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SZÉPIRODALM I, TÁRSADALM I ÉS TÖRTÉNELM I HETILAP
Felelős szerkesztő:

S Z E G E D Y  L Á S Z L Ó
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TARTALOM:
H E R C Z E G  F E R E N C : A  k é n y e lm e s  a s sz o n y  
S O M L A Y  K A R O L Y : A  h o d sa  m e s é i  
K IL IÁ N  Z O L T Á N : A  fá k ly a o ltó  
N Y Á R Y  A N D O R : A  h a v a s o k  alján  
D r. J I V A N J I  J A M S H E D J I  M Ó D I: Z en d -  

^ L v c s z t s
O L Y S Ó I G A B Á N Y I J Á N O S : G y u la fe h é rv á r  
P A U L IN I B É L A : C sín o m  M a ty i  
T U R C H Á N Y I IS T V Á N : A n n u sk a  
S Z E G E D Y  L Á S Z L Ó  : M é ly s é g e k -M a g a s s á g o k  
F Á B I Á N  E R N Ő : H a z u g sá g o k  g y ű jte m é n y e  
V Á L Y I  N A G Y  G É Z A : L o c a m o  
D r. F IT O S  V I L M O S : J ö v ő b e lá tó  g o n d o lk o z á s  
B Ö R Z S Ö N Y I B É L A :  H ű ség  
Z A L A I  F O D O R  G Y U L A : A k a to n a  h a lá la  
L F .G É N Y  E L E M É R : A  v ih a ro s  F e k e t e  te n g e re n  
P É C H Y  H O R V Á T H  R E Z S Ő : M u n k ássziv ek  
F L I G L  J Ó Z S E F : T o lsz to j fe le s é g é rő l  
T Ó T H  K Á L M Á N : A  m a ty ó  fő v á ro s

B O Z Z A Y  M A R G IT : K é t  h a n g sz e r  
M Ó K  F E R E N C N É : H a lo tt  é b re s z té s  
W IL L A N T  R E Z S Ő . M en e k ü lő k  
K O R N A Y  I S T V Á N : A  le típ r o tt  M a g y a ro rs z á g  
F A B I N Y I  L I L I :  N é p e g y e te m  
D r. M U N K Á C S I Ö D Ö N : E g y  ig azi n e m e s  

e m b e r
H U S Z T H Y  J O L Á N : A  k in y ú jto tt te n y é r  
S Z E G E D Y  L Á S Z L u : A  k o m á ro m i ra b  (re g é n y )

E G Y E B E K :

A  N e m z e t é r té k e i  —  M a g y a r  N a g y a ss z o n y o k  
—  A  M a  —  A  H o ln ap  —  F e jlő d ő  m a g y a r  
v á r o s o k  —  M a g y a r  la n to s  é n e k e  —  K ö z 
g a z d a s á g  —  S z ín h á z  —  A  N e m z e t N ó ta 
fá ja  —  K é p z ő m ű v é s z e t  —  G a z d a s á g i  é le tü n k  

v e z é r e i  —  R ip o rt ú jság

V E R S E K ;

B o r o s s  S á n d o r ; —  R u d n y á n sz k y  G y u la ; —  P ó ly a  L á s z l ó ; —  C s e n g e y  G u s z tá v ; —  E rd é ly i  
J ó z s e f ;  —  A p rily  L a j o s ;  —  R e m é n y ik  S á n d o r ;  — - B ö rz s ö n y i B é l a ;  —  T h o m é e  J ó z s e f ;  —  

V ály i N a g y  G é z a ; —  K iste le k i E d e ; —  P é te r f y  T a m á s  ; —  C h o ln o k y  M á r ta

Kettős szám ára: 25.000 korona.



SZENT GELLÉRT gyógyfürdő és szálló BUDAPEST.
A székesfőváros tulajdona, házi kezelésben. A gyógyfürdőt a régi hires Sárosfiirdő 46" C hőfokú rádióactiv hévforrásai táplálják.

A legtökéletesebben berendezett fizikális gyógyintézet.

Mindennemű RHEUMÁS IZÜLETI BÁNTALMAK, NEURALQIS,
(iCHIAS stb.) és IZZADMÁNNYAL járó betegségek gyógyhelye.
Ezanhtvlíl gyógyulást n y ú jt : a LÉGZŐSZERVEK bántal- 
inainál (Inlialatorium) ASTHMA és EMPHYSEMA esetén (pneu
matikus kamra) SZÍVBAJOKNÁL (szénsavas fürdők) Anyagcsere
betegségek KÖSZVÉNY, CUKORBAJNÁL (diétás és ivókúrák)
A KÖZPONTI IDEGRENDSZER BÁNTALMAI-nál tabes stb- 
(Frank! gyakorlatok, szénsavas fürdők) NEURASTHENIA (viz- 
gyógykurák), NŐI BÁNTALMAKNÁL (hő és sósfürdőkezelések.

Sp ecialista  szak o rv osok  a „SZENT GELLÉRT" KOLOP1 
RÁDIUMOS GYÓQYISZAP szétküldése, otthoni kúrákhoz-

A S&O.LLŐ a fürdővel közvetlen összeköttetésben van, Buda 
legszebb, a Gellérthegy által védett helyén, a Duna partján.

Kérjen prospektust S

m o  szo b a  é s  lak osztá ly  h id eg  é s  m elegvízzel, 150
interurbán telefon, telefonhírmondó és rádióállomások. Fényes 
társashelyiségek, télikert, sa já t park. Tennis, motorhajózás, 
AUTOGARAGE, ELSŐRENDŰ és polgári ÉTTERMEK, kerti 
terraszvendéglő és kávéház, m űvészi zene, hangversenyek.

M érsékelt árak:
Egyágyas szoba ... ................................................  60,003 K-tó'
Kétágyas szoba ..................  _  ..................  _  110,000 K-tói
Napi teljes ellátás (szobával) .......................... _  150,000 Kor.,
A SZÁLLÓ VENDÉGEI A GYÓGYFÜRDŐK HASZNÁLATÁNÁL 

25°/o kedvezményt élveznek.

KurSaksa nincs!
DÍJTALAN AUTOKÖZLEKEDÉS a szálló vendégei részére a 

szálló és IV, Apponyi (Kígyó) tér között.

Az e lő k elő  k ö zö n ség  
nyári szórakozóhelye az

DMIRAL
STEFÁ N IA  ÜT 25. SZÁM

B u d a p e s t i  T a k a r é k -  é s  
V á s á r p é n z t á r  R t .
Bu d ap est Szék esfő v áro s  alapítása. 

Bank-osztály:
IV, Központi városháza. Telefon: József 9 -  52Központ:
IX, Soroksári ut 58. Telefon: József 39—66.Sertés-osztály:
X, Gubacsi ut 6. 'lelefon: József 11—67

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

bankügyletekkel.

H ölgyek <• urak!
Férjhezmenendők

« nősölendők!
keressék fel bizalommal az ország legdiszkré

tebb és legnívósabb

Házassági Irodáját 
„Elité3 fi Iroda: Kossuth Lajos ucca tizenöt. 

Főlépcsőházi bejárat. (Cégjegyzés- 
telen levelezés). — Telefon: József 
százötvennégy — tizenhárom .

T ö r v é n y e s e n  b e j e g y z e t t  c é g j .

Levelezésnél kérem „A NEMZET“-re hivatkozni
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LombfUrész-
anyagok, szerszámok, deszkák raktára

Fischer László ! ■ ■
S Budapest, IV, Kammermayer Károly ucca 3. szám S 

Árjegyzék 200d K bélyeg ellenében.Korcsolyá nagy választékban !
^ÓB»NianBaaBnainBVBiaaBBBBaanBBiaar7H»wB«aó^

¥ ö r 1 á
HÁZI-MOZIGÉP

iskolák, egyletek, 
családok részére.

Egyaránt vetit álló-és mozgó
képeket. Bárki által könnyen 
kezelhető. — Tűzveszély- 
mentes. — Vetítési távolság 
12 méterig. — Képnagyság 
4 méterig. — Tökéletes szín
házi előadások. — Nagy vá
lasztékú tudományos, oktató 

és szórakoztató

filmek
kölcsönzése
m érsékelt n a p id i jé r t .

Ismeretterjesztő álló- 
képsorozatok, szöveg

könyvvel.

© ^ 9

Mindennemű felvilágosítást a d :

V E T ÍT Ő G É P  
É S  F I L M I P A R I  R.  T.
Budapest, V, Nádor ucca 28. Telefon: 121-21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ 0 0 1 $ '

Egyenruha 
és polgári 
szabóSZÖVIK 

RÓBERT
Budapest, VI, Anker-kiis 2. szám.

0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Nyári mosó és szövet dívatöltönyők 
Fiú ruhák — G yerm ek costü m ök  —

Libériák, inas, kocsis, soííőr öltönyök 
Munkaruhák m in d e n  foglalkozáshoz 

iroda, turista, sport, reggeli kabátok

NAGY VÁLASZTÉK! KITŰNŐ MINŐSÉG !
OLCSÓ ÁRAK!

Kérjen árjegyzéket ingyen és bérmentve !

fok Sk . CVv

Gutmann J. és Társa I
Etudaoest. VII. Rákóczi ut tfi 0Budapest, VII, Rákóczi ut 16

Találón Jóssal 90—90 Telefon József 9 0 -9 0

0
0 0 0 0 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0 0 0 # ^ . 0 0 0 0 § 0 ^ 0 ^ 0 0 0

Csak Gerbaud-val 
szemben!

egy
rézkarcot
ajándéknak 30.000 koro
nától felfelé. Művészektől fest
mények 400 ezertől! Részletre isi
K épek k ere tezését vállalja 
AURORA RT. keretező-műhelye 
Gizella tér 4. — Herendi porcellánok, műtár
gyak, szőnyegek. — Telefonszám 117—36.

Hz előkelő világ 
figyelmébe!

legújabb megjelent 
divatlapok szerint 
valódi angol szöve
tekből, m é rtó k  és 
többszöri próba után 
elégítjük ki a legké-

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

rü ln ek  fe ld o lg o z á sr a

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

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

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

Levélcím i Husárugyár Kapuvár, Sopronmegye, 
Sürgönyeim: Husárugyár Kapuvár 

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

Postatakarékpénztári számla 32170
A NEMZET olvasói lapunkra való hivatkozással 

10% kedvezményt kapnak.

Balog fogmiiteier
Budapest, VIII, József körút 31

»  A főváros legmodernebb fogműterme. Foghúzások, fogtömések fáj
dalommentesen, az orvostudomány legújabb vívmányai szerint. 

“ * Aranyhidak, aranyfogak, mindennemű plombák, úgy fővárosiaknak, 
. mint vidékieknek, részletre isi D.

SSMIRCÜR BÉRAUTÓ-ÖZEM MSö
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A legnépszerűbb, a leghasznosabb szövetkezet, mely szivén viseli 
minden egyes tagjának érdekeit. Á közönség százezreinek sze- 
retete tette ily naggyá és a közönség millióinak szeretete fogja

tenni még nagyobbá!

Központi iroda:
BUDAPEST, IX. KERÜLET, KÖZRAKTÁR UCCA 34. SZÁM,
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S Z A K O R V O S I betegek részér ?“' EZÜST SALVASAN-0L1ASRendelés egész nEp. Rákóczi ut 32.!. ein. (A Rókuf bbI szemben)
Garage és bérautóüzem
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H a n ga y  Testvérek automobil és gépjavító telepe
P os ta ta ka rék p én z tá rt szám la  51363. T e le fo n : 168—48.
A lkatrész  ü z le t : G yár ucca 22. T e lc fo n szá m : 168—52.

B érau tók  városban , v id ékre , k ü lfö ld i tú rákra . — É J J E L - N A P P A L .„ C S I P K É K  - F A T V O L O K  
NŐI DIVAT KÜlÖNLEGE5SÉ&EKesFÜG6QNYGK

___ IV. KÉR.
ko o o naw ebcec -utca20. 

— t e l . -118-81. «
K O R O N A -U TC A I OLDALO N?

“ ~1

A r a n y  J á n o s
i r o d a l m i  és n y o m d a i-
-----  m iiintézet R T . — -
( F a l t  k  a r  t ó n -  y y  á r )

<$>
L a p o k ,  f o l y ó i r a t o k ,  
k eresk ed elm i nyom tat
ványok a  legizlésesebb 

kivitelben l

B u d a  p e s t ,  V II I . kér., 
S z e n t k i r á l y i  u c c a  2 3  
T elefon: Jó z s e f  4 2 — 01.

W A LTE R  M A G Á N TA N FO LY A M
Előkészít középiskolai összevont magánvizsgákra, érettségire vidékieket is.

BUDAPEST,  
VII, RÁKÓCZI

T E L E F O N : JÓ Z S E F  2 3 -9 9 .  UT 51. SZÁM.
ARANY JÁNOS IRODALMI ŰS MYOMDAIMÜ1NTÉZFT RT RtJDAPF^T Vili o n u . . .  —--------  —

"■ T K T ', BUDAPEST' VÜI' SZENTKIRÁLYUL 23 (MŰSZAKI IGAZGATÓ R1CHTER MÁRTON



Felelős szerkesztő: S Z E G E O  V LÁSZLÓ
A. Nemzet m e g je len ik  m inden ívó 1. és 15-én.

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

Amerikában egy évre 12, fél évre 6, n gyed évre 3 dollár.

1 SZERKESZTŐSÉG : Budapest Vili. kér., Eszterházy-utca 4 a 
1 1 KIADÓHIVATAL: Vili., Főherczeg Sándor tér 3.
|) Telefon: József 195.

Hol a Vezér? Hol van a Ma vezére? Hol a dicső nagy 
férfiú? A valóban elhivatott, aki télküszöbcs sötét gond
jainkból, lárvába bújtatott tetszhalott életünkből, küzdel
meink vészes vonaglásából: a becsületes munka, a polgári 
jólét és családfői megelégedettség fgéretföldjére ve
zetne el?

Talán rejtőzik valahol e dicső nagy férfiú, csak nem 
akar előjönni, mert sérti fülét a fórumokon tobzódó kako
fónia és a lelkekben lángzó politikai zűrzavar . . ,?

Istenem: kell ilyen embernek lenni! Kell lenni vala
hol! Mert nem lehet az, hogy sivatagéletünk reménytelen 
éjszakájában ne legyen valaki, aki a korszellem világító 
szövétnekét felragadná, hogy a jelen árnyékán és a Ma 
borongós éjszakáján keresztül a távol jövendőbe vilá
gítson?

Dicsőség Istenasszonya lépj elő! Csalogasd ki rejteké- 
ből a dicső férfiút és koszorúzd meg előre felkent f e jé t ,. .

Dicsőség Istenasszonya!
Ha az ékesszólásban talán nem volnál eléggé járatos: 

én nyelvedre adom a bűvös szavakat. Szólj eképpen és a 
vezér talán előkerül:

—  . . .  Evőé hős Vezér!
. . .Minden, mi szép: minden, mi nagy a Földön: ne

mes Vezér: én  mind rímekbe költőm! —  És rímeimet ko
szorúba fonva: felteszem most dicső homlokodra! —  Szí
vemben lángol nemes, büszke képed: és dicsőségem mind 
a dicsőséged! — Évek múlnak, századok jönnek, mennek: 
még akkor is híre lesz nagy nevednek. — Tetteidet Clió 
márványba vési: száz nemzedék mind bámulattal nézi. — 
A hír fejedet glóriába vonja: s büszke lesz rád magyarok 
büszke honja. —  Evőé! Nemes, büszke nagy Vezér: az a j
kam ime ajkadhoz é r . . . Ajkamon: Magyarhon csókja lán
gol: nemes Vezér! szürcsölj bőven e lángból!"

Nemes Vezér! Dicső nagy férfiú! Te valóban elhivatott, 
aki télküszöbös sötét gondjainkból, lárvába rögzített tetsz
halott életünkből, küzdelmeink vészes vonaglásából, — 
egyszóval a Má-bó\ az Igéretföldjének napsütéses magyar 
H olnapába  vezetsz: — nemes Vezér, dicső nagy férfiú: hol 
vagy?

A Dicsőség Istenasszonya már előre megfonta szá
modra a halhatatlanság koszorúját — csak a homlokot ke
ressük, amelyet megkoszorúzzunk vele . . .

Ó nem igaz, hogy a „Mának" nincsenek vezérei! Vám
nak. De ezek a vezérek — nagyon kevés kivétellel —  nem 
a „Mában" élnek és nem a „Holnap“-ba tekintetnek: ha
nem a ,,Tegnap“-ban téinferengnek és a „Tegnapelőttbe' 
tekintenek . . .

„Gyermekkirályt és hadvezért, — ki erejénél többet 
mer: ad az Isten haragjában oly nemzetnek, kit megver . . ."

Hát az olyan vezéreket, akik a „Mában" csak fizikai 
életüket élik, de szellemükkel, lelkiségükkel a „Tegnapban" 
és a „Tegnapelőttben" bolvonganak: —  ilyen vezéreket 
milyen nemzetnek ad az Isten?

Talán olyan nemzetnek akit szeret!?
A „Ma" rovatában arra kértük a „Dicsőség Isten- 

asszonyát, hogy ékesszavának bűvölő varázsával és a Di
csőségnek „hírvirágból" font koszorújával csalogassa elő 
ismeretiem rejtekéből a Ma igazi vezérét, aki nemzetünket 
kivezetné a megpróbáltatások és szenvedések trianoni é j
szakájából . ..

A  „Holnap" rovatában pedig arra kérjük a korszelle
met, a „Mát", hogy mutassa meg a ..Ma" vezéreinek oku
lásul a várható „Holnapot", ha még sokáig a „Tepnapban" 
és a „Tegnapelőttben" fognak élni . . .

K orszellem : hívunk, lépj elő és vetítsd a „Ma" vezérei
nek révülő szemei elé a „Holnapot", mely a történelem
ben már százszor elkövetkezett és még százszor elkövet
kezik, ha a „M át": a Korszellem szavát meg nem értjük.

K orszellem : hívunk, lépj elő és vetítsd igyen a H ol
napot.

„ . . .M i ly  változó a „felséges tömeg": hősét legtöbb
ször nem jól érti meg! — Hősét Égig csak azért emeli: 
mert hiúságát benne tiszteli. . .  — Ma még rivallg a „lelkes 
csőcselék: hősét dicsérni szava nincs elég . . .  E lé je  terít 
hímes szőnyegei: a hős lába virágon lé p e g e t... De m ás
nap tépi láncát indulat s a ,,N ép“ hősén ek  te jév e l mu
lat . . . !

Nem akarjuk felidézni a szörnyeket. Mert nem akarunk 
úgy járni, mint Göthe müvészinasa, aki a felidézett szelle
meket nem birta többé odvaíkba visszaparancsolni.

Távol áll tőlünk ilyen értelemben felidézni a „Hol
napot —- de kérve kérjük a „M a" vezéreit, hogy ők se 
idézzék fel!
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v^asztüTak
meg egyhangú lelkesedésselországos elnökké dr. Baross

A modern külföldi államokban a tár
sadalmi szervezeteknek, helyesebben a 
szervezett társadalomnak a nemzeti 
életfunkció elvégzésében legalább annyi 
szerepe van, mint a hivatalos kormány
zatnak.

A szorosan vett politikai vonatkozású 
kérdéseken kivül úgyszólván minden 
nemzeti célú feladat megoldásáról maga 
a társadalom gondoskodik különböző 
szervezetei útján.

Kultúrális, szociális, gazdasági, val
lási, népjóléti és más vonatkozású kérdé
seket különböző társadalmi szervezetek 
intéznek s legtöbbjükben a hivatalos 
hatósági szerveknek csak ellenőrző, 
irányító szerepük van.

A vesztett háború, a forradalmak, a 
megszállás, az ősi határok megcsonkí
tása s a reánk kényszerített békeckma- 
nryokból sarjadt ezernyi baj tudatára 
ébresztette a társadalmat annak az igaz
ságnak, hogy a zűrzavaros, nyomasztó 
vszoinyok között csak tömör egységben 
szervezetten kezdhet hozzá a nemzet 
újjáépítésének, a romok eltakarításának 
munkájához és egy szebb jövendő meg
alapozásához.

A kommün bukása után alakult szer
vezetek, egyesületek mind külön útakon 
keresték a kibontakozást és ha itt-ou 
hibák, kilengések történtek is, azoknak 
okai elsősorban a rendkívüli viszonyok
ban keresendők.

A társadalmi egyesületek egyöntetű 
munkájának biztosítására, a kilengések 
megszüntetésére, a nemzet igazi céljai
ért folytatott komoly törekvések irányí
tására alakult meg négy esztendővel ez
előtt a Társadalmi Egyesületek Szövet- 
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sége, vagy amint a köztudatban ismere
tes, TESz.

A TESz. megalakulása és működésé 
nemzeti életszükséglet. A békeokma- 
nyokból kísarjadt rendkívüli viszonyok: 
politikai, társadalmi és gazdasági zűr
zavar közepette pártok, szervezetek, ér 
dekcsoportok alakultak, melyek a ma
guk útján keresték a reménytelen ma- 
gyaf éjszakából a kibontakozást. Hit
tel, meggyőződéssel járták a maguk eié 
szabott útat, mindemíkük abban a tudat
ban, hogy sikerült megtalálnia a helyes 
ösvényt, mely a nemzet feltámadása feié 
vezet. Hogy itt-ott botlások, kilengések 
zavarták egyik-másik csoport mndg nei- 
mes szándékú törekvéseinek érvényesü
lését, nagyon is érthető és megbocsát
ható, hiszen éjszakában kellett botor- 
kálniok.

A TESz. nem társadalmi egyesület, 
több annál: képviselő testületé vala
mennyi hazafias célú, komoly munkát 
folytató társadalmi egyesületnek, ame
lyek az országos választmányban kép
viselőik útján vesznek részt a TESz, 
alkotó munkájában, A közgyűlés 
impozáns volt. Megjelentek azon a lESz 
kötelékébe tartozó társadalmi egyesü
letek összes kiküldöttjei, akiket dr. 
Szontagh Tamás ny. min. tanácsos, a 
gyűlés korelnöke üdvözölt.

A korelnök bejelentette, hogy az or
szágos elnök gró! Teleki Pál ny. mi
niszterelnök nagy elfoglaltsága miatt le
köszönt az elnökségről s minthogy Te
leki gróf elhatározása végleges, a köz
gyűlés a lemondást tudomásul vette és 
négy évem át volt elnökének a TESz fej
lesztése körül kifejtett kiváló érdemeit 
jegyzőkönyvben örökítette meg. Az igaz

gatóság jelentése után megejtette a 
tisztujítást. Kormányzó elnökké Al
brecht kir. herceget, országos elnökké 
pedig Baross Gábort a Postatakarék
pénztár elnök-vezérigazgatóját válasz
tották meg egyhangú akarattal Társel
nökök lettek a TESz. kötelékébe tartozó 
összes társadalmi egyesületek elnökei. 
Az új országos elnök dr. Baross Gábor 
Lázár Andor dr. üdvözlő beszéde után 
díszes méltóságát nyomban elfoglalta & 
mély gondolatokban gazdag székfoglaíó 
beszédében körvonalazta a nagysza
bású programmot, amelyet a magyar 
társadalom parlamentje élén megvalósí
tani törekszik. Mesterien felépített be
szédében kifejtette, hogy a TESz. el
nökévé történt megválasztását parancs
nak veszi és úgy, mint a katona, a leg
jobb tudása szerint teljesíteni törek
szik azt, bár tisztában van a feladat ne
hézségeivel.

