Dóm harangja.
Búsan zokog Dobó vára 
S a virágos Bebek-bástya  •. .
Négyszáz éve, hogy az idő már lepergeti 
l'lj ,.csillaga" van a várnak!
Dobó sírján mécsláng gyűlt ki: most 

ásnak egy új sirvermel 
. . .  Új sirverm et.. .

Mikor Dobó imádkozott 
A várharang búsan kongott.
Szittya vére nem engedett:
Kivívta az „egri nevet!"
S legendáját visszasírjuk a hős várnak!
■ . Hol az „egri csillagok" most 
Dobó íródiákjának sírja lölött vissza

szállnak . ■ .
Visszaszállnak . .

• . . Mikor tábor-tüzek égtek 
Kigyultak a szép remények  . . .
Eger pünkösd vasárnapján 
Rózsa virult Bebek tornyán . ..
Azóta már szép hazánk is csonka, árva 
S reménykedő bús-magyarok 
Imádsága zokogva száll — a Gárdonyi

, , sirhalmára .
Sirhalmára . ..

Tóth Kálmán.
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Ritka pillangót hajszolva eltévedtem az ős
erdő útvesztőjében. A lepke eltűnt s én ta
nácstalanul álltam az évszázados görcsöskarú 
faóriások lombsátra alatt. A sűrű félhomályt 
csak itt-ott hasította meg egy-egy vékonyka 
aranyló fénnyaláb. Merre menjek? Merre?

Ekkor fülemet ütemes távoli tompa nesz 
ütötte meg: súlyos kalapácsnak vasra-sziklára 
zuhanása... Ott majd útbaigazítanak, gondol
tam és elindultam úttalan úton, árkon-bokron 
át, tüskés bozóton keresztül egyenest a hang 
irányába. Estére hosszú (és fáradságos botorká- 
lás után tisztásra vergődtem. Á tisztáson szo
katlan látvány tárult szemeim elé: szemben füg
gőleges sziklafal emelkedett, melynek tükörsi
mára csiszolt, sűrűn erezett lapjába egy jófor
mán pőre, bronzszínűre cserzett bőrű izmos 
ember nagy-nagy betűket v é s e tt... Az IDŐ: 
olvastam. . .  A kalapács ütemesen zuhant s a 
kőfaragó bozontos fekete sörényét lengette a 
szél. Az egész embetr merő igyekezet . ..

— Jó  estét, jóember! — kiáltottam oda neki.
Az ember oly hirtelen fordult felém, mintha

kígyó csípte volna meg. — Jóember? — mor
mogta, mosolygott és fájdalmas kifejezés su
hant át az arcán . . .  Szénégető — diinnyögte — 
szénégető, az emberek jóvoltából . . .  de aztán 
hadonászott néhányat a nehéz kalapáccsal, 
mintha komor rút gondolatok között ütne szét 
és határozott hangon kérdezte:

— Kit keres?
— Valakit, aki megmutatná a legrövidebb 

utat vissza az óratoronyhoz. Eltévedtem . . .
A szénégető olyan arckifejezést öltött, mint 

a gyerek, ha kíméletlen kezek megfosztják ked
venc játékszerétől.

— Visszamenne? Most? Késő van már. Tíz 
perc múlva vak sötét lesz. Töltse nálam az é j
szakát- Rakunk tüzet, sütünk szalonnát, kap 
ahxmmalk egy ijó rakás Ibii kkfale velet. Finqm al
vás esik azon. . .  Holnap pitymalatkor kiveze
tem az erdőszélire. Jó ?  . . .

Tanácstalanul néztem körül. Tétováztam.
— Tudja, én vagyok az a bolond, — mondá, 

— kit ötödéve tavaszi vásár napján majd meg 
kövezett a tömeg a nagytemplom előlit. — Itt 
megborzadt az öreg. Hogy lihegett a nyomom
ban hömpölygő vesztemre éhes csűrbe.. .  Na
gyon elfogott az emlékezés. Ne hagyjon ma 
magamra!. . .

*— De mért bántották? tört ki belőlem a 
csodálkozás.

— Miért? Hát miért változtat irányt a vihar?
■ • • Először a nép barátjának neveztek. Dé- 
delge ttek és hálványozitaík. Ellenszolgáltatás- 
képen hízelgést vártaik tőlem: én azonban 
nyíltan és hangosan arcába vágtam a csordá
nak, hogy: Csőcselék . . .

Ez tényleg sok az őszinteségből, jegyez
tem meg én.

— Elragadott az indulat. Felbőszültem és 
nem nézhettem, hogy mosdat lan kezeikkel ál
landóan élvezetek után kapkodnak. . .  s főleg,

hogy nem vetik le sáros saruikat, ha belépnek 
az öröm, a gyönyör templomába. Kötelessé
gemnek tartottam figyelmeztetni a Tisztákat: 
Ne oltsátok szomjatokut egyazon kút vizéből 
a csőcselékkel, mert fertőzött, poklos az ilyen 
víz!. . .  Ez volt az én bűnöm!

Kezd derengeni bennem az emlékezés. 
Tehát maga volt az? Hogy zúgott a tömeg! 
Hogy repültek az ökölnyi kövek. íme a nép 
ellensége! — ordították. Pusztuljon, bűnhődjék!

— No de a rendőrök s híveim, barátaim meg
védtek. Kihoztak épen a város falai közül. 
Azóta i t t . . .  Kérem az én faszenemnél jobb- 
minőségűt nem talál az egész határban.

—■ S ez az egész élete?
— Nem egészen. Van még valamicske ezen 

tűi is. De lássunk már neki, hűvösöd'ilk . . .
Tüzet raktunk, ő hasra fekve fútta életre 

a hamu alatt pislogó parázsra halmozott száraz 
levél csomón a lángot. Karvastagságú ágakat 
töraelt a térdén. Mikor a láng már ember ma
gasságban táncolt, mellém telepedett. Halkan 
ránk feketedett az é j. . .

— Féle lin élik el tő és szánalmas egyaránt a 
tömeg, amikor elvesztette vezetőjét; olyan, 
mint a veszett kutya, megmarná, széttépné még 
saját gazdáját, jótevőjét is, mondá.

— Azóta gyűlöli az embereket ugy-e? Azért 
költözött ide a tisztásra, azért temetkezett el 
itt?

— Gyűlölni én? Én, kinek fájnak a mások 
sebei, kinek könnyt facsar szemébe felebará
tom szomorúsága, kinek szivét végig hasogatja 
embertársának jajsikoltása? Én nem tudok gyű
lölni!

— Nem gyűlöli őket, kik kirekesztették az 
életből?

— Nem! Az őserdő suttogása csak szeretni 
tanít- Szeretni és örömmel fogadni a világot, az 
életet, úgy ahogy adódik . . .

— Nagyon érthetetlen, monoton) ez a sutto
gás, gondoltam én.

— Világosan és érthetően beszél, csak fül 
kell hozzá. Hallom én az erdőt szerelmesen 
suttogni, hallom nyögni, sikongatni és elnyújtva 
zúgni. . .  és megértettem, hogy e földön a gyű
löletnek helye nincs. Minden öröm ellen irá
nyuló érzelem: Vétek. Úgy értettem az 
elhagyalottság szavát: kezdetben vala a Min
denható és elmélkedett: sivár az ür; komor az 
érzéketlen köd. Élet kell ide miriádnyi, hogy a 
kínos fájdalomtól a buja gyönyörig kibontakoz- 
hassék minden érzelem. . .  A teremtőképzelet 
elkezdett működni s a gondolatok testet öltöt
tek. Nyomban nyüzsgött odalent az élet, de még
hűvös volt, k ietlen........... Vágyak támadjanak
minden Élőben, hogy teljesülésük nyomán ö r ö m  

szűnhessen" — gondolá és meglett. . .  Azóta ör
vend, hogy van kinek örömet okozni. Ezt sut
togja az égbe nyúló bükk s ezt a mocsárba gyö
kerező nádszál..  •

— Eszerint tehát a teremtés célja? . . .

— Az Öröm. Figyeljen csak ide!
A szénégető fekete szemei gelefurakodtak £• 

táncoló lángokba. A lelke talán elkalandozott 
. . .  A lábunk között elterülő kőlapon megráz
kódott egy száraz galy s lett belőle homoki vi
pera. (Ügyes fakír, az öreg, gondoltam. Micso
da szemfényvesztés.) A viperából egy hossz;, 
tél dermedt félhalálának érzete áradt: az érzé 
ketlenség feneketlen nyomorúsága. A kőlap 
mellé néhány tenyérnyi homokba lelövelt egy 
izzó fénynyaláb s a viperát a vágy belésiklatta 
a sötét éjben sárgán villogó, forró homokfoltba 
rögvest megelégedettség hangulatát terjesztette 
szerte-szét. . .

— Fény, melegség, öröm: ez az élet. Nyir
kos, hűvös komorság: ez a halál- Hogy örvend
hessen, a vipera is csak azért él.

S eltűnt a fénysugár, el a vipera. Enyhe ta
vaszhajnali napfény költözött a tisztásra; a kő
lap mellől kihajtott egy rózsatő. Rohamosan 
nőtt. Néhány pillanat múlva mér pompás vérpi
ros rózsákat ringatott a szél. Féktelen vágy 
sodrában rázümmögött egy egész felhő méh és 
bódultán itták, az illatot, szedték a virágport. 
Érzett a mámoros hangulatuk.

— Hogy örömkútja lehessen sok ezer méhnek. 
rovarnak azért él a rózsafa. —  suttogta az öreg

A káprázat elfoszlott. A sötét éj csillagos sá 
torlapot borított újra a tisztásra.

— A teremtéssel egy célja volt az örök Jó  
akaratnak: örömmel át és átitatni a végtelensé
g e t.. .

— De hiszen a földön . . .  az ember sorsa oly 
örömszegény, — vélekedtem.

— Az ember . . .  — lemondóan legyintett ke- 
zével, az átlag ember hibásan él: beleilleszke
dik valamilyen gépezetbe és kenyér után zaka
tol reggeltől estig élete fogytáig . • . ő  elmegy a 
gyöngyvirág mellett és szeme nem akad meg a:- 
üde zöldben pompázó csipkés fehér harangokon, 
orra nem érzi meg a lelket simogató szelíd illa 
tót, füle nem hallja meg a fülemile gyönyörittas 
flótázását. . .  ő  rohan a műhelybe, eljátszani 
valami hitvány fogaskerék szerepet, ezért nerr 
érkezik élni. Az átlag ember mesterhegedü 
melyről lepattogtak a húrok, melynek elkorhadt 
a fája . . .

— Vagyis a teremtés körül az emberben vr*. 
lami hiba esett? . . .

—i Dehogy! Ki tehet róla, ha hályogos a szc 
me, ha érzéketlen az orra és eltompult a hal 
lása? Ki, kérdem, ha nem ő maga? Nézz vis2 
sza a múltba és észre veszed, hogy a term észi' 
fátyollal borított és patikával vonta be a fáj 
dalmas napok emlékét, az örömdús pillanato’ 
örökifjan fénylenek most is. A természet állan 
dóan fájdalmat temet és örömet halmoz. A tér 
mészet szent Jóakarat.

— Hol keresendő tehát a hiba? . . .  —kér 
deztem.

— Türelem! A földön kenyér, pénz, haszo : 
után futkosott ember göröngyös út után elérke
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zik a halálpitvarába. Onnan visszatekint életébe, 
mint a vándor, ki szülőföldjét készül elhagyni- 
S ekkor varázsütésre feltárul előtte a határ tele 
millió érintetlen örömforrással, nem becsült 
szépséggel, meg nem értett virágokkal, kin
csekkel. Mindebből odalent a vad tülekedésben 
nem vett észre semmit. Elhibáztam az életemet!
— sóhajt — Ha újrakezdhetném...

Ha újrakezdhetném! ez magyaráz meg min
dent . . .  J

— Szóval az ember száműzze életéből a hét
köznap komor gondjait és • ..

— De a rosszindulat, harag és gyűlölet öröm
ellenes érzeteit is, — vágott szavamba az öreg.
— Ne keverjen ürmöt ecetet embertársai ita
lába, hanem áthatva a felebarátiszerettöl óvja 
meg lelkét az elpodvásodástól, elfásulástól, kö
zömbösségtől és tartsa meg szívét gyermekded 
frissességben örömre szomjasan és fogékonyan 
mindhalálig . . .

— Vagyis? . . ,
— használja minden óráját úgy, mintha az 

lenne az utolsó, a legeslcgutolsó. Akkor meg
szűnik itt a kíméletlenséggel határos kicsinyes 
gonoszkodás és leköltözik majd a földre az ős
szeretette mindent átható jóságos Isten • ..

— Te nagy szent vagy . . .
— Én vagyok, ki megértettem a bükkök sza

vát. De aludjunk, későre jár.
’ S aludtunk. Másnap hajnalban kivezetet' az 
erdő szélére. A láthatáron feküdt a város szür
ke téglatömege. A nagytemplom zöldpatinás 
vörösréztornya, mint valami óriás ujja, égfelé 
mutatott.

— Tehát visszatérsz az emberek közé! Ör
vendj és vigyázz! Az időt ne tékozold! — így 
engedett útnak s én mentem . . .

. . .  Azóta sok idő pergett le. Töméntelen ke
serűségen mentem keresztül, de az istenfélő 
szénégetőt nem feledtem 1. Olvastam a modrn 
apostolok írásait, de az ö szavai fényességét 
nem homályositotta el semmi. , .  Az idén, nyár
elején rettenetes csapást mért rám a végzet. 
Járvány pusztított végig a városon és elvitte a 
lányomat. . .  egyetlen jó lelkemet •..

A temetés utáni napon kora reggel útnak in
dultam, hogy kiöntsem keserűségemet a szent 
bújdosónak. El kellett sírnom bánatomat.

Nehezen, nehezen, de megleltem a tisztást,. • 
A középen állott egy tönk. Itt a vihar derék
ban Toppantott el egy bükköt? De hiszen itt nem 
láttam fát akkoriban. . .  A csonka földbe ka
paszkodó gyökerei, mintha kiszáradt emberi lá
bak lennének . . , A törött törzsből félember ma
gasságból korhadt ág mutatott a sziklafal felé 
s a görbe száraz ág végén sárgarigó fészkelt 
fészkelt. . .  A nőstény ott ült csőrtátva s liheg
ve a tojásokon: költött. . .  Csodálkoztam, hogy 
nem menekül. • . s ő egyszerre kinyújtotta a 
nyakát s mintha régi idők emléke, bübáj kerí
tette volna hatalmába elkezdte nagy buzgalom
mal és igyekezettel hadarni, hogy:

,,Örvendj! örvendj, örvendj!
Él az Isten! Szép az élet! Kék az ég!“ 
Megértettem: ezt a rigót a szénégető tanította 

be, ö, aki már elköltözött, mert lejárt az Idő.. .  
Azok a hórihorgas, apró élénksárga virágokkal 
övezett, tömött királygyertyák: fáklyák az ö 
sírja körül. A buja folyondár fehértövü lilavö

rös tölcséres virágaival: az ő szemfedője. S a 
rigó: kántor. •. abból az ő szelleme csereg.

„örvend, örvend, örvendj!” rikkantotta, fi. 
gyelmeztetett. . .

Áthaladtam a tisztáson, térdig érő fűben jár
tam. A zöld alapba pipacsok ezreivel vörös fol
tokat tarkászott a nagy festő. A sziklafalat egé
szen befutotta már a repkény. Az ötszögletü, 
húsos, sötétzöld levelek függönyétől csak töre
dékeket olvashattam, betűzhettem . . .  Mit is vé
sett bele?

„Az Idő, a Tér, az A n y a g ...  építőkövek, me
lyekből az Isten álma é p ü l... A Világ káprázat 
. .  . Minden csak délibáb . . .  múlandó. Csak az 
érzelem örökéletű. . .  fel kell oszlania, hogy 
romboláson újnak, pompásabbnak adjon helyet. 
. . .  A megújhodáshoz , . .  romboláson keresztül 
vezet az U t. . . .  de szép az élet, oceánnyi ke
serűségét is megédesít egy csepp tiszta öröm. 
. . .  télre mindig tavasz . . .

Ezután nagyon sűrű lett a repkény. Egészen 
alul széjjel húztam az egymásba fonódott indá
kat s olvastam:

„ . . . .  Míg él az Isten a csillaglalan gyászos 
éjszakának mindig fénydús hajnal jár nyomá
ban, örvendj! . • ."

Szomorúan, mélyen lehorgasztott fejjel bal- 
agtam hazafelé. Ha megálltam s elült lépteim 
zaja: ujra-ujra hallottam a fészkében lázas be
tegen kiálltozó sárgarigó szavát:

„Örvend, örvendj, örvend!
Él az Isten! Szép az élet! Kék az Ég!"
Feel néztem s a lomsátor hézagain tényleg 

csodálatosan szép sötétkék ég kandikált be az 
erdőbe.

Mende Miklós

M m i n x M i i E m i r

A Nemzeti Szalon idény-nyitó ki
állításán  egy igen érdekes svájci 
mester mutatkozik be a magyar kö
zönségnek. Philipp Bauknecht mű
vészete a legmodernebb törekvések 
útján halad. Benne a legelső és 
mindennek formátadó alkotó a 
misztikus panteirmus, az a rajongó 
és mégis töprengéseken belső har
cokon filtrált szeretet, mely minden 
jelenségnek egyenlő, önmagában 
teljes, titokzatos létezését csodálja. 
Az egyes csodák önmaguk mélyén 
elrejtett viszonyban fogódznak 
egyetemes csodává. Minden titok
nak, csodának csak az áhítatos, 
megadó szeretete emeli fölébe. Ben
sőséges álmélkodása a neoplatoni- 
kusok extázisával ragadja a külvi
lág reálisztikus jelenség értékelése 
fölé. A dolgoknak inkább az érte
lemben, vagy még pontosabban az 
érzetekben hagyott nyomából re
konstruál egy misztikus mindensé- 
get, melyet körmönfont eljárások 
nélkül, primitív egyszerűséggel al
kot képpé. Innen van fametszetei
nek naiv, de harmóniájában tökéle
tes formanyelve és innen festmé
nyeinek magas skálára hangolt szín. 
egysége. Elvont eszközei — mert 
hiszen absztrakció útján jutott hoz. 
zájuk — a primitív emberek primöz

színlátásával jelenteti meg a vilá
got. Vörös ló legel a sárga mezőben. 
A vörös és sárga viszonyában 
igyekszik a természet színeinek 
viszonyát és  csak a viszonyát — 
— mintegy felsőbb skálára — át
tenni. Az abszolút festői látásnak 
ez a problémája legtöbb képén 
meggyőző (Pásztorfiú, Virágos ab
lak, Viharfelhők stb.). Néhol azon
ban megoldatlan. Fametszetei is 
több erővel hatnak ott, ahol egy
szerű eszközökkel egyszerű jelensé
geket ad elő (20, 24, 27, 37; 46. sz, 
képein).

Abszolút festői látásához képest 
Hcllcbranth Ilona és Berta, Bohu- 
niczky  Endre képei érdekes átme
netet mutatnak a kiállítás másik 
két tagjának Leidenfrost Pálnak és 
Bán-Kuszka Lillinek képein megje
lenő szemlélethez. Másik széle en
nek a lehajlásnak a Kuszka Lilli 
képei, melyek nem annyira a jelen
ségek vizuális sajátságaiból alko
tott képek, mint irodalmi közhe
lyekké ágyazott mozaikok, melynek 
szemei a legheterogénebb kvalitá
sok.

Az Ernst Múzeumban hat festő 
kiállítása nyitja meg a szezont. Kö
zülük Kotán  Károly a legkiforrot- 
tabb egyéniség. Kissé nervózus szín

látása, túl a formai értelmükön 
egyenesen, közvetlenül a dolgok 
színértékét keresi, Sokszor a részle
tekben megoldatlanságot hagy s a 
neutrális sötétszürke által szándé
kolt formamegjelölés ilyenkor za
varossá teszi. Szemere Lenke fest
ményein formailag erősen dekadens, 
ereje és beteg látásának igézete né
hol Gulácsyra emlékeztet. Színei
ben borongós szomorúság, sötét lá
tás homályosodik. Rajzainak nagy 
stiláris külömbségei azt mutatják, 
hogy még folytonosan új lehetősé
gek után kutat. Barcsay  Jenő ké
pein még sokhelyt bizonytalanság, a 
látásának befejezetlensége érzik, de 
egészben meleg festőisége így is nagy 
ígéret. Istékovics  Kálmán monu
mentális hatású rézkarcokat, G oebel 
Jenő mély tónusú rajzokat/ állított 
ki. Tóth Gyula japánosan finom 
vízfestményein nagy összefoglaló, 
leegyszerűsítő látása kitűnő rajz
készsége által válik' reálissá. Érde
kes rokonságba kerül a japánokkal 
azzal, hogy éppen úgy, mint azok
nál a perspektíva nála sem cél, ha
nem csak eszköze a kifejezéseknek.

Sz. B

j s t

Vályí Nagy Géza új verseskönyve 
Ma legismertebb költői nevek egyi
ke: Vályi Nagy Géza. A hazafias 
költészet terén csaknem egyedülál
ló jelenség, kimagasló, határozott 
egyéniség, A „Pesti hírlap" egyik 
kritikusának szavaival élve: „Nincs 
ma magyar költő, akinek énje a 
haza fogalmával jobban összefort 
volna". Egy másik kritikus szerint: 
„A világháború magyar bánatának 
az összeomlás és a vörös borzalom 
nyomában fellobbanó magyar dac
nak és magyar keserűségnek nincs 
spontánabb szócsöve: Vályi Nagy 
Gézánál".

Költeményei a „Petőfi Társaság . 
„Bulyovszky", „Grünwald"; ^Hal
mos Izor"-íéle pályázatok koszorú
it nyerték el és a legelőkelőbb, leg
nagyobb publicitásu lapok hasábja
in jelentek meg s szerzőjük nevel 
országosan ismertté tették. — ' ;|- 
lyi Nagy Géza mélyről jövő, érces 
hangú, izzig-vérig magyar, csupa 
tűz, csupa lélek, poémái mindenkit 
meghódítottak.

Vályi Nagy Géza most szándé
kozik verseit díszesen kiállított kö
tetben kiadni. Egy kötet ára 50.000 
korona lesz. Érdeklődők fordulja
nak n Nemzet kiadóhivatalához.
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Filozófia és szilvalekvár
Pödörödik már levele a vén diófának, mely olt vigyáz 

a pusztai sárga ház előtt, Hosszú sárga ház, alacsony ház. 
Hajdanában magasabb volt, mennél régebben volt, annál 
magasabb. Felhőkarcolónak láttam, amikor dadám, a Muj- 
der először vitt ki sétifikálni az udvarra. Persze, igazában 
csak Mujder sétifikált, én csak ültem a karján. Jó  így sé
tifikálni: sétifikál az ember, mégsem fárad el az emberke; 
jó emberkének lenni, karon ülve járni a világot: az udvart. 
Csak a gunár ne lett volna oly rettentő nagy. De az is 
nagy volt akkoriban, akkora, mint én akkoriban és szisze
gett is. Én csak sírni tudtam. S a sírástól nem ijedt meg a 
gunár és a sziszegéstől én megijedtem: rossz embernél is 
rosszabb, emberkének lenni? De azért mégis inkább jó, 
mint rossz, mert a gunár mégis csak elszalad, mert a muj- 
derek el tudják kergetni — pedig nem is sírnak — s el is 
kergetik, mert a mujderek az emberkéket pártfogolják. 
(Igen, jó Mujder volt ez a Mujder: amint megértettem 
a beszédet, mesélni kezdett s mesélt, mesélt Árgyirusról, 
a hétfejü sárkányról, meg a boszorkányról, ki seprőn lova
gol. Féléjszakán át nem tudtam lehunyni a szememet, 
el nem aludhattam, félszemben. Be szép volt.)

S a szomorúfüz, a kút mellett, már hullatja leveleit, 
melyek olyan sárgák és keskenyek, mint halódó hölgy 
ujjai.

Az őszirózsát is megcsípte már a dér. Pedig az őszi
rózsa izmos virág.

Ősz van.
Pödörödik, hull a levél, sodródik.
S hajam deresedik.
Gunár, de kicsike lettél, nem félek tőled. Semmitöí 

sem félek. Mért féljek? Mit féltsek magamon: ősz van. 
Életem ősze itt van? Itt van. S milyen volt a tavasz, mi
lyen a nyár, s milyen őszöm gyümölcse? Nincs őszömnek 
gyümölcse. Elfecséreltem tavaszomat, de nyaramat is. 
Semmi sem lettem. Se közgyám, se főispán, de még csak 
ispán sem, földesűr nem, de számadó sem, se kávés, se 
tűzoltóparancsnok, se halottkém — közélet számára sem
mit sem jelentek. Hol a véka, mely életem gyümölcsét 
őrzi? Csak gondolkozom, csak élek.