A TESz. ügyvezető alelnökévé 
Szörtsey József kormányfőtanácsost, a 
Magyar Nemzeti Szövetség alelnökéí 
választották meg egyhangú lelkesedés
sel. Ezután elhatározta a közgyűlés, 
hogy tiszteleti tagjai sorába meghívja 
gróf Bethlen István miniszterelnököt, 
gróf Teleki Pál ny. miniszterelnököt, a 
TESz. volt országos elnökeit, továbbá 
társadalmi, egyház, politikai és közgaz
dasági életünk több kiválóságát.

Gr. Bethleni István és gr. Teleki Pál, 
a TESz. elnökségéhez intézett meleg
hangú levélben köszönték meg a megvá
lasztatásukat és kilátásba helyezték, 
hogy mindenkor készégesen támogatják 
a Társadalmi Egyesületek Szövetségé
nek magasztos törekvéseit, hazafias, 
nemzeti céljait.

Örömmel adjuk hírül, hogy a NEMZET éle
tében újabb örvendetes fordulópont állott be:

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

E részvénytársaság a Magyar Nemzeti Szö
vetség érdekeltségéhez tartozik és így a jövő
ben a Magyar Nemzeti Szövetség hatalmas er
kölcsi támogatására is támaszkodhatunk.

A Magyar Aémzetí Szövetség az egész 
Magyar Nemzet kívánságainak természetes 
szószólja.

A NEMZET életében tehát döntő fordulatot 
jelent, hogy e magas erkölcsi testületet, a NEM
ZET ügyének sikerült megnyernünk,

A Magyar Nemzeti Szövetség azt akarja, 
hogy a NEMZET-en keresztül minden magyar 
szív egy nemzeti érzésben dobbanjon össze, 
minden magyar lélek egy nemzeti érzésben lo
bogjon magasra!

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

azt kérjük tehát minden olvasónktól, minden 
igaz barátunktól, hogv váljanak mindnyájan

apostolaivá, fanatikusaivá a NEMZET elterje
désének,

Aki a nemzet hú fiának tartja magát, aki
nek leikében kötelességek élnek, eszmények, 
nemzeti ideálok lobognak: az szívvel lélekkel 
felfogja karolni a NEMZET-et.

Mi bízunk a magvar értelmiségben! Mi 
hízunk történelmi életünk megtestesítőiben és 
továbbhordozóíban!

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

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

Segítsen hát minden igaz barátunk, minden 
máz testvérünk magasra szítani azokat az ol- 
tárlárgokat, melveket mi gyújtottunk fel a 

műhelvében, hogy a nemzei érzés szö- 
vetnekével. a soha ki nem alvó magvar lángok
kal bevilágítsunk a borús magyar éjszakába!

Martyarek! Testvérek! Karoljátok fel mind. 
nyajan a NEMZET.ef

A NEMZET szerkesztősége
____________________________ es a „Helikon Irodalmi R.-T.“ igazgatósága.

Minden előfizetési összeg erre a cimre küldendő: POLGÁRI BANK R. T. Budapest, IV. Getlóczi ucca li7
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Baross Gábor
A Keleti pályaudvar impozáns palo

tája előtt álil fővárosunk e/gyik legtö
kéletesebb szobra: a Baross-szobor.

Az a férfiú, kinek alakját, törhetet
len akaraterőt sugárzó vonásait bronz
ba öntötte az alkotó művész, a 67 után 
következő politikai élet vezér egyéni
sége, a modern Magyarország egyik 
megteremtője volt. Baross Gábor ne

vét történelmivé patinázták a nemzet 
köztudatában s históriánk lapjain azok 
a hatalmas alkotások, amelyek a müveit 
nyugati nemzetek sorába emelték a ma
gyart.

Ezt a nagy nevet, — mely az alko
tások, a nemzet nagy céljaiért végzett 
önzetlen munka fogalmává nemesült, — 

hagyta örökségül az egykori ,,vasmi
niszter" fiára ifjabb Baross Gáborra.

A nagy név csak teher az átlagos em
ber számára, mert a kiváló apák fiai
tól rendkívülit, emberfelettit szokott 
várni a világ.

Ifj. Baross Gábor méltó tudott lenni 
nagynevű atyjának nevére, számára 
nem súly, hanem dekórum ez a hatal
mas név, mert örökségül kapta azokat 
a kiváló képességeket is, amelyek édes 
atyját nemzetünk vezérei sorába 
emelték.

Egészen fiatal ember még, s már is 
ott áll a vezéri sorban, az elsők között, 
ákire a nemzet bizalommal, várakozás
sal tekint. A politikai küzdőterektől tá
vol, a közgazdasági élet hullámzó ten
gerén vezeti biztos kézzel egyik legna
gyobb közgazdasági intézményünket, w 
m. kir. Postatakarékpénztár hatalmas 
szervezetét.

Alkotó ereje teljében, kiváló képessé
gekkel, nagy koncepcióval, rendkívüli 
tehetséggel felvértezve áll a középpont
jában annak az alkotó munkának, ameiy 
a háború, a forradalmak, a megszállás 
és az azután következő rettenetes viszo
nyok rombolása következtében tönkre

tett közgazdasági életünket újraépíteni 
van hivatva.

A munkában fáradhatatlan, a köteles
ség teljesítésben még a legkiválóbbak 
előtt is példakép, mert érzi a súlyát an
nak a nemzeti missziónak, amit a Gond
viselés ruházott reá, hogy a szebb ma
gyar Jövendőnek egyik új ráépítő je le
gyen.

A magyar társadalom méltóképpen 
értékelte Baross Gábor kiváló egyéni
ségének és nagyrahivatott képességeinek 
súlyát, amikor a társadalom parlament
jének: a Társadalmi Egyesületek Szö
vetségének országos elnöki székébe 

emelte, — abba a diszes méltóságba, 
ahol gróf Bethlen István miniszterelnök 
és gróf Teleki Pál ny. miniszterelnök 
voltak az elődei.

Lenkémnek
Irta: Csengey Gusztáv. 

Szeretnék szívből még egy verset írni, 
Te rólad zengne édes angyalom!
Hogy lássam arcod rózsapirját nyílni, 
Tavaszt fuvallna rája hő dalom.
Hiszen mi annyit szenvedtünk bolyongva 
A hontalanság hosszú idején!
Hadd jönne végre édes nyugalomra 
Jutalmadul egy boldog költemény.

De haj, a fényes múltnak éke hol van! 
Szétdarabolták büszke ős honunk 
S ahol szeretve, ünnepelve voltam ,
Oda van édes boldog otthonunk;
Mi adna vonzó tárgyat most dalomnak, 
Ha már e kettős boldogsága rom'l 
E m enedékhely képe bús síromnak,
Hol véget ér a csendes fájdalom  . ..

De még se .. . Zúgjon csak gúnnyal 
körültünk

A rabló érdek zordon víg kara ,

Klasszikus székfoglaló beszédében — 
melyet lapunk más helyén közlünk — 
tökéletes képét festette azoknak a kö
telességeknek, amelyeket minden hazá
ját és nemzetét szerető magyarnak, s 
a hazafias társadalomnak be kell tölte
nie, ha komolyan akarjuk, hogy az or
szágnak történelmi határait és a nem
zetnek szebb jövendőjét visszaszerez
hessük.

Hittel, bizalommal tekintünk Baross 
Gábor vezéri sikerei elé, amelyeket a 
magyar társadalom parlamentje élén el
érni hivatott és — mert ismerjük, — 
tudjuk is, hogy az a programm, amelyet 
székfoglaló beszédében adott előtte va
lóban hitvallás, amelynek diadalát leg
szentebb kötelességének ismeri.

Mit őseinktől régen örököltünk, 
Meghozza m ajd szent igazunk nyara. 
Addig mi hittel hőn szeretve várunk 
Itt e kis szűkös m enedékhelyen,
Enyhült reménnyel a jövőbe szállunk,
S véd a viharban a hű szerelem .

M egöregedtünk, ám de hű szerelmünk 
Oly ifjú még, mint egykoron vala;
E helyen bár, hol m enedéket leltünk, 
Borongás immár régi hő dala.
De mély az érzés benne mostan is még; 
Az, amit fá jla l; otthon és haza,
A vesztett éden ránk virul-e ismét? 
Hitem sugalja. Ez most vigasza.

Hitünk te légy az élet büszke lelke!  
Vigasztalást a szívnek most az ád:
Ha tetterőnk a gátakat leverte, 
M egnyerjük m ajd a régi ős hazát.
S akkor  — hisz akkor újra visszavárhat 
S üdvözöl édes boldog otthonom! —
S egy kis lakás ott majd kaput ha tárhat, 
Ott zeng neked m ajd boldog vig dalom !
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Sz. Sólymos Bea
„A Legbensőségesebb életet élik 

a nők. Mert mindazoknak sorsát 
élik, alkiiklet szeretnek és így a ma
guk élete mellett is a mások 
életét élik és ez teszi őket szen
tekké, nagyokká, igazi nőkké."

Sólymos Bea bölcsője fölé egy diffe
renciált műveltségű, mélyérzésü, igazi 
magyar művészasszony hajolt s leste 
egyetlen gyermekének álmát. És ahogy 
az első álmait vigyázta forró anyai szí
vének büszke reménységében, úgy kí
sérte hűséges biztatással, páratlan ál
dozatkészséggel leánya belső és külső 
életét az évek során. Csodás anyai szí
vének intuitivitásával tudta, hogy Bea 
nem mindennapi pályát fog befutni. Már 
a sors azzal is kivételt tett vele, hogy 
egy zseniális emberpár gyermeke volt. 
Az édesapja, a szudáni vasút világhíres 
megépíiőjc, aki az angol kormány meg
bízásából 20 hónapig egy tevekaraván
nal a sivatagban élt és dolgozott, a va
sútépítés mellett talált időt arra, hogy 
botanikával, astronomiával, zoológiával, 
filozófiával, etnográfiával foglalkozzon 
és angol nyelven megírjon egy szenzá- 
cósian érdekes mérnöki munkát. 13 nyel
ven perfektül beszélt s komoly tudomá
nyos munkája mellett még skiezett, afo- 
rizmázott, verselt. Magyarország alig- 
alig emlékezett meg nagyhírű fiáról, ko
rai halála hamar el feledtette őt itthon, 
a külföldön ma is él híre: művei, alko
tásai örök emléket állítottak neki.

Ebben, a szülői környezetben nőtt fe1 
Bea, aki már a legelső ifjúságában a női 
energia és biztonság oly páratlan fölé
nyével lépett fel, hogy az volt további 
sikereinek titka. Tehetsége balanszíroz 
a toll, az ecset és a dobogó között és 
mindhárom művészetében erős, biztov, 
komoly.

Mikor tehetségének kaméleonszerüsé- 
gével frappírozott, eszembe jutott 
Baskirchoff Mária, az a zseniális orosz 
asszony, aki már legkorábbi ifjúságában 
elhatározta, hogy híressé teszi nevét. De 
még nem tudta: tolla, ecsetje vagy zenei 
zsenije viszi őt fel a magasba a hírnév 
szárnyain. És elérte vágyát, ambíciója 
beteljesült: a Louvre őrzi egyik híres 
festményét, naplója pedig a világiroda
lom szenzációja. Asszonykéz még nem

írt oly őszintén, a legszigorúbb önkriti
kával és mélységes megfigyelőképesség
gel, mint ez a lánglelkü orosz nő.

Sólymos Beát szeretném az orosz asz- 
szonnyal összehasonlítani. Kezében a 
toll és az ecset egyforma biztonsággal 
dolgozott.

Sok festőakadémiáni tanult, szerzett 
diplomát, Münchenben továbbképezte 
ma,gát s rendezett kollektív és önálló 
kiállításokat. A délvidék zsentriházai-

ban tömérdek képe diszíti a falakat és 
sok külföldi elismerésben részesült.

Egy Krisztus-kép ragadta meg figyel
memet. Krisztus, az orosz-paraszt, fáj
dalmas, szenvedő arcával olyan elütő 
minden eddigi Messiás-képtől. Ő a szo
ciális Krisztus, akinek feje körül nem 
az aranysugaras aureola fényeskedik, 
hanem pirosló hajnal fény, a jövő ígérete 
veszi körül a halvány férfiarcot.

Feltűnt egy állatképe, egy füvező ló.
Úgy érzem, biztos szemem van a ló 

szépségének és nemességének megítélé
sében). Eddig a fővárosban csak Lengyel 
Reinfusz Ede Irányiuccai atellierjében 
láttam tökéletes tudással megfestett ló
képeket, a híressé lett Enrue lovasképe
ket, melyeket a külföld is elismert és 
méltatott. Sólymos Bea mintha Lengyel 
Reinfusz iskolájában járt volna, megkö
zelíti felfogását, biztonságát és nagy- 
nagy szeretetét témája iránt. Ha az ál

latfestést szorgalmazni fogja, nagy tar
tós sikerre lehet kilátása, mert speciális 
képessége erre az irányra predeszti
nálja.

Sólymos Bea nemcsak művész, de el
sősorban melegszívű asszony. Zentán a 
maga energiájával egy 300 ágyas kórhá
zat létesített s ott 5000 sebesült vitéz 
nyert ápolást. Ő volt a legodaadóbb 
ápolónő.

A drámai szakból színi diplomát is 
szerzett, hogy fokozza ezzel is biztonsá
gát a dobogón mint szavalóművész. 
Pcétalélek, gyönyörű lírája van. Az or
szágos tanári pályázaton a ,,Rab“ című 
irredenta versével dicséretet nyert. No- 
velái, tárcái, ismeretterjesztő cikkei az 
összes fővárosi lapokat diszítik. írói 
pályáját a legjobb vidéki sajtóorgánu
mokban kezdte. S mikor Tewan-kiadás- 
ban megjeleni novellás kötete, az ,,Évák 
és Ádámok", a sajtó osztatlan elisme
résben részesítette és szép jövőt jósolt 
írásművészetének.

Társadalmi mozgalmakban is agilis 
részt vesz ki. A „Fényűzés elleni liga", 
a „Háborús vöröskereszt" akcióban, a 
,, föbbtermelési liga" érdekében sokat 
fáradott, divattörténelmi előadásokat 
tartott, stb., stb.

A „Divat Szalon"-nak szerkesztője.
Művészetében lelkesítő társa, sikerei

ben önzetlen barátja az ura, dr. Székely 
miniszteri tanácsos. Kicsi fiúk a ház nap
sugara, a jövendő, álombeteljesedés. A 
családi élet melegségében lelke mind 
jobban és jobban tud szárnyalni és éle
tének külső körülményei fokozzák frV: 
munkavágyát, pompás munkaerejét. És 
a szép, fiatal, elegáns müvészasszony 
őszintén panaszkodik, hogy kevés a nap
nak 24 órája, szeretné, ha mégegys/cr 
annyit dolgozhatna. Az olaszok büszke
sége Gabriello mondása „non domir.” 
rá illene erre a forróan aktiv-természelü 
uszonyra, aki szinte lázas munkavágv- 
gyal dolgozik.

Most két regényét rendezi sajtó alá 
és egy verses kötetét. Palettáján peé g 
nem szárad meg a festék: új gondola
tok, új képek tervei formak-ízzan k 
lelkében.

Egy fiatal, (magyar nagyasszony 
a művészet igazi nagyasszonya, ákmek 
pályáivelése igen magasra fog nyúlni.

Mók Ferencné
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Külpolitikai csevegés a viharos Feketetengeren 
a Le Matin bukaresti szerkesztőjével

Imperatorul Traíán gőzösön.
1925 október havában.

„• . . Romániában mindenütt nagy 
fénnyel ülték meg Ferdinánd király 
születésének hatvanadik évfordulóját". 
Az Orient rádiónak ez a kurta jelentése 
a mi fogalmazásunkban úgy szólott, 
hogy a Brassói lapok" Erdély eddig 
legintranzigensebb magyar ellenzéki 
újságja magasztaló vezércikkben ün
nepelte Ferdinándot. A „Toll és tőr" 
című temesvári politikai szatirikus 
heti lap ebből az alkalomból cikket 
hoz: A ,.Brassói lapok" ,,Pálfordulása" 
címmel- Morenáből visszatérőben ol
vasom a támadott vezércikket: a Czenk 
alatti magyar sajtó élénk helyesléssel 
fogadja a kormánynak azt a tervét, 
hogy a Maré Románia megalapítójá
nak születési évfordulóját nemzeti ün
nepnek dekradálják . . • Érdekesebb 
volt, mikor az égő petróleumra gránát- 
szalvét adott le, a kivezényelt tüzér
üteg, az eredmény azonban az, hogy a 
tűz toroknyilása ma megnagyobbodott 
és óránként három és fél vágón petró
leum ég el, mintegy gigászi lámpa 
Plocstiig bevilágítva az éjszakát- A 
mérnöki körök nem tartják kizártnak, 
hogy a föld belsejében robbanás törté
nik, ami földrengést és több petró- 
leumkút beomlását fogja majd elő
idézni! .. . • Bukarestbe érkezve kedves 
házigazdám holnapra általános szüne
tet rendelt el szerkesztői és távirati 
irodája üzemében- Madame és M. Leb- 
run és csekélységem már ülünk is a 
Constantába gürdülő akcellerat rezer
vált fülkéjében. Az akcellerat (így e j
tik ki) a gyors és csatlakozó vonat a
C. F- R. egyik büszkesége bizony jó
val lassabban halad, mint a mi gyors
vonataink, de legalább minden állomá
son megáll! Lebrun szerkesztő társasá
gában azonban elviseljük a ,,gyorsvona- 
tot", tudva, hogy a háromkor induló 
Imperatorul Traiant a Maritimes Rou- 
mains luxusgőzösét kényelmesen elér
jük. Amott futnak a Traian sáncok, az 
emberi munkakultúra e földön legelső 
eredményei- A nagyon fiatal caesar 
nyomát követi a vasútvonal, melyet az 
1876-ban bekövetkező orosz felszaba
dítás előtt a török uralom alatt a 
,,Block see railway Comp", a fekete

tengeri angol vasúttársaság épített és 
tartott üzemben Cernawolától Cons
tantáig. Az állomások ma is az ango
loktól származó épületek és Constan
tában szeretetreméltó kalauzom Leb
run úr megmutatja a kocsimérleget, 
melyen még ma is a régi angol vasút
társaság cégfelírás látható. A hófehér 
luxusgőzös, mely hatezer tonnájával a 
legnagyobb román hajó enyhe, elszi
táló esőben egyenőre üresen áll a par
ton, mi vagyunk az első fecskék, akik a 
száz leies részvételi díjat megváltjuk 
a mai ünnepi kirándulásra- Elegáns fe
hér vászonruhába öltözött hajóstisztek 
arcán eltitkolhatatlanul megvillan az 
öröm fénve, hogy a hajóhíd megdobban 
lépteik alatt. A hatalmas gőzös befü- 
(ése is milliókba kerül magvar koro
nákban! A lobogódísz, hatalmas büffé 
felállítása sem csekélység. No de az eső 
szűnik, a vadászezred zenekara csalo
gat óan harsogtatja trombitáit- Mégis 
indulunk, már örülünk, hogy a maha
góni és bordóbársony étkezőben, mely
nek tükörsima parkettjét süppedő ke
leti szőnyegek borítják, helvet rezer
váltunk- A világító torony Károly re
liefje már távolodik és a Djamie mina
retje veresen csillogtatja a félholdját: 
A gőzös sietve vág neki a sötét, habzó 
tengernek, a szárazföld eltűnik és akik 
nem jártak még a nyugtalan Fekete
tengeren, máris megbánták, hogy neki 
indultak. A tengeri betegség el is sá- 
oasztotta egy különösen vidám szép 
leány arcát. A haióorvos csillapítót 
nyújt neki és végig fekteti a szőnyegen- 
Egy óra múlva a legtöbb W C. tartó
san megszállva & háborgó lelkektől- A 
hajó orrában pedig shimmyt húz talp 
alá a cigány. Az egyre erősödő szélben 
lobogó bubi fürtök és tánc, szüntelen 
keringés . • . Támolygó szépek, akik 
bánatukra titkos helyet keresnek. A 
derékfedélzeten szüntelenül recseg a 
katonazenekar- A mi asszonyaink de
rékmódon viselik magukat, mert mi 
Lebrun szerkesztő úrral — a Le Ma- 
tintől; az oláh pálinkák királyát, a 
drozsdét fogyasszuk. A nemzeti ital, a 
tuika már gyengének bizonyult a ten
ger ostromával szemben. Egyre több 
áldozat- A két hajóorvos alig győzi a 
segélynyújtást. Zúg, bőg, dühösen szó

nokol a Feketetenger odakünn. A ma
hagóni bútorok megreccsennek. — 
Dumnulle még két drozsdit. Rendelke
zik Lebrun úr . • . Mosolyog. — A leg
vadabb beltenger a Marea Neagra 
Monsieur Legény, portjai nyitva álla
nak minden oldalról, de különösen ke
letről. Ázsia monszunja akadály nél
kül száguldja be, felszárítja és megha- 
sogatia majd tovább rohan, meg sem áll 
Bukarestig és irgalmatlan kézzel té
pázza meg a kis villánk fedelét. Kons- 
tanzáig a legtehetségesebb, szorgalmas 
és tiszta román néptörzs (?) a moldo- 
ván lakik a tenger mentén- Érdekes M. 
Legény, hogy a moldovaiak címere az 
ökörfej, az olthéniaiak jelvénye pedig a 
sas. Ezt az ökörfejet most egyes Mol- 
dovaellenes kis mérges sajtótermékek 
minduntalan Yassi fejéhez vágták. Sőt 
akadnak bukaresti lapok, melyek azt 
állítják, hogy a moldovaiak nem is ro
mánok! . ■ . Ah önöknél magyaroknál 
akik a földrajz és a faji nagyszerű fel- 
ruházottság kedvencei, ez nem fordul 
elő. Nem akad magyar sajtó orgánum, 
mely azt állítaná, hogy a székelvek, 
néldául — nem magyarok. Cs^k külpo
litikái orientációjuk nincsen- Pedirf ha
talmas lehetőségek kínálkoznak. íme a 
hatvanéves román felség. Királvasszo- 
nyunk. aki Euróna leglánce^zóbb dip
lomatája, personál unió . . . Hallgatás is 
válasz és én így feleltem. M. Lebrun 
nem firtatta tovább a dolgot, de mo
solygós ió bretagnei kék szeme raítam 
függött. Párizsban született már. de a 
szemében van valami napsütötte At
lanti óceán színéből. Meg^ímogatta a 
deresedő kecskeszakábt Künnt böm
bölt n marea neagra; düilöngéző sánadt 
alakok siettek a megkönyebbülés 
oázisai felé.

— A shimmy és a zivatar nem szű
nik; mondtam a párizsi nők és kimu
tattam a repdeső bubifejekre. de azt 
gondoltam, hogy éra bretagnei szikla 
félszigetről keletre csapódott francia 
oláh pálinkák között, zivataros tenge
ren, minden helyzetben az isteni ..La 
Francé" fanatikus dinlomatáia • . . Ad- 
ion az isten sokat ilyent kicsiny ha
zánknak is.

Legény Elemér,
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L á t o g a t á s  a  n e m z e t  c s a lo g á n y á n á l
A Margit-sziget-í Nagyszálloda csen

des, virágos halk őszcsókolta hangulatá
ban fogad bennünket Blaháné, a ,,Nem- 
zel csalogánya". Galambfehér haja sely
mesen simul a halántéka fölé s a sze
mében, a hajdani, villogó, huncutul mo
solygó szemében valami csodálatosan 
finom melankólia, valami halk, enyhe 
ősi bánat borong.

De amikor beszélni kezdünk s amikor 
megkérdezzük, hogy mi a véleménye a 
régi népszínművek felelevenítéséről, fel- 
parázslik a régi tűz s a szeme mélyén 
boldog láng lobban fel.

— Bár igaz lenne . . .  — mondja az ö 
csupa lélek, csupa muzsika hangján. — 
Bár még egyszer láthatnám az én régi, 
kedves, szívemhez nőtt darabjaimat. A 
piros bugyellárist, a Gyimesi vadvirá
gokat, a Sárga csikót, Felhő Klárit, Falu 
rosszát és . . . és a többit. . .

BLAHA LUJZA

S mégis e közül a sok kedves közül 
melyiket szerette Méltóságod a legjob
ban?

Ha én az tudnám — mondja visz- 
?zaiíéz°' mosolygással az ajka
körül. Hiszen úgy az enyémek vol
tak, annyira belőlem fakadtak, annyira 
éltem, éreztem, szerettem őket, mint 
egy jó anya a gyermekeit. Nem tettem 
különbségeit közöttük. Egyformán drá
ga volt valamennyi.

— De mégis . . .  talán . . .  — próbá
lunk meg egy szelíd ellenvetést.

— H át. , ,  talán , . .  talán a Piros bu 
gyellarist szerettem mégis a legjob 
b á n ... vallja be azután mosolyogva 
— Jói emlékszem, hogy mikor azt pró 
haltuk, milyen szívszorongva gondoltán 
Csepreghyre, aki akkor már beteg vol 
szegény es gyógyulni járt Olaszország 
ba. Feliem, hogy mi lesz, ha hazajön 
ha nem lesz velem megelégedve. . .  Rá

"a-n í 0 ti Örült’ W y  hazajöhetek 
s örült, hogy újra színházba járhat.. 
Mikor vege volt az előadásnak, odajöt 
hozzam es megszorította a kezemet:

— Bocsásson meg — mondta.
Megijedtem.

— Igen..  . bocsásson meg, hogy éne
kesnőnek ilyen nagy prózai szerepet ír
tam.

— Nagy? . . .  — csudálkoztam most 
már egészen megnyugodva és jóked
vűen. Ujjé . .  . Hát még . . .  ha felét 
ki nem húztuk volna . . . Tudja mit — 
ajánlottam azután teljes szakértelem
mel— abból, amit kihúztunk, írjon egy 
másik darabot.

— Még egy ilyen kis epizódot? Szí
vesen . . .  A Falu rosszát próbáltuk s a 
rendező utasítása szerint Szigetinek le 
kellett volna hasalnia, hogy a cimbal
mot rátehessék a hátára. Szigeti haragra 
gyulladt:

— De azt már nem aztán . . .  — jelen
tette ki ellentmondást nem tűrő hangon.
— Én nem alázom úgy le magamat. Nem 
túrom a földet . . .  — És visszaadta a 
szerepet. Hiába kapacitáltuk, nem vál
lalta.

— Hogy sikejrül-e igazán feltámasz
tani a népszínművet? H át. . . erre nehéz 
felelni, fiam . , .  Nehéz . . .  mert ma már 
nem lehet úgy játszani azokat a darabo
kat, mint ahogy régen játszottuk. Ma 
nincs paraszt. Nincs meg az a kicsat
tanó, igazi, őszinte, becsületes magyar 
paraszt, akire öröm volt nézni, akit öröm 
volt megfigyelni, akit öröm volt megját
szani. Nincs bokarujjrós szoknya és me- 
nyecskésen hátrakötött fej, meg slingelt 
zsebkendő a kötény kötője mellé tűzve. 
Meg rozmaring sincs, meg piros csizn-.s 
sincs ,, ,

Amikor ezeket mondja, fátyolos lesz 
a szeme és látja, amint a múlt ködéből 
kiemelkednek, megelevenednek az ő 
csudálatos, utánozhatatlan paraszt- 
alakjai, Azok az alakok, amelyeket ha 
egyszer megnézett valaki, megnézte még 
százszor és inkább koplalt s lemondott 
a vacsorájáról, csakhogy el ne mulasz- 
szon egyetlen egyet is , . ,

A régi jogászok. , ,  a régi orvosnöven
dékek , ,, de sokat beszélhetnének er
ről . ,,
, Pélünk, hogy a Nagyasszony nagyon 

visszaéli magát a múltba s hogy végér
vényesen megfeledkezik rólunk, azért 
inkább tovább kérdezzük:

S a dráma? Nem lett volna Mél
tóságodnak kedve drámát játszani?

— De igen . . .  sőt. . .  én igazándiból 
drámai színésznő akartam lenni, No . 
nem mondom, nem játszottam volna 
Stuart Máriákat, vagy más ilyen, nagyon 
nagy drámai erejű darabokat, de azt 
mindig mondtam, hogy a dráma volna 
az én igazi talajom , , . Igaz , , , hogy ezt 
azután senki sem hitte el nekem __ 
fejezi be mosolyogva. — De . . .— És a színészvacsora? Meséljen valamit Méltóságod a színészvacsoráról.
, ~  sokat tudok, fiam . . ,  Elmen
tem, örültem a megtiszteltetésnek és 
annak, hogy a kollégáim olyan őszinte, 
igaz örömmel vártak. De mert mostaná

ban olyan keveset járok színházba, na
gyon, nagyon sokan voltak ott a fiata
lok közül, akiket nem is ismerek. . .  Az 
ajtónál Odry fogadott és mingyárt leül
tünk vacsorázni, Mikor megvacsoráz
tunk, bejelentették, hogy Titkos, Ilona 
virágot akar adni nekem . . .  Ez nagyon 
jól esett és bizony . . .  ha nem szégyen
lettem volna magamat, hát bizony sírva- 
fakadok a meghatottságtól . , .  Megkö
szöntem a virágot, jó mutatást kíván
tam, azután . . . tizenegy órakor , .. haza
jöttem ., . Amikor betették mögöttem az 
ajtót, hallottam, hogy a cigány csárdást 
játszik. . .  Felkaptam a fejemet, mint a 
katonaló, mikor ágyudörgést hall,. 
Csárdás . . .  Istenem . ,. Hát az is van 
még? Hát nem veszett ki egészen? Nem 
halt meg, nem pusztult el ebben a jazz- 
banddal telített levegőben? Most már 
bántam, hogy eljöttem, mert azt még szí
vesen megnéztem volna, hogy hogyan

BLAHA LUJZA 
egyik legkedveltebb szerepében.

táncolja a mai fiatalság' a csárdást. Az 
ajtóból visszamenni azonban nem akar
tam már.

— A terveim? Ma hazamegyek. Hűvös 
van itt künn és este sohasem tudom, mit 
csináljak. Bennt mégis csak jobb. . .  A 
New-York előtt eltipegek délelőttönként, 
az az én Riviérám, s ha a délutáni pihe
nés után felébredek, olvasgatok vagy 
diskurálgatok. Érdekelnek a színházak 
is, s a velük kapcsolatos dolgok mind. 
Ide kicsit messze vannak. Nem sokat 
hallok róluk.

Egy óra van. Búcsúzunk. De mielőtt 
megindulnánk, elkísérjük a Nagyas
szonyt az étteremig.

— A viszontlátásra. . .  — int még titá
nunk, kedvesen mosolyogva, fehérhez 
tyüs kezével.

Itt köszönjük meg azt a sok kedves és 
szép dolgot, amit hallottunk tőle és itt 
kívánunk születésnapjára minden szépet 
és jó t .. . jó kedvet. . .  jó egészsége* és 
azt, hogy az ő régi, drága emlékű nép
színművei igazán és egészen feltámadja
nak. y t,
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Mezőkövesd a 
matyó metropolis

Irta: Tóth Kálmán. — (1)

Mezőkövesd történetéről a ku
tatók kevés adatot tudtak meg
örökíteni, mert a tatárduiLás után 
Mezőkövesd elpusztult s kivált
ságlevelei elvesztek. Helységneve 
a XIII. században „Kövesd" né
ven már ismeretes volt. Előbb a 
oserépvári királyi birtokhoz, ké
sőbb a XlV-iik században Mező- 
Kövesd néven már a diósgyőri ko- 
ronauradiailomihoz tartozott, mint 
a diósgyőri vár tartozéka. Kör
nyéke a történelem előtti korból 
talált leletekben bővelkedik. Vidé
két őserdők borítják, így hosszú 
ideig nem volt alkalmas a letele
pülők helyéül. Kondra Kabos bor
sodi régész gyűjteményeiben a 
Mező-Kövesd környékén talált 
ősállatok csontjait és a bronzkor 
emlékeit találjnk.

Mátyás király fénykora.
A történelem fénysugarai Mező

kövesdet Mátyás király dicsőséges 
uralkodása alatt aranyozták be.

Mint város 92 jobbágy telekből, 
36 zsellérházból és 16 pusztából 
állott. Kiváltságot a XV, század
ban nyert, azóta bírt városi jel
leggel is. A vásárt-piacot nyert 
szabadalma után, a már nem lé
tező Mohi várossal együtt kapta.

1514-ben a mezőkövesdiek II. 
Ulászlóval erősítették meg Mátyás 
királynak 1464-ben adott városi 
jogot és címert adományozó leve
lét. Mezőkövesd nem volt teljes 
joggal rendelkező szabad királyi 
város. Királyi jog alapján mező
városi rangra volt emelve s mint 
királyi mezőváros szerepe1*

Sok küzdelem volt a diósgyőri 
korona uradalom és Mezőkövesd 
mezőváros között. Erről tanús
kodnak a kvantuális summa-perek 
a kincstárnál. Ezúttal mozgalmak 
többször voltak az önállóság el
nyeréséért, de Mezőkövesd nem 
nyerte el teljesen a privilégiumát. 
Diósgyőr azonban szabad királyi 
városi jelleget viselt. ,

1472-ben Mátyás király Mező
kövesden, Szent László ünnepén 
kelt levelében Mezőkövesd adóját 
200 részes forintra szállítja le.

1596-ban a török megszállás ide
jén Mezőkövesd teljesen elpusz
tult s egy századon át lakos nél
kül maradt. Kiváltság levelei ek
kor veszendőbe kerültek.

Midőn Mátyás király a csehek 
ellen háborút viselt, Mezőkövesd 
katonaságot és élelmet adott a 
hadseregnek (20 ember, 40 szekér 
búza, 20 szekér zab, 20 font vaj 
és 10 köpü méz). Ennek fejében 
Mátyás király Mezőkövesdet vá

rosi rangra emelte; 1464-ben pedig 
Budán — Szűz Szent Margit ün
nepe előtt kelt kiadmány-levelé
ben — Mezőkövesdnek „tisztessé
ges pecsétet" adományozott. (A 
pajzs mezejében ötágú koronából 
férfikar emelkedik ki, mely három 
szál buzakalászt tart kezében. 
Jobbról tulipán, balról pedig ró
zsaág övezi a pajzsot).

Mezőkövesd város zászlója ere
detimen vörös-sárga színű selyem 
trikoloz. A jelenlegi ezenkívül 
nemzetiszínü szalaggal van körít
ve s a trikolor közepén Mezőkö
vesd buzakalászos, aranykoronás 
címere: rózsás és tulipános mályö. 
himzéssel.

Mátyás király tehát minden ke
gyével elhalmozta Mezőkövesd 
városát, ki ezért hálából majd 
minden fiát: Mátyásnak, Matyinak 
keresztellettc. (A mezőkövesdi 
plébános anyakönyve sok bejegy
zett: Matyi, Palkó, Ferkó, Zsuzsó 
és Kató matyó-nevekről ad bi
zonyságot).

A Dózsa-lázadásoktól — a 
felkelésekig.

A Dózsa-féle mozgalom idején 
Mezőkövesd nem csatlakozott a 
parasztlázadáshoz. II. Ulászll ezért 
Mezőkövesdi Pál diák városi tiszt
viselőt nemesi címer és ház ado
mányozásával tüntette ki.

Mezőkövesd jobbágysága a ki
váltságok idején is tiszta színma- 
gvar volt Aratás után •< várura
dalmon kívül az egyháznak is ti-

látképe.

zedet adott, bár teherviszonya 
aggasztó volt. Ezért történt akkor 
a dézsma elleni lázongás. A kirá
lyi kincstár kapu-adót is kirótt a 
honvédelemre. Az igazságot a ki
rálytól pallosjogot nyert földesúr 
szolgáltatta, A malom-biróságok 
is szerepeltek akkor.

A bronzkorszakban Mezőkövesd 
határában halottégetések voltak. 
Erre engednek következtetni az 
urnákban elszórt hamvak leletei a 
bogácsi hegyoldalban.

Közigazgatás, egyház, igaz
ságszolgáltatás.

A mezőkövesdi járás előbb Va- 
kához tartozott. Vaka volt a fő- 
szolgabiróság székhelye. A várme
gye székhelyén helytartótanács 
működött; efölött pedig a diós
győri Camarális Profectus rendel
kezett.

Később Mezőkövesd az ónodi 
járáshoz csatoltatott. 1596 után az 
ónodii járás is megszűnt,

Mezőkövesden a városbiró ren

delkezett a hites-tanáccsal. A vá
ros egykori alkalmazottai: a kocs- 
máros, egyházfi, harangozó, ke
rülő, vincellré és a ménes-pász
tor voltak,

A Perényi-Bebek korszakában 
Borsodban is protestáns eklézsiák 
keletkeztek. 1576-ban Mezőköves
den is protestáns eklézsia volt, 
mikor is Mezőkövesd — a refor
máció .idején —  kerületének déli 
részével a 6-ik protestáns egyházi
tizedet képezte. A jelenlegi me
zőkövesdi róm. kát. templom bel
seje és kórusa arra enged követ
keztetni, hogy hajdan tényleg pro
testáns templom volt. A gyerme
keket a prédikátor oktatta. Ké
sőbb oskolamestert kapott,

1796-ban az arany- és ércpénz
készlet eltűnt. Rémes forintokban 
sok volt a bankócédula. Nagy 
drágaság és szűkös viszony volt 
ekkor Mezőkövesden is.

Nemesi fölkelések és a sza
badságharc-

E  szabadságharc előtti fölke- 
lési időben (1514) polgárháború, 
1797-ben a borsodi generális gyű
lést hirdet a francia ellen. Mező
kövesd nemessége inzurgens kato
nákat ad a honvédelemnek. 1800- 
ban, 1804-ben és 1805-ben újabb 
fölkelések.

1849 február 28-án huszárjaink 
Mezőkövesden az osztrákok ellen 
vitézül harcoltak. Az orosz invá- 
ció és a kolera alatt pedig Mező
kövesden székelt az élelmezési fő
biztosság. Görgei az elővédet 
1849-ben Mezőkövesdről irányí
totta. Ekkor HaHrsangtól az áb
rányi kálvária vonalán több ütkö
zet volt.

E szabadságharc idejében báró 
Eötvös József Mezőkövesd követ- 
je volt, de 1849 május 9-én Szö
vetségét elhagyta és az országból 
is eltávozott.

1849 február 28-án, a kápolnai 
csata után, az egész magyar had
sereg itt gyülekezett össze s az 
osztrák sereg egy része csapatain
kat megtámadta. Kmety hadosz
tálya megfutamodott, de Guyon, 
Aulich, Pöltenberg és Szekulics 
közbeléptek és a támadó Deym 
osztrák vezért visszaverték.

( F o ly t  k ö v .)

Mezőkövesd
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A letiprott Magyarország
(1849—1867.)

Haynau.
Irta: Kornaí István.

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

használásával.)
Xlt

A zsidó nép a maga kis számánál 
fogva, mely önálló állami életet nem 
élhet, az ökörszemhez is hasonlít, amely 
a hatalmas lendületű sasnak szárnyai 
alá bújik, hogy annak segélyével juthas
son a magasba, ahol néha, amikor a sas 
már elfáradt, szárnyai alól kisuhan és 
friss erővel — még magasabbra lendül.

Az ökörszemtől nem vehetjük rossz 
néven, ha a sasnál gyengébb repülésü és 
kisebb madárnak szárnyait nem választ
ja erre a célra. Az okosság az érvénye
sülésnek könnyebb és gyorsabban cél
hoz vezető eszközeit keresi. Mert1 — 
érvényesülni akar.

Az írók közül a legnagyobb osztrák 
iró, Grillparzer is érezte ezt, amikor azt 
írta, hogy Ausztria németjeinek csak az 
a hibájuk, hogy nem válhattak protes
tánsokká, mert ha azok volnának, akkor 
Ausztria fél Európának ura lehetne . . . 
Hiszen Fessler, a lángeszű történetíró 
és a német szabadkőmíves-rendszerek 
egyik hatalmas reformátora, — aki ma- 
gyorországi születésüö de törzsökös né
met családból származott, — bár kato
likus pap ovit, a protestáns hitre tért át 
és Ausztriának háta fordíva, a protes
táns Németország szolgálatába állott, ő 
is hirdette bár szűk körben, hogy az ösz- 
szes németség vezére csak a felvilágo
sult protestáns Németország lehet.

A protestáns Németország már József 
császár korában fölényes befolyást gya
korolt Ausztriára.

József császár német szabadkőmívesei 
rendszere, felvilágosult abszolutizmusa 
már életében megbukott. A magyar nem
zet ellenállása és Poroszország diplomá
ciája buktatta meg.

Az 1788-ik évben, közvetlen a francia 
forradalom kitörése előtt egy esztendő
vel, már oly elkeseredés volt Magyar

országon, hogy a magyar nemzet egy 
része, különösen az erdélyi protestáns 
főnemesség József császár trónfosztásá
nak, sőt az egész Habsburg-dinasztia 
detronizálásának megvalósítását tervez
te. József császár ellen éppen saját 
fegyvere sült visszafelé. A magyaror
szági egyes szabadkőmíves páholyban 
ugyanis, melyek nagyrészt németek ve
zetése alatt állott, előkelőbb magyar fő. 
urak is helyet foglaltak, hogy ezeknek 
útján az úgynevezett fel világosodott tö
rekvéseket könnyebben megvalósítsák.

A berlini Johannita nagy páholyhoz 
tartozó és 1781-ben alapított bécsi 
,,Wahrheit“ páholynak a többi között 
ezek az előkelő férfiak voltak tagjai: 
Neiperg, akinek fia a Napóleont szám
űzetésében magára hagyó Mária Lujzát 
vette nőül, Urban, akinek fia 48-ban Er
délyben ezredes volt és egyik legfőbb 
ellenségünk, br. Heinz, Born Ignác zsidó 
bankár, gr. Pálffy Ferenc Ernlay tábor
nok, más páholyokban pedig (,,Ein- 
tracht", ,,zu drei Adler’’, ; jPalmban::) 
Batthyány L., Bolza, Pachberg, Rosti, 
Montecocculi, Matolay, Madocsányi, br. 
Heinz, gr. Pálffy Rudolf. A magyaror
szági (temesvári, brassói, nagyszebeni, 
pozsonyi, soproni, miskolci stb.) páho
lyokban pedig a Teleki, Bánffy, Török, 
Vay családok tagjai is együtt szerepel
tek az erdélyi szász nép vezetőivel . . .

Amikor azonban nyilvánvalóvá vált, 
hogy József császár a felvilágosodás 
ürügye és eszköze alatt tulajdonképpen 
a magyar nemzet vezetőinek, majd 
ezeknek útján az egész nemzetnek tel
jes elgermanizálását akarja keresztül 
vinni, a magyarországi páholyokban mű
ködő kevés színmagyar elem ezzel a 
gonosz törekvéssel ellenszegült, külön 
páholyokat szervezett, melyeknek veze
tését kivonta a bécsi központ hatalma 
alól.

E magyar páholyokhoz később a ber
lini nagypáholy a protestáns kapcsola
tot révén odaférkőzött. Bécs hatalmának 
túlságos megnövekedése nemcsak a ma
gyaroknak volt az érdeke, hanem — 
Berliné is . , .

A berlini udvar éppen egyes erdélyi 
szabadkőmíves páholyok útján értesült

az Ausztriától való elszakadási törek
vésekről, abban az időben, amikor Jó
zsef császár Törökországgal háborúba 
keveredett.. .

Hertzberg porosz miniszter, aki nagy 
tudású szabadkőmíves is volt, alaposan 
informálta a porosz királyt, a titkos ma
gyar mozgalmakról és Poroszország in
téző körei el is határozták, hogy pártfo
gásukba veszik az elszakadási törekvé
seket már csak azért is, hogyha esetleg 
sikerre vezetnek, ne más nemzetbeli le
gyen Magyarország uralkodója, hanem 
akkor is német, még pedig Hohenzol- 
lern. A magyar nemzetnek egyrésze a 
kapcsolatof tel is vette a porosz udvar
ral és a Hohenzollern dinasztia valame
lyik tagját hajlandó is lett volna ma
gyar királlyá választani, József császár 
e mozgalmakról értesült ugyan, de azt 
nem tudta meg, hogy személy szerint 
kik vannak beavatva. A porosz udvar, 
amikor tudomást vett arról, hogy József 
császár értesült a nagyszabású törekvé
sekről. változtatott a taktikáján és Ká
roly Ágost weimari herceget, Goethcj 
személyes barátját tolta előtérbe. A 

magyar törekvések képviseletében né
hány magyar úr ki is ment Berlinbe és 
Weimarba, ahol a bizalmas tárgyalások 
rendén meg is állapodtak a követendő 
eljárásban. Eszerint 1790. elején II. Fri
gyes Vilmos porosz király hadat üzent 
volna II. Józsefnek, bevonult volna az 
osztrák birodalom területére, Magyaror
szágba is, és itt a magyar fölkelők fegv- 
veresen csatlakoztak volna hozzá jók. 
Mint ahogy ez később, hetvenhetedé 
évre meg is történt, amikor a könig- 
graetzi csatavesztés után a porosz dip 
lomácia támogatta Klapka-légió másfél 
ezer emberrel be is vonult északnyu
gati Magyarországba nem azért ugyan, 
hogy a Habsburgok helyett Hohenzoi- 
lern-fejedelmet válasszanak, hanepa 
csak abból a célból, hogy az olasz front
ról Bécsbe felsietett Albrecht főherceg
nek elvegyék a kedvét a háború folyta
tásától, aki már Pozsony mellett szem
lét is tartott a megvert osztrák hadse
reg fölött, hogy újból hadbavezesse.