Valami koppant az asztalon. Dió hullott alá a fáról. 
I.ám, a vén diófa nem élt hiába. Gyümölcse koppan: itt 
vagyok!

Teríts-asztalka e malomkő, jóvoltából a vén diófának.
Egyszerre születtünk, a vén diófa s én. Ő minden eszten

dőben. megörvendezteti a sárga ház lakóit. Én még semmit 
sem adtam nekik. Ő terem, én csak elmélkedem.

Én csak elmélkedem? Csak? De hiszen a filozófia a tu
dományok koronája. Igen, korona van a fejemen, bár nem 
látja senki. Az ilyen korona a 'legszebb korona, e láthatat
lan fém, az arany szépapja. Gondolkodom, tehát vagyok? 
Mást sem csinálok, csak folyvást gondolkodom, tehát én 
vagyok maga az Élet. S az ilyen diócska? Felfalja az em
ber szempillantás alatt s nincs tovább; a gondolat örök! 
Nem lesz nagyobb soha az égen a nap, de örökké ragyog. 
Nem gyarapszik és nem fogy el, ő a Nap . . .

Kedves anyó jelent meg az ajtóban.
— Te, Bélus — beszélt szaporán édesanyám —, gyere, 

keverd inkább a szilvalekvárt!
Úgy-e, mondtam, hogy a diófának van igaza.

A Sókolbász özvegye
Két keskeny uccára nyílt az ,,első pesti lószálloda“. 

(Nyilt-e azóta második? Csak az úttörők érdekelnek.) Az 
innenső oldal volt az eleje, a túlsó a hátulja. Úgy van, ezt 
fontos megállapítani, mert lehetett volna úgy is, hogy: ez a 
hátulja, míg a túlsó az eleje. Az uccára — a kapun túl 
bolt nyílott. Szép, sárga szalmakéve állott az ajtóban. He
lyes: ez itt bizonyára a lóvendéglő, vagy lósöntés. Csodál
koztam is, hogy nincsen kiírva: ,,bor, sör, pá .. . illetőleg 
széna-, szalma- és zabkimérés". Vagy: „széna, szalma, zab 
uccán át is".

De hol a portás? Aligha van a helyén, mert akkor lát
nám. De csak a helyét látom. Keresem a vendégek név
sorát. Talán ilyesmikre bukkanok: ,,Mr, Hopp of Wales ver
senyló, London"; vagy: ,,Frau Knoch, lókolbász özvegye, 
Wien". Nem találom a táblát.

És a szállodás?
Haladok továbbb, senki sem állja utamat.
Keskeny udvar.
Ajtó fölött tábla: „Igazgató". Kopogtatok. Semmi vá

lasz, Kissé kinyitom az ajtót s az így támadt résen be
kiáltok:

— Nyihaha!
Mintha valaki, valami mozdult volna odabent. Úgy lát

szik, idefülel! Újra beszólok, bátrabban:
— Nyihahaha!
Kövér férfi feje jelenik meg az ajtóban. De nem lóférfi 

feje, — emberférfié.
A főilovat keresem — mondom.

— Kicsodát?
— A lcszállodást.

Utóbbi én vagyok!
— Az lehetetlen.

Miért?
— Azt nem mondhatom meg.
— Ne tessék komédiázni! Miért?
— Nem, az lehetetlen. Megsértődik uraságod.
— Kicsoda? Miért?
— Tehát a szállodás nem ló?
—  ?
— így hát hogyan érteti meg magát a vendégekkel?
Nevetett. Aztán beszélt ilyesféleképp:
“ Kérem, a szegény pesti lovak jórésze pincékben, fa

bódékban tengődött, egészségtelen, nedves odúkban élt. 
Ezt én nem nézhettem tovább. Azokban a kazamatákban 
megvakultak a szegény pesti lovak. Ezt én nem néz
hettem . . .

Két fekete ló álldogál az egyik — vendégszobában. Az 
egyik, a kanca, hálásan tekint rá. (Úgy látszik, a lovak tud
nak emberül. Persze, persze, emberi nyelven beszélnek hoz 
zajuk évezredek óta: „gyua, csapott volna beléd a . . .“ A  
Emberi beszéd.)

— Itt orvosi vizsgálat naponta, villanyvilágítás' Akár 
újságot olvashatnak.

— Lapjuk van?
Azt hittem, valami tréfásat mondok. Azt feleli:
" hlég nincs, de lesz. Berlinben van. Egy lószaklap . .
Hát tessék!

Két osztály van. Szállodai és penzió-osztály. A szál-
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lódat vidékiek veszik igénybe. Sürgönyök jönnek: kérek 
két ló számára, satöbbi. A szállás árában a víz is benne 
van.

— Gavalléros dolog még vizet is adni — bólogatok.
— Kérem, kérem vág vissza megint a szállodás —, 

egy jótorkú vendég megiszik napjában négy pitiivei is . ..
— Ja, persze . ..

A penzióban helybeliek laknak, rendesen jobb lo
vak, parádésok, ügetőversenylovak, fiákerlovak, jobb csa
ládból való lovak. Ezek a lovak kapnak lakást, világí
tást . . .

— Agyat?
— Illetőleg almot, vizet, orvost és reggelire, ebédre,

vacsorára két-két kiló zabot, három-három kiló szénát.
— Vidékiek a tarisznyából?
— Ahogy tetszik nekik. Lehet, hogy úgy mondjam, 

étlap szerint is.
— Szabad egy étlapot?
— Tessék!
S ott van szépen, sorjában, mibe kerül adagonként a 

lucerna, a mohar, a ,,prima zab“ és a njó széna .
Említi a lószállodás, hogy most másik ilyen „hotel" is 

épül. Hanem azért az alighanem csak olyan kurtakorcsma 
lesz.

Annyi bizonyos, hogy a pesti ló-lakásínség enyhülő
ben . . .

A másik úgy sem.

A káposztás fazék
— Legenda. —

Irta: Péterify Tamás.

Volt nekem már főispán adósom, 
de most kamránkban az alsó polcon 
egy megdrótozott káposztás fazék 
szádából, mintha panaszt hallanék .. .

A fazék cserép, régi, zöldmázos, 
gömbölyű hasán a máz hiányos, 
mert megrepedt. Aztán megdrótozták, 
hej! . .  , azóta változott a világ!

. . . Háború volt és sokat szenvedtünk, 
a zöld fazékra ügyet sem vetettünk, 
csak amikor egy bús hang tört elő 
. . .  a fazékra rádüli a meszelő! 
Megrepedt a cserépfazék száda 
c így másodszor került drótozásra.

Sokáig nem járt drótozni a tót, 
hiszen náluk is csak háború volt, 
miként nálunk. — A férfit elvitték, 
maradt otthon gyermek s asszony népség.

Végre, nagysokára vékony hang kiáltja: 
„Fazekat drótoznyi!" Behívtuk a ház*a 
s a tót fiú megállt, körül nézte elébb, 
mert nagy volt ám a káposztásfazék!

Kicsi tót, nagy fazék, elfogyott a drótja, 
aztán a kerítés drótjával pótolta. 
Forgatta, kötözte, meg is izzad bele,
. .. szinte dobogott a zöld fazék kebele.

S a tótgyerek, amint drótozta-foltozfa, 
a káposztásfazék rendre panaszolta 
háborús bajait, hadi szenvedését, 
csendesen beszélve, — a nélkülözését:

„Valamit mondanék Janó fiam neked, 
úgy-e Zólyomban is rosszabb az életed? 
Ismerem apádat, édes Janó fiam.
Hát a gyerekekkel, a családdal mi van?

Elesett az apad?! Isten nyugosztalja! 
Annak volt még erős, messze zengő 

. hangja . . .
Megsirattátok s te eljöttél helyette, 
a család gondjait a válladra tette 
a világháború . ..
Mégse légy szomorú,
csak dolgozz, küzdj, mert aki dolgozik,
mindég a legszebben imádkozik.
Látod, az én sorsom is változott, 
amióta apád megdrótozott.

rosszra fordult minden. Várjuk a jobb
időt,

de te nem is tudod, hogy mi volt azelőtt? 
Elmondom hát sorba. Figyelj Janó fiam,
— egy ország beszél a fazék szavaiban.

Én vagyok a híres, vörös cserép, 
kívül zöldmázos káposztás-fazék.
Bennem főzték az ételek javát,
— a világhírű töltöttkápcsztát!
A töltöttkáposzta, ételek királya! 
idegen nemzetség hiába kívánja, 
nem tudja megfőzni, 
csak a magyar asszony érti, tudja 

módját,
hogy miként főzik az ételek királyát?!

A káposztás fazék kologó kebelét, 
belülről háj zsírral jól megkenik elébb.
Ez meg arra való, — amint tudják régen, 
ami bele kerül, hogy oda ne égjen! 
Azután bele jön vegyesen és sorba, 
a vékonyra vagdalt savanyúkáposzta, 
nincsen abban torzsa, csupa finom szálak
— beillenék máshol ünnepi laskának.
A töltelék húsa mindég háromféle: 
sertés, birka, marha és egy kis héjszéle. 
Amikor nincsen háj, közé kerül oda 
apróra megvadalt, jó, füstös szalonna. 
Rizskása, magyar bors, só, rózsapaprika! 
a tölteléknek csak így lészen illata. 
Friss hús a dagadó, olyan borda-széle, 
az is bekerül a fazék közepébe,
s köréje szál kolbász, füstölve pirosra, 
s rá ismét a finom savanyúkáposzta. 
Majd egy pici avas, — csak, ízesítőnek 
s darab füstölthúsok mind-mind össze

jönnek
s a káposzta között szépen elvegyülnek.

A főzés sem könnyű! De megvan a 
módja:

a káposztás fazék lánghoz nem ér soha! 
csak parázs, — izzó szén melegíti körül 
s egyenletesen fő a káposzta belül. 
Szombaton megfőzik. Esznek is belőle. 
Illatos az asztal vasárnap is tőle, 
de a fazekat már föl nem melegítik, 
hanem hűvös helyre, a pincébe teszik.
Kedden is kiszednek, mert a család várja
s; csütörtökön már csak a fogyaték járía 
A  káposzta legjobb, — s ezt mindenki

amikor hetedszer melegítik újral'*.'.
Ha beteg a magyar, — meg is gyógyul

tőle,

. . . a  te édes apád eveit még belőle 
s neked Janó fiam, csak a híre maradt. 
De ne búsúlj! hiszen nincs új a Nap

alatti
Ez a felfordulás, világboilondulás, 
éppen úgy elmúlik, miként ezernyi más! 
Változik az idő s megmondom előre, 
hogy még te is eszel idővel belőle!"

A káposztás fazék szinte bele hévül, 
a drótozó gyermek izzad kegyetlenül: 
Szakadoz a drótja, — kerítésből való, — 
a feltörő hangja, — olyan sóhajtozó, 
s közbe ismét beszél a káposztás fazék:

Janó fiam! he j ! . . .  még valamit mon
danék .. .

— A háború alatt, de sokat szenvedtem, 
a régi zsíromat, mit egykor fölszedtém 
beszívtam a vöröscserép oldalomba,
— szűkös esztendőkben mind kiadtam

sorba ..  .
Nélkülözött a ház, — ebben is osztozék. 
pedig ritkán került eilő a zöldíazék.
A háború alatt mindent megfőztek? 
Hús helyett bedobtak füstölt tehén

tőgyet . . .
Se kolbász, se avas, se semmi húsféle!
— a köleskásából nem lett zsíros gége. 
A káposztába meg bevágták a torzsái, 
majd belesöpörtek mindenféle morzsát, 
aztán összefőzték az éhes családnak
és világ csúfjára
ezt is elnevezték: tödtöttkáposztának!'

A káposztásfazék beszélt volna tovább, 
de a drótos fiú bevégezte s fölállt. 
Megdrótozta a vén káposztásfazekat 
s amikor távozott, sóhajtott nagyokat:

„Szegin zmagyar nemzet! . . .
Szegin zmagyar Zország! . .  .
Ne fiij! még főzitek a töltöttkáposztát! 
Hej! erre foly a víz . . .
Itt kérésük a píz . . .
Akárhogy foltozzák meg ezt a világot, 
a zapám erre járt, — én is erre járok!"
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Irta: Mók Ferencné.

Az asszony szórakozottan pillán- 
lőtt fel az újságból és tekintete 
megakadt egy különös férfiarcon. 
Elza szinte felkiáltott meglepetésé
ben, csak a környezetére való gon
dolás óvta meg attól, hogy a fi
gyelmet magára vonja.

Egy rendkívül érdekes férfiarc 
volt a vis-á-vis-a. Sürü, hullámos, 
ősz haj, sötét, kissé patetikus sze
mek és egy karakterisztikus vonás 
a szépen ívelt száj körül, mely még 
szembetűnőbbé tette a hasonlatos
ságot e férfi és egykori ura között.

A gondolatok rajzottak az asz- 
szony agyában és percek alatt lelke 
visszaröppent a múltba. És látta 
magát Délamerikában a peru-i 
ezüstbányák híres városában, egy 
nagyúr otthonában. Elkényeztetett, 
szerelemmel körüloltalmazott, jó
léttől körüldédelgetett asszony volt. 
Az már évek előtt ment ki az ide
gen világba, nem mint egy despe- 
rádó, de mint egy előkelő bánya
vállalatnak feltételeket diktáló, ve
zető bányamérnöke.

Később Elza követte férjét, mi
kor már nagy luxus és teljes gond
talanság várt reá.

Boldogságuk rövid ideig tartott. 
Hirtelen elváltak. Az asszony a 
„világ" előtt válásának i ürügyéül 
azt hozta fel, hogy egészsége nem 
bírja el a peru-i forró klímát.

Elza összeharapta ajkait, amint 
arra a jelenetre gondolt, mikor az 
urát télikertjükben meglepte, amint 
szájon csókolta és karjaiban tar
totta távoli rokonukat, a kis han
noveri leányt, azt a csupa rózsa
szín- és fehér, égkékszemii terem
tést, a kis Charlotte-t.

Az asszony lovaglásából jött ha
za, frissen, rugalmasan, csupa élet
kedvvel, pompázó erővel.

És a lovagostor felsuhogott a kis 
asszonykézben, az ütés a leánynak 
volt szánva, a hálátlannak, de mé
gis az ura arcát érte, erős, nehéz 
ütéssel. Halványpiros csík baráz
dálta a férfi fehérre vált arcát. De 
Elza szíve nem dobogott megszé- 
gyenülten, megsértett lelke határ
talan felháborodása nem enyhült, 
amint végignézett az urán gőgös, 
hideg nézéssel és sarkon fordult.

Az elutazás, elválás gyors ütem
ben pergett le. Elza haza jött Ma
gyarországba, visszaköltözött szü
lei birtokára, de a telet a főváros
ban, kényelmes hotel-lakásában 
töltötte. Itt csöndes, befelé néző 
életet élt. Az opera, zongorája és 
válogatott könyvei voltak a szóra
kozása. Volt sok férfi barátja, akik 
közül nem egy próbált hideg szivé
be lángot gyújtani. Elza hüvös-re- 
signáltan viselkedett udvarlóival 
szemben, de modora, egész egyéni
sége oly közvetlen előkelőén őszin
te volt, hogy akik a szívét akarták

megnyerni, hálásan fogadták paj- 
táskodó barátságát is.

*
És most itt, a hotel halijában ez 

az idegen férfi eléje varázsolja azt 
a múltat, melyet mindenáron el 
akar felejteni. Még ma is haragszik 
egykori urára, aki az ő értékes asz- 
szonyiságát oly megalázóan meg
sértette és hiúságát, szivét megse
bezte.

De minden neheztelése mellett is 
a múlt sok szépsége ott ólálkodott 
az asszony körül és beszélt hozzá 
ezer édes, félig talán el is felejtett 
titkokról, annak a hűtlen embernek 
gordonka-hangjáról, suttogó szavá
ról, a déli égöv, forró éjszakáinak 
szerelmi bűvöletéről, mikor ő ki
rálynő volt és az a gyönyörű szál 
férfi egy alázatos rabszolga , . .

Elza átnézett a szemben ülő fér
fire, felgyújtott fantáziával, asszo- 
nyi kíváncsisággal.

A férfi visszanézett, kérdő, meg
lepett nézéssel és az asszony arca 
mély bíborba borult amint lassan 
elfordította fejét.

Másnap Elza öt perccel hama
rább ment le a hallba uzsonnázni.

A férfi még nem volt ott és Elza 
azon vette észre magát, hogy szeme 
feszülten figyeli az ajtó bársony
függönyét, Végre belépett a férfi, 
elegáns mozdulattal beledobta ma
gát egy klub-székbe és elővette 
újságját.

A quintett halkan muzsikált, a 
hegedűsök hangfogóval játszottak, 
a hallban kellemes meleg volt és az 
opálszínü lámpaernyők érdekes fél
homályba borították az intim kis 
termet.

Elza felkelt, kissé megnyujtotta 
alakját, mert elfáradt az ülésben. 
Szép alakja volt, nyúlánk, magas, 
mozdulatai lágyak, asszonyosak és 
a férfi figyelte.

És ez most így ment pár hétig.
Az asszony lelkén különös izga

lom lett úrrá, mikor azt a csodás 
hasonlatosságot megfigyelte. Szinte 
misztikus volt, hogy ilyen csoda 
létezhessen: két teljesen egyforma 
kinézésű ember. A hangját is meg
hallotta egyszer, amint egy ismerő
sét üdvözölte, kissé beszélgetett 
vele s aztán felnevetett. Ez a ne
velés épen olyan, mint az uráé.

Elza ijedten figyelte lelki izgal
mait. Olyan volt, mint vihar előtt 
a tenger lükre. A rejtelmes eső 
már felborzolta a nyugalomnak si
ma felületét és várja a mindent el
söprő orkánt.

Az asszonyt égő kíváncsiság 
gyötörte, minő lehet a férfi keze- 
vonása. Szerette volna ismerni az 
írását, a jellemnek ezt a hű tük
rét, a lélek és szív igazi elárulóját. 
Mert nem csak a „stílus teszi az 
embert", de a papiroson végigszán

tó kéz a leghívebben fotografálja le 
jellembeli tulajdonságainkat, lelki 
megmozdulásainkat. Elza hitt a 
grafológiában és örömteli elpiru
lással gondolt vissza urának kéz
vonásaira. Arra a határozott, eré
lyes, előkelő írásra, mely mélysé
ges kedélyt, forró indulatokat, 
erős férfigőgöt, szenvedélyességet, 
de egyben páratlan önfegyelmet 
árult el és kivételes inteligenciát, 
nagy, mély tudást.

Elza megdöbbenve nézett lelke 
legmélyébe. Isten! Minő forró tá
jon jár, még eléghet a nehezen 
megszerzett lelkinyugalom ebben az 
érzéskáoszban. Nehéz, fájdalmas 
dilemmában vergődött a lelke. Vá
gyott szeretetre, megértésre, joga 
volt még a boldogsághoz, mellyel 
az élet adósa maradt. De egy csa
lódás keserű terhe már ráneheze
dett szivére és ő félt egy újabb ér
zéstől, félt, ha felébred a szíve, ak
kor magával sodorja az új szenve
dély egy újabb csalódás forgata
gába.

Már-már összeomlott asszony
gőgje — mikor a veszéllyel szemben 
találta magát erőtlen védtelenség- 
ben, forró szivének várakozásában.

De hűvös, józan esze, büszkesé
ge, óvatossága és erős skepszise 
végre levették szeméről az illúzió 
rózsaszín fátyolát, — felébredt eb
ből a kábulatból, mert végre meg
értette, hogy ezt a kis intermezzot 
neki feltétlenül el kell felejtenie s 
legjobb lesz, ha csomagol és haza
utazik. A biztos otthon révébe, 
könyveiben, munkájában keresve 
csillapítást lázadozó szivére.

Felsietett emeleti lakására, hogy 
előkészítse elutazását.

Meglepetten vette fel dohányzó 
asztaláról az idegen irású levelet, 
melyet távollétében odatettek: a 
finom papiros, egy ismeretlen címer 
az elegáns férfi parfőm el nem 
árulták a sorok íróját.

Sokáig nézte a címzést, különös 
clőérzettel és lassan felbontotta a 
borítékot.

Futva szántotta végig szeme a 
sorokat.

És a levél kiesett kezéből.
Egy szó kapta meg figyelmét, egy 

aláhúzott szó, melyet bárkinek le
hetett mondani, csak épen ő neki 
nem,

önfegyelme még próbálkozott, 
hogy legyőzze indulatát, de percek 
kellettek, míg újból büszke — hi
degen hátra tudta szegni fejét, me
lyet életében csak egyetlenegyszer 
hajtott le mélyen, legyőzötten, mi
kor az ura iránti nagy szenvedély 
lett úrrá fölötte.

Most látta csak, minő veszedel
mes lejtőre jutott gazdag érzés éle
te, hogy az idegen férfit, a csodás 
hasonlatosságtól megtévesztve, fel

ruházta az ura kivételes lelki qua- 
litásainak színpompás, csillogó 
köntösével.

Elza egy hirtelen gondolattól fel
villanyozva, felgyújtotta az összes 
villanykörtéket és úgy vizsgálta 
nyugodt, fölényes nézéssel az ide
gen írását, férje különös altér ego
jának játékos, burkolt, sebző sza
vait. Nézte az írás minden elhaj
lását, vonalát, mélyítéseit, szeszé
lyeit.

„Nagyon okos, komoly, jó szívű 
ember, de képtelen gyöngédségre, 
önzetlen, mély érzésre. Szeszélyes 
és impressionista. Következetlen. 
Magánéletéből hiányzik az igazi 
tartalom, hivatásában idealista. El
bizakodott és változatosságot kere
ső. A könnyű kalandokat keresi és 
hamar megunja. Sohasem állt egy 
értékes asszonyszerelem nemesítő, 
simogató befolyása alatt és ezért 
modorának hidegsége sokszor éles
sége. Magányos ember, nyugtalan 
lélek, erősen fűtött ambícióval."

Ezt olvasta Elza a betüpsziho- 
lógiából és lassan apróra tépt ea 
levelet.

Éjjeli szekrényén egy ezüstrá- 
más fénykép állott, az ura pompás 
fotográfiája, melyet minden köz
tük levő harag és félreértés dacára 
magánál őrzött. Sokáig elnézte a ne- 
mesveretü féríiarcot, melyre egy
szer asszonyi indulata egy vörös 
csíkot rajzolt. Vajon szereti-e őt ez 
ütés dacára ez a komoly, önérzetes 
férfi?

Elza szemeibe lassan könnyek 
szöktek. Suttogva, mélységes asz- 
szenyi alázattal kérdezte az arcké
pet:

— És ha utánad mennék az ide
genbe és lecsókolnám az ütés he
lyét drága arcodról, ha hízelegve 
megbékélni próbálnám haragos lel
kedet és ha ráborulnék szivedre, 
melynek egyszer én voltam egyet
len asszonya és ha ajkaimmal ke
resném dacos szádat, meg tudnál 
bocsátani, megtartanál?

*
Lent a hotel halijában egy ösz- 

hajú, atléta termetű férfi idegesen 
forgatta sporttól barna, keskeny 
kezével az újság lapjait, öntuda
tos. győzedelmes mosoly ré 'edezett 
ajkain, a könnyű, biztos diadal 
előérzete.

*
A peru-i ezüstbányaváros csodá

sán szép kertes, exotikus előváro
sában egy szélesvállú, ezüsthajú 
férfi lova mellett gyalog ment, a 
kantár balcsuklójára volt csavarva, 
jobbjával pedig egy gömbölyű kis 
spanyolleányt ölelgetett, aki villo
gó, éhes szemekkel, vérpiros ajak
kal halkan kacagott és még jobban 
belesimult az ölelő férfikarba.
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A legm onum entállsabb hősi em lékm ű lelep lezése.
A hajdúk ősi fészke: Debrecen 

impozáns, emelkedett szellemű, lel
kes ünnepet ült. Rajongásig szere
tett, dédelgetett háziezredének, a 
hős 39-es gyalogezred hősi halot
tainak emlékművét leplezte le . . . 
Csokonai és Szabolcska vadgerle- 
bugásos, mélycsöndü Nagyerdejé
nek bejáratát már a kora reggeli 
órákban ezerszámra menő, lelkese
déstől izzó közönség, sok gyászru
hás, könnyes szemű nő lepte el, 
akik mindnyájan áldozni akartak 
a megdicsőült hősök emlékének . . .  
Egész népvándorlás indult meg a 
Nagyerdő felé . . . Az uccákon 
nemzetiszínü zászlók ékeskedtek...  
Ünnepi szín, ünnepi hangulat öm
lött el mindenütt . . .  A közeli 

ihajdu városok és falvak harmincki
lences vitézei mind elzarándokol
tak a nagy napra s egyszerű, feke
te ruhájukon kitüntetések fénylő 
sora ékeskedett.