(Folytat juk.)
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Újra konferenciáinak, —
A világnak kuruzslói 
kies helyen  — zöld asztalnál — össze

súgnak —
Vége-hossza sincs a tenger 
egyezségnek, szőcséplésnek, 
tárgyalásnak, ankétnak és kongresszus

nak . . .
Tanakodnak, m esterkednek, 
üzérkednek, fenekednek, 
okoskodnak éjet-napot egybevetve — 
Bűvös konyhán gyógyfüveket 
varázsnedvet kotyvasztanak, 
kacsintgatnak hol Nyugatra, hol Keletre.

Hirdetik, hogy minden sebre 
gyógyírt adnak  — s elmulasztják 
a halódó, beteg népek száz fekélyét, — 
S mint a régi alchimisták 
meglelik a  „bölcsek kövét“ — 
a világnak nagy kincsét: az Örök Békét.

Locarno
Irta: Vályí Nagy Géza,

S míg a ravasz, tudós bábák
kis magzatuk élesztgetik,
emlőt szívni tanitgatják babusgatva —
Azalatt az álpróféták
országából áthallik a
harcizörej, kardcsörtetés vészes hangja.

Megnépesül a kaszárnya — 
vezényszavak süvöltenek — 
lázas módon toboroznak, ujoncoznak. 
Riadót fúj a trombitás —
Próba csatán por verődik 
útjain a masírozó hadsoroknak.

Köszörülik a kardokat, — 
készülődnek — felszerelve, 
fegyverkezve — állig vasba, vértbe áll~

nak —
Készítik a lövegeket, 
büzbombákat, lángszórókat, 
kartácsokat s egyébb halálmasinákat.

Gyilkos, mérges gázt kevernek, —
célba lőnek — a népeknek
sohsem volt ily veszekedett, harci kedve
„Locarnói békehangt>-nak
puskagolyó sivitása,
ágyútorok dörgése a k iséretje . ..

Szuronyerdő csillan-villan —
Megnehezül járása a
vihart jelző, fenyegető, zord időknek  —
G épm adarak zúgnak-búgnak
Szárazföldön , levegőben,
tengeren és víz alatt is készülődnek.

H adihajót építenek, —
— Üdvrivalgás közepette  — 
a kongresszus feledhetlen  örömére,
S ágyúdörgés, diszszónoklat, 
tisztelgés közt — száll vizekre 
az új „Dreagnought“ m elynek neve: 

ö rö k  B éke  . . .

Édes magyar hazám! visszakerül hozzád, 
Idegenbül megtér tékozló fiad;
Csak szavad zendüljön, csak láthassa orcád, 
Szemed villámátul már meg nem riad.
Állt nagyobb viharral szemközt összeroncsolt 
Álmok csónakában sorsa tengerén:
Olt is téged látott, akkor is rád gondolt, 
Lelkének az éjben te voltál a fény.

Elvitte magával hegyeid, rónáid;
Délibábod, erdőd volt az ereje;
Bársonyon altatták furulyás nótáid,
Míg útszéli kőre lankadt a feje.
Ha kegyetlen küzdés szélvésze leverte,
Már a kudarc csaknem megülte torát:
Hogy szégyent ne hozzon a te szent nevedre, 
Győzelemig harcát folytatta tovább.

Nagy cél lobogóját lengette kezében;
Hogy összeterelje a vándorokat,
Fú jt tárogatóján zord idegen szélben 
Hűségre toborzó szilaj dalokat.
S hogy a szétszórt nyájbul talpra nem állt senki, 
Látván, hogy a hívó dalt hiába zengi, 
Csüggedten is érted sajgott a szíve.

A TÉKOZLÓ F I Ú
Már nem tud a lelke oly lázasan égni,
Elmúlt a csapongás bimbós tavasza;
De a tékozlónak hűsége a régi,
Szeplőtlen egészben jut véle haza.
Rendben a rovása. Ha tapadt is rája 
Némi fanyar új szín túl a nagy vizen,
Le is csiszolódott pár foltja hibája;
Nincs1 mit dicsekedni, de röstelni sem!

Te csak vele voltál, bármerre bolyongott:
Míg nézte a zúgó Niagarát,
Csendes honi völgynek halk csermelye zsongott 
Bölcsődal ütemre emlékein át.
Felhőkbe oromló acélpalotárul 
Szalmatetőt látott, kis házbogarat 
És ott, hol a város hajnali kéjt árul,
Azt látta: a dűlőn a nép hogy' arat.

Porold ki, ha megjön, hajrá! ahol éred;
Csak félre ne fordulj, csak meg ne tagadd! 
Hisz' bármily esendő: tisztán a te véred; 
Fajtád, ki soh'sem hajt igába nyakat.
Vándor eső verte időtlen időkön,
Ha nem is volt éppen fehér liliom:
Mint üstököskéve sötét égmezőkön,
Kifénylett belőle a nemzeti nyom.

Feledd a hibáit! add meg, amit áhít: 
Faluvégi fészek . . . árnyékos zugoly! 
Hallotta elégszer orkán orgonáit,
Most vágya harangszó fohászába foly.
Hogy alkonyi béke harmatos homálya 
Ringassa a lelkét boldog álmokon;
Szelíd nyugalommal olvadjon a pálya 
Oly méla magányba, mely véle rokon!

Ha jó szívek ajtót nem tárnak eléje, 
Szeretet, barátság nem várja sehol,
Rászakad szemére vakság örök éje,
Kihull a határon kezébül a toll;
Ki meg nem érhette, hogy a diadal mi;
Ki sikert nem látott soha semmiben:
A hazátlan vándor hazatér meghalni;
Tán az anyaföldben végre megpihen.

Rudnyánszky Gyula.



Gyulafehérvár
Irta: Olysóí Gabányi János.

Nem hiába fekszik Gyulafehérvár 
Erdély szívében, valóban a legnagyobb 
történelmi események központja és szín
helye volt. Vára a Maros síkságából 
kissé kiemelkedő hegyen fekszik és on
nan tekint keleti irányban a városra, 
nyugat felé pedig az Erdélyi Érchegy
ség erdős vonulataira. A vár és a város 
ősrégi temploma az erdélyi történelem 
két leghitelesebb szemtanúi, akik ha 
megszólnának, a hagyományok ködébe 
vesző múlttól kezdve egészen addig a 
gyászos jelenetig, midőn a megfizetett 
csőcselék az 1914—18. évi világháború 
után a Romániával való egyesülést ki
mondotta, hitelesen tájékoztatnának 
minket mindarról, ami Erdélyben, ebben 
a szívünkhöz nőtt bájos országban tör
tént. Már Szent István első magyar ki
rályunk ide telepítette az erdélyi püs
pökséget, melynek hatalmas palotájá

ban nemcsak a püspökök, hanem a vaj
dák és a fejedelmek is sokszor tartóz
kodtak. A gyulafehérvári várban mon
dott le 1551-ben Izabella királyné és 
nyolc évvel később itt is halt meg har
mincnyolcéves korában. Ugyancsak itt 
hunyt el 1571-ben János Zsigmond fe
jedelem. Itt választották meg Báthori 
Istvánt, a későbbi lengyel királyt,

ugyancsak ebben az évben fejedelem
mé. Székely Mózes 1603-ban tizennyolc
napi ostrom után elfoglalta a várat Bás- 
tától. Bethlen Gábor, aki Erdély arany
korában az ország fejedelme volt, Gyu
lafehérváron református főiskolát, nyil
vános könyvtárat, könyvnyomdát alapít 
és oláh nyelven kinyomatja a bibliát. 
Ez igazolja legjobban, hogy a minden 
kultúra nélküli oláhoknak még a Szent
írást is a magyarok adták oláh nyelven 
a kezükbe.

De ki tudná mindazt elmondani, 
ami Gyulafehérváron történt! Eleget be
szélnek arról levéltáraink, könyveink, 
emlékeink és azok a néma sírkövek, 

amelyek sokasága ott van a gyulafehér
vári püspöki templomban, mely olyan 
régi, mint a magyar királyság. Hunyadi 
János és öccse, Izabella királyné, J á 
nos Zsigmond, Bethlen Gábor, Lépes 
György, Várdai Ferenc, Martinuzzi 
György, az álnokul lefejezett Hunyadi 
László, Báthori Kristóf, Báthori Endre, 
Bocskai István, Rákóczi Zsigmond, 

Bethlen István és nagyjaink közül még 
igen sokan mind itt nyugosznak, illetve 
emléküket gyönyörűen faragott kövek 
őrzik örökké . . .

Magyar volt Gyulafehérvár, amióta 
őseink bejöttek ebbe a hazába. Magyar 
szó hangzott a várban és a templom 
szószékén. Tudósai magyarnyelvű ira

tokban kutattak, a tanintézetekben ma
gyar előadásra figyeltek ifjaink és ma
gyar fejedelmek ültek Erdély trónján. 
És mégis . . .  Ma már a neve sem ma
gyar ennek a városnak, mert hivatalo
san Álba Júliának hívják. De nem a 
klasszikus rómaiak örökéletü nyelve, 
hanem a hitszegő ármány jut eszünkbe, 
ha ezt a két szót kimondjuk, mert hit
szegő ármány rabolta el tőlünk Erdélyt 
s annak legősibb várát és városát Gyu
lafehérvárt. Valóban magunkévá kelle
ne tenni Erdély új urainak jellemző 
közmondását, hogy: „ciné mintye! — 
tartsd eszedben" . . .

Szent István korában heves küzdel- 
pnek színhelye volt Gyulafehérvár. — 
Midőn szent királyunk hittérítői odaér
keztek és az igét már eredménnyel hir
dették, a pogányok megtámadták a ke
resztényeket. Ezek papjaik mögé zárt 
sorokba gyülekeztek és Istenhez folya
modtak sgítségért. A monda szerint az 
úr meghallgatta a hívők kérését, mert 
abban a pillanatban, midőn a hatalmas 
pogány tömeg épen megtámadni készült 
az ájtatos keresztény híveket, a föld 
ott, ahol a pogányok állottak, irtóztató 
dörejjel mélyen lesülyedt és örökre 

maga alá temette a hitetleneket. így 
származott a magasabb részen a kiemel
kedő várhegy és az alatta mélyen fek
vő terület, ahol a város épült. . .

Hadúr kardja
Tudjátok-é, merre van a 
Hadistenek görbe kardja? 
Attila volt, aki hajdan 
Kézbe kapta, villogtatta.

Vágott véle erre-arra, 
Valamennyi égtáj felé,
És amerre megzúgatta: 
Megcemegett a föld belé,

Hazám földjén, legelőjén 
Pásztorember vette észre.
A kard-hegytöl egyik kedves 
Ünöjének lába vérze.

Láng csapott ki ott a földből, 
A kard-hegy nőtt kélannyira. 
Hozzá ne nyúlj avatatlan, 
Belédüt az istennyila.

Láng csapolt ki ott a földből. 
De volt, aki kirántotta,
Aztán vitték nyíl-egyenest 
A királyi hűn sátorba.

Hős Attila felkötötte,
S leigázta a világot.
Olyan igaz nagy hatalmat 
Ez a világ még nem látott.

El van ásva e kard újra.
— Határőrök, hűn vitézek,
Ha az a kard előkerül 
Erdély újra a tiétek!

A réteken, a mezőkön 
Pásztorember búsan dalol. 
Várja, lesi, hogy az a láng 
Miitor csap ki a föld alól.

Várja, lesi, lesz az a kard 
Nem kétannyi, de toronnyi,
S amikor majd hozzáértek 
Még meg is fog sokasodni.

A viharos Retyezátnál,
A Hargita hegy tövében 
Szántóvető, pásztorember, 
Csaba népe, légy csak ébren!

Attilának ivadéki,
Kutassátok, keressétek!
Sántít, vérzik a csordátok 
Vérnyomosak már a rétek.

Pásztcrember, székely, magyar 
Ott valahol megtalálja.
Hisz a magas égre csapó 
Láng a Kőrös, Maros tája.

Hunyadinak, Kinizsinek 
Já rt kezében már az a kard,
S nagy nemzetek koszorúja 
Illeti a vívó magyart.

Magyar ember, székely ember 
Nem karddal jön a világra?
Ha majd egyszer üt az óra 
Tudom Isten, hogy kirántja!

Húzzátok ki s hozzátok el!
És adjátok újra kézbe 
Attilának sátorába,
Attilának örökébe.

Nem a világ félelme lesz,
De a nemzet s népek atyja,
Aki azt a régi kardot 
Meghordozza, megforgatja!

P etri Mór.

Leszámolás
Szép lassan elmúlt annyi évem 
Öröme, buja eltűnt régen. 
Csupán az emlék — az maradi, 
Minden lejár az ég alatt.

De bár az évek elhaladnak,
Csak egyet tarthass meg magadnak  ̂
Ezt sokan számba sem veszik,
De hogyha megvan, jól esik.

S mi ez az egy, mi úgy megnyugtat? 
Mi az utolsó rendbe juttat? 
Ahonnan minden jó ered:
A tiszta lelkiismeret.

Ha nagy eszméknek híven éltél, 
Haszonért elvet nem cseréltél,
S göröngyös úton járna bár, 
Kísérőd volt az ideál.

S erőd ha végül alkonyattal 
Leszámol tiszta öntudattal:
Az élet elhuny boldogan —
Hisz csak ez egy jutalma van!

Cs. G.
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Második

Bodnár Zsígmond és szellemi haladásunk törvénye 
„Oh, a világ története 
Szomorú egy tanulmány!
Mint buborék tűnik fel ott 
Nép nép után kimúlván;
J a j  annak, mely már tündökölt'
Annak közéig halála,
Elsimul a víz tükre és 
Uj hab tolul reája‘l.

( Arany.)
Bodnár Zsigmond hosszú időn át a magyar irodalom- 

történet magántanára volt a budapesti egyetemen. Elő
adásai egy eredeti utakon járó gondolkodónak szellemi 
erőfeszítéseit tárják fel, messze meghaladva a filológus
nak fáradhatatlan anyagbuvárlatát, vagy szellemes fők 
megszokott, rendszertelenül dogmatikus és relativista éi- 
tékeléseit, meg azokat a felfogásokat, melyek a különböző 
korok költői alkotásait politikai, gazdasági vagy termé
szethatásokból próbálgatták sikertelenül levezetni.

Közben ontotta magából könyveit s füzeteit. Megindí
totta ,,Az Eszme" című folyóiratot, melyet három számon 
keresztül csaknem kivétel nélkül ő maga írt tele és 1892- 
től 1908-ban bekövetkezett halálaiig a nagy gondolat hor
dozójának mély meggyőződésével hirdette, hogy ö fö lfe
dezte szellemi haladásunk törvényét, mely a múlt megfe
lelő ismeretének fényével jövőnkre is viágosságot áraszt.

Berlinben pedig 1898-ban megjelelt ,,Mikrokosmos 
című nagy müve, mely a külföld előtt is hozzáférhetővé 
tette gondolatait. Ugyancsak 1898-ban a Zeitschrift für 
Philosophie und philosophische Kritik ismertette az ,,Er
kölcsi Világ" és ,,Az Erkölcsi Törvény Alkalmazása" címil 
könyveit, a „Szellemi Haladásunk Törvénye" pedig német 
nyelven is megjelent (a magyarral egyidejűleg) 1892-ben.

Sűrűn tartott felolvasásokat, könyveit maga adta ki 
és ingyen osztogatta. Lázas munkássága azonban alig ta
lált méltánylásra, amit ő annak tulajdonított, hogy kora 
érzéketlen az összefoglaló gondolkodás iránt s annyira 
elhagyatottnak érezte magát, hogy egyik munkáját a 

»nagy, mindenható és felséges Istennek“ ajánlotta.
Röviden bemutatjuk ezt az elméletet, hogy majd úira 

láthassuk azt lényegében, sokszor a szószerinti kifejezem 
azonosságával Spenglernél felbukkanni.

Az emberiség a legszélsőbb idealizmusból kiindulva u 
legszélsőbb realizmus felé halad évezredeken keresztül. 
Idealizmus és realizmus egymással merő ellentéthen álló 
eszmeirányok, melyek az idők folyamán szabályszerűen 
váltakoznak, miáltal a haladás útja nem egyenes, hanem 
hullámos vonalú pályát ad. Az ismételten visszatérő idea
lizmus fokozatosan gyengébb, míg a realizmus egyre 
gyarapodik, úgyhogy ez végül teljes szétmállásra, az em
beri nem pusztulására vezet.

Az idealista ugyanis egységben látja a szép, jó és igaz

közlemény.

eszméjét s ennek megfelelően világnézete mélyen vallásos, 
el van lelve az Isten nagyságával. A tekintély tisztelete &z 
egyházban, államban és családban, összefoglaló gondol
kodás a filozófiában, szigorú morál, ünnepélyes, patheti- 
kus költészet, a hagyományok tisztelete, nemzeti egység 
és nagyság, lángoló hazaszeretet, agrárius irány a politi
kában, a falu megbecsülése és antiszemitizmus jellem
zik őt.

A három eszme fokozatos lazulása, szétválása a rea 
lizmus irányába tereli az embert s a vallásban a kenettel • 
jes pietizmuson, lágy miszticizmuson át végül a materia
lista ístentagadásig, az összefoglaló filozófiai gondolko
dásból a szaktudósnak, a sziiklátkörű specialistának apró
lékos részletmunkájáig, az igazság megismerésének lehető
ségében való kételkedésig jut el.

A szigorú morált lassanként felváltja a léha érzéki
ség, művészetben az eszmeinek kifejezésére törekvő irányt 
a naturalizmus. A politikában pedig az abszolutizmus he
lyébe a szabadságért, egyenlőségért való lelkesedés s en
nek irányában a demokrácia és a szocializmus lép. A rea
lista gazdasági életben merkantilista, a szabad ipar és ke
reskedelem híve, gazdagságra törekszik, technikai találmá

nyokkal fokozza az anyagi jólétet és kényelmet.
Emellett egyre fokozódik az idegesség, a gyönge em

ber nem képes elviselni a szenvedéseket, a nyomor enyhí
tésére mindenféle jótékonysági intézmények keletkeznek; 
de egyszersmind gyakori panamák, sikkasztások, zsej>e- 
lések vannak napirenden. A társadalom önző egyedekre 
bomlik szét, melyek mindenféle érdekszövetségekbe, egye
sületekbe lépnek.

A társadalom teljes szétmállását az újra jelentkező  
idealizmus akadályozza meg s a szellemi-erkölcsi átala
kulást véres háborúk és forradalmak jelzik, súlyos gaz- 
dasági válságok, a vallásos érzés fokozatos erősödése, a 
művészetben az érzéki szép formák összetörése, a „lart 
pour lart ellenében az eszmeinek kifejezésére való tö/ 
rekvés.

Népfajok sorsa.
Az idealizmusnak és realizmusnak ez a szabályos vál

takozása s ennek megfelelően mindenkori érzésünk, gon
dolkozásunk és cselekvésünk az eszmeerőtől, egy kivülről 
jövő erőtől és adott szervezetünktől függ, melyre az eszme 
hatást gyakorol s amely összhangban állhat vele, de lehet 
diszharmóniában is.

Ettől a viszonytól függ egyesek és népek sorsa. Ideáli- 
sabb népfajok, nem lévén képesek a haladás bizonyos 
pontján megkívánt fokú realizmust elérni, ahhoz alka^az- 
kodini, vagy teljesen elpusztulnak, vagy szétszórva a nagy 
világban, bomlott életet élnek, mint a cigányok és a zsidók; 
vagy legalább a haladás fáklyáját kiejtették kezökből, a 
vezető szerepet pedig életrevaló, józanabb, egyszóval reá
lisabb népek ragadják magukhoz.
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Noha tiszta fajok ma már nem igen: vannak, a magyar 
és török fajban több az idealizmus, mint a latin fajok
ban, ezeknél jóval reálisabbak a germán népék; de leg
reálisabb némely szláv faj, különösen az orosz és így ezé 
a jövö.

Minthogy a fajok jelleme változatlan, minden egyeis 
faj akkor játszik nagyobb politikai és kultúrális szerepet, 
mikor az uralkodó eszme megfelel jellemének. Mert fa
junkkal adatik nekünk a szép, jó és igaz eszméiről való 
felfogásunk. Egyiptom, Phoenicia, Assvria, Babylonia, Ju- 
dea, Graecia, Róma nagysága lehanyatlott s letűnt az 
enyészetbe, mikor reálisabb lett a gondolkodás.

A zsidó fajnak például ezer évvel Krisztus születése 
előtt volt eléggé harmonikus az élete. Ma csak mint élősdi 
boldogulhat. Mihelyt egy önálló Zsidóországban mint nem
zetnek kellene élnie, éppen oly tehetetlenség, nyomor ál
dozata lenne, mint ahogy Oroszoszág, Galícia, északkeleti 
Magyarország egyes vidékein, ahol összezsúfolva, egy
másra utalva élnek.

Mi sem mutatja jobban az ideálisabb fajok tehetetlen
ségét korunkban India népeinél. Noha többen vanak két
százmilliónál, nem képesek megmozdulni és lerázni a raj
tuk élősködő és gyűlölt idegent: az angolt, aki alig volna 
képes tisztes haderőt kiállítani velük szemben. Nem képe
sek magukon segíteni, mert érzésük, gondolkodásuk évezre
dek előtti felfogás szülöttei, vallási, erkölcsi intézmé
nyeik, társadalmi és családi törvényeik mind hallatlanul 
messze esnek a mai realizmus követeléseitől.

Úgy látja Bodnár, hogy rövid időre megint a francia 
lesz a csodálat tárgya. Mindamellett nem jósolhat tartós 
jövőt neki. Az ideálisabb fajok sorsa a gyöngülés, hanyat
lás és pusztulás.

Az igazi tudománynak egyik jellemvonása, hogy többé- 
kevésbé meg lehet vele mondani a jövőt. A csillagászat év
ezredekre jövendöl, a természettan segélyével is tudunk 
egyet-mást előre megmondani. De ha a természeti törvé
nyekkel akarnók megfejteni az emberiség történetét, ke
vésre, vagy semmire se mennénk, mert teljes lehetetlenség 
belőlük kimagyarázmi az emberiség érzésének, gondolkodá
sának fokozatos módosulását. Az emberiség közeli jövőjé
ről az erkölcsi törvény ismerete tájékoztat bennünket.