A magasztos ünnepélyt istentisz
teletek vezették be, amelyek közül 
legmegragadóbb hatású a reformá
tus Nagytemplomban rendezett, 
gyönyörű vallásos aktus Baltazár 
püspök megrázó erejű hatalmas fo- 
hnsza és áldása örökké emlékezetes 
marad.

Az illusztris püspök a szeretet

csodálatos megtartó erejéről be
szélt. Textusa a következő volt:

„Nincs senkiben nagyobb szere
tet, mintha valaki életét adja az ő 
barátaiért."

Tíz óra tájban már feketélett a 
tömeg az emlékmű körül s az ün
nepélyre leutazott József kir. fő
herceget nagy, lelkes ovációkban 
részesítették. A szeretett, volt hős 
parancsnok a himnusz hangjai mel
lett lépett el a kivonult csapatok 
feszes sorai előtt, majd harsány 
hangon „hulljon le a  lepel'* sza
vakkal engedélyt adott a szobormű 
leleplezésére.

A következő pillanatban látható
vá lesz a 13 méteres monumentális, 
grandiózus méretű emlékmű, amely
hez csak a lipcsei csata emlékére 
emelt nagyszerű alkotás hasonlít
ható. — A közönség meghatódva, 
könnyes szemekkel bámult a szo
borremek szépségeire, melynek 
tiszteletére ágyulövések dördültek 
el. — Leírhatatlan lelkes hangulat
ban lépett József kir. főherceg a 
szónoki dobogóra, ahol a követke
ző ellenállhatatlan hatású beszédet 
mondotta:

„Magyar testvéreim! Nincs rá 
szó, mely méltó volna ahhoz, hogy 
kifejezhessem azt az érzést, mely

elfog akkor, amikor sok ezer hős 
bajtársam emlékét leplezzük le. 
Mélységes gyász tölti el a szivemet 
azok iránt, akik életüket énekelve 
áldozták fel a szent magyar hazá
ért. És ugyanakkor elvonulnak sze
meim előtt az ő dicsőséges hőstet
teik . . .  Én tudom, kik voltak ő k !..

1914-ben a világháború első évé
ben vettem át a 39-es gyalogezre
det és mentünk a harcmezőre . . . 
Komor, Ihavas novembervégi nap 
volt . . . Jég  borította a Kárpáto
kat és az orosz ugyanekkor teljes 
erejével nekifeküdt, hogy megvesse 
a talpát az áldott magyar földön. 
Tudták ezt a mi csapataink is, 
amelyek négy hónapon át tartó 
szakadatlan küzdelemben vérez- 
tek.‘‘

A 39-esek örök dicsőséget hoztak 
Magyarországnak, Hajdú várme
gyének, Debrecen városának, A 
győzelmes isonzói csaták után el
vesztettük a szomorú emlékű pia
vei csatát. Itt voltak a 39-esek is. 
A vereség nem az ő hibájuk. A 39- 
esek előnyomultak itt is, már-már 
biztosnak látszott a győzelem, de 
más körülmények közrejátszottak...

S  ma már mindenütt fakeresztek, 
jeltelen sírok alatt nyugosznak a 
vitézek . . .

A királyi herceg e szavakkal fe
jezte be gyújtó hatású ünnepi be
szédét:

„Üdvözlöm a 39-es bajtársakat, 
mint az atyjuk; szeretettel, mint 
az édes fiamat s azzal a jó kíván
sággal, hogy minél előbb lássák 
meg az integer, a nagy Nagyma- 
gyarországot.‘‘

„Legforróbb napi imám, hogy a 
jó  Isten áld ja  meg ezt a szép és 
nagy nemzetet és  hogy „megbán- 
hőd te már e nép a  múltat s jöven- 
dőt.“

A hatalmas felépítésű, gyönyörű 
beszéd után Vályi Nagy Géza, a ki
váló költő adta elő lendületes, ódái 
szárnyalású, erőtől duzzadó költe
ményét.

A nagy hatást keltő szavalat 
után Vályi Nagy Frigyes ezredes 
teIyezte el az emlékmű alapzatába 
a 7000 hősi halált halt 39 -es hős 
nevét és adatait tartalmazó emlék
könyvet.

Az emlékmű átvétele után a 
Nemzeti Hadsereg csapatai s a 
mintegy volt kétezer főből álló 39- 
es ezred vonult el díszmenetben 
József kir. főherceg előtt, aki a 
díszmenet után a város híres ötös
fogatán a díszebédre hajtatott . . .

Az örök nóta
Pohár, cigány — oda lesznek, 
Mellőlük a tőidbe lesznek.
Azt hiszik majd, megnyugodtam, 
Nem húzzák a nótám ottun.
Pedig, pedig lenn a mélybe 
Bánatomnak nem lesz vége.
A bánatom, tűben, Iában,
Itt marad, itt, a világban.
Sötét felhő, tenger mélye —
Tele lesz a világ véle,
Nem lesz nyugta, nem lesz tőle, 
Ki-kizokog majd belőle.
Füzfasíp sir, vadgalamb búg,
Felleg dörög, földrengés zúg, 
Cimbalomján a tengernek 
Vad szél-verők vihart vernek. 
Földön-égen meg-nem-állnak, 
Hagyják-kezdik a nótámat.
Sötét sírba' szűk lebujba 
Hallgatom majd szemlehunyva.

Boross Sándor.

Magyar ősz
Tépett levélke repked a légben, 
Keringve hull le lábamhoz éppen, 
Testvére ott csüng még a fa ágán, 
Holnap az is hull, betegen, sárgán.

Az őszi rónát tépi a szellő,
Alkonya holnap annak is el jő,
Ott hever szirma ázottan, árván,
Már több a földön, mint a virágán.

Fáradtan jár a nap is az égen,
Nincs az a fénye, ami volt régen, 
Heve tűnőben, sugara bágyadt, 
Mintha pihenni keresne ágyat.

Változatlan csak heve a dalnak.
— Oh ti irgalmas, égi Hatalmak!
Uj tavasz vártán hagyjatok élni, 
Lángolni, égni s tovább remélni, 
Tovább remélni!

Zoltán Vilmos.

Dalaz ismerős Ismeretlenhez
(Az én poétámnak küldöm)

— Nem láttalak — Te sem láttál soha. 
Arcod vonásid én nem ismerem 
Eltakarja a távol fátyola . , .

De mégis: telkembe ott ég a Lelked. 
Dalod bennem visszhangra lel;
Te drága bor vagy s én arany kehely-

Dalod ha szól, szívemre ráborul 
És eltakarja bús élete egem 
Ne lássam, hogy már lassan alkonyul,

A mi világunk: két külön világ, 
Bennem a föld ég, Benned az ég 
Te a Kezdet vagy és én a Vég a V̂ég.

Nem láttalak s tán soh' se látlak én,
De lelked: tüzesen égő sok dalod 
Mégis csak mind-mind az enyém

Anka Éva*



Mélységek. - Magasságok
— Egy fejezet, szerzőnek most készülő nagy életdrámájábél. —

SZEMÉLYEK: A börtönben haldokló rab- 
költö. — Heléna: a zárdaszűz. — Gizella: j  
Magdolna lelkű Hetéra. — A Börtönrém, mint 

Társadalom lelkiismerete. — Angya!ok kara.
Az Élet és Ifjúság Géniusza. — Krisztus.
Előzmények. A költő a zsarnokság ellen 

dörgölt és ezért börtönbe került. — Családja, 
barátai, rokonai: mindnyájan elfordutlak tőle.

Kétségbeejtő elihagyatottságában csak két 
vigasztalója akadt, akik a börtönben minden 
héten meglátogatták és| ímegviigasztalták: 
Egyik Heléna: a zárdaszüz; másik Gizella: a 
Magdolna lelkű Hetéra, — A vigasztalás azon
ban kölcsönössé vált, mert a rabköltő vigasz
talói szintén vigasztalásra szorultak. A zá̂ r- 
daszűz titokban az Élet napsugaras oldala felé 
vágyódott, ^ahol szín, illat, mosoly, derű és 
szerelem van, de fogadalma visszatartotta. 
Lelkében tragikus küzdelmek vilharzottak ös 
élete fájdalmas martiromság volt. A rabköltő 
ékesszólásának és dalos lelkének minden ere
jével visszaakarta adni az Életnek és így te
remlek meg a drámai erejű és bibliaszerű pár
beszédeik. —- A Hetéra, aki időközben Mag
dolnává változott: teljes megigazulásra, teljes 
megtisztulásra vágyott és a rabköltö — mint
egy a lehetőség és a lehetetlenség határmes- 
gyéjén állva — hozzásegítette ehez a meg
tisztuláshoz, ehez a lelkiújjászületéshez. — A 
beteg — és sokszor haldokló — rabköltönek 
gyakran vannak viziószerű látomásai, melyek 
a csodás jelenéseket majdnem fizikailag is 
érzékelhetően rögzítik meg.

Színhely: Éjjel a börtön egyik sötét cellája. 
Tenyérnyi ablak sűrű dróthálóval. Üres bádog
edény, rozsdás foltokkal. Primitiv fenyőaszta!, 
fcstetlen, gyalulatlan. Az asztalon elszáradt, le. 
kete kenyérdarabok. Ütött-kopott veder; fény
lőn tenyérnyi víz. Meztelen fapriccs, A priccs- 
deszkán felöltözve, takaró nélkül fekszik a rab. 
Vánkosa: a karja, felváltva a jobb és a bal.

Nesztelen csend. És a rabcella félelmes csend, 
jén csak a beteg, lázas rabférfi halk lélekzése 
reszket á t . . .

Egyszerre — mint ahogy a napfény szokott 
beszűrődni elfüggönyözött nyári ablakon — vi
lágos, ködös árnyékíélék préselődnek á t a 
sűrű dróthálózaton. Pár pillanatig bizonyta

lanul imbolyognak, gomolyognak, majd hatá
rozottabb körvonalakat vesznek fel és egy
szerre csak egy fekete és egy szőkefürtü angyal 
bontakozik ki a ködgomolyagból és pár pilla
natnyi szembeszéd után a feketefürtű angyal 
a priccs lábánál, a szőkefürtű angyal pedig 
a félig önkívületben, vagy inkább transzban 
fekvő rabférfi fejénél helyezkedik el.

Az angyalok fehér szárnyain lassan elsi
mulnak a felborzolt pihék és beszélgetni kez
denek és beszélgetésük csodálatosképen rí
mekbe gördül át.

Szőkefürtű angyal: Nézd a lelkit, mely 
percről, percre szépül: testétől ah! már elsza
kadni készül. Lelkek rajozzák körül csapatos
tul . , . csilingelő gyöpgyvirágerdő mozdul. . .  
szinte világít küzdő szelleme: ah milyen illatI 
ah milyen zenei

Feketefürtű angyal: Én Gangesparlí lótusu- 
kat látok . . .  És pompáznak csodás vérvörös 
virágok . . .  Ciklámen, jácint, májusi rózsa: lel

ke a tavasz varázsoleja. . .  Ó milyen színek, ó 
milyen illatok! Megirigyelnék a menyben an
gyalok . . .

Szőke angyal: Nadir-Zenit között szinte el
vesző: végtelenbe nyúló hófehér mező. . .  Szik
rázó fényesség: mégis színtelen . . .  Minden cso
dák titka: mégis nincstelen . . .  Ez volt a rab 
lelke, akkor, amikor: földi létre szülte isteni 
bokor. Évek te lte k ...  m últak.;., nőtt a kis 
gyerek, . . .  Acétossáf verte vihar, fergeteg . .  . 
Tavaszujjú sok-sok rózsáshajnalon: virágszirom 
hull le égi ablakon. , .  Előbb csak egy pihe, 
bátortalanul: aztán hull a többi szakadatlanul. 
Virágsziromzápor simán elterül: Isten ujjak 
szövik csodás szőnyegül , . . Fényesség: amely
nek nem volt lényege: így lett e rablélek égi 
szőnyege. . ,

Feketefürtű angyal: . . .  Jajongó futamok 
Üvĉ g fuvolákon. . . Elhaló akkordok aranyos 
hárfákon . . . Ujongó örömök ezüst csengettyű
kön . . .  Holdsugaras fátylak tündéri ünőkön. 
Szféráik muzsikája virágcsókos éjeni. .>. Üstö
kös futása a Keleti É g e n ... Égboltozat: milljó 
csillaggal kiverten: ez volt a rab lelke: mikor 
megismertem!

Szőke angyal: Sokszor nem e v e t t . . .  csak 
tűrt és szenvedett: de felemelte az elesette
ket. Harcolt nyom orral... sírt a sírókkal: egy 
csapáson járt mindig a Jókkal. Lelkében hord
ta a szentek könyveit —- és letörölte az ár
vák könnyeit. Vetett, gyomlált, de sohsem ara
tott, kezdte újra és — némán hallgatott,-.. 
Búzáját soha haza nem hordta: a Fekete Tehén 
összetiporta . . .  Aranykalászos szent Életvetés: 
az ő számára csak bú, csak szenvedés. . ,  Pró. 
féták járnak majd egykor nyomdokán: és Kain 
bélyeg van borús homlokán . . .

Feketefürtű angyal: Társaimmal egyszer 
szálltunk, szálltunk. A Végtelen ringatta szár
nyaink: a valósággal félig egybefolytak: le l
kűnkbe rejtett égi vágyaink ... Titkos vágytól 
Földre nyiigözötten, útunkat a Föld felé ve
vőnk: delejes áram rezgett körülöttünk, mit 
földi lélek küldözött fe lé n k ... Találgattuk, 
hogy mi hírt hoznak nékiink a delejbetüs ákom- 
bákomok? — És betüzgettük: ...az em...berek... 
s z í . . .  v é . ,  . b e . . .  költözzetek ó égi angyalok! 
Az Ég peremén biborlángok gyúltak; lelkeín- 
ken egy földi u jj dobolt: a lélek, aki üzenetét 
küldte: e földi rabnak dalos lelke volt!

Mindaketten a rab fölé hajolnak és homlo
kon csókolják . . .  A rab arca átszellemül, 
szenvedő vonásai elsimulnak, ajkai mosolyra 
derülnek és két nevet suttognak: Gizella! 
Szép Heléne!'* A ködös távolban hárfát pen
gető angyalok. Lélekzsongató halk zene,

ANGYALOK KARA:

Urunk! Biránk. Mindnyájunk legfőbb őre: 
tekints e rabra, e mártír szenvedőre! Te ki le
begsz Idő és Tér felett: küldj börtönébe őrző 
szellem et... És fújd meg riadó égi harsonád: 
hogy siket lelkek éjén is hasson á t . . .  Küldj <1 
Földre tisztító zivatart: kavarja fel a rothadó 
a v a rt ... Mélységgyújtó villámló ostorod: par
koljon milljó gőgös homlokot. .  . Lelked legyen 
lelkűnkben égi máglya: és lelked legyen jók 
szívében: fáklya. . .  Lelked legyen a rosszban

gyilkos égés: pusztulás, halál, vagy — jórate- 
rés , . .

Angyalok kara elhallgat. Távoli zene nalk 
akkordjai. Végre az is elhal. A rabférfi sá
padt arca szinte világi! . , . Angyalok újra be
szélgetni kezdenek.

Szőke angyal: Ki földi mezben ily égi lel
ket hordott: Miért márt rá Isten szörnyű bnr- 
tensorsot? Kutatva okoknak rejtett, titkos me
lyét: ember nem értheti Isten fenkölt lényét! 
Miként sebzett kagyló terem gyöngyöt, csodást: 
úgy termel) sebzett lelke most égi látom ást. .  . 
Miként drága kő is csak mélységben terem: 
úgy telt meg égi fénnyel e börtönsírverein. 
Mint forrás is csak akkor buzoghat teljibe; na 
merőveder gyakran lehatol mélyibe: ekként a 
lélek is csak úgy ér fel Istenig: ha testi taka
róját szenvedni engedik. . .  Hozsanna hát az 
Urnák, ki büntetve is áld: E jó Atyát oh em
ber szeresd, imádd, csodáld!

Feketefürtű angyal: A tudós így szól: a 
lelked keresed? Mi nem volt soha: azt meg 
nem lelheted. . .  Ne is vitázz hát, mert biztos 
a tétel: Lelked agy, — agyad? Foszfor-össze
té te l . . .  Domború csontfal takarja az agyat: 
de lelsz-e lelket? — nos: —* törd be a — falat!

A rabférfi felül fekhelyén és lázasan fél
beszakítja az angyalt:

lm: én is szólok bilincsbe verten: a lelket 
egykor én is kerestem. . .  Most megtaláltam ». 
szűk helyen belül: hol úgy vélik, hogy minden 
elmerül. . .  Egy világ van itt! Csodás szellem- 
világ! Börtönfán termő virágos égi á g . .  , Élet 
fogamzik. . .  Milljó eszme terem: Istenhit, lé
lek . . .  és csodás szerelem . . .

A rab kimerültén fekhelyére hanyatlik. 
Angyalok újra beszélni akarnak, de rémül
ten elhallgatnak és irtózva takarják el arcu
kat . .  .A börtön leghomályosabb sarkából 
ijesztő rémalak emelkedik k i . . .  Arca az ál
latinak és emberinek csodálatos keveréke. A 
rab irtózva felismeri: a Börtönrém: az em
beri társadalom torzított és mégis valódi arcú 
lelkiismerete. . .  A rab védőleg emeli maga 
elé kezét és lázálmában szakgatottan meg
szólal:

Mi vagy te Szörny? való vagy lelkikór
ság? Lázas álom szült vagy szörnyű valóság? 
Kisértet? Szellem? Vagy élő Borzalom? Vagy 
átok méhben fogant siralom? Ki és mi vagy es 
mit kívánsz: Szörnyeteg? Utállak csak, de ne 
hidd, hogy — reszketek!

Szörnyeteg: Születtem gyilkos, fekete é j
ben; születtem milljó emberi méhben; szület
tem Földön, születtem Égben: voltam Kezdet
ben;'leszek a Végben. Vagyok a Pokol, vagyok 
a Bíró;, rejtett bűnöket tetemre hívó. Vagyok a 
földi Rendnek Nagy őre: Kínzott rablelkek 
porbaverője. . .  Vagyok a Törvény: a földi 
Mérleg: Tqrvénymérőmön ime megmérlek: Vé
te t té l . . .  Tudd meg: — nem kár hát érted; 
hosszú-hosszú börtön lesz béred. . .  Én min
den é jje l meglátogatlak: tetemre h ív la k ... bé
lién nem hagylak . . .  Elhagyhatod majd egykor 
börtönöd: Földön nem lesz több nyugtod, örö
m ö d ... Százszor szent lehetsz: elnyel az Ör
vény . . .  Örökkön üldöz: örök Rend, Törvény! 
Krisztus? Bocsánat? Sok hazug mondás! Nincs 
bűnvezeklés: nincsen feloldás! Csak bünhödés



van és érces Végezet: bosszút lihegő Megtoriő 
Szervezet: a Társadalmi Lelkiismeret!

Az angyalok arca és mozdulatai szörnyü- 
ködést mutatnak. Szárnyaikat néhányszor 
megrebbentik, mintha elhessegetni akarnák a 
Szörnyet vagy menekülni akarnának a Szörny 
elől. A rabférfi néhányszor hevesen arcához 
emeli kezét. Szemeit dörzsöli, mintha fel
akarna ébredni, hogy a rémlátástól szabadul
jon. De nem tud felébredni és akadozó han
gon megszólal, mely azonban lassan fofye- 
kony, lelkes hangnembe csap át, míg vé^re 
égzengésszerüen, szinte villámolva ostro
molja a Szörnyeteget.

Hallottalak ó Társadalmi Rém! Mivoltod 
én már régen ismerem. Hangod mégis most pö
rölyként hatott: minden szava a lelkembe csa
pott. Ah! Hogyan? miként? mond érthetőbben: 
jobb sors örökre zárva előttem!? Bármily pa
rányi volt hát vétkem: és bármily szörnyű a 
bünhődésem: örökre hordjak börtön keresztet" 
rovott múltat és szörnyű keservet. . . ?  Örökké 
hordjak jelt, mely éjsötét; a börtön-örök Kain 
bélyegét? A szenvedés bár szentté alakít: a 
Társadalom mégis kitaszít!? Ó szent igék: e£y 
Pásztor: egy Akol . .  , Ó rémvaló: egy Elv es 
egy Pokol! — K ereszt... bűnbánás. . ,  égi bo
csánat . . .  Dajkál majd gúny és örök Gyaláza:, 
Tóviskoszorú . . .  Krisztus szent vére . . .  A meg- 
térönek ez hát a bére!? Valódi orcád mutat
tad most felém: ó távozz, távozz! rút Társa
dalmi Rém!

A Rém arca gúnyos, fenyegető mosolyra 
torzul, felelni akar, de a rácsos börtönabra
kon különös világosság szűrődik át, mire a 
Rém fokozatosan elhalványul!... Pár pilla
natig kétségbeesetten erőlködik, hogy árnyCk- 
testét valósággá rögzíthesse, de a börlönéj a 
különös világosságtól egyre) jobban dereng, 
mire a Rém kétségbeesett erőlködések köz
ben egészen eltűnik. És ebben a pillanatban 
újra fecsendül:

ANGYALOK KARA.
Atya, Fiú, Szentlélek: Egy Három; Ó tá

vozz, távozz Rontásos Álom! A megbocsátás 
égi ígéret; nem ronthat rajta rontó igézet. . ,  
Isten lelke ide világok vonatkozz el a földi vi
lágtól . . .  Megérted majd, hogy bárhol ' élünlk, 
az Ur hatalma van mindig vélünk. Megérted 
majd sok rejtélynek okát: hogy mért járunk a 
Földön Golgothát. . .  Hogy titkát az Ég mért 
árkolja körül: és szenvedést mért ihagy reánk 
örökül. . . ?  Hogy mi az idő? Véges és Végte
len? Okok hol futnak össze egy h ely en ...?  
Mért vágysz italt, micllyből már más ivott? 
Mért zárt nektek, mely nekünk már nyitott? 
Hétpecsétes töretlen Titok: Isten; Csak Te ol
vasol tisztán szíveinkben! Törekvés, eszmény, 
végső célhatár: megfejtésre elménk hiába vár. 
Kutass vagy lázadj: mind haszontalan: a titkok 
kulcsa Isten kezébe van!

Angyalok kara elhallgat. A börtönablak 
keskeny résén a csillagfényes nyári Égbolt 
egy darabja látszik. Az Ég peremére néhány 
hulló csilag fényes csóvákat ír.

Szőkefürtű angyal; Lehet az ész örök tu
dásra szomjas: Sorskönyvében szöveget mégse 
olvas. Lehet az elme ragyogó, csillagfényes;

 ̂ végtelennek nem szab határt a véges. A tit
kok titkát, a problémát keresve; útvesztőbe 
százszor téved az elme . . .  Méricskéltek . . . 
Törvényt, erkölcsöt hoztok; mégis örökös sö
tétben lakoztok . .  . Parányi rejtély, kicsi, nagy 
vagy számos: emberelménk egyformán homá- 
yos. Nézd c rabot: a leste mozdulatlan: és lel
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kében zúgva forr: Égi Katlan. . .  Míg rázza bú
san börtöne bilincsét: ki látja lelke gazdag ol
vadt k in csé t...?  Beteg teste darócba öltö
zött. de lelke híd az Ég és Föld k özö tt... A 
tömeg börlöntölteléknek tartja, de lelke egy ú) 
világ Léthe partja! Égkárpitból lelopva egy da
rab; bilincsbeverten most csak földi rab . . .

Feketefürtű angyal:. . .  Ok nélkül nem 
mozdul fűszál a Földön: cél néllkül nem kap 
búslakót a börtön. Van hajnalipir és mindennap 
alkonyat: meghal, . .  föltámad . . . százszor a 
gondolat... Szabadság, gyönyör, vagy börtön
be levés: Istent tükröz öröm és szenvedés. Van 
földi bűn, mely Istennél erény; és van rabsír, 
melyet betölt a fény..  . Miként fénybe vont 
már jászolt is glória. Rabmultjának úgy kell 
egykor ragyognia . . .

A beteg rab lázasan: Angyalimádság!? — 
Kegyetlen rut való! Imám, fohászom és átkom 
elhaló. . .  Nem töri át e fojtó nagy ködöt: 
Minden, minden ellenem esküdött. . .  Honnan 
jövünk? És hova megyünk végül? - -  lm vá
laszul a börtön elsötétül. . .  A nagy Élet Tar
lót százszor felszántjuk, de termésit százszor 
hiába várjuk. . .  Bevetjük nemes, szent élet- 
maggal és fizet bőven: — konkollyal, gazzal. 
Örök bolyongás és küzdés éltünk, de révbe 
mégis oly ritkán érünk; Milljó ember milljó 
bolygó atom: de boldognak ah! melyiket mond
hatom!? Másokért éltünk kockára tesszük: es 
végül rabok kenyerét esszük. . .  A Sors, sor
sunkkal büntetlen játszihat: megejtik lelkünk 
káprázat, látszat . . .  Paloták helyett festett pa
raván; sivatag mélyén tikikadt k arav án ... Su
gár helyett börtön vak éjjele; rózsák helyett: 
fák hervadt levéllé. Nyugvás helyett vad élet- 
iramok; tavasz helyett vad téli viharok; Krisz
tus helyett emiberíaló vadak; hullán civóaó 
éhes madaraik. . .  Múltúnk Egén: sok porló 
sírhalom és visszatérni nincs több alkalom. .. 
Kihunynak mind a fényes csillagok: szabad 
voltam — és mostan: rab vagyok! — úgy fé
lek: börtönben — meghalok! —

Angyalok kara: Szűk pályakor határán 
kering az elme; — égi ösvényre Földön, hogy 
is 'lelne. . . ?  A Forrna más: de minden vég: 
új kezdet. — Isten örök létre teremtett lelket. 
Hitetlenség tagadja, nem is sejti: minden halál 
új lét csiráját rejti! — A Lét és Nemlét: új 
forma csupán: új élet jön a földi lét u tá n ... 
Ne rémítsen hát halálgondolat; rohan, repül, 
száz új életvonat! Ó csodás, örök, nagy égi 
állomás: Élet: — Halál: egy — csupán más 
változás , . .

A rab álmodozva: Sok-sok virág lehull az 
Életfáról és töprengünk: vajon tud-e magáról?
*— kérdjük: mért múlt el milljók seregéből? 
ivott-e már a Gyönyör Serlegéből? Nyílt-e 
lelkében csókvágyak virága? és mézrabló mé- 
hc szállt-e virágra. ,.?  Vagy minden minden 
csalóka látszat itt? és rajtunk se Ég, se Föld 
már nem segít? — Feleljetek óh tiszta angya
lok: mi lesz, ha börtönömben meghalok?

Szőkefürtű angyal: Lelkűnkben szunnyad, 
sok hitvány métely: mégis hiivésre tanít a Ké
tely , . .  Ásít ránk sok-sok sátáni verem; kétel
kedésből tiszta lift terem..  . Vigyázz: Hited
nek kelyíhét ne törd el: Hited majd akkor bi
lincset tö rd e l... Bátorságot önt csüggedő 
szívbe: elvezérel majd boldog új révbe . . .  Uj 
Házat építsz, Istennek telkén: új Ige leszel 
kétkedők lelkén! — Leszel új Érték erkölcs- 
mérője, leszel a Hitnek örök hívője; — leszel 
a megtért bárányok rétje, leszel Szentfrers: 
Isten Pecsétje!
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A Börtönrém.-
Még jobban eltorzulva, még nagyobb 

szörnnyé duzzadva, újra felbukkan a homá
lyos börtönsarokban és metsző hangon meg. 
szólal:

Hivéd: elűzhetsz börtönöd zugából? — Va. 
lóra eszmél minden Sors magátul! — lm itt Vn. 
gyök! — Hívásra minek várnék? Jövök. . nő. 
vöik ..  . mint napszállatkor: árnyék . . .  Csa« 
ámítsd, kábítsd vergődő lelkedet: lelked lidér- 
cél el nem űzheted . .  . Derülhet benned pár 
percre napsugár; lelked lidérce megnőve visz. 
szí já r . . .  Ha lelkedben nincs hely; szívedben 
lakom és percenként más és más az alakom. 
Ha szíved elűz: majd befogad agyad. Tanyám 
mindn árnyékos gondolat. . .  Agyvelödnek 
milljó sejtje van és létre hívnak unos-untalam! 
Sokszor csak egy hív, — majd mind a miiiíó 
és Szörnnyé duzzadva tör rád rut Való! — Vé- 
ded magad? Lelked magasra lobban? — Fel- 
ingerled a Szörnyet egyre jobban. . .  Szived 
kinyillik? Kinyitja szűzi csók? és átölelnek 
fehér leánykacsók? — Kígyó leszek! szívrej- 
tekén felejtve és mérget szívtok tűz csókokba 
re jtv e. .  . Lelked szárnyal? — és rímek száll, 
nak szárnyán? — És dalok teremnek lelked 
nótafáján? Én ölyv képében nyomban le
csapok és elnémulnak a szárnyas magzatok. 
Szenvedésed földjében rózsa nö? És csodás 
rózsákat hajt a rózsatő? — Hiú remény! Nincs 
ima, mely megóvja: lerágja mind: a Gyalázat 
hernyója! — Sikító, gyászos, könnyes kínok 
sírján: ezeír alakban mindig ismerj én reám!

A rab:
Felugrik fekhelyéről és Eget idéző, 

Zokogva imázó hangon felkiált:
Átok! Átok Börtönzsarnokomra! — Nincs 

hát balzsam vívódó sorsomra? Lázad szívem 
sok zajos lakója: mindnek én vagyok a kopor
sója! Vívják, döngetik, az élő rabfalat. Évek 
múlnak és — üdvöm már elszaladt . . .  Megkín
zott lelkem hárfa,húrjain, énekel a börtön, éne
kel a Kín! Sírnak a börtönrácsok. . .  zokognak 
a kövek, táncra perdül: a Börtönszörnyeteg.

A rab vissza hány atlilk fekhelyére. 1 este 
kínosan vonaglik, arca mérhetetlen szenve
dést mutat. Lelki szemei előtt az előbbi bör- 
lönképek fokozatosan átváltoznak. A feke

tefürtű angyal fokozatosan Gizellává, a sző- 
ikefürtü szép Helénává változik át. A Bör
tönrém mintegy folytonos oszlás útján meg- 
százszorozódik és társadalmi tömeggé ala
kul. A rab ismét felül fekhelyén Szép He
léna felé fordul és átszellemült tekintettel, 
(hangjában mérhetetlen lágysággal /beszelni 
kezd:

Te zárdaszüz! Te angyal földi mezben: 
mit keresel e börtön környezetben? — de: ki 
eddig áloméltet éltél: börtönömbe jönni mégse 
f é l t é l . . .? — Ó mond, tettednek mi volt in
dítója? Egy rab lett volna lelked csábítója?.— 
Ó Nemlőm, Múzsám cs ö rz°  Angyalom: csa« 
torra jö ttél. . .  mert késő már nagyon! — Már 
szerszámoznak két sötét lov at. . .  már közeleg 
a Fekete F o g at*., kocsisa érzem; már a ba*:« 
ra száll. . .  és felém robog a vén csontos Ha* 
Iá i. . .  Ó Szépség! Sugárzás rózsás hajnalom, 
a Fekete Fogaton: elutazom! — Habvába-
dat nem éri többé ajkam: már nem érlek cl, 
bárhogyan akarjam . . .  Nem szívhatom l,e: 
szŰ7lelked mámorát: — nem szürcsölln lein 
ajkad szent bíborát. . .  Szűz ágyékodból íal* 
nem sarjad utód- felejtsd el bennem a tere mini 
tudót! —

A szőkefürtű angyal: Isten kezében Élei
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és Halál. Én úgy érzem: Téged még nem la- 
j/jl! — De bármi volna Ég könyvébe írva: ó 
Názárethi! én leborulok sírva: — „E raibol 
tőlem ne engedd elvenni..  . didergő lelkem 
engedd megpihenni! Lelked éltető lángsugári- 
pál: olvadjon fel a dermesztő Halál! Ó Náza- 
rethi! Te bús, l e  glóriás! — Istennek: gyer
m ek... embernek: óriás! — Világmegváltó! 
Vérző nagy Fájdalom: engedd e rabot életbe 
tartanom!

ANGYALI FOHÁSZ.
A szökcíürtü angyal mint Szép Heléna 

leborul a Feszület előtt, összekulcsolja ke
zeit és imaszerü fohászt mond:

Töviskoronás Fölfeszített!
Názáretbbéli bús Király:
A Halál egyszer már veszített,
Amikor még Földön valói!

A szüzlel'kü hit ostromolja 
Most is az égi szent Kaput:
Hogy a Halál veszítsen újra,
Ha imám Hozzád Égbe ju t!. .

Börtönös, 'halvány homlokára 
Hagy csókoljak új életet:
Szűz csókom legyen élte ára,
Mely Haláltól e lv étetett. .  .

Teste súlyos bilincsbe verve,
De lelke fényes, lelke szép;
Nem lesz bűnnel, szennyel keverve:
Ha egykor majd Eléd'be lép ..

Látod: testvérként közös Véled;
E rab sorsa ó Golgot'ha!
Szivében élsz! És ime Érted;
Mái ö is eljutott oda!

Ó jöjj! te rab! — lelkem kitárva,
Benne a szüzláng mécse ég:
Távol tőled; lelkem oly árva!
Ó ne hagyj el! — ne még . . .  ne még!

ÉGI HANG.
Egy hang: láthatatlan ajakról kiált bek- 

a csöndbe, mintha az Égből jönne:

Meddöfa törzsét fejsze elvágja:
Meddőség; fűnek, fának halála . . ,
Meddő csók árán nem válthatsz éltet:
Vér és hús csókja az amely éltet!

Mint zúgó tenger 'hánykolódik véred,
És szavát balga szűz; még mostsem érted!? 
Imázol, térdelsz, port hintsz fejedre:
Ó gondolj inkább szent szerelemre . •.
Ha a szerelmet hiven akartad:
Szivén csókolta Istent az ajkad!
Istent imád ki szerelmet nyújthat:
Elfogyó éltért teremthet újat!

Szép Heléna silko'ltva a feszület elé veti 
magát, összekulcsolja kezeit és szenvedélyes, 
de szenvedő hangon felkiált. És e felkiáltás 
olyan, mintha az Élet himnusza volna.

AZ ÉLET HIMNUSZA:

Uram segíts! E hang szíven ta lált. .,
Uram segíts! A szívem m uzsikál...
Uram segítsí Ne hagyj itt egyedül:
Uram segíts! Mert hitem elmerül. . .
Uram segíts! Mutasd meg most magad;
Uram segíts! Mert vérem elragad!
Uram segíts! A láng szemembe süt:
Uram segíts! Már égek mindenütt. , .

A bűn, a test, a vér; jaj! itt maraszl:
Miért teremtél Uram! szívtavaszt!?

A beteg rab:
Ismét felül fekhelyén, tiltóan emeli kézit 

Szép Heléna felé és lázasan, szinte perzselő 
hangon megszólal:

. . .  Ki szívet tagad: Istent káromol és lel
kében lángol fel majd a pokol. . .  Rejtett tüzek 
ütik fel lángfejük: és 'akikor... a k k o r .. .  
együtt égsz velük! — Nem éltél eddig: csak ál
modtad az Éltet: nem ismered a szerelmet, 
mely é lte t. .  . Nem nyílt meg tested, drága 
termő üstje: elkábított a templom tömjén 
füstje. . ,  Megértesz végre: én szentül így 
hiivém; de nem juthatott lelkedbe szent Igém! 
— Szűz lelked csak a túlvilágra vágyott: felej
tetted a földi boldogságot. Ó lúlvilági álmok 
ködvilága: imádkozó üregek szüzvirága: ó
Nemtöm, Múzsáin és Örzö Angyalom: im vég
rendelet kél mostan ajkamon;

VÉGRENDELET.
. . .  Ne tépd el élted rózsás láncait: ne fé

kezd meg lelked szent vágyait! — Ne tűnj 
el: jelül nem hagyva semmit itt: Mert zárdá
nál szívhit jobban istenit! Szakadjon hát el a 
meddő szűzi gát, hogy lelkedibe új lét kap
csolja magát! Itt van a cél, mit föl nem fog
ható!, mert nő helyett csak szűz és szent va
ló i. . .  ki nem szült és éltért éltet nem adott; 
százszor szent lehet bár; örökre halott! — Ó 
szülj és meglásd: rád új élet tekint: mert utó
dunkban újra élünk megint!

A szö'kefürtü angyal mint Szép Heléna 
feláll a feszület mellől, hol eddig térdelt, 
összekulcsolja kezét, lehajtja fejét. — Át
szellemült arcát a 'hajadon! szemérem drága 
bíbora borítja e l . . .  Gizella szemei megértő 
lelkes tekintettel simogatják a rab sápadt ar
cát. A rab megérzi ezt a tekintetet és át
ható, lázas nézéssel Gizella felé fordítja fe
jét. Rövid szünet. A rab megszólal:

Gizella! Tőled is búcsúzom nyomban . . .  
Hallottad, amit őneki mondtam? — Hogy biz
ton győzzek kövtilt szűz erőn; ó sokszorozd 
meg elfogyó erőm! Te ki Bűn és Erény vagy 
egy személyben; megtért Magdolna síri bör
tönéjben: — Te ki Bűnt, Erényt, ölelve tar
tasz át: termékenyítsd meg e börtön éjszakát! 
Ó gyújtsad lángra Szép Heléna lelkét, hogy ne 
ábítsa kolostorok csendjét. . .  Életrészét ne 
dobja tömjénfüstre; — csók aranyát ne váltsa 
holt ezüstre. . .  Ó meséld el mind a szörnyű 
kínokat, amit meddőség pokla tartogat. És me
séld el mind a szörnyű glóriát, melyet viseltél 
egy egész élten át: — Szennyet, fertőt, utcát, 
mely eltemet, hogy felnevelhess te is gyerme
ket! És mondd: hogy nem sokaitól semmi árt, 
mert otthon gyermek csókás ajka v á rt. .  . 
Hogy lelked bár a Sors sárba taposta; egy 
gyermekcsók mindig tisztára mosta. Ó mondd: 
ha új sors intene feléd: az anyaságért újra
kezdenéd!--------Ó mondd, mondd: ó vívd meg
szűzi lelkét: — ne hagyja mddőn élte gazdag
te lk é t !--------Gizella! Szűz hetéra! Isten veled!
És üdvözlöm szívből: szűzi gyermeked!

Gizella:
Hátrasimítja homlokába hulló fekete 

fürtjeit és a megtért Bűnbánó Magdolna
bánatosan fenséges tekintetével Szép
Helénára néz és saját magára mutatva meg
szólal:

Sárban vonszoltam denevér szárnyain:
Fényem sohsem volt, csak sötét árnyam.
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Lelkemnek sok-sok nyíló virágát:
A kéj hernyói mind-mind lerágták.
Halni nem tudtam, élni nem mertem,
Halódtam hát csak tiprott leverten.
Csatakos utcák . . .  Szennyes csapszékek: 
Prédája voltam úrnak, cselédnek.
Testi förtelem, lelki gyalázat;
Mindennap százszor lelkemen száradt.
Testem rongy pénzért százszor lemérték: 
Sohsem volt bennem emberi érték.
Ideál helyeit vásári mámor:
Százszor inegcsufolt szárnyas kis Á m or. . .  
Posványos mélység százszor elnyeltek.
Egyedül poklok mélyén kegyeltek . . .
Atkozott voltam . . .  Átokul éltem.
Megváltást többé sohsem reméltem!

Testem beteg volt, a lelkem fáradt.
És ekkor égi sugallat támadt:
„Pestises meddő múltaknak ára:
Uj gyermeklelket hozzál világra . .  .
Uj gyermekiélek: sugárzás, szépség: 
Büntlevezeklö égi segítség!
Uj gyermeklélek: tiszta, szent márvány: 
Bünengesztelö égi szivárvány.
Uj gyermeklélek: ígéret, áldás,
Bűnöket törlő égd megváltás.
Uj gyermeklélek: új emberöltő: 
Malaszttalteljes, lelket betöltő."
— így lettem égi gyümölcstől ékes: 
így lettem újra tiszta, értékes: 
így inult el tőlem, minden, mi fertő, 
így lettem újra áldottan termő.
Égi testvérem: látomás szállt meg:
Téged is majd csak anyaság vált meg!

A zárd/aszüz megrendülve néz Gizellára, a 
minden titkok tudójára, a megtisztult Helé
nára, de szívére a pillanat súlya oly erővel 
nehezedik, hogy nem tud megszólalni. Ekkor 
a börtön hátteréből diadalmas testű, ragyogó 
szemű, karcsú, mégis erőtől duzzadó ifjú lép 
elő. Az Élet Géniusza. Körülhordozza napsu
garas tavasztekintetét — és fénylő szeméi 
egyenesen Szép Helénára, a szőkefürtű an
gyalra függeszti:

AZ ÉLET GÉNIUSZA.

Jöttem! Az Idők in éhében éltem!
Születtem nemző, csóktüzes éjben!
Formába formált ö s_Isfen örvény:
Vagyok az Élet, vagyok a Törvény!
Nem veszíthetek egyetlen percet:
Mert saját lényem törvénye k erget. ..
Öröktől való élet a Hitem:
Győzök ármányon, győzök a hiten 
Győzök a Gőgön, győzök a bún:
Ott hol az élet ösztöne h u n y .,.

Tűnnek a percek, ezredek szállnak;
Bolygók születnek, bolygók szétválnak.
De Térnek, Időknek végtelenén:
Örökkön újra szülétek Én!

A Géniusz elhallgat, körültekint, mintegy 
válaszra vár. A rab, aki eddig feszülten fi
gyelt, összekulcsolja kezét, néz a Géniuszra, 
mintha oltárkép volna és imaszerü fohásszal 
megszólal:

Virág, Ifjúság, Tavasz; bölcs Végezet:
E börtönéj az Életbe vezeti
Az Élet zenél. . .  a csillagfény behint:
Erő! Ifjúság! Ma győzni fogsz meginti 
Lcányszemek ma mind szebben ragyognak;
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Szikrázóbb fénye van a csillagoknak . . .  
Teremtő titkok sóhajtnak az éjben:
Lelkek fiirödnek gyönyörben, üdvben, kéjben 
Isten lelke! Teremtő csókok titka:
Lakhelyed ma: c szűk börtönkalitka!

Tovább! tovább! szent Életóriás:
Nem jöhet más, mint szűz meghódolás!

Szép Heléna már-már az Élet Géniusza 
felé tántorog, hogy karjaiba omoljon, amikor 
mintegy végső lelki erőfeszítéssel kitépi ma
gát a még rá sem fonódott karokból. Újra a 
Feszület elé veti magát és kezét tördeli. Ajka 
hangtalanul mozog, de lelkének szorongó ér
zése nem tud szavaikba szökni. De megelőzi és 
csengő hangon megszólal:

A GÉNIUSZ.
Megtagadtál! Béklyóba verted véred . . .  

bűnhődni fogsz! Eljöttem íme érted! Válassz: 
az Élet meredélyén állva: — élni akarsz? — 
vagy meddőn: szenttéválva? Kell tavaszszár
nyú virágos szerelem? — vagy kriptaszagú 
kolostorsí rverem ?

Látója vagyok Múltnak és Jövőnek: — el
mondom mind, amik eleimbe jőnek;

MÚLT ÉS JÖVÖ.
Ifjú múltad imába fojtott estjén: szenvedni 

fogsz az Élet kínkeresztjén. . .  Kisértetek lep
nek meg minden éjjel: nem csókolt csókok 
hívnak néma k éjje l.. . Égetnek titkos, bősz, 
nagy szenvedélyek: sikoltni fogsz; ,,Szüz
anyám! É g e k ... égek!" Kelyhcdben habzik 
most; az Élet szent bora; csordultig tölti majd 
búskönnyek zápora. Ereidben tűzfolyam nyar
gal, vágtat: véred szívja késői vámpír bánat, 
A folyosón lesnek reád a rémek: az olvasón: 
lassan peregnek évek. így élve; élted: kegyet
len mostoha: szent lehetsz tán, de boldog: 
6oha! soha!

Szép Heléna szenvedélyesen megcsó
kolja a keresztet és megtörve a néma va
rázst: felsikolt:

Fuldoklók!. .  . elnyel. . .  forró nyári tenger, 
Segíts! segíts! — ó tiszta Isten-ember!
Ha messzebb vagy is, mint égi csillagok 
Segíts!. . .  segíts! . . .  amert égek, meghalok!

A Géniusz Helén mellé lép. Szelíden ki
veszi kezéből a Feszületet és lelkelzsongító, 
szclidbánatos, csengő-kérő hangon félbesza
kítja őt:

Ó ne légy szüzebb a tiszta Szüzanyánál;
Ü ne égjél el tiprott ifjú vágynál!
A Szüzanya is csókolt gycrmekajkal:
És neked gyermek fertőzné be ajkad!?
Ó hagyd el a meddő, szörnyű szűz tusát:
És kövesd az Élet tiszta Krszlusál!

A Géniusz hátralép néhány lépést 6s n 
cgy saját magában gyönyörködve, erőtől duz
zadó pompás testiségét mintegy szemle telve, 
új hangnembon. büszkén, önérzetesen, maga r- 
tékclö-parancsolóan megszólal:

Élet vagyok! Ifjúi formát öltve:
Szűz szépséged ime rímekbe köllvc. .
Ó tanulj tőlem! Tanulj szerelni, élni!
Tanulj ölelni! És csókot csókra kérni.
Törd szét a tömjénfüstös szent kalitkát.
Ú tanuld meg a csóknak üdvét, titkát!

LÁTHATATLAN ÉGIKAR.

Szól az Élet harsonája:
Mi az Élet? Csókok árja 
Mi a világ? Csókok kéje:
Teremtő perc nemző éje . . .
Mi az Isten? Gyermekszempár: 
Eszme: amely életei vár!

Szól az Élet harsonája:
Lelkem: lelked: v á r ja .. .  v á r ja ... 
Hívlak tavasznyitó hanggal,
Lelkünk két másnemű angyal. . .
Két angyal nászi dalt dalol:
Kél szív: egy pásztor: egy a'kol..  .

Bolygó fény az ingoványbán: 
Eltévedtél a magányban . . .
Útja vesztett madársereg:
Lelked úgy sír, úgy kesereg . . .  
Lelked iniáz: szíved kutat!
Ó jöjj! mutatom az útat!

Szól az Élet harsonája:
Ifjú szívn'ek: szív a párja.
Jöjj keblemre szűzi rokon:
Megcsókollak! csak — homlokon . . .  
Felébresztem szűz lelkedet:
Csókom megment. . .  vagy — eltemet!

Az Élet Géniusza lehajol és szenvedélye
sen megcsókolja Szép Ideién homlokát. A csók 
helyén csó'kos tüzrózsa támad. Szép Heléna 
felragadja a: Feszületet, védöleg maga elé 
tartja és újra felsikolt:

Segíts Uram! mert elfogy már erőm:
Sikoltok! Hívlak, esdőn, remegőn!
Segíts Uram! Már nem bírok szívemmel;
Az Élet kisért üdvvel, szerelemmel.
Istenember! Ó mutasd meg magad!
Esküm maraszt, de szívem elragad!
Élet vagy zárda? Nem érti emberész . . .
Szivem harangoz; már itt a v ész. . .  a vész!

Térdre borul és i/maszerűen folytatja:

Tied a lelkem, életem, reményem;
Uram! a Te segítségedet kérem!
Te vagy az U t . . .  az Igazság, az Élet:
Egy szavad elveszít: egy szavad éltet!

Rajtad vezet át minden földi út:
Levetkőzök mindent, mi szenny, mi rut!
Téged idézve vergődik szellemem;
Ó felelj Uram: bün-e a szerelem!?
Ó mit tegyek!? Ó tégy nagy, szent csodát: 
Mit válasszak? üdvöt vagy Golgothát?
Kik értnek Téged? Ó, jaj! oly kevesen:
Küldj égi jelt, ó Égj Jegyesem!