Most — írja Bodnár 1910-ben — az idealizmus felé  
haladunk s egy óriási és szörnyű küzdelem előtt állunk, 
melyből rémséges forradalom támadhat. Mert két irtózatos 
erő áll egymással szemben: a haldokló realizmus és az éb

redő idealizmus. S a zsidók segítettek felvirágoztatni azt a 
pesszimista, érzéki, ferde világot, mely mint nihilista, sza
badkőműves, szocialista, egy új véres forradalom szülőoka 
lehet.

Az oláhok ellenállhatatlanul fognak előre törtetni s 
nem lesz, aki egy pillanatra is gátat vessen térfoglalásuk
nak. Mi magyarok a jövő hullám idealizmusa alatt majd 
csak a lengyelek módjára fogunk visszaemlékezni Nagy- 
magyarországra. „Rémeket látok a sötétben, fogják mon
dani, de ém azt tartom, hogy jól és helyesen látok."

Persze a tudomány szava hatástalanul hangzott el s 
Bodnár kénytelen volt belátni, hogy bármily világos és egy
szerű is az ő törvénye, mégis nehezen fogja meggyőzni em
bertársait igazságáról. Mert „annyira rabjai vagyunk az 
uralkodó eszméknek, annyira lelkesednünk kell az előttünk 
lebegő eszményért, hogy igen kevesen tudnak kivetkőzni 
önmagukból és teljesen objektivek lenni."

Pedig ennek az elm életnek keretében Bodnár többezer 
esztendő történetét tárja fel s oly részletekig menő jellem
zését adja a különböző népfajok sorsának, az idalizmus és 
realizmus irányainak vallásban, művészetben, erkölcsi, jogi, 
politikai, társadalmi, gazdasági életben, állításainak meg
világítására oly tömérdek példát halmoz fel könyveiben, 
hogy nincs szellemi életünknek olyan rejtett zúga, melybe 
egy sugarat bele nem villantott volna.

S nemcsak a múltat tárta fel s a jelenben igazított el, 
hanem a jövö fátyolát is föllebbentette. Azzal, hogy az er
kölcsi törvény parancsa szerint szükségszerűen az idealiz
mus felé haladunk, lehetővé vált neki, hogy szigorú elm é
leti következtetéssel előre megmondja a világháború el
jövetelét, a forradalmakat, a nagy gazdasági válságot, az 
orosz kommunizmus térhódítását, az antiszemita áramlat 
felújulását és numerus clausus behozatalát, az oláh terjesz
kedést s hazánk feldarabolását, az agrárius irány felül kér e- 
kedését, a földbirtokrendezés bekövetkezését, a börze meg- 
rendszabályozását. . . Leírta az egész utat, melyet azóta 
megtettünk.

Meg volt róla győződve és számtalanszor kifejtette, 
hogy az ő elmélete megmutatja, minő eszményeink lehet
nek, miért szoktunk rajongami a haladás egy-egy hullámá
ban. Mert ő fölfedezte az emberiség életében a szabály- 
szerűséget, melyet így távolról sem látott meg senki.

Az ébredő idealizmus harsonjánáak tekintette magát, 
aki az isteni eszmét vallja az erkölcsi világ egységes és 
örök, mindenható és kérlelhetetlen mozgatójának.

Mivé lesz
Mivé lesz ez a késő napmeleg,
Mely most így át meg áthat engemet, 
S mely idén utolsó melegnek tetszik? 
Rőzsetüzzé lesz lelkem ugarán,
Mely mellett csillagtalan éjszakán!,
Nagy téli éjszakán
Álmok didergő tábora melegszik?

Mivé lesz ez a levélsuttogás,
Ez a haldoklók beszélgetése?
Támad belőle új melódia:
Ájtatos szívem nyárfareszketése? 
Karácsonyesti prédikáció,
Ha már lehullt a hó?

Mivé lesznek e lobogó színek?
Marad egy tisztás szívem közepén: 
Kietlen télben szép őszi sziget?

És napsütésből, nyárfareszketésből, 
Színek pazarló játékaiból 
Szövődik-e énbennem az a béke,
Mely mint egy láthatatlan sugárkéve 
Testvéreim szívére ráhajol?

Reményík Sándor.

Köztisztviselő bánata.
Magyar köztisztviselő : (telsóhajt) — 

Mit? Még nekem mondják, hogy lépjek 
be a fogyasztási szövetkezetbe? Amint 
látom: anélkül is eiég szépen lefogy- 
tam. . ,

Októberi séta
Ez itt a hervadás tündér-világa. 
Akartál látni szép halált velem?
A Bükkös-erdő bús elégiája 
szép mint a halál és a szerelem.

Fától fához remegve száll a sóhaj, 
Közöttük láthatatlan kéz kaszál.
Az ágakról a fölrebbent rigóraj, 
tengődni még a holt irtásba száll.

Lombját a galy, nézd, mily kímélve ejí 
holnap szél indul, döntő támadás, 
holnaputánra minden elfelejti, 
milyen volt itt a végső lázadás.

Mint gyertya-csonkok, roppant ravata;
nál

tönkök merednek dúltan szerteszét 
s a nyár, ez a kilobbant forradalmár, 
vérpadra hajtja szőke szép fejét.

Aprily Lajos.
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A KOMÁROMI RAB
Irta: Szegedy László.

Párbaj
a hajó fedélzetén

A Kárpátia parancsnoka két év
vel ezelőtt indult el első indiai 
útjára. Amikor visszafelé jöttek: 
egy csodálatos szépségű olasz le
ánnyal ismerkedett meg, aki Indiá
ból hazájába tért vissza.

Mit csinált a leány Indiában? 
Hogyan került oda és miért tért 
vissza most? Sejtelme sem volt 
róla senkinek,

A kapitány nem is kutatta.
A leány szép volt, elragadó 

volt, imádásra méltó volt. Ajka 
illatot lehelt, szeme kábulatot su
gárzott, fehér homlokán méltóság 
honolt, haja a nyári éjfél selyem- 
sátora és feszülő keble szűzies le
ányálmok titokzatos ígérete volt.

A leány elsőosztályon, luxuska
binban utazott. így mindennap a 
kapitánnyal együtt étkezett, mint 
általában az elsőosztályu utasok. 
Étkezés közben a kapitány mellett 
ült. Ezt nem volt nehéz kitalálni. 
Ezt a kapitány feltűnés nélkül 
ügyesen elintézte.

Az utasok névjegyzékében így 
szerepelt:

Giovannina Castello di Catania. 
— Catania. — Vagyis: cataniai 
Castello Giovannina. — Catania.

Tehát vezetéknevében a na
rancserdejéről híres Catania nevet 
viselte, mely egyike volt a legrit
kább olasz neveknek.

Giovannina, vagy amint általá
ban rövidítve mondták: Giannina
poggyásza szintén fejedelmi volt. 
Pompás keleti ládák, különös,
szinte bizarszövésü keleti szőnye
gek, drága tigrisbőr takarók és 
finom faragású sok-sok elefánt- 
csont szobrocska és más minden
féle csecsebecse.

Kísérője egy nagyon elázatos
és nagyon bánatos szép hindu- 
leány volt. És egy hajbókoló fiatal 
csimpánz, akit mindaketten nagyon 
kedveltek.

Az első ebéd után történt. A 
parancsnok a korlátnak támasz
kodott és merengve nézett a pá

rás távolba. Arcára láthatatlan 
árnyékok rajzolódtak. Szemében 
megsejtett távoli világok és látha
tatlan életsorsok tükröződtek.

A másodkapitány nevetve verte 
fel őt álmodozásából:

— Maladetto! Egy csatahajót 
egy rongyos ladik ellen, signore 
Commandante, hogy az indiai 
olasz boszorkányyra gondolt . . .

A kapitány felriadt és harago
san vonta össze szemöldökét:

— Paraszt vagy Pitro . . .  ' pa
raszt! Sejtelmed sincs arról mi az, 
mikor a lélek saját magával és 
Istennel társalog . . .

— Talán Istennőt akartál mon
dani signore Commandante — fe
lelt nevetve a másodkapitány — 
és földhöz csapta a sapkáját, 
mert ez volt a szokása, mikor kü
lönösen jókedve volt.

A kapitánynak nem volt kedve 
tréfálni'. Kesernyésen, vontatot
tan válaszolt:

— Mond csak Pietro: te soha
sem szeretsz egyedül lenni? Ha én 
neked volnék: én még saját ma
gamtól is megszabadítanám ma
gam . . .

— Mondok valamit — szólt 
Pietro tovább is nevetve és tré
fálkozva — kérjük el a hindu 
paptól a bölcsek kövét és lessük 
el ennek a gyönyörű boszorkány
nak a titkait . . .

— Butái — szólt megvetően, 
meggyőződéssel a kapitány —, 
ahelyett, hogy a szépnek e csodá
latos formaöltése előtt térdet haj
tanál: piszkos titkokat szimatolsz

Szégyeld magad!
Pietro Bostione elvörösödött. 

Ilyen erélyes rendreutasításra nem 
volt elkészülve. De nem az a ter
mészet volt, aki az első kis vihar
szellőre nyomban bevonta volna a 
vitorlákat. Most már ő is keser
nyésen és kissé gúnyosan vála
szolt:

— Pardon signore Comman
dante! Nem tudtam, hogy az , .in
diai hercegnő" a te védelmed alatt 
á l l . . .  Mostmár tu dom ... és ha 
parancsolod: nem kutatom többé 
a titkait . . .

A kapitány nem válaszolt. Tün
tetőleg megfordult és újra a párás 
messzeséget nézte.

A másodkapitány bosszúsan 
elsompolygott. De ettől a perctől 
kezdve titokban mindig az ,.indi
ai hercegnő" nyomában volt és 
szinte beteges dühvei szimatolt 
„titkai" után.

A kapitány első látásra oltha- 
tatlan lángolással megszerette 
Gianninát.

De a közeledés reménytelennek 
látszott.

Giannina maga volt a kacagó 
kedvesség: maga volt az Élet va
lóra vált mosolya; a tavasz májusi 
derűje; a tropikus nyár lángoló 
heve: de — megközelíthetetlen 
volt! -

Szellemesen^ kedvesen társal
gón a kapitánnyal. Szívesen sé
tált vele a fedélzeten is. De hiába 
volt minden ügyeskedés. Hiába 
minden kétségbeesett támadás: a 
leány bámulatos ügyességgel ke
rülte ki a legveszedelmesebb csap
dákat is. Lehetetlen volt vallomás
félével megközelíteni.

Elmúlt egy hét.
Gyötrelmek, kétségek, remény

kedések, néma szívszonettek és 
remegő fellángolások ,,nagyhete".

Az eredmény azonban majdnem 
egyenlő volt a semmivel, A kapi
tány, a lelkisóvárgások főkönyvé
ben mégcsak egy jelentősebb kéz
szorítást sem könyvelhetett ei.^ .

Pedig a leány szeme — ha a 
szemek ragyogásának hinni lehe
tett — azt hirdették, hogy ő is 
szerette a kapitányt.

A kapitány szenvedett. A szen
vedéseknek azzal a kínzó, remény
kedő, gyötrelmes, üdvözítő és két
ségbeejtő hullámzásával; mely csak 
a nagyon mélyen érző emberek 
lelkében szokott megteremni.

Ebben a háborgó, egyensúlyozat- 
lan lelkiállapotban minden vigasz
talása az maradt, hogy a hajó töb
bi férfiutasa még reményteleneb
ből lángolt, mint ő.

Különös néma romantika volt 
ez: telve sejtelemmel, sóvárgással,

bánattal; titokzatossággal és egy 
újszerű szertartással, amilyen 
csak a magasztos szívekben terem.

Giannina egyszerűen az embe
rek és események felett lebegett. 
Olyan volt, mint egy gyönyörű fe
hér hattyú, mely az Élet taván 
fenségesen, titokzatosan és érint- 
hetetlenül evez át . . .

A kapitány egy hét alatt nagyon 
megváltozott, olyan volt, mint a 
holdkóros, mely mondhatatlan 
vággyal sóvárog az elérhetetlen 
után. Az ami a lelkében lángolt: 
szinte a szerelemnél is több volt 
m ár. . .

A másodkapitány látta barátja 
szenvedését, akit kissé nyersen, de 
egész szívével szeretett.

Egy reggel, amikor Giannina k i
lépett kabinjából és büszkén, szin
te nesztelenül lebegett el mellet
tük: Pietro Bastione újra dühö
sen kifakadt:

— Olyan, mint a meddő páva, 
amelyik sohasem rak fészket, csak 
a cifra tolláit mutogatja . . .

— Hallgass! — förmedt rá a 
kapitány. — Egyszer már megtil
tottam, hogy ilyen hangon foglal
kozzál vele . . . Nem tűröm, hogy 
mezítlábas nyelvedet Istennők fe
hér köntösébe törülgessed . . .

A másodkapitány nevetni pró
bált:

Pedig esküdni mernék, hogy 
elég zajos múltja van . . .  Mert 
az ilyen pávák minden tollúkat 
egy-egy uj szeretőjük pénzén vá
sárolják . ,  .

Hatalmas arculütés hangzott el!
A parancsnok lelkében elsza

kadtak a viharzó indulatok hor
gonykötelékei és teljes erejéből 
arculütötte a másodkapitányt.

A másodkapitány halálsápadtan 
állt parancsnokával szemben és 
egy pillanatig úgy látszott, mintha 
ráakarná magát vetni. De óriási 
önfegyelemmel megfékezte magát 
és némán meghajolt. Majd egé
szen halkan csak ennyit mondott: 

Rendelkezésedre állok.
A kínos jelenetet többen látták 

és a hajón órirási izgalom támadt. 
Az összetűzés híre fuftótűzként
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lerjedt el és százféle találgatásra 
adott okot.

Titkolni próbálták az előzmé
nyeket. De az emberi szimat ilyen
kor majdnem oly tökéletes, mint 
a ragadozóké.

A találgatások homlokterében 
Giannina állott.

Általános volt a meggyőződés, 
hogy a kínos jelenet, a majdnem 
példátlanul álló tettlegesség, csa
kis ő miatta történhetett. . .

Senki sem tudott bizonyosat, de 
mégis a valót tudták . . .

#
.. .Másnap hajnalban az utasokat 
még az Álmok Istennője ringatta 
gyöngéd karjaiban, amikor a két 
jóbarát kivont karddal állott egy
mással szemben a hajó födclzetén.
..  .Férfi sorsa: a Nő!

Világteremtése óta mindig nő 
miatt folyt a férfi vér.

A legvéresebb háborúkat is rend
szerint gondosan ápolt, fehérpár- 
nás kis női kezek szőtték-bogozták 
a világesemények titkos kulisszái 
mögött.

Már a húsz éves trójai háború 
is egy szép költött elrabolt haris
nyakötője miatt tört k i , .  . Mert 
újabb kutatók azt állítják, hogy a 
trójai király Szép Helénának csak 
a harisnyakötőjét rabolta e l . .  i 
Szép Heléna aztán a harisnyajkö- 
töje után szökött . . . hogy vissza
hozhassa . . .

. .  .Amikor a nap első, aranyos
vörös sugárkévéi bíborba vonták a 
hajó födélzetét: a két jóbarát 
karddal kezében összecsapott.

A párbaj heves volt.
Aki nem látott a lelkek mélyére: 

azt hihette volna, hogy a két el
lenfél engesztelhetetlen, halálos 
gyűlölettel áll egymással szemben.

Pedig az igazság az volt, hogy 
titokban mindketten aggodalma
san vigyáztak arra, hogy egymás
ban komoly kárt ne tegyenek.

A másodkapitány erősebbnek 
látszott. Csapásai szinte összezúzó 
erővel hullottak a kapitány kard
jára. A párbajsegédek és a hajó
orvos megdöbbenve csóválták a 
fejüket. Meg voltak róla győződ
ve, hogy egy ilyen csapással, ha 
a parancsnok kellő pillanatban ki 
nem védi fejétől a talpáig ketté 
lehet őt hasítani. — Pedig a va- 
valóság az volt, hogy a másodkapi
tány csak akkor osztogatta a 
„h a lá lo s“ csapásokat; ha meg volt 
róla győződve; hogy azok nem 
árthatnak . . . Mert minden törek
vése tulajdonképen csak az volt, 
hogy a parancsnokot elfárassza és 
a fáradt kézből a kardot kiüthes
se. Híres vívó volt, —■ sok diadal
mas párbaj sértetlen hőse, — aki 
biztosra vette, hogy a parancsno
kot ily módon lefegyverezheti és a 
párbajt vér nélkül befejezheti.

A kapitány középtermetű ember 
volt, de karcsú és csupa izom, 
csupa plasztika és csupa arányos
ság, Nem támadott, mert erezte, 
hogy ellenfele csapásai erősebbek 
és ellenfelét csak az ügyes véde
kezés fáraszthatja ki, Ebben pedig 
mester volt. — Titokban pedig 
szintén arra gondolt, hogy vérté- 
len párbajt fog vívni és a másod
kapitányt lefegyverezi,

Fgy volt hát a tervük, de egyi
küknek sem sikerült. Mert, araikor

a kapitány úgy vélte, hogy már 
elég ideig védekezett: hirtelen tá
madásba ment át. Támadása szin
te rohamszerű volt és csapásai 
szinte záporoztak a másodkapi
tány kardjára. Egy jól kivédett 
csapás után riposzt, majd nyom
ban egy hatalmas kontrariposzt 
következett és ebben a pillanatban 
a segédek harsányan „ m eg a ljt"  
kiáltottak és keresztbefektették 
kardjaikat.

Mindakét fél vérzett. Akaratuk 
ellenére megsebesítették egymást. 
A két acélpenge a hatalmas kont- 
rariposztnál lesiklott egymásról és 
élő húsba hatolt.. .  A kapitány 
homlokán sebesült meg: Sebesülése 
aránylag kisebb volt. A másodka
pitány azonban súlyos vágást ka
pott arcának balfelére. A hajóor
vos nyolc öltéssel varia be a se
bet.

Mikor a sebeiket bekötözték: 
egy pillanatig merően, keményen 
egymás szemébe néztek. De utána 
nyomban, mintegy benső erőtől 
űzetve: egymásnyakába borultak 
és megcsókolták egymást.

A párbajt hiába vívták meg a 
hajnali órákban és hiába igyekez. 
telt titkolni. Reggelinél már min
denki a párbajról suttogott, ame
lyet senki sem látott, de mégis 
mindenki tudott róla.

Minden ajtónyitásnál száz ki
váncsi szem tapadt az ajtóra. Vár
ták a parancsnokot és a másodka
pitányt.

De egyikük sem jelent meg, sem 
a reggelinél, sem későbben az 
ebédnél.

A kiváncsiak ezután a fedélze
tet szállták meg. Az esemény hő
sei azonban itt sem mutatkoztak. 
Ez természetesen még több szóbe
szédre és találgatásra adott okot.

Ekkor a hajóorvost kezdték ost
romolni. Neki kétségtelenül tudni 
kell mindenről. Hiszen ő kötözte 
be a sebeket. . .  A hajóorvos azon
ban, aki különben is kevésszavú, 
hallgatag ember volt: csodálkozó 
arcot vágott és nem akart tudni 
semmiről.

A suttogok úgy tudták, hogy 
az egyik párbajesegéd a távirótiszt 
volt, a másik: a harmadik kapi
tány. A hajóorvos után most eze
ket vették ostrom alá, A nők leg
csábítóbb mosolyaikkal és legigé- 
zöbb tekinteteikkel akarták őket 
szólásra birni. Mindhiába. Becsü
letszó kötötte mindnyájukat és igy 
nem szólhattak.

A kíváncsik most már minden 
reménységüket a vacsoraidöőre 
tartogatták. Remélték, hogy a kél 
kapitány vacsorára mégis csak 
megjelenik. Megint csalódtak. Az 
esemény hősei kabinjaikba zárkóz
tak és csak a hajó tisztjeivel 
érintkeztek.

Az atmoszféra kezdett feszült 
lenni. Egyre vakabb hírek kerget
ték egymást, amelyeknek termé
szetesen nem akadt gazdájuk.

Nagy titok pecsétje alatt elmon
dott, baljós arccal és suttogva to. 
vábbadott hírek keringtek, hogy 
a párbajban e lesett... és holttes
tét másnap hajnalban fogják ün
nepélyesen a tengerbe sülyeszteni.

Ebben a feszült atmoszférában 
vacsora után kopogtatás hallat.

szott a parancsnok lakosztályának 
ajtaján.

— Tessék — kiáltott a kapi
tány hangosan és bosszúsan. De 
arca megenyhült és nyomban cso- 
dálkozóvá vált, amint meglátta, 
hogy az ajtón Giannina lépett be.

A kapitány szinte szóhoz sem 
tudott jutni meglepetésében. De 
Giannina nem is engedett rá időt.

A kapitányra emelte trópusok 
tiizében égő delejes tekintetét, me
legen megszoritotta a kapitány ke
zét és clfogódott hangon suttogott:

— ön hírbe hozott engem ka
pitány! Tegnap óta kutató tekinte
tek és kíváncsi szemek perzselő 
lüzében élek. . .  De azért mégis 
köszönöm . . . ön igazi férfi . . .

A kapitány hódolattal és boldo. 
gan csókolt kezet. Szavakat kere
sett, amelyekbe túláradó lelkét 
beleönthesse. . .  A szavak azonban 
elmaradtak, de mindent, mindent 
elmondott, befejezett egy önfeledt, 
üdvözítő csók, melyben a múlt, je 
len és jövő minden boldogsága 
benne volt. . .

Másnap egésznap újra hiába 
várták az elsőosztályu étteremben 
a parancsnokot és a másodkapi
tányt.

Mostmár igazán nem tudták mi- 
revélni a dolgot és már-már a ko
molyabbak is kezdtek hinni a ha
lálos párbaj meséjében.

És ekkor váratlan — mint mon
dani szokás — szenzációs fordu
lat történt.

Az étterem ajtajában díszbe öl
tözve, mosolyogva, sugárzó arccal 
a parancsnok jelent meg, karján 
vezetve Gianninát, a Kárpátia 
„titokzatos hercegnőjét . . . “ Mel
lettük állt a másodkapitány, szin
tén díszben, mosolyogva és szemé
vel ravaszkásan hunyorgatva . ,
A kapitány homlokán könnyű kö
tés, melyet fekete selyem takart 
el. — A másodkapitány hasonlóan 
volt dekorálva, de nem a homlo
kán, hanem a bal arcán . .

Egy pillanatig csend volt. A 
bámulat és a meglepetés csendje 
volt, melyet a romantika és a ti
tokzatosság tettek jelentőssé, hogy 
ugymondjuk: történelmivé.