A börtönasztalon a rozoga Feszület nőni 
kezd. Mikor embermagasságra nő; Jézus nesz
telenül leszáll a Keresztről. Szent testének öt 
sebhelyén piros vércseppek. A börtön megte
lik fénnyel, ragyogással. Hangja csodásain lágy 
és simogató. Olyan, mint a Gileád völgyében 
termő friss balzsamír, mely nyomban beheg- 
geszti a sebeket és megszünteti a fájdalmakat.

JÉZUS.
„Zörgessetek és megnyittatik nektek"
I érjetek meg és ártatlanok lesztek.
Akár templomban: akár börtönbe jőnek;
Áldás, békesség, minden szenvedőnek!

Szennyes vagy tiszta: mindnek van oka, érve; 
Más az Ítélet, égi mértékkel mérve.
Ha harmatcseppek csillognak virágon:
Tudjátok meg: ez mind az én virágom!

Szüztisztán csillognak a harmatcseppek:
Én nem kutatom: mily útat tettek meg? 
Egyik csöppet tán kristálypatak szülte;
A másikat tán szennycsatorna szűrte.

De csillogva a virágszirmokon:
Mind szűzi, tiszta, mind testvér-rokon!
Mely csöpp van szenyből, mely csöpp van 

, kristályból
Nos: válaszd ki a — harmatcsillogásbói.

Leánylétek, hófehér, tiszta, szűzi:
Amely a Földet az Éggel összefűzi:
Vagy bukott angyal: vergődve földi szennyben: 
De megtisztulva nagy szent érzelemben;
Mint harmatcseppek bárhol is születtek 
Egyformán tiszták, hófehérek lesznek!

Fátyolos szűz és bűnbánó Magdolna: 
Zsámolomlhoz testvérként leomol ina.
Az egyik szüzet nevelt üdve árán:
A másik most vergődik szűzi árván:
Egyiknek mindent — mindent megbocsátok: 
Másikról tűnjön balhit: tűnjön átok . . ,
Az egyik mindent vesztve: megnyert mindent. 
Másik üdvén reszketve: hívja Istent!
Két egytestvér: térdeljetek elébem:
Feloldalak: Atya, Fiú nevében!
És Szentlélek legyen saját lelketek:
És szeressetek. . .  és szeressetek!

lm lehajolok hozzátok a Földre;
Ó fátyolos szűz: könnyeid töröld le!
Te is Gizella; te bűnbánó Magdolna,
Jöjj közelébb: ha lelked háborogna: 
Megcsókollak büntörlőn: homlokon:

(Végtelen gyöngédséggel homlokon csó
kolja Giz'ellát.)

És ezzel múltad tisztára mosom!
Lelked e perctől tiszta minden szenytől;
Bűnös kéjtől, vásárolt szerelemtől.
Tisztára szűrve földipoklokon.
Harmatcsepp vagy új virágszirmokon . . .
Uj égi malaszt füröszti mostmár lelked; 
Gyermekedben anyai üdvöd leljed!
Termőbb legyen, — ha lépsz a földi rögre: 
Ráléphetsz bátran égi küszöbömre.
Feloldó szómat még egy csókkal zárom: 
Számodra mindig nyitva az Én Országom!

Újra léhajol és homlokon csókolja Gi
zellát, aki álomszerű, átszellemült tekintet
tel függeszti szemét a Megváltóra, aki i|ne: 

az ő lelkét is megváltotta! Áhítattal megcsó
kolja a Mester köntösének szegélyét, maM 
felkel és inkább lebegve, mint lépve ra '̂ 
férfi ágyához megy vissza és letérdel v. lobbi 
helyén. A boldogság és lelkiiimegt • ztulás 
könnyei végigfolynak arcán és a Megváltó 
könnyes csókját áhítattal csókolja vir.szS Q 
rabköltő homlokára. — Krisztus egy ; -iüleá 
a térdelő szőkeíürtü angyalhoz, azaz Helé
nához fordul:

Csókom léged is felold ó zárdaszüz:
Épen bűnöd az, mely vélem egybefüz!
Szűzi szerelmed: a „bűnöd": szent Er (.••.»/
És szived alatt éled majd új Remény.
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Szép Heléna némán egy képet von 
elő kebléből, mely a zárdaszüzek felavatását 
és szent fogadalmát ábrázolja és szótlanul, tisz
teletteljesen a képre mutat. Jézus elveszi a ké
pet, pillanatig elmereng, azután derűs, jó
ságos mosollyal folytatja:

A Zárda: Lényem félremagyarázza:
Az Én Házam: a Boldogságnak háza! 
Túlvilágom: csak üdvöt zár magába: 
Boldogságom: a nyájam boldogsága... 
Mosolyom: a szüzek nevetése:
Beszédem: az emberek vetése.
Imádságom: szívek dobogása;
Hitvallásom: Szeretett vallása;
Szent zsoltárom: Élet szent zso'ltáía,
Szent oltárom: gyermekek oltára;
Vérem: üdvne'k csorduló nektárja;
Lelkem: Világmindenségnek árja,
Lényem: Jóság1, Szeretet és Béke;
Ha megértnek: Világüdvössége!

Fátyolos szűz: Feloldom fogadalmat:
Szeress, remélj: mert én leszek oltalmad!
A zárda szent hely, de börtön csak szentélye, 
Mert nem teremt, csak fogyaszt árnyas mélye. 
Szüzek napestig hiába imádnak,
Nem ismernek! és mindig másnak látnak! 
Fmberlelkekben reklámjézus lettem:
Sok régi dóm, mint gúny gunnyaszt felettem. 
De nem értik: sem halálom, sem éltem:
Szent kereszten hiába folyt el vérem! 
íMem értik, hogy a Földre mért születtem; 
Nem értik, hogy a szíveket szerettem;
Nem értik az Élet szent rtimusát:
És imádják a — szenvedés Krisztusát!

\  szűz szívben is az Élet zakatol:
Hirdetem újra: Egy Pásztor; Egy Akol.
De Egy Akol; a Szívek Temploma:
És Egy Pásztor: a Szívek Pásztora.
Ez jönni fog! miként egykor hivém;
És addig is hirdetem új Igém:

.Vagyok az Ut, az Igazság, az Élet! 
Szeressetek! E szent tűz az, mely éltet!

Jézus az Élet ifjú Géniuszához fordul, aki 
zerényen, de ragyogva, az Ifjúság sugárzó

szépségében áll előtte és szemeit áhítattal a 
Mesterre függeszti. Jézus kinyújtott karral a 
Géniuszra mutat:
Élet jelképe: Teremtő szent Erő;
A szűzi harcban te légy most is nyerő.
Hívlak: lépj elő.

(Az Élet Géniusza a Mester elé lép.)

és csókold homlokon: 
E drága szüzet néked átadom!

A Géniusz Szép Heléna fölé hajol és áhí
tattal homlokon csókolja, ugyanazon a helyen, 
ahol előbb. És Szép Heléna most nem sikolt. 
T j  arca biborpinban ég, ajka reszket és hom
lokán újra kigyullad a pirosrózsa; a szerelem 
szüzharmatos májushajnali piros rózsája.

Krisztus folytatja:

Mint zöld pázsitra szűzv.'rág pilléje;
Teremtőn, áldón, úgy hajolj föléje!
Tavaszi hó! gyümölcsfák virágálma:
A nyár hevében mind gyümölccsé vál ma! 
Tavaszi hó! virágok szűz orkánja:
Érlelő nap teremtő csókját várja!
— Havazd be hát őt te is vágyaiddal: 
Termékenyítsd meg lángzó csókjaiddal. 
Gyümölcs a fán! Gyermek az Anyja keblén;
És megvalósul: Földön égi Eszmény!

Krisztus áldón Szép Heléna fejére teszi 
két kezét s mindent meggyógyító balzsamos 
égi hangon szól hozzá:

öleld meg! Feloldjak! Eskü ne marasszon: 
Töltsd be hivatásod: légy Anya, légy Asszony!

Szép Heléna engedelmeskedik a krisztusi 
szónak.. . Szűzái reszketőssel öleli meg az 

Élet Géniuszát és ajkuk mindent megértő és 
mindent Ígérő teremtő csókban forr össze!

Ugyanekkor lángok csapnak szét és a Bőr- 
tönrém hirtelen lohbanással eltűnik.

A rab arcán földöntúli boldogság ragyog. 
Krisztushoz l'ép és áhítattal csókolja meg fehér 
köntéssének szegélyét.

A falak szétnyílnak, mintha függönyt húz
nának félre és Krisztus fenségesen, mint az

7 3 5

Élet és Teremtés királya, kifelé indul. Szép 
He lé ne és az Élet Géniusza kart karbaöltve 
lassan követik. A menetet Gizella, mint Bűn
bánó Magdolna és bűneinek engesztelő gyü
mölcse: zárdában nevelt gyermeke zárják be.

Távolban az Élet és Boldogság Völgye lát
szik, melyet lilás kékbe játszó hegykoszorúk 
fonnak körül. A Boldogság Völgyében tiszta- 
vizű nagy Tó, mely az Élet titokzatos harmat- 
csöppjeiböl gyűlt össze. Ez az Élet tava! És az 
Élet tavának minden csöppjéből egy-egy Élet 
fakad, ha azt a Teremtő Atya és Földön is 
járt szent Fia úgy akarják.

A Boldogság Völgye fölé, mint csodála
tos égi sátor a boldogság aranyoskék lelki de
rűje terül. A Tó fölött, a szikrázó napsugár
ban, mint virágosrétek fölött pillangók és szi
takötők: a leendő emberi lelkek fényes ár
nyai játékosan kergetöznek.

Az Élét Géniusza szorosabban öleli ma
gához Szép Helénát és a lebegő játszi lelkek- 
re mutat:

— A mi csókjainkból vajon melyik íog 
testet ölteni?

Krisztus áldóan emeli fel fehérpalástos két 
kezét, jövőbelátó Iragyogó Istenszemével az 
ifjú párra néz, ajka szólásra nyílik:

És ekkor: —
A börtönzárban kulcs csikordul, a börtön- 

ajtón belép a porkoláb és álmából durván fel - 
rázza a rabot.

És az Isteni Színjátéknak, — mint leheléi
ből feslő jégvirágnak, — mint hirtelen vissza
járó fordított tükörképnek — pillanat alatt 
vége van.

És nemsokára egy komor börtönkoesi in
dul el a kérlelhetetlen Végzet kerekén. Ko
csisa: a Sors: hevesen ostorozza a Végzet fe 
kete lovait.

És a távolság köde lassan elnyeli a vá
rost, elnyeli az országot és elnyeli az egész 
világot, ahol a ..Kétegyszárnyu angyali" Szép 
Heléna és GSizellal élnek tovább, küzdelem
ben, boldogságiban, ködben, verőfényben, min
dennap megfürödve a messzire költözött rab
költő lelkének körülöttük és fölöttük hullám
zó láthatatlan tengerében!

Ibfl ,1***4 S z e g e d y  L á s z ló .

U J CSODÁK UTÁN.

Úgylátszik átok van rajtam:
Hogy a zavarosvizeket egyre zavarjam, 
Hogy megnyergeljen minden kerge bánat, 
Üztön megűzzek kincses újcsodákat.

Már megkerestem minden ükapám: 
Dalmát guztások sorsa ez talán?
De hogy a fajtám ennyire szánom,
Ki látná azt meg redős véncscdákon?

7,ajló haragom dehogyis loptam, 
fis azt, hogy zavargók átkozotton.
A vérem adta, magyar mesekincset: 
Ajtót adott és záron-zárt kilincset.

A haragomból lesz még büszke élet.
S életemből, mit zörgőn elvetélek?
Nem tudni Dobolnak most a bánatok. 
Csodáim hívnak. Megyek, vágtatok!

Cyörfi István

OLYAN LESZ A SZIVÜNK, MINT 
EGY VADON!

Ma détután. óh kedves Ismerős,
"hlohcdon át ismét láttalak!
Olv félénken néztél rám. mint az őz 
ezüst patak partián a fák alatt.

£ midőn beléptem  hófehér szobádba, 
akkor láttam hoév óévedül vapvok.
Alkonv borult s a. végtelen homályba 
kigyultak a magányos csillagok.

Óh hogy egy földe ,túli hatalom  
mindent, mi drága, elszakít tövestül!
S olyan lesz a szivünk, mint egy vadon, 
melyet az ősz üvöltve szánt keresztül.

Gulyás Pál.
k

P Szőlőhegyen
M o st  i t t  ü lü n k  a z  é g ő  o r m o k o n ,
H o l  e l c s i t u l n a k  r é g i  b á n a t o k  —
A  f á j d a l o m  lá g y  v i s s z f é n y e  r a g y o g ,
S  r e p k é n y  v i r í t  a  d ú l t  S z é p s é g - r o m o n  . . .

E  c s ö n d - l u g a s n a k  t e r h e  é s  a z  ég  
B o r u ln a k  ö s s z e  h o m l o k u n k  f e l e t t , —
S l i l á s ,  r o s d á s - z ö l d ,  c s i p k é s  l e v e l e k  
M ö g ü l — n é z z ü k  a  n a p  t ű z t e n g e r é t . . .

M e g á ld u n k  m in d e n  t ő k é t , v e n y ig é t ,
S  a z  e r j e d ő  m u s t  c s i k l a n d ó  iz é t
É r e z z ü k  m á r  — m o s t  m e r t  e r j e d  n e m s o k á r a .

M é g  v á r u n k ,  v á r u n k  . . .  S  é r ő ,  s z in a r a n y  
G e r e z d e k  a l j á n  — t ik k a d t - s z o m j a s a n  
K é s z ü lü n k  h o s s z ú , v é r e s  á ld o m á s r a  . . .

V á ly i  N a g y  G é z a .
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Igazi Nemzetvédelem
Baross Gábor rendkívüli jelentőségű székfoglaló beszéde.

A „TESZ" országos elnöke a Társadalmi Egyesületek legutóbbi közgyűlés ;n tömör világos és egyben lángoló 
szavakban foglalta össze az igazi nemzetvédelem feltételeit.

íme itt ülök önök előtt a Társa
dalmi Egyesületek Szövetsége el
nöki székében, ahova az Önök vá
lasztása, az Önök akarata helyezett 
engem. Parancsot kaptam önöktől, 
hogy az elnöki széket foglaljam el. 
És amidőn teljesítem parancsukat, 
úgy érzem magamat, mint az a ka
tona, akit egy kockázatos feladattal 
bíztak meg: teljesen tisztában va
gyok annak nehézségeivel és vesze
delmeivel, tudom, hogy siker ese
tén maradandót alkothatok hazám
nak és fajomnak, de tudom azt is, 
hogy vállalkozásom meghaladhatja 
erőmet és a borzalmas erkölcsi ha
lál is fenyegethet.

Valóban mély eltűnődéssel kell 
kutatnom a jövő eshetőségeit: váj
jon lehet-e, tudom-e a Társadalmi 
Egyesületek Szövetségének célkitű
zését megvalósítani, vagy csak egy 
lépéssel előbbre vinni; vájjon lehel- 
séges-e tagegyesületeket nemzetvé
delmi és faj védelmi irányban ve
zetni, őket ilyen irányú munkájuk
ban támogatni.

Milyen óriási terjedelmű fogalom 
ez a két szó: nemzetvédelem, fajvé
delem. Vájjon tisztában vagyunk-e 
jelentőségükkel és tartalmukkal? 
Sajnos nem tudom hinni, hogy mi, 
magyarok, tudnók, hogy mi az a 
nemzetvédelem, hogy mi az a fa j- 
védelem. Honnan is tudnók ennek 
a két szónak fennkölt jelentőségét, 
amikor a három utolsó nemzedék 
alatt a szabadelvüség eltorzított el
vei idegezödtek a köztudatba, ami
kor gúnyosan sovinizmussal bélye
gezték meg az embereket, amikor 
anyagi és erkölcsi sikert jelentett a 
nemzetiellenség, amikor a történel
mi materializmus jegyében leá 1 jásí
tották nemzetünk nagyjait, Petöfy- 
ből nemzetközi forradalmárt csinál
tak. Elfelejtettük már, hogy mi a 
nemzetvédelem, mi a fajvédelem, 
annyira, hogy megcsináltuk a világ- 
történelem legaljasabb forradalmát 
és arcunkba vágott a francia tábor
nok kérdése: „Hát maguk ilyen 
mélyre sülyedtek?"

Kél ellenérvet hallok sokszor. Az  ̂
egyik: nagyot és dicsőt teremtett a 
szabadelvű korszak, gazdag boldog 
országot, ahol béke volt és egyetér
tés. Nem, tisztelt Uraim és Höl
gyeim akkor Csonkamagyarországot 
készítették elő, akkor kezdődött a 
magyar középosztály sorvadása, a 
magyar munkás akkor vesztette el 
nemzeti hovatartozásának érzetét, a 
magyar falu népe akkor lett közöm
bös. A másik: sokat tanultunk 
azóta, a hazafiság, a fajszeretet újra 
ébred. Megengedem, hogy mi itten, 
vagy néhány száz ember itt meg ott 
az országban mély, meggyözödéses 
hazafiak vagyunk, ezt a hitvallá
sunkat nem is rejtegetjük sőt asze
rint cselekszünk is. Megengedem, 
hogy azok a szónoklatok, azok az 
újságcikkek, azok az elbeszélések 
és színdarabok, amelyek a magyar 
östehetség örök tüzekénl néha-néha

fellobbannak, az ébredésnek jelei. 
Sőt megengedem azt is, hogy az élni 
vágyás, az élni akarás egy bizonyos 
foki erőkifejtésben nyilvánul. Ámde, 
úgy vélem, a lelkesek kis csapatá
nak munkája elvész a közöny pos
ványában, az elhangzó vagy leirt 
szó csak lidérc fény, amely egy 
pillanatig kis körben világit és el
múlása után nem marad semmi, 
még hamu sem, az élni akarás pe
dig önzés, hazafias áldozatkészség 
nélkül! Tekintsünk csak végig ezen 
a kis országon, tekintetünk legyen 
csak egy kissé gyakorlati és elmé
lyedő, És mélységes megdöbbenés
sel fogjuk látni, hogy rosszindulat 
és meg nem értés, hogy önzés és 
érdekha jhászás, hogy közöny és 
lustaság uralkodik és fojtja el 
mindazokat az érzelmi elemeket, 
amelyek a hazafiság és a faj szere
tet eszmekörének alkotó elemei. A 
kölcsönös megbecsülés, a faji ösz- 
szetarlás és öntudat, a hazafias ál
dozatkészség, a közért való munka 
szerelele, vájjon meglalálhatók-e 
az országban? Hiszen a közélet 
porondján nap, mint nap akadnak 
magyarok, akik ezt az elesett nyo
morúságos országot piszkálják és 
elárulják, világszerte ismert és el
ismert nagyságainkat ócsárolják, 
röviddel ezelőtt az egyik minisz
ter sújtotta kritikával gazdasági 
érdekképviseleteink hazafiatlan ma
gatartását, a közért való munkál
kodásban mennyiszer uralkodik a 
rideg egyéni érdek és a tudatlan
ság hányszor akadályozza a nemes 
akarást.

Aggódva kérdeznem kell: vajon 
ezen a nemzeten, ezer éves küzde
lem után, nem vett-e erőt halálos 
kimerültség és nem enyészet-e jö
vője, mint az emeberiség történe
tében annyi dicső múltú nemzeté. 
Van-e még elég ereje, elég kitartá
sa, elég önbizalma, hogy fentartá- 
sának óriási munkájára vállalkoz
zék.

Mert bizony a nemzet és fajvé
delem szakadatlan és örökkétartó 

, munka. Először is szervező munka, 
amely megkeresi, összegyűjti és 
egy közös akarásra egyesíti azokat 
a szellemi és testi erőket, amelyek
ké i a magyar faj oly dúsan rendel
kezik, másodszor alkotó munka, 
amelyet a megszervezett erők a 
nemzeti ''.dekeknek alárendelt 
egészséges önzés jegyében, céltuda
tos kitartással végeznek, harmad
szor konzerváló munka, amely 
munka gyümölcseinek felhalmozá
sából, őrzéséből és megvédéséből 
áll. A nemzet és tájvédelem apró
lékos részlet munki, amely újból 
gondosan eltávolitja a legkisebb 
akadályt is, felderíti a leggyengébb 
árnyékot, a legcsekélyebb érdeket 
sem hagyja kihasználatlanul és a 
legkisebb befolyást is érvényesíteni 
törekszik. De nagyvonásu, messze- 
tekintő munka is, amely előre gon
dol évszázadokra óriási számokkal

dolgozik, mérhetetlen anyagi és er
kölcsi értékekkel számol. A nemzet 
és fajvédelmi munka térbeli lég és 
tdöbelileg meg. nem határozható, 
mert ott folyik, ahol egyetlen egy 
magyar található széles e világon 
és addig folyik, ameddig egyetlen
egy magyar ól ezen a földön.

Ezt a munkát nem lehet köny
vekből vagy irodákban, avagy 
műhelyekben megtanulni, mert an
nak tanítómestere az emberiség év
ezredes múltja. Ez a munka nem 
programm, hanem maga az élet. 
Ezt a munkát kell hirdetnünk, 
ezt a munkát kell megszerettet
nünk úgy, hogy az életünknél is 
kedvesebb legyen.

Ezzel a tevékenységgel párhu
zamosan gondosan keresnünk és 
megválogatnunk kell azokat a 
fegyvereket, amelyekkel a nemzet 
az enyészet rémével felveheti a 
küzdelmet. Céltudatosan és kitar
tóan kell keresnünk ezeket a fegy
vereket. Nem szabad a legkiseb
bel, a leggyengébbet sem félreten
nünk, mert harcunk változatos és 
a bajvivás számtalan fortélyára és 
esélyére kell felkészülnünk. A tár
sadalmi és közgazadasági politika 
tárházaiban kell keresnünk ezeket 
a fegyvereket. A gyermekvédelem, 
a közegészségügy, a munkásjólét 
kérdésével csak úgy kell foglalkoz
nunk, mint a köznevelés, a köz
művelődés ügyeivel. A középosz
tály számtalan sebe, a mezőgazda
ság, ipar és kereskedelem általános 
bajaival együtt gondoskodásunk 
tárgyát kell, hogy képezze. Fegy
vereink védők és támadók legyenek 
és kell, hogy hatásukat minden 
magyar érezze, azok is, akik elfe
lejtették, hogy testvéreink és azok 
is, akiket egy átkozott hatalmi szó 
elszakított tőlünk!

A nemzet és fajvédelem roppant 
munkáját hirdetnünk és arra lel
kesítenünk kell, az összegyűjtött 
fegyvereket pedig lelkes harcosok 
kezébe kell adnunk. Vájjon hol 
találjuk az apostolokat és hol a 
harcosokat. Az apostol téritőmun- 
kájához, a katona harcához állha
tatosán és kitartás szükséges, váj
jon hol taáljuk meg ezeket? A 
nemzetek politikai életében az áll
hatatosság és az elvek melletti ki
tartás iskolája a folyton változó, 
a sokszor ellentétes külső és belső 
tényezők hatása alatt, irányzatából 
engedni vagy azon változtatni 
kénytelen. Az angol parlamenti 
váltógazdaság klassikus példa erre. 
A magyar összeomlás pedig a po
litikai élet olyan kilengése volt, 
amely már a nemzeti létezés alap- 
feltételeit is megingatta. Ebből az 
következik, hogy politikai irányza
tok és pártok nem nyújthatják azt 
a szilárdságot e fejlődés folytonos
ságához és zavartalanságához 
szükséges azt az egyenletességet, 
amelyre a nemzetvédelmi és fajvé
delmi munkának szüksége van, Ez

zel szemben a társadalmi élet fo
lyamatában inkább megtaláljuk az 
állhatatosságot és a helyesnek fel
ismert irányzat melletti kitartást 
talán azért, mert a társadalmi fej
lődés ütemét a nemzet faji saját
ságai szabják meg, tehát azt a kü
lönböző hatások kevésbé befolyá
solják, Az elmúlt évszázad törté
nelme világosan mutatja, hogy a 
művelt államok politikai életének 
és társadalmi életének folyamata 
nem halad párhuzamosan egymás 
mellett. A leginkább megfigyelhető 
ez Angliában, ahol a társadalmi 
élet kiegyensúlyozott. Franciaor
szágban három véres forradalom 
után, a francia középosztály sér
tetlenül megmaradt, sőt a legellen.. 
letesebb politikai harcok közölt 
műveltségben és anyagiakban egy
aránt erősödött. Németországban 
Bísmark bukása után a politikai 
élet fokozatosan balfelé fordult, de 
ezzel egyenes arányban növekszik 
a kapitalista társadalom ereje. Ma
gyarországon József császár alatt 
és a múlt század első felében az 
elnyomatás keserves éveiben a tár
sadalom élesztgette a nemzeti ér
zést és vezette az országot 1848, 
majd 1867 felé. A kommunizmus 
bukását és az azt követő évek erő
feszítéseit is a társadalom készí
tette elő. És a cseh sokolegyesiile- 
tek készítették elő 50 éves munká
val az osztrák-magyar monarchia 
összeomlását! Nézetem szerint te
hát a nemzetvédelmi és fajvédelmi 
munkát a magyar társadalom válo
gatott erőire a magyar társadalmi 
egyesiileíek kiválóságaira kell bíz
ni. Ne számoljunk mi politikusok 
és politikai pártok támogatásával 
és kedvező kormányintézkedésekkel, 
hanem kíséreljük meg, hogy a ma
gyar társadalomnak van-e ereje és 
az erőkifejtéshez szükséges állhata
tossága és kitartása, hogy a nagy 
munkál vállalja és teljesítse.