A következő pillanatban egy 
tenyér összecsapódott és utána va
lamennyi. A belépőket tapsorkán 
fogadta és nyomban utána éljen
zés.

Gyönyörű, lelkes, feledhetetlen 
jelenet volt.

A parancsnok és a másodkapi
tány mosolyogva meghatódva haj
longtak és Giannina kíséretében 
helyeikre ültek.

Az eljegyzést még az nap este 
megtartották.

Az ifjú jegyespárt a szerencse, 
kívánatok özönével halmozták el 
és a szellemes pohárköszöntők 
egymást érték. A legszebb pohár
köszöntőt azonban mégis a másod- 
kapitány mondta:

. .  Ha vérrel kellett megpecsé
telni a ti boldogságtokat — mond
ta többek között — boldog va. 
gyök, hogy az én vérem folyt en
nél a misztikus szertartásnál .
És ha a sors úgy hozná magávkl 
hogy mégegyszer szükség volna 
rám, — vagy jobban mondva: még. 
egyszer szükség volna arra, hogy

,;hercegnőnk" tiszta homlokáról 
— meghajolt és mosolyogva Gian. 
ninára mutatott — egy tiszteletlen 
szó, vagy tiszteletlen gondolat 
szeplőjét kellene vérrel lemosni: 
senki se feledje el, hogy van még 
kardom és — ha kell — van még 
jobbfelől is pofám » . ,

Mindenki nevetett, de ugyanek
kor mindenki meg volt hatva. Ju
talmul egy meleg kézszorítást ka
pott a kapitánytól és egy forró ba
ráti csókot Gianninótól —. a bal 
arcára, ahol a nyolc öltéses seb
hely volt . . .

#
Talán mondani sem kell, hogy 

Giannina nem szállt ki Cataniá- 
ban, mintahogy eredetileg tervezte.

Utazásuk e naptól fogva olyan 
volt, mintha nem is hajón, nem is 
a Kárpátia fedélzetén utaztak vol
na: hanem az álmok és színes káp- 
rázatok hattyúktól vontatott Lo. 
hengrin csolnakján.

Két hét múlva megérkeztek Fiú
méba, a magyar kikötővárosba.

Giannina nem győzött eleget 
csodálkozni a magyar kikötőváros 
szépségein, hatalmas arányain, 
élénk forgalmán, világhírű kor
mányzópalotáján és a modern pa
lotasorokon.

A kapitány a gyönyörű Giardino 
Publico — vagyis a gyönyörű vá
rosi népkert — mellett bérelt egy 
kis villát, amelynek ablakai a virá
gos és babérlombos kerti utakra 
apró tisztásokra és árnyékos luga
sokra néztek.

Giannina táncolt és tapsolt örö
mében, amikor a tisztaságtól ra
gyogó, szépen bútorozott kis villá
ba költözött.

A villában mámoros áloméletet 
éltek. Úgy tűnt fel nekik, mintha 
a gyünyörő magyar kikötőváros 
velük együtt álmodna soha nem 
álmodott színes álmokat.

Úgy tervezték, hogy három hó
nap múlva megtartják az esküvőt.

Addig a kapitánynak még el 
kellett utaznia néhányszor, de ki
vételesen megengedték, hogy » 
nyolc hetes indiai út helyett kivé
telesen egy-két hetes rövidebb tú
rákra indulhasson.

Hiszen lázas szerelmes szívük
nek ez is egy örökkévalóságnak 
tűnt feli

Még így is micsoda válások vol
tak azok! És micsoda visszatéré
sek! Micsoda mámorok! És micso
da örömök!

Míg a kapitány utón volt: leve. 
leztek egymással. Leveleztek? 
Nem! Lelkűket betűkbe formálták 
és borítékba zárták. Mikor a borí
tékot felbontották: a borítékba 
zárt lélek soronkét bontakozott ki 
a levélből és érezték, hogy lelkeik 
ölelkeznek . , .
Mindaketten tele voltak költői 
hajlamokkal és a szerelem való
sággal költőkké nemesítette őket.
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Irta. Fábián Ernő-

Kél a nap föld mélyéről, sír éjjeléből: 
napsugárhajú Gimia kisasszony int felém. 
Magas szirten, égretörő hegyfokon alko- 
nyodik: Kenézrekezi Saul Öméltósága 
ágykoporsóját látom. Amott áll Hansl is, 
a „Rózsaszínű Sárkány" csaposlegénye 
és mind-mind, a többi, akinek csak köze 
volt V. F. doktor életregényéhez, akár 
jó volt, akár rossz, akár mennyetérdemlő, 
akár pokolravaló. Itt az ideje, hogy a 
tintaabrakon tüzessé lett toll-paripa fe
jét megfordítsuk és búcsút mondjunk egy 
darabig a barnapolitúros, öreg sifonér- 
nak, a csudálatos bolyongásnak a cédula- 
mindenség útvesztőin s ennek a különös, 
kétfelé ágazó írásmünek másik csapá
sára térjünk.

Két legnagyobb nemű oroszlánok.

Valóban, szokatlan feladatot ró a kró
nikásra ez az írásmű, amiben az univer
zum története és egy élet regénye keve
redik. Más szerző forgathatja toll-pari- 
pája fejét tetszés szerint, az olvasó kép
zelete nem marad el mögüle a szokott! 
ösvényen. Ennél a históriánál azonban be 
kell jelenteni, ha új felvonás kezdődik. 
Valahogy hasonlít ez a kimagyarázkodás 
a debreceni színészek esetéhez, akik 
— száz esztendővel ezelőtt — ilyenfor
mán hirdették előadásukat:

Persa szokású tisztelkedéssel 
és tánccal előadatik:
AZ ARARÁTIIEGY 

BORZASZTÓ VIZROHANÁSA, 
vagy

BIBÁR EL BONDUGDARI, 
a'

LIBANONHEGYI FEJEDELEM  
és a"

PERSA NAGY ÜNNEP.
Itt még nem adatott históriai, 
fényes történet, négy felvonásban, 

ELIÁZÁR
híres napkeleti író munkáiból.

M egjegyzés:
Játékközben a történethez megkívántató 
Araráthegy' borzasztó nagy vízrohanása 
természetes és valóságos vízömléssel lesz

előadva' ’s hogy annál elevenebben kép- 
zeltessék, 25 akó víz fog lezuhanni a' szir- 
tok' öblein. A ‘ napkeleti szokások saját 
nagyságokban, fényökben tűnnek elő ’s 
ámbátor a’ nagyratermett lélek’ vágyai ná. 
lók egy világgal is alig kielégíthetők, még 
is bizonyos meglepetést ’s bájt találunk 
benne. így, azon királyi szék’ lépcsőin, 
mellyet a' történet* hőse mint fejedelem 
elfoglal, két legnagyobb nemű oroszlánok 
fognak állani, mester keze állal festve, 

életnagyságban s’ elevenségben.

Toll-paripa a hasáb-mezőn.
X V

Nos, hát V. F. doktor életregényében 
is huszonöt akó vizek borzasztó rohanása 
lészen tapasztalható, valamint két és 
több legnagyobb nemű oroszlánok felvo
nulása, részint festve, részint elevenség
ben, esetleg együtt is: festve és eleven
ségben. Minderre a csodára még ebben 
a számban sor kerül, ha kedves barátom 
és szigorú szerkesztőm Szegedy László 
elegendő számú hasáb-mezőt engedé
lyez, ahol a toll-paripa kellőképen ki- 
fickándozhatja magát. Mert minekelőtte 
arra a bizonyos regényre kerülne sor, 
még egy utolsó futamodást teszünk a cé- 
dula-mindenség labirintusán át s azalatt 
bizony nem egy hasáb-mező elfogy a 
toll-paripa lába alól. Könnyen megeshe- 
tik hát, hogy a fentebb emlegetett szer
kesztői szigorúság szab határt a tüzes 
jószág futamának.

Hogy a barnapolitúros, öreg sifonér 
ezer, meg ezer cédulája közt megkezdjük 
az utolsó sétát, szóvá teszem mégegyszer
— amiről alkalomadtán már beszéltem
— a „Hazugságok gyüjteményé“-nek 
bámulatos rendszerét. Nem valami ha
lott rubrikázás ez, hanem az eleven va
lóságot nyomon követő alkotás, egész vi
lágot befogadó filozófiai épület, aminek 
csúcsa fölér a legnagyobb magasságba, 
talpa behatol a legnagyobb mélységbe. 
Fölényesen értékelő elme határozta itt 
meg minden kő, minden tégla helyét, 
hogy neme és faja szerint, súlya és teher
bíró ereje szerint valamennyi a maga 
helyére jusson. Persze, ezt a fölényes 
rendezést csak akkor lehetne a kíván
csiak elé tárni igaz valóságában, ha ide

tálalhatnám az egész barnapolitúros, 
öreg sifonért számtalan cédulájával, 
ahogy V. F. doktor csudálatosán értékelő 
elméje a vén szekrény talpától tetejéig 
sorba rakott minden cédulát, a roppant 
univerzumot átfogó logika gyémántszá
lával fűzve egyiket a másikhoz. Egyetlen 
fogással marokra fogni ezt a papirosra 
írott míndenséget azonban mégsem lehet. 
Legfeljebb szemelgethetünk belőle, mint 
a hombárba szabadult veréb a leterített 
búzából.

Csak ilyen szemelgetés következik 
most.

1
Tatjána hercegnő bácsíkája.

Nyilvánvaló, hogy a világháború önnön 
nagyságához mért temérdekét szülte a 
hazugságnak. Méltó ehhez az a hasoír- 
lóképen temérdek cédula, ami a barna
politúros, öreg sifonérban, felhalmozó
dott. Ebből a temérdekségből való az a 
sűrűn teleírott papiros is, amin a hábo
rús időket jellemző s alább következő 
történt volt olvasható. A história elő
ször a Montellón megjelenő „Szatmári 
Honvéd'“ című tábori újság 1918. évi jú
liusi számában látott napvilágot s ennek 
nyomán került egyik fővárosi napilapba. 
Minthogy a közlések hiányosnak mutat
koztak, V. F. doktor — aki hazugság 
dolgában mindig roppant kényes volt az 
igazságra — pontról-pontra utánajárt 
mindennek s adatai alapján módomban 
van a furcsa esetet leghitelesebb alakjá
ban ismertetni.

A krasznojarszki fogolytáborban a ma
gyar fiúk elismert feje Hídvégszeghy 
Miklós volt, de genere Előd, rangjára 
nézve pedig népfelkelő huszárkapitány. 
Tekintélyes ember volt Miklós bátyánk 
a tábort őrző oroszok előtt is. Tekinté
lyét pedig úgy szerezte, hogy amint egy- 
egy vöröskeresztes misszió érkezett a tá
borba, gálába csapta magát s elvegyült a 
vizsgálatot tartó vöröskeresztesek közt, 
mintha nélküle nem is eshetnék meg a 
szemle.

Történt, hogy 1916 telén új parancs
nokot kapott a tábor Baka jlov generális 
személyében. Uj seprű jól seper: Bakaj- 
lov bezáratott minden ajtót, esztrengára
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fogta a rabokat s hozzá még susztert, szabót kikergetett a táborból. Ez az önkény már sok volt Miklós bátyánk nemesi büszkeségének. Felhúzta féltve őrzött piros nadrágját, szemébe vágta monokliját! s magyar nemesi grandezzával lépett kihallgatásra a parancsnok elé:— Uram, adja vissza suszterünket és szabónkat!Bakaijov gőgösen végignézett Miklós bátyánkon és saját nadrágjára mutatott:— Magam is rongyosan járok.— Könnyű annak, aki teheti, — válaszolt emelt fővel Miklós bátyánk, — de a magyarok urak.Szentül hitte mindenki, hogy erre a sértésre áristommal felel a parancsnok s a pesszimistábbak éppen főbelövésről suttogtak. Egyedül Miklós bátyánk maradt nyugodt s míg Bakai jov a büntetés módján törte fejét, ő is kifundálta a védekezés módszerét. Először is borítékot címzett így:
Vasé vuszoki gaszudártvennui sziatelsztos 

N iko la j Alexandrovics II.
Petrograd, Carszkoe SzéloAztán levelet is fogalmazott — persze oroszul — evvel a tartalommal:

Kedves M iklós!
Emlékezetedbe idézem, hogy legutóbbi 

kamcsatkai vadászatunk alkalmával még 
a boldog béke idején —  Ígéretet tettél a 
szép napok emlékére, hogy legkészségeseb
ben rendelkezésemre állasz támogatásoddal, 
ha ágy hozná a sors. Velemsziiletett ma
gyar nemesi büszkeségem tiltakozott eddig, 
hogy fogoly létemre Tőled, az ellenségtől, 
bármi szívességet is kérjek. Most sem for
dulnék Hozzád, ha rólam volna szó, de két
ezer derék, magyar fogolytiszt-bajtársam 
érdekében visszafojtom lelkemben a dacos 
magyar büszkeséget és megírom Neked a 
való igazat. Most legutóbb ide, a kraszno- 
jarszki fogolytáborba, parancsnokul nevez
tek ki valami Bakajlov nevű ordináré em
bert, aki elzárt bennünket a külvilágtól s 
megkeseríti amúgy is keserves napjainkat. 
Kérlek, intézkedj sürgősen, lehetőleg 
távirati úton, hogy ez a tapintatlan fráter 
elkerüljön innét; küldd ki, kérlek, a front
ra: bárdolatlanságát hadd csiszolja le egy 
kissé a lövészárok. Kedves Nődnek légy 
szives kézcsókomat jelenteni Leányodat, a 
drága Tatjánát sokszor csókolom; bizo
nyára jó l emlékszik még a vig M ik lós bá
csira. Ha tisztelt bátyáduraddal, N ikolaj 
Nikolajeviccsel találkozol, add át neki üd
vözletemet.

A  régi barátsággal ölel öreg cimborád: 
Nikolaj Hidvégszeghy de genere Előd. Miklós bátyánk vette a kész levelet s vitte egyenest a parancsnohoz:— Tábornok úr, juttassa ezt az üzenetet címzett kezébe!Bakajlov ámuldozva bontotta fel a minden oroszok atyjának szóló írásművet, hoíty cenzori kötelességének eleget tegyen,i ^ Ijcg y z e m , folytatta mondók k a l Miklós bátyánk, — még két példányban Készítettem el levelemet s módomban van címzetthez juttatni máské

pen is, de nem akartam megkerülni a szolgálati utat.Bakajlov hüledezve kezdett az olvasáshoz s mikor a cári támogatásra való emlékeztetéshez jutott, önkénytelenül megszólalt:— Foglaljon helyet, kapitány úr.Mikor pedig odáig jutott, hogy „ölelöreg cimborád' kihúzta szivartárcáját s így szólt:— Gyújtson rá, kapitány úr, valódi angol szivar, a legutóbbi misszió hozta s már intézkedtem, hogy a magyar uraik között osszák ki.— Ez kötelessége, tábornok, — felelt hűvösen Miklós bácsi.— Parancsom is kiment, — folytatta Bakajlov, — hogy szabadmozgás dolgában a régi szokás lépjen életbe megint.— Nagyon helyes, ez a rend, — bólintott Miklós bátyánk valamivel enyhébben.— Suszter, szabó: túban van visszafelé.— Ezt vártam öntől, — hagyta helyben Miklós bátyánk leereszkedő nyájassággal.— Tudtam, hegy jóbarátok leszünk — fejezte be a beszélgetést Bakajlov s melegen megrázta Miklós bátyánk kezét, miközben volt gondja rá, hogy az ominózus levelet markába csúsztassa, amit Miklós bátyánk rögtön zsebébe sülyesz- tett.A z eset után egyik baj társa megkérdezte Miklós bátyánkat:Mi lett volna, ha ez a bolond Bakajlov csakugyan elküldi leveledet Miklós cárnak? Hiszen soha híredet sem hallotta!Miklós bátyánk lenézően legyintett:

— Boldog lett volna, hogy egy Híd- végszeghy de genere Előd „per tu"-jára méltatott holmi Romanow-familiabeli újsütetű nemest!
Gyarapítóm a gyűjteményt.Idáig jutva máris be kell látnom, hogy a toll-paripa a kiszabott hasábmező végére ért. A  további búcsúséta a cédula-mindenség útvesztőin s az ígért regény hát a következő számra marad. De mégis be kell számolnom egy dologról, ami a barnapolitúros öreg sifonér tájékán tett legelső látogatásom alkalmával történt. Akkor esett meg, hogy hónom alatt a feljegyzések kötegével már-már elbúcsúztam, midőn V. F . doktor  visszahívott avval a szóval, hogy szinte megfeledkeztünk a gyűjtemény legfontosabb csoportjáról: a „Szerelm i H azugságok"-ról. Azóta persze esett már egy-két szó a szerelemről s a múlt számban éppen „kétmázsás szerelem" körül forgott az események lánca, de a mondott alkalommal még nem igen érdekelt ez a csoport. Nem a magam kedvéért tettem hát, hanem az emberiség javáért, hegy mégis visszatértem a tanulságos csoport megtekintésére s tüzetesen át is böngésztem az egész cédula-halmazt. Ámde végül semmit sem jegyeztem fel belőle aznap. Egyrészt, mert azt tartottam, hogy a szerelmi hazugságokat úgy is jól ismeri mindenki saját tapasztalásából. Másrészt, mert ebből a csoportból nemhogy elvinni akartam volna valamit, ellenkezőleg: egynémely szebbik nemhez tartozó felebarátom jóvoltából ma^gam is számos nagybecsűi adattal gyarapítottam a gyűjteményt.
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Vannutelli Vincenzo bibornoli,
Őszentsége datiourosa és a szent col- 

legitim dékánja.

M ia ty á n k
Irta: Pólya László-

Hallgat a csend a hegyek felett;
A  völgy ölében néma emberek. 
Fiatalok, vitézek voltak:
Por és hamu —  ma holtak.

Nyoszolyájuk őszi falevél,
A  siratójuk bús tavaszi szél.

—  K it  messze várnak vágyva, lesve: 
Itt borúit rá az este.

Fényes arcát már eltakarja 
A  hegyhátaknak erdős avarja 

Mintha arannyal hintené be:
Ránéz a nap az égre.

Felkészülődni szótlan gyászra.
Lassú járású köd ii l a tájra;
De a ködfátyolból kitépett 
Egy darabot az Élet.

Egy k is leány! Rongyos ruhája 
Foszlányokban húzódik utána.
Hogy jött ide; honnét, k i tudja?

—  Nincs a viharnak útja.

Szőke hajával játszik a szél 
És kék szeme, könyharmatán beszél. 
Rogy rámered a pusztulásra:
Imába fog a szája.

És felzokog a néma csendben:
,,M iatyánk, k i vagy a menyben.'1
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A  kényelm es asszonyIrta: Herczeg Ferenc.

— Komolyan el akarod venni Maris
ka asszonyt?— A  legkomolyabban. Te lész a vőfélyem.— Jobb szeretném, ha egypár évig még elhalaszthatnók a dolgot. Már nagyon megszoktam a cigarettádat, meg a barátságodat.— Nem jó az ilyet halogatni.— Ugy-e, fülig szerelmes vagy?— Ilyen szerelmes ötször is voltam az életemben. Hanem egyik sem kellett feleségnek. . .— És Mariska kell? Micsoda szerencsétlen rögeszméid vannak!— Nem rögeszme, hanem elv. Föltettem magamban, hogy csak kényelmes asszonyt veszek el. Már mint rám nézve kényelmeset. . .  És Mariskából a képzelhető legkényelmesebb feleség lesz. Én azt tudom, mert ismerem az asszonyokat és tudok olvasni a szívükben. . .— E j, hát mit olvastál Mariska asz- szony szívében?— Először is azt, hogy szeret. .  .— A z nem mindig kényelmes dolog.— Egy szenvedélyes, féltékeny asz- szonynál nem. De Mariska meleg szívvel és józan fővel szeret. Szelíd, okos, türelmes asszony lesz. Olyan igazi feleség, aki az urának mindent megbocsát és urát annál jobban szereti, minél több megbocsájtani valója van . .  . Ha otthon vagyok, van feleségem; ha kimegyek az utcára, megint legényember vagyok . .  . Hát nem kényelmes dolog az?— Limonádé!— Ha éppen pezsgő kell, azt az ember a házon kívül is megtalálja.— Nem fogsz csalatkozni Mariska asszonyban?— Nem, mert kipróbáltam. Mikor foglalkozni kezdtem vele, rögtön szélnek eresztette valamennyi udvarlóját. Én nem tettem úgy, hanem tovább udvaroltam és máig is udvariok minden sz’ép asszonynak, akivel éppen találkozom. Leginkább pedig Szentirmaynénak. M a

riska ezt tudja, látja, de azért egy szóval, egy pillantással se mondta még, hogy ne tegyem. Látod, ebben én már jövendőbeli házaséletünknek az allegóriáját lá to m ...Ezt az épületes párbeszédet két fiatalember folytatta. A  kényelmes asszony elméletének megalkotója: Tarján Gyurka, hosszában feküdt a kereveten, elválaszthatatlan barátja pedig, a kis Dem- jén, a hintaszéken cigarettázott.—  Látod, — kezdte megint Tarján Gyurka, — nekem elveim vannak. Tegnap, például, mikor Mariskával a hársfák alatt sétáltunk, kicsit nekimelegedtem és megcsókoltam . . .— Tűrte?— Kicsit védekezett, de csak az illem kedvéért. Mikor megkérdeztem, hogy mikor mehetek el hozzájuk, hogy egy életembe vágó kérdésről beszéljek az anyjával, azt mondta, hogy jöjjek el ma estére teára . .  . Arra megint megcsókoltam.— Tehát ma fogod megkérni?— Nem én! Azzal, hogy tegnap olyan gyöngének mutattam magamat, olyan koncessziót tettem neki, amely könnyen válhatnék veszedelmessé a jövőre nézve. Ezt a csorbát ki kell köszörülnöm. Úgy teszek, hogy ma nem megyek el hozzá, hanem megírom neki, hogy el kell mennem a versenybálra, mivel Szentirmayné asszonnyal kell táncolnom a négyest. M ajd holnap délelőtt beszélek csak az anyjával. . .— Hallod, Gyurka, ez kicsit erős dolog. Te tulajdonképpen bolond vagy!— Nem vagyok az, csak kényelmes asszonyt nevelek magamnak . . .Tarján Gyurka odaült az íróasztalhoz és megírta Mariska asszonynak, hogy már nem veheti igénybe szíves meghívását, mivel Szentirmaynéval kell táncolnia. Elküldte legényével a levelet.
*A  legény elvitte a levelet, Mariska asszony meg elolvasta. Aztán elsápadt,

összegyűrte a levelet és eldobta. Ketté repesztette zsebkendőjét, kurtán kiküldte a megszeppent szobaleányt, magára csapta az ajtót és egy fájdalmas sikoltással végigdobta magát a kereveten, mint egy makrancos gyermek. Egy hempergő barna csipkegomolyag, amelyről vörhenyes haj sörény folyik le a szőnyegre.Később összekuporodott, két tenyerébe fogta a fejét és mozdulatlanul, lehunyt szemmel várta, hogy elkövetkezzék az, aminek el kell következnie. Mindjárt valami irtóztató dolog fog történni. A z égbolt le fog szakadni, siketítő csattanással, a nap végsőt fog lobbanni, az emberek kiáltozva fognak szaladgálni a sötétségben. Szóval: mindennek vége lesz.J ó  sokára fölemelte a fejét. A  verőfény jókedvűen sütött a szőnyegre, oda- künn valami suhanc fütyörészett. M inden oly köznapias és józan volt, mintha Tarján Gyurka nem is akarna Szentirmaynéval táncolni, a szoba bútorai is olyanok voltak, mint rendesen, a majolika-korsók is, a porceMán-pagodák, a Makart-bokréták, a százféle tarka apróság, amit egy asszony szeszélye horda- tott össze a szélrózsa négy tájékáról. A  világ nem akart kifordulni a sarkából.Fölkelt és odaült parányi íróasztala mellé.Kezére hajtotta a fejét és újból kezdte a sírást. A  keserűség, a tomboló harag elmúlt, szíve már csak bánattal volt telve és forró részvéttel önmaga iránt. Óh, hogy sajnálja magát! Hogy ilyen fiatalon és szépen kell meghalnia! Mert meg fog halni, annyi bizonyos. Öngyilkosságra nem is gondolt, de érezte, hogy csak le kell feküdnie és meg fog halni magától, minden erőlködés nélkül, köny- nyei tengerébe fulva . . .Meghalni? Hogy Szentirmaynénak öröme teljék? Azért sem! Villogó szemmel pattant föl helyéről. A z asztalról lesodort egy tucat bronz- és porcellán-
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csecsebecsét, aztán viharosan dobogó szívvel, fehér fogaival ajkát rágva, járt föl-alá a szobában. Idegesen simogatta mellén a csipkéket. . .  Eh, megöli azt az asszonyt! A  hütelent is. Ha nem lehet az övé, ne legyen a másé sem . . .Fölvett az asztalkáról egy türkizes bosnyákkést és sokáig nézte hajlott pengéjét. Elképzelte, hogyan buggyanna eiö a piros, párolgó vér, ha megforgatná a kést abban a csapodár szívben — és eí- sápadva dobta el magától a gyilkos szerszámot. Nem, ahhoz ő gyáva! egy csibét se tudna bántani.Tehetetlensége érzetében megint sírni kezdett . . .  Ó, hogy szerette azt a Tarján Gyurkát!Édesanyja lépett a szobába. Lángvörös arccal, szapora léptekkel.— Mariska, hamar képzeld . . .A z asszony meghökkenve nézte a leányát.