Nem volnék magyar, ha nem bíz
nék, ha nem hinnék a magyar tár
sadalom akaraterejében. Bízom és 
hiszek abban, hogy a munka meg
indítható és reményiem, hogy ha 
évek múlva a munkában ernyedő 
karokkal feltekinthetünk a jövő 
egére, a szemhatáron a kelő nap 
sugarait fogjuk derengeni látni és 
ez a derengő napsugár fog uj eint 
adni a további szakadatlan, örökké 
tartó munkához.

Ha visszapillantok mindarra, 
amit most itt elmondottam megbor
zadok e feladat nagysága, e mun
ka tömege előtt! Megalkudni, kor
látozni nem lehet, mert mindenre 
sürgősen, égetően szükség van. 
Bizonyságot adnak erre nagynevű 
elődeim az elnöki székben, akik 
úttörők voltak és irányt adtak mái 
akkor, amikor még üldözöttek vol
tak. Én már csak követhetem önét.

Hölgyeim és Uraim, törhetetlen 
bizalmukat és állhatatos támogatá
sukat kérem,
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A magyarok a hunok egyenes leszármazottjai
S h am s-U l-U lm a dr. Y iv an ji Y a m sh ed ji M ódi p r o fe s s z o r  tu dó m án y os s z en z á c ió ja  e lő a d á s a .  —

A turáni ideológia pár év óta va
lósággal rohamléptekben lelevényí- 
tette be a magyar földet. Akadtak 
tudatalatti megérző, lelkes rajon
gók, kik a fanatizmus szent tiizél 
élesztgették. — De akadtak, ami 
ezeknél is fontosabb, komoly tudá
sú kutatók, kik igazolták a szívek 
rejtekében szunnyadó vágyakat. 
Nálunk a kutatók közül különösen 
Z ajti Ferenc, magyar Aveszta tu
dós fejlett ki felbecsülhetetlen 
missziós munkálkodást, ki a múlt 
év tavaszán Pest-vármegye székhá
zában tartott sorozatos előadást: 
„Zendaveszta és a magyarság" cí
men,

Z ajti Ferenc nagy feltűnést keltő 
előadásának hitelt érdemlő bizonyí
tására hívta meg Európába M ódi 
professzort, a H u n -kérd és  ő s tö r té 
neti é s  v a llá s i an y ag án ak  jelenko
runk legnagyobb élő tudósát; ki e 
téren 50 esztendei kutatásának 
eredményeként: 62 kötet hatalmas 
elaboratumával ajándékozta meg a 
világot. .

A 72 éves S ham s-U l-U lm a dr. 
Y ivan ji Y am sh ed ji M ódi (a tudós 
teljes neve és címe), ki Bombay- 
ben, India fővárosában a p arsz i  
egyetem tanára — Zajti kérésére —• 
a meghívást elfogadta. Az ősz tu
dós az elhivatottság erejétől sar
kalva sorba látogatta a kontinens 
nagy metropolisait. Elment: L o n 
d on ba , Z ü richbe, E d in b a ró b a  és 
H eid elberg be , hogy a  turán i m agyar
ság d icső  m ú ltján ak , e z r ed év ek b e  
v isszan yú ló , s z é le s  horizon tú  tö r té 
n elm én ek  és  fe lsö ren d ü ség én ek  k i 
n y ila tk oz ta tó  p r ó fé t á ja  legyen.

Előadásait a tudományos világ 
szenzációjaként fogadta mindenütt. 
A n gliában  maga a király tűzte mel
lére a legnagyobb angol érdemren
det, F ran c iaország ban  az In stitu t  
díszülésén ékítették fel a Becsület- 
renddel, S v éd ország ban  a király 
vendégéül fogadta s ugyancsak a 
legnagyobb kitüntetéssel tisztelte 
meg. A romantikus H eid elberg ben  
az Egyetem díszdoktorává avatták. 
— Ilyen íinnepeltelések titán érke
zett M ódi p ro fe s sz o r  Budapestre, 
hol a kormányzó kihallgatáson fo
gadta és a II. osztályú érdemrend
del tüntette ki.

Módi professzor nálunk a M agyar  
T u d om án y os A k a d ém ia  nagytermé
ben, társadalmi életünk kiváló rep
rezentánsai előtt, fényes külsőségek 
között tartotta meg szenzációs elő
adását:

— Szívem mélyéből köszönöm
— úgymond - a megjelenteket, 
a k ik e t  A tilla  nagy k é p e  lesz á rm a 
z o tt ja ik én t  ü d v ö z lö k  ö tv en esz ten -  
d ö s  tan u lm án yaim  ered m én y e  sz e 
rint. — Majd elmondta M ódi, mily 
hosszú ideig kutatta múltját embe
riség bölcsőjétől kezdve.

— Elzarándokoltam — folytatta 
előadását - mindazon helyekre, 
melyeket az A v esz ta  tanítása meg
jelöl a távol Kelettől Magyaror
szágig. Azon utamban megálltam 
először az ősi 1500 angol mérföldnyi 
hosszú k ín a i fa la k n á l.  Ezek a falak, 
melyeknek építkezéséhez elképzel
hetetlen embertömegek százezreinek 
munkájára volt szükség, oly széle
sek és oly erősek még — úgymond
— ma is, hogy tetején autóval 
könnyen végig lehet rajtuk szágul
dani. E lg on d o ln i is  sz éd ü le tes , hogy  
m ily h a ta lm a s  n ép  v o lt  a  sey th aság , 
a k ik  ellen  ily  v éd b á sty á k  m ögé k e l 
lett  K ín án ak  r e jtő zk ö d n i. A z  ősi 
birodalom — állapítja meg Módi — 
egykor ezen falak alól terjedi délre 
In d ia  b e ls e jé ig ,  északra a B a jk á l -  
tóig  és nyugatra a mai fra n c ia  h a tá 
rokig . A második megállamot egy 
egyszerű d arzsilin g i sírjánál tartot
tam, mely hantok alatt az a magyar 
férfiú nyugszik, ki elzarándokolt 
Turánba a magyar őseredet bizonyí
tékaiért. Félóráig imádkoztam a sir 
fölött és Isten áldását kértem arra 
a lestvérnépre, melynek K ö rö s i C so 
rna Sándor fia és amely az egykori 
hatalmasok egyenes ivadéka. E nagy 
férfiúnak, több jeles ázsiai-kutató
val egyetemben márványból fara
gott szobra ott ékeskedik a bom- 
bay-i egyelem csarnokában.

Rámutatott azután arra, hogy a 
hunok történelmét illetőleg téves 
megállapítások kerültek a köztu
datba. Azzal magyarázza ezt, hogy 
az egykorú görög és római feljegy
zések az ellenséges indulat szubjek
tivitásán keresztül torzképeit fes
tették a valóságnak. Jellemző pél
dának említi fel a sa lam iiz s  c sata

hamis történelmi adalékait. Mind
amellett mégis kénytelenek voltak 
megállapítani, hogy a hunok ural
kodói között s o k  hum ánus és  nagy  
em b er  volt.

— A  hun b iro d a lo m  tisz ta  fén y e  
— úgym ond  —• és  rég i d ic ső s ég e  
azon ban , e z ek en  a  f e lk u ta to tt  új 
n y om okon , b era g y o g ja  m a jd  nem 
s o k á ra  a  m ai egész  szom orú  v ilá 
got.

A seytha-hun-magyar test
vérnép volt. Egy azon valláson 
imádták Istenüket, akit M azda, 
A hu ra  és A h u ra -M azd a  nevek 
alatt ismertek. A j ó  e lv  (Spenla- 
mainyus) és gon osz  elv  (Angra- 
mainyus) eg y is ten ség éb en  hittek. 
Bizonyság erre a Zend-Avesztában 
talált ezernyi nyom és a még ma 
is fennmaradt filológiai és etikai 
vonatkozások a Perzsiában elkeve
redett egykori fehérhunok, a Bom- 
bayban különszakadt ősi hunivadé
kok: a p a rsz ik  é s  a magyarok kö
zött. A m ag y ar szó  értelme és egyik 
eklatáns bizonyíték erre.

— ö  — úgymond — a hun-ma
gyar mondát nálunk köztudatban 
élő alakjában csak rövid idővel 
ezelőtt hallotta s csak akkor hallott 
a magor-ból származtatott magyar 
szóról is. Az ő meggyőződése sze
rint en n ek  a  sz ón ak  eg észen  m ás  
az er ed e te . A magor iráni, vagyis 
perzsa szó, pahlavi-zend nyelven: 
mag magas (főpap): jár, jara 
-f- barát, tehát a „magas barát- 
já ‘‘-t (főpap barátja) jelenti, aki 
annak idején a magyarság vezető 
embere lehetett, törzse pedig az a 
törzs volt, mely vezetése alatt el
fogadta Z arath u stra  nagy vallás- 
reformátor tanait. Aztán itt a Dit- 
na, Dnyeszter, D n y ey p p er  és Don  
folyók nevei, melyek útjelzői D an ja  
vezér seytha-hun törzse vonulásá
nak, ez a törzs az A v esz ta - ian  ta
nítása szerint a hun népnek egy 
erős és hatalmas csoportja volt. 
Megemlítette aztán, hogy a G yu la  
név a G ú la  szóból származik, ami 
f e je d e lm e t  jelent.

Módi ezután színes lendülettel 
lebbentette fel a múltak fátyolát. 
Előadta, hogy a  s sa s sa n id á k  egyik 
királya ketté osztotta országát. így 
keletkezett Irán  és Túrán. A z

utóbbi bötermésü Isten áldott föld 
volt, ez az utódok örökség villon
gására adott alkalmat. A testvér 
seytha népek polgárháborúi után, 
végre kialakult a két birodalom 
képe. A későbbiek folyamán békés 
egyetértésben élt egymás mellett a 
két ország, mindegyike élénk össze
köttetést tartva fenn a szomszédos 
perzsákkal, kikkel részben el is 
keveredtek, részint pedig kölcsö
nös hatásokat szívtak fel egymás
tól. Közben a nomád életet élő és 
szegény turáni nép közül kivált 
egy nagy tudású magas (főpap): 
Z arath u stra , ki a „tiszta kinyilat
koztatás" tanainak hit újítását hir
dette. — Egy próféta sem kedves 
hazájában — így a turaraniak is ki
üldözték országuk fiát: Z ara th ru s-  
tát. Z ara th ru stra  a testvér I rá n 
n a k  fekijánlotta tanítását. V isz-  
ta sz p a  azokat el is fogadta és 
Zarathrusta tanait államvallása 
emelte. Túrán királya: O rd ja szp a  
mikor erről tudomást szerzett, kö
veteket küldött Visztaszpához, kit 
visszaakart téríteni a S zen t-T ű z  
előtti áldozat hívei közé. Ennek 
hajthatatlansága folytán a vallási 
villongás 32 esztendeig tartó vér- 
zivataros háborút eredményezett. A 
nagy háború felőrölte a testvér 
seytha erőket, Turánt bár a hábo
rú végleg megtörni nem tudta, né
pének egy része mégis Kínába volt 
kénytelen menekülni. Itt aztán egy 
pár századdal később újra egybe 
forrt a seythaság. Kínából hol erős 
kulturértékekkel szaporodtak, kez
dettek visszaözönleni, az annak 
idején elmenekült törzsek és csak
hamar megalakították a hatalmas 
Indo-scytha birodalmat. Ennek a 
birodalomnak a határa In d ia  észa
ki részeiről egész az U raiig  ter
jedt, felölelve N y u g o l-Á zs iá t . A  bi
rodalom mintegy 700 évig dacolt az 
időkkel. A legnagyobb királya T o-  
ram an a  volt. Ezután rátért A tilla  
(görögös elírással h e ly te len ü l:  
Attila) alakjára, ki a nagy Indo- 
scytha birodalomnak a turk in
vázió következtében felmorzsoló
dott töredékeit, mely a K o z á r  bi
rodalmon és az U rolon  át a nép- 
vándorlás hullámzásába kerüli — 
B a la m b ér  után összefogta.
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— A tilla  a  v ilág történ elem  leg 
nagyobb  a la k ja  m on dotta  M ódi, — 
kihez bátorság , m űveltség, b ü sz k e 
ség  és  humánus érzés  tek in tetében  
c sak  a  perzsa  R usztem  hason lít
ható.

— Atilla nem Isten ostora volt! 
— folytatta, — hanem egy elérhe
tetlen nagy uralkodói egyéniség, 
kiben párosult a hadvezéri lángész.

Elmondta még, hogy a Nagy-ki

rály halála után felbomlott a láng
ész kovácsolta hatalmas birodalom. 
A hun törzsek visszavándoroltak és 
megerősödésük után A lm os  seregé
vel: a scytha-magyarokkal m egin
du ltak  ú jra  Atilla örökének visz- 
szavételére.

— Közös nagy történelmi múl
túnkat meg kell szentelnünk - je
lentette ki az igét Módi — mint 
ahogy mi p a rsz ia k , a mai magya

rok testvérei is tesszük. Mi még ma 
is a hun A v esz ta  (Zarathrustra ta
nai) tiszteletében élünk és felállí
tottuk Bombay — alatt 1200 esz
tendős betelepedésünk emlékoszlo
pát. T eg y etek  ti is igy és  á llítsa to k  
k eg y elc tes , m on um entálils em lék et  
nagy ő s ö tö k n e k  és u ra lk o d ó to k n a k :  
A tillán ak!

És ha igazán hálás akar lenni a 
magyarság, ércbe önti, vagy kőbe

faragja a 72 esztendős pátriárka, 
ősz parszi tudós: Módi professzor 
alakját is, aki elzarándokolt hoz
zánk, mint az ősi s cy th a -n a p k e le ti  
b ö lc s e k  Krisztus jászolához, hogy 
a tudós felbecsülhetetlen ajándékai
val: az ősi valóság új életét, új lel
kiséget öntse a satynyuló magor- 
életfába.

(— lyb. —)

> U G Y A R lIK O D A LO M
c L . %

Olvassa levelünket, kedves
Ma chere, már megint itt van az 

ősz, az Elm úlás, H ervadás és Társa  
rt. undorító vigéce, aki részletéle
tünket ismét eszünkbe juttatja, 
mondván: lepereg ez az év is, egy 
évet vénültél férfiú, egy évvel töb
bet kell füllentened, óh hölgy!

Lehullanak a sárga levelek . . .  A 
fürge évet, mely tavasszal még rö
högve ugrándozott a fákon, bágyad
tan csimpaszkodik az ágba, mint 
egy száradó harisnya: a fecske útra- 
kész, a gólya a másik féllábát ki
veszi a ruhatárból és a medve 
megindul barlangja felé, hóna alatt 
egy kurcmáler regénnyel . . .

Mily melankolikus járni a zörgö 
avarban, ma chere és a napsütéses 
domboldal felé, hol présházakban 
realizálják most a szöllőt . . . Cso
rog az édes must, megannyi búfe
ledtető bús szívünknek. Felértünk 
mellette, úgyszintén a karcsú fő
urak is, akik hajlongva két palack
nyit felejtenek hozzá a cehhünkhöz, 
reklamálás esetén a sebzett őz te
kintetével . . .

Itt van az ősz, itt a szüret és az 
első szüreti mulatságról szóló pla
kát máris figyelmezteti a szöllőt, 
hogy illik megérnie. És a szöllőt tel
jes erejéből siet megérni: kilója 
máris megér — tízezer koronát. 
Míg a szöllőt a töke mellé rest ka
róval, addig a szüreti mulatságot 
tánccal és világpostával kötik egy
be. A szüreti mulatság általánosan 
divó szokás arra, hogy a korcsmá- 
ros tavalyról megmaradt, savanyo- 
dásnak indult, hajdan cható bor
készletét kiárusítja, úgyszintén ki
tünően alkalmas arra is, hogy min
den löcslábú egyén csikósnak és 
betyárnak öltözve gusztustalanná 
tegye a szöllőskertek tájékát. Sze
gény Rózsa Sándor aligha győzné 
idegekkel éhgyomorra megnézni egy 
ilyen szüreti felvonulást.

ősszel veszi kezdetét a fosztóka 
is. így falun fosztják a liba tollát:

a fővárosban nem hallani tollfosz- 
tásról, de ezer teringette, többeket 
tudnánk megnevezni, akiket meg- 
kellene a tollúktól fosztani. Ám 
amilyen természetes, hogy akit 
fosztanak, az veszít tolláiból, annál 
különösebb, hogy azok tollasodnak 
itt meg Pesten, akik másokat ki
fosztanak, sőt direkt megkoppasz- 
tanak. Hogy a tengerifosztás is 
megkezdődött, arról több, kalózt- 
madárról író napilap már beszá
molt.

A pók, mely beszőtte a zálogházi 
übercigereket, izgatottan észleli, 
hogy itt-ott már kirántották lába 
alól a szőnyeget. A méla moly 
szintén aprehendál a kosztbaadott 
kabátok távoztán és változtatni 
kényszerül étrendjén: télikabát- 
posztót eszik, prémfeltéttel. Ez még 
rendelkezésre áll, legalább is no
vemberig. És aztán? Az egyhangú 
szőnyegkoszt következik . . .

Hiába jön hüvösgőggel, feltartóz
tathatatlanul az ősz. Haló poraiból 
főnixként élemednek a felöltő
gondok, halk pianóit hallani már a 
kalucsni, keztyü és tüziíabeszerzés 
szimfóniájának, melynek három té
teléből alapmotívumként cseng ki a 
pénz. Azaz: a pénz hiánya. Mert 
antik átmeneti kabátunk minden 
gyes kirojtosodó szála bőgve tilta

kozik a harmadszori jubileumi visz- 
szafordítás ellen és u jjal való le
váltást esd, mint a tizenöt éve 
posztján feledett őrszem.

Itt az ősz, ma chere, minden ro
mantikájával. A libásné ugyan még 
nyitott en lout cas-val kocsizik még 
fél a naptól és Siófokról írnak még 
képeslapokat a szeladónak az ötke
rületből, de már az öregurak a sör
csarnokból a Pitvarba húzódtak do
minózni és alkonyattájt begombolt 
kabátok bosszantják a zsebmetszöt.

így. így. me chere . . . Most min
den jót magának és nekünk, kedves, 

Undi Imre.

T. Stima Ilona: Nyár. Szelíd
lelkű, friss kacagású, egészséges 
asszony mosolyog felénk e verskö
tetből. Érzelgős sorok, nyafogó öm
lengések, lemondó sóhajok helyett 
jólesik egy asszony hittel, egész
séggel teli hangját hallanunk.

A halálban én nem hiszek!
Meghalnak az évek és színek,
De nem hal meg az idő s virág.

T. Stima Ilona költészetének köre 
kissé szűkre szabott, de ebben a 
meleg, tiszta körben kedvesen, 
őszintén dalol. Érzései forrók, Iga
zán asszonyosak, de azért még
sem erotikusak. Kifejezései itt-ott 
mesterkéltek, modorosak és iól 
teszi, ha közvetlen, őszinte érzé
seihez hasonló szavakat keres. Ha 
nem szereti a „Halott Költőt', ne is 
járjon az epigonok nyomán- Bölcs 
beszéd című versében az élet rideg 
valóságával riasztja magát. Hang
ja nem is erőteljes, nem is kifeje
ző ebben a versben. Mennyivel 
szebb, mennyivel színesebb a hang
ja az Asszonybeszéd című versben! 
Forró asszonyszív dobog a ritmus
ban és — higyje el T. Stima Ilona 
— és az igazi bölcseség az élet jó
zan, optimista értékelésében rejlik. 
Hisz csókért liheg, lohol a világ, 
Csók az élet, a csók a szép, a jó, 
A méz is csók, melyet a virág 
Száz piciny bogárnak enni ád —
A napsugár s a tavasz is egy csók, 
A csók, mi adhat minden földi jót. 
T. Stima költészetéből azt érezzük, 
hogy fejlődésének útján még — 
több mondanivalója is lesz.

Német István; Lelkem, elkülde
lek! Versek. A „Pallias" k'ia'cfása.

Egy ősierejű, magyar poéta ver
sei ezek. A hazaszeretet mint egy 
csillogó, színes selyemszál vonul 
végig minden költeményén. A világ 
zajos forgatagán kiviil állva min
dent tisztán lát és érez. Lelkében 
ott él az évezredes magyar léleik 
minden öröme, fájdalma: sírva-ka- 
cagva egyszerre dalol. Ady Endre 
forrongó lelki világának, egyénisé
gének minden érdekessége és új
szerűsége megvan benne, — de 
azért teljesen egyéniek mégis al
kotásai. Jellemző ereje szinte cso
dálatossá teszi az „Altató"-ját, 
mely egy székely anya hű lelki vi
lágát tükrözi vissza. Nagyon szé
pek még versei közül „Keserű óda 
a magyar földhöz", „A megmara
dásunk csendes himnusza", „Az 
Idegenség verse" és „Gyerünk 
mert holnap nem lehet". A vers
formái nemesen csiszoltak és rit
musa kedvesen zengő.

— Kár, hogy elbúvik a magány
ban és olyan keveset hallat magá
ról, különösen most, mikor az igazi 
magyar köitőteh'etségekre oly nagy 
és égető szükség van . . .

(a. é.)
Kelet jöttem. Költemények, írta 

S zabó  Gábor. 1925. A fiatal evangé
likus lelkésznek szép és tartalmas 
egyházi beszédei után, ime az első 
verskötete jelent meg. Ezekről a 
versekről nem szükséges a szoká
sos jóakarattal, vagy szigorú bírá
lattal írni, amint ez napjainkban 
gyakori. Nem árt ennek a kötetnek 
sem a ledorongolás, sem a dicsé
ret, mert ezek a költemények ma
gok beszélnek sokkal szebben, sok
kal hatásosabban, mint a bíráló 
bármilyen véleménye. Magyar lélek
ből, magyar érzéssel és magyar szí
vekhez szól a gyűjtemény minden 
sora. S a bírálónak csak egyetlen 
kívánsága lehet, az a kérdés a köl
tőhöz, hogy ahol ezek a szép haza
fias költemények termettek, ott nem 
nyílott a szerelemnek egyetlen vi
rága sem? Úgy érezzük a Szabó 
Gábor versei olvasásánál, mintha 
közbe-közbe hiányzana egy-egy lí
rai költemény. A versfüzet bolti 
ára 24 ezer korona a Luther Társa
ság könyvesboltjában, Budapesten, 
VIII., Szentkirályi u. Mutatóba itt 
következzen egyik költemény és he
lyettünk beszéljen, ajánlja az érde
mes ember értékes lelkitcrmékét.

(P. t.)
K ele trő l  jö ttem  
Ös, túrán iv ad ék ,
A le lk em b en  nagy tü z ek  lán g ja  ég! 
A k a ro k  len n i m ég!

K e le tr ő l  jö ttem ,
V ilágitó fá k ly a
V oltam , — d e  le s z e k  b orza lm ak  
H a m ás utam  á l l j a  lán g ja ,

V ag y ok  ősi tűz:
H olt v izek  fe le t t
É letre  hivó n ap fén y , n ap  m eleg ! 
Szen t e rő : S zerete t.

És vad  láng v ag y ok ,
H a b e lém  k a p  a  sz é l  
A harag  sz ele , — s ír jon , a k i  él, 
M ert sen k it  sem  k im é i.

Tűz v a g y o k : M agyar!
H agy á ld á s , nagy á to k ,
A k i s z er e tek  és  m eg b o csá to k ,

D e ü tök  és  v ág ok.

K e le trő l  jöttem ,
Ös, furán iv ad ék ,
A le lk em b en  K e le t  tü z lán g ja  ég! 
A k a r o k  len n i m ég!