—  Mi történt veled? A  pongyolád gyűrött, a hajad kuszáit, Megint sírtál?Egy dacos, néma fejmozdulat volt aválasz. , . . . . .  i . . j .  i— Pedig siethetnél az öltözködéssel. Tarján Gyurka már itt van . .  . Képzeld, nyilatkozott! Azt mondta, a tenyerén fog hordozni és hogy az apja ráíratta a gellei jószágot. . .  Mondtam, hogy özvegy vagy és hegy nincs beleszólásom a dolgotokba.Mariska asszony tág szemekkel nézte édesanyját, aki fontoskodva folytatta: — Siess, mert nem várhat sokáig. El kel! mennie a versenybálra. Azt mondja, hogy kellemetlen kötelességei vannak ott. Nem is tudna békén elmenni, ha meg nem nyugtatnád. .  .A z anya megint kisietett a kérőhöz és magára hagyta leányát. Mariska asz- szeny jó sokáig mozdulatlanul, csillogó szemmel állott egy helyben, aztán halk kiáltást hallatott, majd kacagni kezdett,

szünet nélkül kacagni, míg könnyei ki nem csordultak s míg oda nem rogyott a kerevetre.— Milyen csacsi vagyok én, de milyen csacsi! __ ismételte szüntelen, aztán hirtelen a szájába gyűrte a zsebkendőjét, hogy meg ne hallja valaki.Eszébe jutott, hogy öltözködnie kellene. Előbb azonban lekapott egy japán! legyezőt a falról, felcsapta s addig pol- kázott az asztal körül, míg egyik cipőjét el nem veszítette.Aztán odarohant a villamos csen- getyü gombjához és egyfolytában addig nyomta, míg a megrémült szobaleány ott nem állott előtte.Húsz perccel később Mariska asszony nyugodtan belépett a fogadószobába, kifogástalan ruhában, divatosan fésülve, arcán egy kis rizsporral és azzal a bizonyos ceremóniás, szelíd mosollyal, amelyről tudta, hogy Tarján Gyurka szereti.
Tolsztoj feleségéről

Közli: Flígl József

Alkalmam volt beszélni a vi
lág körüli útján levő Tolsztoj Tat
jána grófnővel, Tolsztoj Leó gróf 
legidősebb leányával és régebben 
Gorkij Maxim orosz íróval, akik 
elmondták nekem a nagy iró éle
tének és küzdelmeinek leghitele
sebb, izgalmas momentumokban 
bővelkedő tragikus történetét. 
Olyan adatok ezek a jasznaja- 
poljanai remete életéről és tragi
kumának eddig ismeretlen részle
teiről, amiket az Európa nagyobb 
metropolisaiban megtartott előadó
estéken a nagyközönség nem hall
hatott.

Tudvalevőleg Tolsztoj néhány 
barátja, főleg Tscherlkow, a sze
mére vetette Sofia Andrejeona 
grófnénak, hogy nem értette meg 
az urát és hogy annak életét ki
csinyeskedésével és féltékenyke
désével megmételyezte. A ,,jóbará
tok" az asszonyt valóságos Xan- 
tippeként ábrázolták. Még Tolsztoj 
Alexandra nevű leánya is állást 
foglalt anyja ellen. A grófné mind
azokat, akik a férjet, ezt a már
tírt körülvették, parazitáknak te
kintette. Ezek az élősködők, akik 
a nagyszellemü Tolsztoj számlájá
ra éltek, néha nagyon is tolako- 
dóak voltak. A grófné már a 
nyolcvanas évek végén meggyő
ződhetett arról, hogy urának né
hány „tisztelője" és „tanítványa" 
neki csak kellemetlenséget és 
bosszúságot okozott. Egyesek írá
saikban és a sajtóban pláne meg 
is rágalmazták öt. Neje mindent 
elkövetett, hogy ezeket az embe
reket, akik őt alkotásában gátol
ták és megzavarták, távoltartsa 
tőle. Tolsztoj éppen ennek az asz- 
szonynak köszönheti . hogy sok 
szennytől megkímél.o maradt ©s 
hogy sok /amárpata nem érintette 
őt.

A grófnénak ura mellett retten
tően nehéz és felelősségteljes sze
rep jutott. Ö bárki másnál jobban 
látta és érezte azt, mily kínos

volt az urának, abban a tikkasztó 
légkörben élni, melyet körülötte 
sok esztelen ember alkotott. Azon
kívül nem tudta felfogni, mint 
annyira mások, hogy ez a zseniá
lis költő miért foglalkozott íöld- 
müvesmunkákkal és cipökészítés- 
sel és azon igyekezett, hogy öt 
eme foglalkozásoktól eltérítse. 
Mindenesetre őrt állott, hogy urát 
megóvja mindattól, ami őt alko
tásaiban megzavarhatta volna. És 
ezen az őrhelyen megmaradt kö
zös életük 48 hosszú éven át. Mert 
ez az egyetlen körülmény is cso
dálatraméltóvá teszi ezt az asz- 
szonyt. — — — —

Az persze hiba volt a grófné 
részéről, hogy nagyon is aláhúz
ta azt a szerepet, amit ura mellett 
játszott. Némileg olyan férfira em
lékeztetett, aki a közönségnek va
lamely országos vásáron egy kivé
nült oroszlánt mutogat; először 
ijesztgeti a nézőket annak rette
netes erejével, azután pedig azt 
demonstrálja, hogy csakis ő, az 
állatszeliditő képes az oroszlánban 
félelmet és szereletet ébreszteni.

Gorkij elmondta nekem a Tolsz
tojnál, annak krimi birtokán töl
tött néhány hónapjának a törté
netét.

Tolsztoj akkoriban nagyon be
teg volt (tüdőgyulladásban szen
vedett), úgy hogy naponkint ka
tasztrófától lehetett tartani. Spic
lik körülrajzották a birtokot avég- 
ből, hogy Tolsztoj beállott elhuny
ta után azonnal hatalmukba kerít
hessék annak papírjait és kézira
tait. Még a parkba is bemerész
kedtek és a ház lakói kénytele
nek voltak, a tolakodókat onnan 
kiha jtani, „mint a veteményes 
kertből a disznókat."

összcsereglett az egész rokon
ság. A ház tele volt emberekkel. 
És mindannyian betegeknek és 
gyámoltalanoknak látszottak , A 
grófné állandó félelemben és gond
ban élt. Mindent elkövetett, hoRy

férje nyugalmát biztosítsa, kézira
tait megőrizze, tőle a túlságosan 
tolakodó látogatókat távoltartsa 
és azokat beszállásolja, akiknek 
eltávolítása lehetetlen volt. Azon
kívül tárgyalnia kellett az orvo
sakkal, törődnie kellett a gy-rme- 
keivel és a rokonsággal. Az anya
gi helyzet nem volt olyan fényes, 
amint azt egyesek hitték. Tolsz
toj a munkáiból élt és óriási ház
tartása volt sok vendéggel és szá
mos gyermekkel, akik ámbár már 
felserdültek, mivel sem foglalkoz
tak.

Ebben a zűrzavarban élt Sovia 
Ar.drejevna kora reggeltől késő 
estig; neki kellett mindenről gon
doskodnia, neki kellett mindenkit 
megnyugtatnia és kielégítenie, ő 
értette a módját, miként kelljen 
végtelennek látszó civakodásoknak 
véget vetnie, az ellentéteket ki
egyenlítenie.

Mindez amellett bizonyít, milyen 
komplikáltak voltak azok a viszo
nyok, amelyek között a grófné 
élt és hogy mennyi okosságot, kö
rültekintést igényelt tőle ez a 
helyzet. Mint minden nagy ember, 
Tolsztoj is széles mederben élt, 
és mindenki, aki utján elhaladt 
mellette, feljogosítva érezte magát 
arra, hogy ezzel a rendkívüli, sa
játságos összetételű férfiúval 
érintkezésbe lépjen. Neje sok 
szennyes kezet távolított el tőle, 
amely mind arra készült, hogy 
mélységes lelkének sebeit meg
érintse.

A legélesebben vetik szemére 
Tolsztoj asszonynak az agrár-for
radalom alatt (1905/06) tanúsított 
viselkedését, hogy a jasznaja-pol- 
janai családi birtokot fosztogatók 
ellen megóvja, azt az akkoriban 
dívott eszközt alkalmazta, hogy a 
birtokot a Kaukázusból származó 
fegyveres bányászokkal őriztette. 
Vannak emberek, akik azt állítják, 
hogy neki, mint Tolsztoj felesé
gének, aki ellensége volt a magán- 
tulajdonnak, a birtokot szó nélkül 
át kellett volna engednie a pa
rasztoknak. Ez azonban túl ment 
azon, amit tőle követelni lehetett.

Tolsztojt magát is nagyon lehan
golta, mikor a parasztok kiirtot
ták azt a gyönyörüszép jegenyefa
ligetet, amit annak idején ő maga 
ültetett. Ez az egész családra, va
lamint Tolsztoj barátaira is rend
kívül kínosan hatott, de senki sem 
mert rendszabályokat alkalmazni 
ennek megakadályozására. Csak 
Sofia Andrejevna kockáztatta ezv 
meg.

Miután egy félszázadon keresz
tül szivének és lelkének miden 
erejét urának szentelte, nem néz
hette közönyösen, amint idegen 
emberek azon fáradoztak, hogy 
közte és férje között áthidalhatlan 
örvényt támasszanak. Elkeseredé
se olyan heves volt, hogy néha 
bizony nem járt el nagyon tapin
tatosan, Sőt, gyakran nem tudta 
magát türtőztetni, hogy Tolsztoj 
környezetével szemben táplált 
gyűlöletét elrejtse, ami az embe
reknek alkalmat adott arra, hogy 
öt abnormális asszonynak nézzék. 
Férjének utolsó életévében felhá
borodása és kétségbeesése oly nagy 
volt, hogy a szerencsétlen asszony 
tényleg majdnem abnormálissá
lett. Súlyos idegbajban halt meg, 
mely a paranoia kitörésével vég
ződött, teljes magányban és elha- 
gyatottságban és még a halála sem 
tudott végetvetni a rágalomnak.

Gondolatok
Amíg a zseni többnyire egyol

dalú, 'a  dilettáns rendesen min 
dent tud.

<■
Az idő meggyógyít minden se

bet, csak azt az egyet nem, amit 
— az idő ejt rajtunk.

+
Sok ember ifjúságában elhatá

rozta, hogy elnök lesz a szede
rnek köztársaságában és később 
csak egy jótékonysági egylet el
nöki állását tudta magának ki
vívni és erre is büszke volt.(F. J )
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A  F A K L Y A O L T OIrta: Kilián Zoltán.
I.A  tárlaton mindenki megállóit előtte. Élvező és gyötrött, neves és névtelen, tanult és tanulatlan megil'letődéssel, enyhülettel nézte.Éjt a napba szőve, ezen dolgozott a szobrász, mióta az asszonya meghalt. Azt a földet kereste fel menedékül, ahonnan alkotásaiba annyi szépség, erő áradt, a görögök földjét. Ott termett a görög halál szobra. Munkaközben Ase halálát dudolgatta a művész, Grieg felséges dalát; a csendesből magasra törő, majd lankadtan enyhülő fájdalom leggyönyörűbb szavát. A  fáklyaoltó fájdalmas szépségben oldotta meg ezt a kettősséget: siket döbbenetre toluló jajjon- gás, megnyugvásba csukló lanyhuló zokogás lett a fehér márvány.Pihentebb percekben maga a művész is lelkes kritikával nézte*. Bartholomé híres síremléke villant fel előtte.— Jobb, mint Bartholomé! . . .  De valami . . . valami még mintha hiányoznék . . ,Végre megkapta az apadtkönnyü, mégis szentel derűs arcot. Készen volt a szomorúszép ifjú, amint, fáklyáját az asszony felett csendesen kioltja.Boldog fáradtsággal hullajtottá keze ki a vésőt.Még az örök Rettegett is, akit mi rémes csontfejü kaszásnak látunk, áldozott a drága alkotásnak:— Milyen gyönyörű i s . .  . mily üde is voltam . . . asphodelos-mezők sárga síkján suhantam még akkor türkiz-sátor a la tt . .  .A  szépet szeretők kértek, könyörögtek: állítsa ki a szobrot a mester. Láthassa mindenki, vegyen gyönyörű erőt ott minden ember lelkén.Ám az ötödik napon üresen meredt a látogatókra a kis szobor sarka.Ellopták a fáklyaoltót.II.Csüggedten, szomorúan ült otthon a mester. Elfáradt a sikertelen nyomozásban. Dermedten kérdezte önmagától:— Vájjon láthatom-e még egyszer a szobrom?Felugrott. Kiugrani érezte a szívét. Két kezével visszaszorította..— Nem! Lehetetlenség az, hogy örök

re eltűnjön. Hiszen az enyém az, mindennél jobban csak az enyém . . .  Á ltalam, nekem beszél minden márványatom, minden vonal rajta . . .  Nem, nem engedem másnak, nem engedhetem. Ki kell kaparnom még a föld alól is.— V a g y . . .  vagy kifaragjam, megcsináljam újra? Nem le h e t .. .  nem tudom . . . Érzem, biztosan érzem, nem tudom már megcsinálni soha . . . soha többször! Nem adhatom bele többet azt a lelket. . .Karjára temette fejét. Ágnesre gondolt, arra az örömországra, melyben vele élt, melyben láthatatlan volt minden szomorú és fájó . . .Hangtalan, könnyetlen gyülöletsírás* rázta végig, mint amikor a sírnál tört ki boldogságrontása ellen.Félénk halksággal, majd erősen ber- regőn szólalt meg a csengő. Egy leány kért bebocsátást:— A  szobor ügyében keresem a mestert.Boldog zavartsággal mutatott helyet a mester:— Beszéljen, az Isten szerelmére!Elfátyolosodott a két leányszem. Sóhajtás buggyant ki a - sziromvékony a jkon:— Igen, beszélnem kell! . . . festőleány vagyok, Gyergyő Éva . .  . talán hallotta is valahol a nevem . . . tavaly jöttem ki a mesteriskolából . .  .Nehezen szakadtak a leány szájáról a szavak. Visszafojtott sírásával küzdött.— Tíz nap óta nincs nyugalmam . .  . Tanultam és tudóik is mintázni. . . kezes a kezem alatt a legrídegebb anyag is . . . hanem amit maga tett ott, mester! Csak álltam a vernisszázson, és ha elindultam akármerre, a magam képei felé, oda tértem vissza. Nqm voltam többé ura önmagámnak, tudatom helyére belépett a szobor.— Megveszem, gondoltam magamban. Akármibe kerül, megveszem, még ha sosem eszem tíz éven át becsületes ételt. Eladom magamat, ha az kell, de enyém lesz a szobor. E gondolatra azután el- szégyeltem magam; ismerősök jöttek, elvonszoltak onnan.Közben egyre inkább gyönyörköd

tetett a fáklyaoltó. Nekidacosodtam. Becsületesen, tiszta lélekkel, egy müvész- lélek rajongásával akarok valamit és nem lehet az enyém . . .  H a gazdag volnék, kínálhatnék sokat, kínálhatnék többet, egyre többet, beleszédítően sokat érte s akkor mégis csak az enyém lenne! Minden agysejtemben, minden idegszálamban a szerzés ősösztöne dolgozott az ötödik reggel . . . Felhúztam az öcsém ruháját magamra, zsebredugtam a drótvágóollót, melyet még az elesett bátyám hagyott itthon tizenhétben . . .— Félkettő tájékán már csaknem üresek voltak a termek . . .  Négyet nyisszantott az olló . .  . Két perc múlva künn voltam az uccán . . .— Szaladni kezdtem a mellékuccákon. Szekrényembe bujtattam a szobrot, Lopva, titokban, rejtve gyönyörködtem benne, mint tizenöt évvel ezelőtt egy talált kisbabámban . . . A lig mozdultam ki egész nap.— Tegnap azután olvastam a felhívását . .  .Zokogtam azóta. Ég a fejem, szemem . . .  Sokszor úgy érzem, hogy kigyullad a lelkem, százszor, ezerszer megbántam azóta és mégis akarom! . . .— Most itt vagyok. Jelentsen fel, csu- kasson be, m e s te r ... Történjen akárm i . . ,Mélységes csend, csak a vergődő leány sírása hallszik. A  férfi az ablak üvegére nyomja forró fejét:— Itt van most a szobor? Ebben a csomagban?Á  leány könnyesen int igent.Hosszú idők óta először mosolyog a mester:— No, csak vigye vissza, kis kolléga! . .  . De . . . de csak egy feltétellel: megfesti érte cserébe a portrém . . .
m.Kollektív kiállítást rendezett a mester, halkszavú áhítatra, némuló ámulatra késztetőt.Egyetlenegy kép volt a sok szép szobor közt, de ebben az egyben ott volt két nagy művész lelke, boldogság, igazság, miniden, ami érték csak van ezen a világon. .  ,Címe ott ragyogott remek rámáján, büszke világbakiáltón: A z uram.
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Gvadányi József emlékezete
A „P e lesk e i nótáriu s“ költőjé

nek ez év október 16-án lesz 200 
éves születési évfordulója s emlé
kére a Magyar Tudományos Aka
démia — egyik közeli ülésén 
G vadán yi-ü n n epet rendez. Szülő
faluja, a borsodmegyei kis Ru da-  
bán y a  már az elmúlt napokban 
ércszobrot állított a magyar rene
szánsz első úttörőjének s ma már 
a költő emlékezetesebb helyein is 
bekapcsolódnak a G vadányi-ku l-  
tu szba : a lovasgenerális ünneplé
sei országszerte folynak. Az olasz 
származású, elmagyarosodatt és 
sok csatát járt lovas generális: 
Gvadányi József gróf Borsodban 
lehelte magába a nevét halhatat
lanná tevő magyar szalizát és az 
írói szellemet. Már egri diáikko
rában tréfás ifjúnak ismerték és 
hírnevet egyhamar meghódította 
„Egy falusi nótáriusnak budai uta
zása" c. 1878-ban írt humoros 
müvével. Az alapötletet Henfeld 
híres bohózatából vette. Richter 
József szatírája után egyik „fél
szeg" szatmári barátját állította 
be a 'lóháton utazó, kalpagot vi
selő rézsamkatntyús nótárius ke
szeg-alakjának.

A mulatságos kalandokat Bor
sodból lsele el. Itt figyelte meg 
az általa megörökített népszoká
sokat és az ostorozásra méltó 
félszegségeket. Munkájával Gva- 
dányi annak idején oly nagy si
kert aratott, hogy a lúdtollas nó
tárius tipikus életével tovább 
kellett foglalkoznia. Mulatságos 
fordulatokban kisebb-nagyobb si
kerekkel megírta tehát a folyta
tásokat, mint is: „A falusi nótá
riusnak élete fölötti elmélkedé
sét, betegséget, nyavalyáját, tes
tamentumát, halálát és pokoiba- 
menetelét." Sőt „Rontó Pál" c. 
hangulatos munkáját is hasonló 
ínspirálással rajzolta meg, de sza
tíráit — miként Gárdonyi: Göre 
Gáborját — olykor egy kevés 
marógúny érte-

Gtaiál József derűs emlékű bo
hózata szintén Gvadányi borsodi 
ntpszatiráján alapult.

Gróf Gvadányi nagyemlékű 
munkáját kezdetben méltatlan 
üldözés érte s a várható szemé
lyeskedések miatt Borsod helyett 
így a szerző Szatinár vidékét ál
lította be cselekmény színhe
lyének. Alábbi ajánló soraiban 
Gvadányi önként elárulta, hogy 
történetének színihelyét csakis 
Nagy-Pelcskére kell gondolni,

nem pedig a haragvó Borsodra.
— Ujesztcndői ajándékul az 

1788-ban mindnyájan hazánkban 
élő érdemes és minden renden 
lévő gavalléroknak és dámáknak 
mint világi tó-tü kört nyújtani. Hoz
záfogtam pedig 1787 esztendő 
Skorpió havának második napján 
és ünnepélyesen bevégeztem: Bak 
havának huszadik napján. Vegyék 
tehát kedvesen ez ujesztendöi 
világító-tükör ajándékomat a ha
zánkban élő gavallérok és dámák, 
de légynek bizonyosak arról, hogy 
vagyok: csakis Nagy-Pelcskén — 
Vízöntőnek első napján tökéletes 
és alázatos tisztelettel . . .

Gvadányi gróf megelőzte a ma
gyar költőket, mert méltatója 
szerint is Gvadányi volt a legelső 
magyar író, aki a népéletböl me
rítette tárgyát és alakjait. Elbe
szélő irodalmunkban nála érint
kezik először a falusi élet — ami
kor a krónikás feljegyzése sze
rint egy parlagi nemes ember el
lentétbe kerül a külföldieskedő 
arisztokratákkal és a műveltebb 
városi néppel.

Ennek az elfelejtett régi mű
fajnak volt utóbb hasonló króni
kása — a prózában anekdotázó 
Göre Gábor is.

Korában Gvadányi nem ismert 
nagyobb költőt Gyöngyösy Ist
vánnál, ki mindenben hatással 
volt reá. Aki a Múzsa berkében 
járni tanította őt, mert valósággal 
elragadta s Zajtai Eslván és Ron
tó Pál furfangos kalandját is 
Gyöngyössy versformáiban írta.

Ezt a költő következő soraiban 
ismeri el, mondván:

— Én poéta sohasem voltam. 
De azt is kénylelenítetlem Gyön- 
gyössy-ig nagyon sokat gyönyör
ködtem. Mióta pedig a magyar 
haza áll, még olyan magyar poé
tát e világra édes anya nem szült, 
mint néhai Gyöngyössy István úr, 
T.-N.-Gömörvármegyének viieis- 
pánja vala és talán mondhatom, 
egyhamar ilyet nem is fog szülni!..

Hogy pedig Gvadányi Nagy-Pe- 
leske botfülü, lóhátas jegyzőjét 
iis komiktis figuráját tényleg Bor- 
sodvármcgyéből rögzítette meg, 
saiját szavaival a költő maga is 
elismerte, mert elöljáró beszéd
jében többek között ezeket is 
irta:

— Egy régi jó barátom az ezen 
versekben foglalt „budai utazást" 
Borsodvármegyéből oly kívánság
gal küldötte hozzám, hogy én a

verseket elolvasván, ítéletemet 
adjam felölök: megérdemlik-e a 
világ elébe való terjesztését? Ver
seinek természet szerint való fo
lyása és szép magyarsága nekem 
annyira megtetszett, hogy eltökél- 
lettcm magamat is azt — tizen
három részekre felosztani és arra, 
hogy minden rész mit foglaljon 
magában. A versek tehát tulaj
donképen borsodiak és nem is az 
én műhelyemben koholtattak, csu
pán azoknak tizenhárom részekre 
való osztások és betűik által való 
különösebb megvilágítások az én 
munkám.

A költő á várható üldözések 
előli kitérés céljából sem tulajdo
nított magának a „Peleskei nótá
rius" alkotását, hanem egyik bor
sodi humorista barátjának. „Fi- 
gyelmetes elmével" azonban nagy- 
terjedelmü elbeszélő szatíráját 
nemcsak latba vette, de amit el
hallgatott — censuráján kívül 
„cifra köntösbe" állította és „sa
ját verseinek hangulatos kiszíne- 
zésével" mindenütt aláfestegette..: 
Hogy nem teljesen magának vin
dikálta Zajtai furfangos „budai 
utazását", — nyilatkozatát Gvadá
nyi ekkor csak az őt is „kacagó 
Mómusok" miatt tette, mert volt 
akinek az ő munkája nem tetszett 
és a másutt kedvező elismeréssel 
fogadott „Peleskei nótáriust" kri
tika-aluli értékre szállította. Bu
zogány-tolláról Gvadányi tehát 
erre vonatkoztatta az alábbiakat:

— Az igen közönséges magyar 
példabeszéd szerint: „Kinek tet
szik papja, kinek a papnéja, kinek 
pedig a pap palástja"; és így Pé
ternek ez a munka tetszik, Pálnak 
meg amaz. Diogenes a hordóban 
vette lakását, Aristoteles pedig 
macedóniai Nagy Sándor udvará
ban. Tehát antor sincs, amelynek 
munkája az egész világnak tessék. 
Tudom, az én egyiigyü falusi nó
táriusom sem mindenkinek fog tet
szeni; sőt sok ócsáló Zoillussai 
fognak támadni . .

Gvadányi is oly helyzetbe ke
rült az ő Zajtaiával, mint annak 
idején Radákovics a Vas Gere
ben-féle adomákkal. Mert: Mage
lán és Ksok, valamint Amerikus 
Vcsputzins utazásaira folytonosan 
hivatkozott, mivel — szerinte a 
nép-komencióból élő falusi nótá
rius sem utazhatott a holdvilágon 
keresztül, hanem csak Budára s 
oda is kalamáris! parádéul ló. 
háton, ki rózsarkanlyújának nagy

hatalmú pengetése mellett az ak
kori „barbarismusokat" és a fran
cia szavakat is megvilágosítotla. 
Utóbbira már azt vonatkoztatta, 
hogy az ő Felső-Borsodból Nagy- 
Peleskérc kicsempészett lúdtollas* 
nótáriusa is csak azt látta Mem
phis templomában, hogy ott azért 
imádják Apis istent, mert annak 
a szarva meg vagyon aranyozva... 
Az ő meszire elejtett pegazusát 
pedig Cervantes „Don Quisod“-ja 
és Vieland „Don Sylvo de Rosa- 
lov“-ja  mosolygó napsugárral ara
nyozta be . . ,

Neptunus háromágú kapájával 
tehát Gvadányi is forrást ásott a 
felső-borsodi Helikonon s innen 
korbácsolta: a darabos művelel- 
lenségét, a falusi együgyüséget, o 
megcsufolt bécsi frakkot, a francia 
pántlikát és a rizsporosaren do
hányos dámákat.

Hasonlóan a mucsai-triumvirá- 
tusból vett porhét magának ké
sőbb az idealista Gárdonyi Géza 
is, ki a falu első tudákos kolom- 
posát — a régi hegyközi bükkfa
gatyás törvénybirót: Göre Gábort 
anekdotáiban analfabétának állí
totta be. Különbség itt csak az, 
hogy Gvadányi előbb a pennafor
gató nótárius félszegségeit szimbo
lizálta kobzának vidám húrjain...

Göre Gábor felejthetetlen alakí
tásával az anekdotázó Gárdonyi 
Géza sem tett rosszabbat, mint a 
kialudni készülő nemzetiség derű- 
mécsesét élesztgette. Ezeknek meg
valósításáért küzdött karddal és 
tollal a „Peleskei nótárius" most 
ünnepelendő 200 éves írója is, aki 
az ébredező nemzeti öntudatnak 

Felső-Borsodtól elszakadva 
is — mindig kiváló harcosa volt.

(T. K.)

Gondolatok
Minél gyakrabban szerettünk 

minél gyakrabban vonzott a niág- 
nes, annál inkább fokozódik anna < 
a vonzó ereje,

<•
Gőgből is lehelünk szerények 

és szerénységből is gőgösek.
♦

Nincsen kinzóbb szégyenérzet 
annál, amit a koldussal szemben 
érzünk akkor, amikor magunk < 
tulszegenyek vagyunk ahhoz, hogy 
alamizsnát adhassunk.

Flíg l József.
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Allah esztelenjeIrta: Somlay Károly.Egy névtelen krónikás azt jegyezte fel a csempeszájú Harcsa János pápai saru vargáról, hogy boron nőtt ember vala őkelme: aki ha néhanapján italnak ereszkedett, úgy nekifelejtkezett a kancsónak, hegy három éjjel, három nap danajozott és iszogatott valamelyik pótrás kocsmában a hajdutáncos leányasszonykákkal. Ezekről pedig bizony kipapolta a szószékről Jukundia.n páter, hogy eme cicakendős teremtmények nem egyebek, mint a Sátánná* örökké izzó, pirosszájú kemencéi.A  húsvéti nagyböjt idején egy szel- lős tavaszi hajnalon azt mondja János mester a májsztramné asszonynak, hogy holnapután lészen a győri nagysokada- lom, hát Győrre kellene szekerezni =. sarukkal.— Csak menj ék kelmed Isten akaratával. De a csapszéket messze kerülje kend, mint az ördög a szenteltvizet, így szólt az asszony.A  győri vásárban nem is volt hiba. Úgy felhizott a majsztram pénzesacs- kója, hogy alig lehetett a száját kóc- madzaggal bekötni. Ha a visszafelé útban meg nem áll a szekeresgazda a kupi csárda előtt abrakoltatni, száz aranytallérokkal gazdagon tért volna haza Harcsa János a vásárról. De hát Isten kezében van a gyarló ember. (Vagy néha az ördög markában.)A  kupi csárda előtt leszedte a fuha- rcsgazda a lovakról a hámístrángot: J á nos úr pedig úgy gondolta célszerűnek az időt eltölteni, hogy bémegyen egy meszelyke gégeöblítőre az ivóba. Be is ment. Emberséggel letelepedik a léces kármentő mellé a lócára, aztán kipa- rancsolja a borocskát. Ekkor veszi észre, hogy a lóca végén egy fehérturbános török üldögél, aki a markában egy kam- pós botot szorongatott, amely a Korán mondataival volt ékesítve, A  bajusza pedig akkora volt, mint egy-egy mókusfarok.' A  török nádmézes feketelevest szürcsölgetett és a csibukjából kékes füstkígyókat fujdogáít: mert hát kávé és duhánfüst nélkül olyan az élet, mint a sótalan eledel.A hódoltsági világban a keresztény mesterember nadrágjának térdein szaty- tyánbőrnek kellett lennie; a fején zöld posztókalapot, a lábán pedig papucsot tartozott viselni. A  török hát tüstént felismerte János mesterben a hódolt ráját.

— Nemes jónapot — üdvözölte a saruvarga az ígazhivőt.— Jóakarat néked is mádzsárom. Ki vagy? Honnét jössz? Hová igyekszöl?— kérdezte a török, aki nem volt más, mint az ezer ördöggel épült Mumi Hasszán, a budai pasa imaházának kaj- jimja, vagyis a sekrestyése.— A győri vásárról jövök és Pápára igyekszöm. Még esti szürkület előtt szeretnék haza érni, mert jóegynéhány aranypénz melegszik itt a dolimánom zsebében. Nem szeretném, ha valamelyik portyázócsapat rajtam ütne. — le* leli a varga és büszkén ütigéli mellén a sujtásos dolimánt.—Áférim! Derék ember vagy, mád- zsár. Adja a nagy Isten, hogy szerencsésen haza érkezzél. Van-e asszonyod?— Vagyon. Aztán egy tizenhatéves lányom is vagyon.— Tizenhatesztendős a lányod? A  tizenhatesztendős lány egy rózsabimbó pediglen Allah nagy és dicső prófétájának izzadságából születik. — dörmögi bajuszát cirókálva a kajjím és egy an- csét kotorászván elő a mellén csüngő vászonacskóból, pálinkát rendel; mert ezt a légydöglesztő itókát Mohamed nem tlitja a jámbor miizülmántól.A  török vendéglátó ember lévén, J á nos gazdát is megkínálja, miközben új- fent szóba hozódik a majsztram lyány- kája.— Egy nagy titkot árulok el most néked, te gyaur eb. Résen legyen hát a szélfogó két füled, — suttogja Mumí Hasszán és közelebb húzódik a vargához.— Beszélj, én hallgatlak, — feleli ez.— Ha a lányod negyvenszer megte- redőzik a Budin városában levő Barut- kháne meleg vizében, minden vágya teljesül. A z lesz az ura, akit férjül kíván. Tüstént vigyen el engem a dev a poklokra, ha hazudok.Ittak, iddogáltak. Észre sem vették volna, hogy rájuk esteledett, ha a csapiáros az asztalra nem teszi a füstölt szalonnába fűzött kócbelet, vagyis az azon időkben tatarnak nevezett büzölgő füstölgő lámpást.János mester üstökös kobakja valamennyire elnehezedett ugyan, de erre mégis észbekapott. Beleváj hát a doli- mán zsebébe, hogy egy ezüst oszporá- val kifizesse az italokat.— Hej, a keserves keserűjét, hová lett az acskóm, akiben a pénz vala?!— kiáltja rémülten és meredt szemével

úgy nézett a turbános cimborára, mint a maszlagolt csuka.__  Ó te Allah esztelenje, talán nemis volt pénzed, — morogja az mosolyogva.__  A  fuharos a tanúm, hogy százarany volt az acskóban, aki itt vala a dolimánom zsebében. Csak te lehetsz a tolvaj, te copfos pogány.— Hétszázhetvenhétszer forduljon meg halálom után a testem nyugovó sárházában, a sírgödörben, ha íáttam vala a pénzedet. De ne higyjél nékeni. Elmék véled a pápai mufti elé, a mindentudó Miftáh baba elé, Ő m ajd igazságot tészen, megmondván, hogy kettőnk közül ki a tolvaj.Hajnal pirkadtán meg is érkeztenek vala a várkapuhoz, ahol bébocsáttat- ván, el-bémentek a bölcs és igazságos Miftáh mufti házába.A  mufti kereveten üldögélve, már túl volt a reggeli eksi-áson, a savanyú ételen és bürgehúsokat dugdosott torkának poklába, amit fűszeres meggyvízzel öblögetett.Megpillantván Hasszánt, elmosolyodik és reája kiált:— No, te külhán bej, te világcsavargó, miféle balszél vetett ide?— Ez az ebbhítü majd megmondja, — felelte a török.Nemsokára megérkezett a közvádló is, a muhzir basa, mire a saruvarga előadja panaszát, hogy tegnap estve a kupi csárdában ellopták száz aranyát és, hogy a tolvaj nem lehet más, mint a jelenleg lévő érdemes Mumi Hasszán.— ő  a tolvaj, ez a sátánképü gyaur a tolvaj, ő  lopta el az én pénzemet, nem én az övéjjeét, — kiáltja a gyanúsított fél.—  Hazudik a terek, — mondja dühbe gurulva a majsztram.— ő  a tolvaj, —  erősítette ismét a kajjím. — Nézzétek csak meg a doli- mánja zsebét. Ott van az én erszényem, akiben kilencvenkilenc aranypénz mellett megtaláljátok a pecsétgyűrűmet is a nevem betűivel,A  mufti hát belényult a saruvarga zsebébe és ott leli az acskót kilenven- kilenc aranytallérokkal és a Hasszán gyűrűjével együtt.—  Te pokol dugója, — mordult a bölcs Miftáh mufti János mesterre és béparancsolván a porkolábot, ötven pálcát rendelt a talpára.A  váratlan fordulatra védekezni próbált Harcsa uram; de bár csárdást táncolt az ádámcsutkája, egyetlen szó nem röppent ki a száján.A  dolog voltaképpen úgy történt, hogy a becsűletös Mumi Hasszán csakugyan kilopta az acskót a gaz Harcsa János zsebéből és kivevén belőle egy aranyat, helyette a pecsétgyűrűjét tette az acskóba és ezt ismét visszalopta a részeg varga dolimánjába,A  pápai mufti hát Allah nevében bölcsen szolgáltatott igazságot, mikor mogyoróhájjal kenette vala meg a hamisan vádaskodó, eblelkű gyaurt, Allah esztelenjét.
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— Mi baja? — kérdezte csendes hangon a férfi, amikor keresztülmentek a hídon.— Semmi . . .  — felelte még csendesebben az asszony. — Csak elszakadt valami . . .  i t t . . . belül . . .  — És a kezét felemelte a szíve magasságáig.A  férfi lenézett rá. De nem látott az arcából mást, csak a vékony, reszkető száját. Az arca többi részét árnyékba felejtette a kicsi, mélyen lehúzott, fekete kalap.— Milyen kár — gondolta —, hogy ennyire érzékeny és hogy minden kicsi szó és minden kicsi kemiszkodás annyira megvérezi a szívét. Nem szeretem e z t . . .  Örökösen vigyázni minden szóra, miniden gesztusra, sőt még a szavak árnyalatára is. Elfárad az ember belé . . . Nem mondom, néha jó. Néha jó látni, hogy még ilyen asszony is van. Ilyen ir.imózaszerü. De hiába, megúnja az ember s azután megint csak visszamenekül a többiekhez. Azokhoz, akikkel lehet ko- miszkodni és akik nem harapják össze az ajkaikat egy-egy keményebb szó hallatára.A z asszony felemelte a fejét. A  szeme felitta a mély, bársonyos sötétségei, amely a Gellérthegyre borult és belekapcsolódott a lobogó fényfoltokba, amelyek a sötétségben égtek. Már nem reszketett a szája és a lépései mindig halkabbak, mindig vontatottabbak lettek. Végre egészen megáll. Felemelt arcába élesen helehullott egy lámpa fénye és világánál látni lehetett, hogy a szeme, a lelke túl jár a sötétségen, sőt túl jár talán az életen is . . .A  férfi nézte. De most sem értett belőle semmit. Nem értette a határtalanságot, amelyet az asszony lelke befutóit és az elemezhetetlen elmerültséget, amely az arcára borult. Mint minden ilyen alkalommal, most is csukott könyv volt előtte az asszony. Máskor, a magányos, egyedülvaló óráikban, amikor a meleg szája ott reszketett az asszony ajkain, még csak bele tudta ringatni magát a hitbe, hogy az övé és hogy érette teremtődött, de ilyenkor, ezekben az elmerült, magányos pillanatokban mindig a szívére dobbant a gondolat, hogy sohasem fogja egészen elérni és egészen a magáénak mondhatni. . . Nem tudta befutni a távolságot, amelyet az asszony lelke befutott és visszavonhatatlanul érezte, hogy a Végtelen ellopja előle az asszonyt. Haragudott. .  . Határtalan hiúsága sehogysem tudta megérteni, hogy magára marad és hogy az asszony elszökik előle. Az asszony hibájául rótta fel ezt és nem hitte el, hogy az ő földhöz-

kötöttsége az oka . . . Nem hitte el, hogy a magányos órák csendje nemcsak a csókot, hanem a lelki elszakadást is megtenni, ha egy szóval, egy gesztussal elvetjük a magvát . . .Az asszony szemében megcsillant a messze lámpák fénye. Összerezzent. .  . Lelke hazajött a messzeségből . . .  Újra megindult a férfi mellett.Szótlanul, lassan elérték útjuk célját, az egyedülálló, csendes budai házat.Mosolygó szeretettel fogadták őket. Az asszonyt kihámozták a bundájából és elvitték, hogy megmutassák néki a ma készült új ruhákat.Megdicsérte őket, megnézte a házikisasszony készülő kelengyéjét, jótanácso-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

TrombiiavirágMég egyszer nyílt a trombitavirág, lakarodót fújt és lehullt, lehullt a nyárvégi hideg esőbe-sárba s belefúlt.Lehullt a trombitavirág, elhallgatott piros dala, tüzes szava s kenyérrel-borral terül az új úrvacsora. —Egy nap az év s mint egy inap elszáll, tavasza reggel, nyara dél, estele ősz és éjszakája, fehér éjszakája a tél.
Erdélyi József.

^▼▼ ▼ ▼▼ ▼ ?Tf?ffTTT?TTfT??TTV?TTkát adott hozzá és kedvesen, melegen elbeszélgetett mindenkivel. Érdekelte minden, hozzászólt mindenhez, de a figyelmes szemlélő észrevehette rajta, hogy a lelke messze jár és a mindennapi életnek ezek a szükséges apróságai egyáltalán nem érdeklik.E közben a férfi ujjai alatt az ebédlőben megszólalt a zongora.A  társalgás megszűnt. Önkényte1en, ünnepi szótlanság borult a szobák fölé és a zongora hangjai úgy úsztak a levegőben, mint nyári alkonyon a bárány- fellegek.Egyik darab követte a másikat. . . Liszt, Beethoven, Grieg, Wagner, mind egyforma mély tudással és mély megérzéssel játszva. Zokogtak, sírtak, vágyódtak, szerettek, reszkettek, kértek, parancsoltak a hangok a férfi ujjai alatt. Csillogó, fekete hajjal borított feje élesein vált ki a fekete háttérből és karcsú, izmos vállai csendesen hajoltak a zongo

ra fölé. Most nem a kötekedő, szűk látókörű, konvenciókhoz ragaszkodó, elbizakodott, hiú férfi volt, hanem szárnyalni, repülni tudó ember, aki érti és érzi azt, amit a Nagyok, a. Halhatatlanok megalkottak. Most lesiklott róla a földhöz- kötöttség, most megértette a határtalanságot, mert eldobott magától mindent, ami lehúzhatta, ami viszatarthatta volna . .  .A z asszony csendesen odaállt a háta mögé. Nézte a billentyűkön száguldozó barna ujjait, az elmerültségét, a zenében való teljes felolvadását.— Két hangszer — suttogta befelé.A  zongora . . .  és az asszonyi szív . . . A z egyik fából, fémből, csontból, ember? zsenialitással összekonstruált élettelen bútordarab, a másik Isten legtökéletesebb alkotása: meleg, reszkető, voinagló, élő csodahangszer . . . Csodahangszer, amely összetömörítve, magában hordja a világ összes muzsikáját. . .  És mégis ..  furcsa és gonosz iróniája a Sorsnak, hogy míg az elsőn számtalan ember játszik jól, sőt nem ritkán a legteljesebb művészettel, addig olyan elenyészően csekély azoknak a száma, akiknek elég finom, elég érző a szívük, az ujjuk, hogy az élő hangszeren játszhassanak vele . .  . Pedig . . .  talán . . .  az is megérné a fáradságot . . . Talán annak a hangjaival is meg lehetne ostromolni a végtelenséget s talán az is tudna olyan kikristályosodott gyönyörűséget adni a művészéinek, mint ez a másik . . .  — Telefutott köny- nyel a szeme. — De ezt nem tudják és nem is hiszik . . .  Azt hiszik, hogy az asz- szonyi szív egy parányi húsdarab csupán, húsdarab, amely fenntartja és  kormányozza az életet. . . Végtelenség . . .  határtalanság . . . hangszer. . . zene . .  . Nevetséges . . .  Legfeljebb a költők fantáziájában . . .Éjfél után keresztülmentek a hídon. Haza, Pestre. Közönyös, mindennapi dolgokról beszélgettek.Mikor később az asszony lefeküdt, soká nyitott szemmel meredt a sötétségbe. A  két hangszerre g o n d o lt ... S valahogy ösztönösen, az akaratán kívül, gondolatai mögött, egy férfiarcot látott . . . Egy férfiarcot, amelyen az áttetsző, mélyrenéző szemén kívül nem volt szépség, de amelynek magas, sima homlokán ott világított a legtökéletesebb hangszeren való játék biztos tudata.Megrezzent és lecsukta a szemét S egész éjjel az áttetsző szemű férfit látta . . . Látta és hallotta a csodálatos muzsikát, amelyet reszkető, vonailo* megértő kéz után vágyódó asszony Sz ívén játszott. .  .
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