R ip o r t  l e g e n d á s  k o r s z a k o k  e r e k ly é i r ő l
II. Rákóczi Ferenc kardja és haditentatartója, valamint Sárosy Gyula „Arany Trombitá' -jának 

eredeti kézirata egy újpesti család birtokában van.
Látogatás Pörge Gergely festőművésznél — Stendli várkastélya titkot és történelmi értékeket őriz — gyöngyösi Kiss 

Etelka kincsei — Nem teljes az „Arany Trombita" 1881-es kiadása.
(Gyapay Miklós rajzaival).

Stendlinek a világhíres, budapesti parlament 
alkotójának, tervei szerint készült tornyos vár- 
kaslélyszerü villa ott áll ágáló pompába Ú j
pesten, a Vasút ucca végén. A mohos tegnap- 
elöttök'et tetemrehívó kis várkastély körül, ké
nyes ízésről tanúságot tévő, vadregényes park 
terül el. A parkon erdei ösvényeket utánzó 
utacska fut keresztül. Az úttól jobbra és balra 
művészi rendetlenségben pompáznak Istennek 
hangulatai: a virágok. A színek könnyebb tónu
sát haragos zöld hátterével élénkíti az égbetörö 
pirinyó fenyves. A fenyves előtt a súlyos évti
zedes időktől kiterebélyesedett szomorú-kőrisfa 
hatalmas élő burát alkotva hajtja le ágait . . • 
beborítva az alatta lévő szökőkutat, mely kacér 
csillogással suhintja magasba vízsugarát, hogy 
ott permö széthullással elemeljen, mint május 
éjszakákban a csókra áhító lányos vágyakéi . . 
E kis darab klasszikus világban lakik Pörge 
Gergely, a híres festőművész, Bencur Gyula 
nagynevű tanítványa.

Pörge Gergely egyike azoknak az őstelevényü 
magyar művészeknek, kik gazdag zsenijükön 
keresztül elsősorban a magyar géniusztól ih- 
lctödnek, bogy minden teremtésüket, alkotá
sukat a nemzet dús terítékű asztalára tehes
sék. .Ami a múltját illeti, olyan mint egy mél
tóságteljesen hömpölygő fejedelmi folyam; a 
vízesések reklámlármás dörgedelme nélkül mély 
barázdát vágott magának művészetével az emlé
kezések országútján- Tehetségének pallérozását 
a hallhatatlan Székely Bertalan és Greguss 
János (Petőfi díszkiadásának híres illusztrá
tora) irányította, kiknek mesterkezei alól a fo
galmat reprezentáló Bencur Gyula és Wágner 
Sándor tanítványául szegődött a müncheni fes- 
töakadémián. Szorgalomban töltött tíz müncheni 
szemeszter utón, mikor a hatalmas erővel k i
robbant nemzeti mozgalom Bencurt haza hozta,

— A Nemzet tudósítójától. —

ö is hazajött szeretett mesterével és mint kész 
művész Bencur mester-iskolájában még újabb 
három esztendőt töltött Budapesten. A későb
biek folyamán állandó tárlati szereplése mellett 
illusztrátora volt: az egykor közkedvelt „O r- 
szágv ilág^ -n ak , a „ V asárn ap i U jság " -n ak  és az 
„ Ü stökös”-nek. Ö illusztrálta Mikszáth Kálmán 
, ,T ek in te tes  v á r m e g y e jét is. Gazdag munkabí
rását dicsérik a Fővárosi Múzeumban és a 
Szépművészeti Múzeumban százával lévő eth- 
nográfiai müvei (régi várak, épületek és egyéb 
történeti dolgok) ' De ugyancsak emellett tanús
kodik 1888-óta: Róma, Velence, München és 
egyéb világvárosok nemzetközi kiállításain való 
állandó szereplése, melyek közül különösen 
Münchenben voltak nagy sikerei. Ezekről kü
lönben a „ T en d en ce  n o u v e lle“ című művészi 
hivatalos lap, szép regisztrálással emlékezett 
meg. Mintegy tizenhét évvel ezelőtt az egyik 
müncheni nagy sikere alkalmából a francia gloi- 
re kiválója: R od in  sz em é ly es  e lő t e r je s z té s é r e  
beválasztották a párisi „U nion In tern a tio n a le  
d e s  b ea u x  á rts  et d e s  le t t r e s “ tagjai sorába. A 
Műcsarnok 1922-beli tárlatán „Újpesti vásár
részlet" című olajképével pedig elnyerte a Ma
gyar-díjat.

Stedli tervezte kis várkastélyba előtte való 
napon bejelentettük érkezésünket. Tudták, hogy 
riportra jövünk. Vendégmarasztaló kedvesség
gel vártak is ránk. A mester elfoglaltsága miatt 
kissé később jön haza, — mondotta Pörge 
Gergely sógornője — gyöngyösi K iss  Etelka 
ny. főv. tanárnő. így aztán a művész megérkez
téig felhasználtuk az alkalmat és gyöngyösi K iss  
Etelka szíves kalauzolása mellett széttekintet
tünk a házban. Gazdagon fedik a falakat Pöige 
Gergely örökértékü müvei. Tömötten sorakoz
nak egymás mellé az „Újpesti vásár", „Télen 
a csárda előtt", „Felvidéki faluvége", „Tájkép 
a fóthi útról", (ez még abból az időből való, 
mikor a fóthi utón fák is voltak . • .) „Alföldi 
tanyarészlet"; és ott van egy kép, mely der
mesztő hideget sugároz ki, elfejel'ttetve az 
enyhe őszt. Címe a: „Téli tájkép" . . .  A 
másik szobában négy roskadásig rakott könyv- 
állvány tesz bizonyságot arról, hogy itt a kul
túrát kedvelik. Amott művészi elhelyezéssel ki
tömött szarka, őrgébics, bagoly és egyéb mada
rak. Az íróasztalon Kiss József szobrászmű
vésznek — P ö rg e  Gergelyről — 1911-ből való

kitünően sikerült plakettja díszeleg. Sok érde
kes művészi fayence tányér és egyéb művészi 
ritkaságok ejtik ámulatba a szemlélőt- De kü
lönösen magára vonja a figyelmet a másik szo
bában lévő antik könyvállvány. Roskadásig tele 
ez a régi bibliothéka. Avult fóliánsok, megron- 
gyolt födelekkel; díszműves bőrkötésekben pá- 
váskodó elfakult fametszet nyomtatások. . .  Itt 
„Homér Illias" — 1784-es velencei kiadásban; 
mellette „Uj füves és virágos magyar kert" 
1775-ből; majd ott van „Les Ruines au Medita- 
tion sur les Révolutions des empires" — Pár. 
M. Volney műve 1792-beli kiadással; azután 
ott sorakozik: Fábián József fordítása: „Term é
szethistória a gyermekeknek". A gazdag mű
vet tizennégy réztábla-karc illusztrálja- Ez ér
tékes 1799-beli kiadású könyv első oldalát a 
mai fülnek szokatlan ajánlás nyitja meg. íme: 
„Az U rn ák  T e k in te tes  n em ze te s  és  v ité z lő  P á z -  
m án d i J ó ' s é f  u rn ák  G y ő r , K o m á ro m . V  tö b b  
m eg y ék  h ite s  t á b la  b ír ó já n a k  a 'tú l a ‘ d u n a i  
r e fo r m a ta  e k lé s iá k  k ü lö n ö s  hü ség ü  F ő  C u rá -  
tó rá n a k . — A lá z a to s  t is z te le t t e l  a já n l ja  A 1 k i 
a d ó ”. De máris megakad a szemem egy csodás 
díszkötésü és bámulatos iparművészeti arany
metszettel ékített 1751-ből való Károlyi Gás
pár féle biblián. Címe kissé hosszúlélegzetü: 
„Szent Bi-blia, azaz: Istennek O és U j testa- 
menomában foglaltatott egész Szent írás". Eb
ből a kiadásból — legjobb tudomásunkkal — 
az egész országban csak egyetlen példány ma
radt fenn, ezt pedig a Nemzeti Muzeum őrzi.

Pörge Gergely örök szerénysége

A nem mindennapi foliánsok szemlélgetése 
közben megérkezik P ö rg e  Gergely mester. Szép 
szál termetén nem látszik meg a tegnapokba 
suhant 67 esztendő •.. Délceg tartása, ruganyos 
léptei fiatalos szív temperamentumát sejtetik. 
Szép szakállas magyar típus. Arcára kirajzoló
dik a művészi ihlet. — Kölcsönös üdvözlés után 
intervjút kérünk. Az érdemekben és sikerekben 
őszült művész a zavar kétségtelen jelei mellett 
szabadkozik. És elpirul sokkal őszintébben, 
mint egy mai nevelésű, bubifrizurás tizenhat
esztendős bakfis. Hiába is próbáljuk rávenni, 
hogy beszéljen valamit magáról. Pörge Gergely
ben még a művésznél is nagyobb a tősgyökös 
magyar fába oltott örök szerénység. — De mé
gis mondott valamit: „M ű v észetem rő l b e s z é l-
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jen ek  — úgym ond — o k ép e im . Én az e c s e tk e 
ze lés  és  nem  a  szav ak  em bere  vagyok. H ogy  
mi a  k itűzött, m űvészi c é lo m ?  Élni a  m ű vésze
tet m indenben a m ag y arság ért/“

— De uraim, ha minden áron írni akartok — 
folytatta — forduljatok bizalommal sógornöm- 
höz, az ö birtokában olyan történelmi relikviék 
vannak, melyek igazán érdemesek a nyomda- 
festékre.

Gyöngyösi Kiss Etelka kincsei

Hosszas és kitartó kérés után gyöngyösi K iss  
Etelka előszedi féltve őrzött rejtekükböl, érté
kes és eddig a  n y ilván osság  szám ára  t itk o t  k é 
p ez ő  történ elm i re likv iá it. Bámulva nézzük a ki. 
rakott tárgyakat. Előttünk van II. R á k ó cz i F e 
ren c fe je d e le m  k a rd ja  és h a d it in la ta r tó ja ;  m el
lettü k  S á ro sij  G yu la  (ki Kossuth kormánybiz
tosa volt) h íres ,,A rany Trom bita'1 cím ű ép o sa  
ered eti k éz ira tb an  . . .

És ahogy nézzük az értékes relikviákat szí
vünkbe belémarkol a dicstelen vívott tusák fá
jó keserűsége . . Nagy önfeláldozások, egeket 
ostromló szenvedések és minden győzelmek da
cára a belelt magyar sors szomorú elbukása... 
Felbonlakoznak előttünk a régi képek. Évszá
zados birkózás a fek e te - s á r g a  vámpírral, mely 
eperjesi vértörvényszékeket, tizenhárom aradi 
vértanukat és kufsteini várbörtönöket juttatott 
osztályrészül a magyarnak. Aztán vak gőgjében 
az 1914-es vérzivalarig sodorta, mely Istent 
gyalázó trianoni papírrongyokba takarta az 
ezersebböl vérző nemzettestet . . Oh Istenem! 
és még vannak mindég magyarok, kik labanco- 
sult vággyal egy visszaállítandó fekete-sárga 
világ után áhítanak? . . .

II. Rákóczi Ferenc fejedelem kardja . . .
(XIV. Lajos francia király ajándéka)

A remekbe készüli kitűnő damascenusí mar
kolatát sodrott sárgaréz huzalok finom hálózata 
borítja, melyei lapítottan félkörbe futott kosár 
övez. A kosár olsórésze a jellegzetes bourbon- 
liliom lehajtott két szirmából tevődik össze. A 
finom pengén kézműékítéssel készült sisakdísz 
foglal helyet mindkét oldalon, ezek alatt szim
bolikus nap /— XIV. Lajos, a Nap-király kifeje
zője. Az ornamentális figurák után, a kardpengc 
mindkét oldalába — a kor szokásához híven — 
jelmondatok vannak beléedzve. Az egyik felén: 
„N e m e r em élté  po in t sqns h o n n eu r ‘ (Becstele
nül vissza ne tégy!) A penge további részén 
egész a kardhegyéig egy emberöltőt igénybevevő 
cizelírozással készült finom erezetű, szabályos 
minta-díszek futnak végig. Ez a kard elvonat
koztatva történelmi jellegétől, mint művészi ré
giség is értéket reprezentál.

Kérdésünkre gyöngyösi K iss  Etelka elmondja, 
hogy e k a rd  azon os  azzal, m elyet XIV. L a jo s  
fran c ia  k irá ly  kü ld ött a já n d é k b a  //• R á k ó cz i  
F eren c  fe jed e lem n ek .  A kardhoz véletlenül ju
tott. Egy katonatiszt özvegyétől vásárolta meg 
több régi rozsdás fegyverrel együtt, melyeket 
müteremdísznek szánt, sógora P örge  Gergely 
festőművész műtermébe. Megemlíti még, hogy 
az özvegy a régi fegyvereket előzőleg egy hand- 
lénak kínálta és ez az üzlet csak azért nem jött 
létre, mert a handlé öt forintot akart csupán 
adni . . . Két éve volt már birtokában a kard 
és ő még mindég csak egy remek damascenus- 
nak tartotta. Ebben az időtájban indult meg 
Hódmezővásárhelyen Nagy György lapja, mint
egy tizenöt évvel ezelőtt. E lap első számai 
egyikében szó esett II. Rákóczi Ferenc .kardjá
ról, melyet XIV, Lajos francia királytól kapott

ajándékba. A cikkben közöltek alapján jött rá 
az értékes felfedezésre . . . K ésőb b  azután  — 
úgy mond — úgy a  k ard o t, mint a  nagy f e j e d e 
lem  had itin tatartó já t, valam in t S árosij k éz ira 
tát bem u tatta  B a ll  ági A lad ár  történ ettu dósn ak , 
k i  a z ok a t m egvizsgálta  és úgy n y ila tkozott, hogy  
kétség telen ü l v a lód iak .

II. Rákóczi Ferenc fejedelem haditentatartója

Megcsodáljuk azután az egyszerű kis barokk- 
stílü nyolcszögletes tentatartót, melyet az — 

Eb ura fakó! — romantikus világában II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem használt a táborban. Tömör 
kis jószág- A fedelét lekoptatta valahol a sors 
viszontagsága. — A tentatartót örökségbe kap
tam — mondja gyöngyösi K iss  Etelka — a 
Sárosij féle „Arany Trombita" kéziratával, a 
foliánsokkal, valamint egyéb történelmi értékű 
relikviákkal egyetemben nagynénémtől: nagy- 
ráthi D arvas  Ágnes nógrádi földbirtokostól. 
Ezen örökhagyó nagynénámnek dédnagybátyja: 
nagyréthi Darvas János 1699-ben másod-alis
pánja volt Nógrád vármegyének, majd, mint II. 
Rákóczi Ferenc egyik főembere vette ki részét 
a szabadságharcból. A tentatartó tőle szárma
zik, mely azóta ereklyeként vándorolt nemze
dékeken át a családban.

„Arany Trombita'1

A nő örök anyáskodásának aggódó szerete- 
tével göngyölget ki egy csomagocskái Kiss 
Etelka. A csomagból előhull az „Arany Trom
bita" eredeti kézirata. Sárguló lapok . . .  A 
vénhedt betűk ott a vonalak mentén az idők 
rozsdájába fakult. . .  Az egyes lapok alján, a 
régiek írásának szokása szerint, a következő ol
dal első szava, mint egy figyelmeztetőül külön 
is szerepel . . .

Előttünk a 48-as szabadságharc legtüzesebb, 
foradalmi lázban izzó verse- Közben G y ap ay  
előszedi rajzpapírját. A történelmi kard és ha- 
dilentatartó leskicceléséhez lát. Én forgatom az 
„Arany Trombitát". A mü negyedíves 110 le
számozott oldalra terjed és nem fejezetekre, ha
nem „tizen két és  u to lsó  leh e le t ‘l-rc  oszlik. Az 
egyes leheletekben bent parázslik a nagyküzde
lem, minden lelkirezdülése, fájdalma és remény
kedése . . .

Sárosij Gyula • . . merengek belé a mohos 
legnapelőttök barnán aranyló ködébe . . .

De nincs időm az elmélkedésre. — Tudjuk 
a történelemből — úgymond — és felráz gon
dolataimból gyöngyösi Kiss Etelka — hogy Sá
rosij Gyula, ki irodalmi munkálkodásával is 
nevet szerzett magának, Kossuth kormánybiz
tosa volt. A szomorú világosi fegyverletétel 
után vagyonkobzásra és kötéláltali halálra Ítél
ték. Sárosijnak sikerült elmenekülni üldözői 
elöl. Azután Sorsich Antal álnév alatt Gyön
gyösön bujdokoft, hol mint német nyelvtanár 
kereste meg a kenyerét. Kilétét azonban felfe
dezték. Ekkor Sárosij újabb szökésre gondolt, 
de mielőtt az éjjnek idején gyalogszerrcl meg
lelt szerencsétlen rh éd ei  útra szánta volna ma
gát, szeretett  m üvének, az  „Arany Trom bitának"  
k éz ira tá t  j ó  b a r á t já n a k : n agyréth i D arvas L a 
jo s n a k  a já n d ék o z ta  a zza l a k érésse l, hogy  
m en tse át azt a  jo b b  id ők b e  . . .  íg y  kerü lt az 
e red et i k éz ira t  ö r ö k lé s  útján hozzám .

— Az 1881-ben Abafí Lajos által kiadott 
„Arany Trombita" nem teljes. — egészíti ki 
előadását gyöngyösi Kiss Etelka — ebből a ki
adásból egyes részletek hiányoznak... Megfé
sülte a kor szelleme- . .
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Ezután még sok, sok érdekes ereklyét rakos
gatnak elénk. Itt egy eredeti Zrínyi Ilona kora
beli pruszlik . . . Gazdag hímü brokátját be
futja a finoman szőt arany csipkeháló. Ezüst 
kapcsai egy-egy tekerődző siklócskát ábrázol
nak. Amott Izsák László Hevesmegye alispán
jának, kufsteini rabkorában készített kígyógyü- 
rüje . . • Egész cikksorozatra való érdekesség.

Közben Gyapay is elkészült rajzával. P örge  
Gergely élesen vizsgálja a vázlatot. Tetszett. 
A róla készült portréról megállapítja, hogy 
Gyapay huncut, mert egy kicsit megfiatalította. 
De különben nagyon jó — mondotta. — Elis
meréséül autogrammal látja el a rajzot.

Mire a szívélyes búcsúzásra került a sor a 
napsütötte délutánból öreg este lett-

Lendvay Béla

Szeretném . . . !
Szeretném, hogyha minden út virágba 
Borúina arra, merre majd Te mégy, 
Ha minden dalos madár ott tanyázna, 
Hogy mindeneknél boldogabb Te légy, 
Ne járják útad lombtépö szelek;
És ott is, mindig, én szeresselek!

Egy kis kunyhóban, sűrű Jomb tövében, 
Hulljon Rád minden csókos napsugár, 
Hol álom is csak lágy suhanva rebben, 
S a gond csak félve, halkan, lopva jár, 
S hogy meg ne lopja büszke édened,
Én mindig, mindig ott leszek Veled . . .

Nem lesz felettünk úrrá könny, se bánat, 
Ha kéJne is tán, csókba fúl, vészén, 
Csak térdre húllna mindig, hogyha támad 
Én csókos ajkú párom, kedvesem;
S míg künn a csók, a mámor hegedül, 
Enyém maradsz csak, mindig egyedül!

Thomée József.

A gondolat
Ki átrepülsz mezőt, országokat velem,
Ki egyre szállsz ahol m'egáll a végtelen, 
Szabaddá tész s bilincsekbe versz világokat, 
Fennség! léleleböl széjjeláradt gondoláit.

Kereslek s bennem élsz te leghatalmasabb,
E földi csúszó rab, e lomha sárdarab 
Az ember itt emésztően hordja a lángodat,
Te vagy a második teremtő: gondolat.

Ha érzem, társaim mind tökéletlen nagyon,
Az engem -környező világot elhagyom,
S magamon túl, ölelve ott fogad;
Torz s csonkát helyre 'betetőző gondolat.

Jelenné múltakat, s elmúlttá a jelent,
S körül határba foglalod a végtelent,
Mindent megsemmisitsz, s feltámasztsz holta

kat,
1 e legfőbb szellemóriás, te gondolat.

Óh mjndenség szétáradó sugárzata,
Kalauzolsz eltévedt vándort majd haza 
A föld ha visszakéri életlángomat,
Létemnek lángöröklidérce, gondolat.

Veled hogy egy velem kicsinyek és nagyok, 
Mert érczem veled a minedenség vagyok, 
Melyben teremtőm benne látom arcodat,
De másik istent nem teremtesz gondolat.

Kisteleki Ede.



1925 október 1. 741

Színházi napló
A színházak ezidei szezonja 

megkezdődött s talán nein végzünk 
hiába való munkát, ha különö
sen a magánszínházak homályban 
tapogatódzó programmja elé némi 
kis megjegyzést füzünk . , .

Tavaly — a külföldi sajtóban 
már néhány éve —> mindenki a 
dráma válságáról irt és vitatkozott. 
Voltak magyar kritikusok is, akik 
egy általános művészeti és világné
zeti megújhodás szükségét hirdet
ték s voltak és vannak számosán, 
akik csak más írógárda érvényesü
lését követelik: egy más írógárda 
erejétől, magyarságától várják az 
uj dráma megtremtését. E küzdel
met a színházak munkája, törek
vése nem igen dokumentálta az el
múlt szezonban, a magánszínházak 
vezetői sokkal is opportunusabbak, 
hogysem kísérletezni hajlandók 
volnának, másrészt az érdekeltsé
gük, kötelezettségük révén nem 
egykönnyen mondhatnak le egyes 
régibb írók restaurációjáról, — 
frissebb, épebb magyar tehetségek 
iránt alig érdeklődhettek. Túlságo
san lassú a megmozdulás, hosszas 
a kezdet kezdetén való időzás, a 
bizonytalanság. Reméljük, hogy az 
uj szezonban több lesz a bátorság, 
érdekesség s a direktorok követik 
a legszerencsésebb színház példá
ját, a Nemzeti Színházét, amely 
igazi sikereit magyar íróknak kö
szönte az elmúlt szezonban is s 
amelynek programmja ezidén 
mindebből még többet, nemesebbet, 
gazdagabbal igér.

S ha valamelyik magánszínház 
talán kísérletezni óhajt a legmo
dernebb külföldi írókkal, az sem 
lehet már oly veszélyes. Bizonyos, 
hogy az uj drámáért főleg Német
országból indult törekvéseket ná
lunk még szélsőségesebben értel
mezték azok a fiatalok, akik az uj 
drámai stílus alapjául fentartás 
nélkül elfogadtak olyasmit, amit 
ottkünn egy-egy iró is hamar túl
haladott vagy túl fog haladni a fej
lődésében. A dráma a megtartó, 
teremtő, művészi erőnek leghatáro
zottabb alkotása volt mindig, — 
ilyen lesz a modern dráma is, 
amely már is ebben az irányban 
tisztul, erősödik. S ezt a tisztulást, 
ezt az erősödést miért ne figyel
hetnénk jóindulatúan? Mi, bizony, 
nem örülünk túlságosan annak, 
hogy a magánszínházak direktorai 
ha irodalmat akarnak, Paul Geral- 
dyt, fo ly ton  c s ő k  P aul G era ldyt

hozzák, akinek finomságai érdeke
sek, becsesek, de valahogy mindig 
a hatásmüvészet értékei, a mai, 
igazi élet és igazi művészet nagy 
drámájának sem hatásait, sem 
szépségeit, szintézisét nem közelít
heti meg igy az író.

#
A Vígszínház operettel nyitott, 

illetve zenés vígjátékkal, mely 
azonban e műfajban nem ér el je
lentősebb nívót, eredetiséget. Van 
két speciálisan párisi figurája: a 
leányát becéző, egyébként könnyel
mű, csélcsap, javíthatatlan apa s a 
mindent tudó, felösmerő, de még 
gyermekinek megmaradt leány, — 
ám arra már nem volt a vígjáték
íróknak, Pierre Veber és Serge Ve- 
ber uraknak invenciója, hogy e két 
jó figurával újszerűbb, valószínűbb 
helyzeteket, frissebb erejű vígjáté
kot járassanak végig. így a ,^ á r -  
m acskán "  megmaradt konvencioná
lisnak, A magyar eőadásban min
denesetre így hatott. B ille r  Irénnek 
sikere van a vígjátéki szerepben: az 
átlagos színésznői érdekességeknél 
sokkalta egyénibbet, finomabbat, 
művészibbet ad, de odáig még nem 
juthatott, hogy a darab tónusát 
megjavítsa s — egyelőre még G óth  
S án dor  mellett kissé jelentéktelen
nek tetszik.

*
A Magyar Színház Verneuil egyik 

vigjátékával kezdte szezonját. A 
vígjáték magyar címe: Masa pénzt 
keres.

A tempó valahogy megvolna e 
darabban, de a vígjátéki elevenség, 
az emberi momentumok igazsága, 
kedvessége, a vígjáték finomabb 
jellegzetessége hiányzik s mint ál
talában a többi Verneuil-darab: ez 
is csak ügyes és nívós iparcikk, 
már amennyire a drámaipar produ
kálhat ilyent. A jelenetekben ú j
szerűség, friss meglátás, vagy jó- 
hiszeműbb érzés nincsen. Belső, 
összetartó, erő híján a vígjáték 
nem épülhet ki hibátlanul, —* itt 
invenciótlanul, ott valószínütlenül 
hat, igen sok részben megokolatlan. 
Alakjai élettelenek. Masa egyéni
sége, alakja talán központja lehe
tett volnaegy jó vígjátéknak, de a 
jellemzésben akkor egészen más
fajta tehetségre és törekvésre lett 
volna szükség.

Titkos Ilona viruló finomsága 
még életet hozott, oly életet, 
amelyben a legjobb gazdagság, iga
zi szépség lakik, de már Csortos és

Vendrey — persze az író hibájából 
— csak félsíkert arattak, nem ad
hatták tudásuk, tökéletességük ja 
vát. Dénes György az egyénit in
kább csak külsőségekben keresi és

találja. Nagyobb szerepben vezetni 
még nem tud, főkép oly színpadon 
nem, ahol Réthei és Z. Molnár epi- 
sódszerepet játszik.

László István.

Egyéb bemutatók
Hamlet a Renaissance Színházban.

A kíváncsian várt darab bemuta
tóját végignézve, a legelső, amit 
megállapíthatunk, hogy ennek a 
klassikus tragédiának az előadásá
ban sokkal több volt a becsületes 
akarás, a művészi vágy, az újsze
rűségre való törekvés, mint az ered
mény. Ugyanez vonatkozik a ren
dezésre, díszletezésre s az egyes fi
gurális alakokra. Somlay Arthur 
Hamlet alakításában tagadhatatla
nul van új érzés és meglátás s a 
szerencsétlen dán királyfi sötét tra
gédiáját döbbenetes erővel fejleszti 
a végső pontig. Nagy művészetével 
teljesen betölti a színpadot, nagy 
kár azonban, hogy játékában nincs 
egységes stílus, aminek hiánya 
igen sokszor zökkenőkbe viszi a 
hallgatót. A többi szereplő dereka
san küzdött a sikerért s el is értek 
mindent, amit a rendezői utasítás
sal és a legfeszültebb fáradsággal 
el lehet érni, de a Nemzeti Színház 
majdnem tökéletes Shakespeare 
előadásait meg sem közelíthette ez 
’a Somlayt kivéve, — alakokban és 
maszkban teljesen elhibázott elő
adás.

Ha akarnám . . .
Paul Gerardy vígjátéka a Belvá

rosi Színházban.
A szerző már ismerős a színházi 

közönség előtt. A múlt szezonban a 
pesti publikum szájaíze szerint írt 
két darabja divatos szerzővé tette. 
Ez a darabja azonban úgy mélység
ben, mint elgondolásban messze 
mögötte marad tavalyi sikereinek. 
Geraldy őszinte költő. Sikereit té
máinak, jobban mondva mondani
valóinak őszinteségével érte el s 
teljesen joggal, mert az ember 
érezte, hogy az, amit mond, vala
hogyan a maga lelkében is benne 
kong s meséjének többé kevésbé 
szerencsés kimenetele, pedig meg
nyugvást adott a vele rokon érzel
mű hallgatókban. A most bemuta
tott vígjátéka azért nem aratott si
kert, mert sikereinek titka, az 
őszinteség hiányzik belőle. Már a 
kiindulási pontja is erőltetett s a 
játék csupán egy ötleten épül fel. 
A jó és hü asszony egy unalmas 
órájában elgondolja: Mi történne,

ha akarnám? . . .  És megpróbál 
akarni. De nem tud, mert az asszo- 
nyi félre-aka-áshoz nincs meg ben
ne a kellő romlottság. Ez az egész. 
A valószínűtlen és lelkűnkhöz nem 
férkőző mese sikertelenségét előse
gítette úgy a rendezés tökéletlensé
ge, mint a színészek helytelen já 
téka. Kállay Miklós szép és gondos 
fordítása kárba veszett.

Gyuri urfi.
Boros László 3 felvonásos bohózata 

a Nemzeti Színházban.
Szimpatikus tehetségű szerzőt 

avatott a Nemzeti Színház ez idei 
első bemutatójával. A darab írója 
az ismeretlenségből lépett a Nem
zeti Színház közönsége elé. Ez a 
tény határozottan ártott neki, mert 
— különösen a kritika éppen 
azért, mert ismeretlenül röppent 
fel a színpadra, valami nagyobb, 
rendkívülit várt tőig. Ebben a hi
tében tényleg csalódott benne, mert 
a Gyuri urfi írójára mindent in
kább rá lehelne fogni, mint hogy 
ezzel a mulatságos kis darabjával 
holmi falrengető szándékai lettek 
volna.

A bohózatnak az ötlete nem uj, 
de nem is rossz. Egy vidéki szere
lem körül bonyolódik a mese, 
amely hol mókás, hol táncos-nótás, 
hol kissé hosszúra nyújtott cselek, 
mény közben bonyolódik, tisztul a 
szerencsés kimenetel felé.

Néhány jól meglátott és megirt 
kisvárosi figurája sok derültséget 
szerzett a nézőtéren s különösen 
Pethes Sándor alakítása volt a ma
ga nemében páratlanul tökéletes. 
Nagyon sokat tett a darab érdeké
ben Somogyi Erzsi játéka és Fehér 
Gyula nagyszerű humora. A fősze
rep Tasnády Ilona és Petheö Attila 
kezében volt s a felvonás végi kihí
vások igazolják, hogy nem hiába 
adták tehetségük javát. Rákosi 
Szidi Galambosncja könnyel fa- 
kasztóan kedves volt s Petheővel 
való ropogós csárdása után vége- 
hossza nem volt a nyíltszívű taps
nak. Nem hagyhatjuk figyel
men kívül Gycnis Ede és 
Szőke Lajos ízes cigány alakítá
sát sem. A rendezést Rádai Dénes 
a színház babonás szerencséjű ren
dezője végezte ismét szerencsésen.

Ny. A.
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Közgazdasági szerkesztő; 
NÉMETH JENŐ.

AZ OKTÓBERI ADÓNAPTÁR.

O któber  14-ig be kell fizetni a 
szeptemberi értékpapirforgalmi 
adót;

a julius—szeptemberi évnegyed
ben esedékes alkalmazotti nyugdíj
illetéket.

O któber  15-ig a szeptemberi 
fényüzési adót.

az alkalmazottak szeptemberi ke
reseti adóját (illetményjegyzék kí
séretében), továbbá tartoznak a 
julius—szeptemberi negyedévben 
elért forgalmukról bevallást adni 
és a hónaponkint befizetett előle
gek levonásával fenmaradó forgal
mi adótöbbletet befizetni a forgal
mi adónak azon alanyai, akik adó
jukat negyedévenként készpénzben 
fizetik, végül tartoznak szeptemberi 
forgalmukról bevallást adni és for
galmi adójukat befizetni a forgalmi 
adónak azon alanyai, akik forgalmi 
adójukat havonta készpénzben fi
zetik.

O któber  21-ig tartoznak októberi 
forgalmukra előleget fizetni a for
galmi adónak azon alanyai, akik 
adójukat negyedévenkint készpénz
ben fizetik.

Leszállította a posta a csomag-, 
távirat- és levéldíjakat. Október el
sejével a postai díjakban külön
böző változások állanak be. A 
stockholmi szerződés szerint a díja
kat a tényleges aranyegyenérték 
(1 aranyfrank»egyenlő 14.000 ma
gyar koronával) kell átszámítani, 
míg eddig a magyar posta a levél
díjaknál 1:10.000, a csomagpostánál 
pedig 1:18.000 szorzószámot hasz
nált. A  csom a g d ija k n á l en n élfogva  
je len ték en y  c sö k k e n é s  fog  b eá llan i. 
A levélpostai díjaknál a szorzószá
mok kötelező felemelése következ
tében a díjakat tulajdonképen emel
ni kellene, de a posta élt a stock
holmi szerződésben biztosított ama 
jogával, hogy az aran yban  m egál
lap íto tt  edd ig i d i ja k a t  leszá llíto tta  
és így a magyar koronában besze
dendő díjakat is részben leszállí
totta, részben a jelenlegi magas
ságban hagyta. A nevezetesebb vál
tozások a következők:

A levelezőlap dija a szomszéd ál
lamokba (Ausztria, Németország, 
Csehország, Olaszország és Romá
nia) az ed d ig i 2400 k o ro n a  helyett  
2000 kor. Az egyéb külföldre szóló 
levelezőlapok díja az eddigi 3000 
kor. helyett 2500 korona. A  nyom 
tatv án y ok  d i ja  50 grammonként 
Ausztriába és Németországba az ed
digi 800 kor. helyett 600 kor., az 
egyéb külföldre pedig 1000 kor. he
lyett 800 kor. Ugyanez a díjleszál
lítás érvényesül az árumintánál és 
üzletpapírnál is. A p ostau ta lv án y  
d ija  is jelentékenyen csökkent, így 
például egy 1,500.000 koronás pos

tautalvány díja az edd ig i 15.000 
kor. h e ly ett  9000 kor. lesz. A cso 
m ag ok  su ly d ijában  beálló változás 
folytán például egy Ausztriába 
szóló 5 kg.-os csomag sulydíja az 
eddigi 10.800 k oron áró l 8400 k o ro 
n ára c sök k en t . Egyéb, nem szom
szédos államokba szóló csomagok 
díjánál is mutatkozik csökkenés, 
amely annál érezhetőbb, minél tá
volabbi a rendeltetési ország. A 
fenti és egyéb kisebb jelentőségű 
díj leszállításokkal szemben a kö
vetkező csekélyebb emelések lépnek 
ugyancsak az említett egyezmények 
következtében életbe: Az a ján lás i  
d ij az  ed d ig i 5000 kor. h e ly ey tt 6000 
kor. A csomagok express kézbesí
tési díja az ed d ig i 9000 kor. h e 
ly ett  11.000 koron a .

B e lfö ld i  d i ja k :  A  nyom tatván yok  
díja 50 gr.-ig változatlan, ezenfelül 
50 grammonként az eddigi 400 kor. 
helyett 300 kor. A postau ta lván yok  
új díja 300.000 koronáig változat
lan, 500.000 koronáig az eddigi 5000 
kor. helyett 4000 kor., egymillió ko
ronáig 8000 kor, helyett 6000 ko
rona. A c som a g o k  és é r ték lev e lek  
biztosítási díja az értéknyilvánítás 
minden 5 millió koronája után az 
eddigi 8000 kor. helyett 6000 kor. A 
táv iró -d ijté te lekb en  is október 1- 
élől kezdve lén y eg es  en y h ítések  tör
ténnek. A b e lfö ld i  szód íj az eddig i 
1000 kor. h e ly ett  800 kor. A helyi 
táviró forgalomban 50 százalékos 
díjmérsékléssel egy szódíj 400 kor. 
(legkisebb díj 8000 kor.) A „távirat- 
levél" szódíja szintén 400 kor. (leg
kisebb díj 8000 kor.) A szomszé
dos forgalomban o lc só b b  lett  az 
osztrák  (1300 kor.), a len gyel 
(2300 kor.) és a ném et (2300 kor.) 
szódíj. Az egyéb európai és Euró
pán kívüli forgalomban a szorszó- 
szám 17.000-ről 14.000-re csökkent. 
A táv beszélő  d íja z á sb a n  a távolsági 
forgalom díjtételei csökkentek. Az 
új díjak zónák szerint a követke
zők: Budapest körül 15 kilométer 
távolságra 12.000 kor., 25 kilométer 
távolságra 15.000 kor,, 25—50 kilo
méterig 22.000 kor., 50—100 kilo
méterig 28.000 kor., 100—250 kilo
méterig 32.000 kor, és végül 250 
kilométeren felül 35.000 kor. A l e 
v e lez ő la p  maximális mérete az ed
digi 9-szer 14 centiméter helyett 
szélességben 10.5 centiméterig, hosz- 
szúságban 15 centiméterig terjedhet. 
Ezentúl a k é p es  lev e lez ő la p o k a t ,  ha 
azokon legfeljebb öt szóból álló 
üdvözlet, illetve más udvariassági 
kifejezés van, nyomtatványdíjszabás 
mellett lehet bérmentesíteni.

Nemzetközi baromfikiállítás Bu
dapesten. November hó 20—23-ig 
lesz a második budapesti nemzet
közi baromfikiállítás, amelyen ga
lambok, éneklő madarak, kanárik, 
házinyulak stb, is állíthatók ki, A

kiállítás helyéül a városligeti Ipar
csarnokot szemelték ki. A kiállítá
son állandó előadások lesznek ve
tített képekkel, Érdeklődni lehet a 
Baromfitenyésztők Országos Egye
sületénél, Budapest, IX., Üllői út 25.

A Falu-Szövetség Kiskunhalason.
Folyó hó 27-én ünnepélyes keretek 
között nyílott meg a Falu-Szövet
ség kiállítása Kiskunhalason. Az 
ünnepélyes megnyitáson megjelent 
P rón ay  György báró államtitkár, 
Kiskunhalas nemzetgyűlési képvise
lője is. Thuróczy Dezső dr., Halas 
város polgármestere, mint a kiállí
tás elnöke üdvözölte a Falu-Szövet
séget, melynek nevében S te in eck er  
Ferenc dr. ismertette a kiállítás cél
ját. Utána P rón ay  György báró len
dületes szavak kíséretében nyitotta 
meg a kiállítást.

Állattenyésztési vándorgyűlés 
Kaposvárott. Az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület a Somogyme- 
gyei Gazdasági Egyesülettel karölt
ve, szeptember 25—27-én tanulmá
nyi szemlékkel kapcsolatos állatte
nyésztési vándorgyűlést rendezett 
Kaposvárt. A vándorgyűlés szep
tember 27-én, délután a vármegye- 
háza nagytermében folyt le nagy 
érdeklődés mellett. Ja n k o v ic h  Jó -

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.
VII. , 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.

zsef gróf és S om ss ich  László gróf 
elnöki megnyitó beszédei után W ell. 
m ann Oszkár dr., állatorvosi főis
kolai tanár a szarvasmarhatenyész
tés időszerű kérdéseiről, P etra cs ek  
Béla földbirtokos Somogy vármegye 
hidegvérű lótenyésztésének fejlesz
téséről, V arga  Sándor dr. állat
egészségügyi főfelügyelő pedig a ló- 
tenyésztés célszerű módozatairól 
tartott nagy tetszéssel fogadott, ér
dekes és tanulságos előadást. A so- 
mogymegyei népies tenyésztést Ta- 
száron rendezett állatdíjazás kere
tében mutatták be a társaságnak.

ssmsiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiii mis

Felelős szerkesztő
Szegedy László

S eg éd szerk esztők : 
Nyáry Andor, 

Vályi Nagy Géza 
György Lajos

F ele lő s  kiadó :
Varga B éla  dr.

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.

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 LE T E K :
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A MAGYARORSZÁGA KERESKEDŐK, IPAROSOK, VÁLLALATOK, SZANATÓRIUMOK, FÜRDŐ- 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, tisztv. és 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 „ ..
A városi tanítók „ „
A községi tanitók „
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 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.

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:
„A Nemzet" főmunkatársai és szerkesztősége:

Pintér Jenő dr. Dr. Koncz János főjegyző Laky Imre
m. kir. tankerületi főigazgató 
„A Nemzet" főmunkatársa.

a jegyzők orsz. szövetségének elnöke 
„A Nemzet" főmunkatársa.

m. kir. államrendőrségi főparancsnok,
,,A Nemzet" főmunkatársa. i 

Szegedy László iró  j 
„A Nemzet" szerkesztője.

Vályi Nagy Géza
ny. százados,

Horváth Károly 
ny. máv. főfelügyelő.

Vasadi Ernő 
p. t. tanácsos.

Kiss Lajos
György Lajos „A Nemzet" h, szerkesztője. |

a „Földhitelbank" fötisztviselője, Nyáry Andor 
„A Nemzet" h, szerkesztője.biztositó intézeti főtisztviselö. „A Nemzet" h. szerkesztője.

A tisztviselőosztály országos ellátásában az ország területéről résztvehet minden szo
lid, megbízható cég, iparos, vállalat. Beiktatás dija egy egész évre 600.000.— korona, azzal a 
kikötéssel, hogy a beiktatott cégnek, iparosnak és vállalatnak egyúttal „A NEMZET" egy éves 
előfizetőjének is kell lennie.

szerkesztősége felkéri az összes állami-, városi- és vármegyei hivatalokat, 
valamint az összes állami közintézményeket, hogy minden bevásárlásnál és szállításnál „A Nemzeti
ben beiktatott megbízható cégeket vegyék figyelembe, kik elsőrangú árukat mérsékelt árakon szállítanak

A tisztviselők országos ellátásában résztvevő cégek :
BUDAPESTEN;

TEXTILSZAKMA:

Férfi- és női divat: iff. 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 házihoz megyek. Pontos k i
szolgálási

Szelepcsényi Béla angol úri 
szabó mester, Budapest, Rákóczi 
út 64., II. em. Állami, városi, vár
megyei tisztviselőknek, facon- 
munkát hozott anyagból részlet
fizetésre a legolcsóbb napiárak 
mellett kószát,

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.

'• au s íe r i  ne ém az ig e - ti ztelt 
k öztisztv iselők  b e cses  tudom á
sára  adni, hogy szob afestő  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, VIII. 
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 árak mellett. Ren
delésekből 10%, javításokból 5 °/0 
engedmény.



X X X
X X X

X X X
X X X

X X X
X X X

xxxxxx

SZŰCSÖK:
Bcrkovits és Groszné szűcsök, 

Budapest, VII., Király ucca 25.
Az összes köztisztviselőknek cs 
családtagjaiknak 10% engedményt 
ad úgy készáruból, mint alakítás 
és javítási munkák után.

KALAPOSOK:
Zuber János kalaposmester 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 legizlésc sebb 

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 Hona oki. iparművész

nő, a gödöllői állami szőnyegszö

vőiskola v. tanárnője iparművé
szeti műhelye és tanfolyama VII., 
Murányi ucca 61. III. 20, Selyem- 
és börbalilk, domborított bőrmun
kák, perzsa-, smirna, torontáli-, 
szúrnák-, ó-gobelin szőnyegszövés. 
Szabadkézi rajz, festés, tervezé
sek, művészi divattervezés, betű
vetés. Halasi varrott, klöplicsipke 
készítés, aranyhimzés. Zita király
nő 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, 
bérházak és nyaralók renoválását 
és átalakítását; föld- és betont

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.

! Erdélyiek l i i c lm é l ie !
Kirándulás Újpestre, Ender Imre vendég
lős legszebb kerthelyiségébe Újpest, 
Liszt Perencz ucca 19, Előzetes bejelen
téssel valódi fléként csinál. — Kitűnő 
borok, elsőrangú zene.

ENDER IMRE 
volt Marosvásárhelyi 

Kultur-étterem bérlője.

DEBRECZEN:

Női és féríí kalap: M. Nagy Mi
hály kalapos mester, női cs férfi 
kalap és sapka nagy raktára Deb- 
rcczen, Csapó u. 17. (Színházi át
járó.) Átalakításokat szakszerűen 
eszközöl. Köztisztviselőknek csa
ládtagjaiknak 5% árkedvezmény.
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Igen tisztelt Főszerkesztő Ur!
Tisztelettel kérem szíveskedjék 

alábbi soraimnak „A Nemzet" 
egyik számában helyei adni. Egy 
oly kérdést vetek fel, mely minden 
igaz magyar ember szívén fekszik.

A kérdés: mért nincs szobra II. 
Rákóczy Ferenc erdélyi fejedelem
nek, a ,,Pro Patria et Libertate1' 
harcosának Budapesten?

Mért nincs még m ost se, miután 
egy teret és egy forgalmas utat ne
veztek el utána, hazahozták — nem 
kis költséggel cs nagy ünnepségek 
közepette Törökországból.

Mért nincs a legnagyobb magyar 
katonának szobra a magyar nem
zeti hadsereg székhelyén: Budapes
ten, ahol ezer és ezer magyar csa
lád szobájának falán díszeleg a 
nagy szabadsághös érdekes feje.

Szomorú tény, hogy nincs, pedig 
lehetne, sőt kellene, hogy legyen.

Hányatott, nyugtalan élete egyet
len egy nagy küzdelem volt: egy

független m agyar  — kormányozta 
Magyarország, melynek belü gyeibo  
idegen hatalomnak beleszólása ne 
lehessen.

Ma mikor ez a független Magyar- 
ország, megcsonkítva bár, de mégis 
megvan, ma nem akarnak megemlé
kezni arról a nagy emberről, ki elő
ször ragadt fegyvert a magyar ön
állóság szent ügyéért.

Miért van ez így? Mért hallgatta 
agyon eddig már két napilap e 
tárgyban írt cikkemet? Kinek és 
minek tudjam be azt a nagy, álta
lános idegenkedést, mellyel ez a 
szobortervező eszme minden oldal
ról fogadtatik?

Kicsinyük talán érdemeit? Nem 
lelt eleget a hazáért? Annyit sem 
mint Kapisztrán János? Vagy azt 
rójják fel talán bűnéül, hogy, ha 
k e lle lt  a törökkel is szövetkezett a 
Habsburgok ellen és a padisah ke
gyelemkenyerét ette szomorú halá
láig számos éven át?

Nos, tudva van, hogy misét hall
gatott ő ott is, a török száműzetés
ben, még pedig n ap on ta. Hogy mély 
vallásosságé ember volt, mintaférj 
és jó apa.

Hogy családi boldogságát, apai 
örömeit, mindent, de mindent a ha
zának áldozott fel! És mégsem tud
nak összehozni közadakozásból 
annyit, hogy neki is szobrot emel
jenek, amint emeltek Jókainak, a 
nemzet megpróbáltatásának nehéz 
éveiben. Nem hiszem, hogy egy kis 
jóakarattal ne lehetne a kurucok 
vezércsillagának lovasszobrot állí
tani a parlament előtt, vagy a fő-

A g y ü m ö lcs fá k  s eb ein ek  k e z e lé s é 
ről, a rügylikasztó és bimbólikasztó 
bogár kártételéről ír a Növényvéde
lem szeptemberi száma, az értékes 
folyóirat, amelyet dr. K e r e k es  La
jos, a kitűnő író szerkeszt, ismerteti 
a rózsák két legveszedelmesebb be
tegségét a róesák hatását a pero- 
noszporára, megtanít, hogyan kell 
szüretelni a rothadt szőlőt, kioktat 
a szőlőfajélesztőinek jelentőségéről, 
foglalkozik a gabona fusárium be-

város egyik nagyobb terén. Csak 
a k a r n i  k e l l ,  m egy  m in d en !  Vala
hányszor a Rákóczy indulót hallom, 
forrni kezd a vérem a mérhetetlen 
dühtől, melyet a nemzet hálátlan
sága egyik legnagyobb fia iráni 
bennem ébreszt. Nos ez így nem 
maradhat. A nemzeti nagy gondo
latok megtestesítőinek szobor jár, 
ez megilleti őket. Remélem, hogy 
illetékes helyen megszívlelik sorai
mat és Rákóczi szobra hamarosan 
hirdetni lógja a magyarság legna
gyobb harcosának emlékezetét!

W. S án d or, nyelvtanár.

tegségével, az aranka kártételével, 
a búza csávázásával, a verébkérde - 
sel stb. Eredeti fényképekkel és raj 
zokkal dúsan illusztrált melléklete 
a pásztormadarak magyarországi 
megjelenéséről számol be. A jól- 
szerkesztett ízléses kiállítású igen 
olcsó havi folyóirat előfizetési ára 
félévre 25.000 korona. A kiadóim i 
lal .Budapest, Rákóczi-út 51. V. 5.) 
kívánatra díjtalanul küld mutat- 
ványszámol.

A ,„ y  Jánoz irodalmi 4. nyomdai m tlnliz.l Vili.. Si.nlHrdlyl ucca 23. M l.zaki Ig a ,fa lit R lchtt, Márton.




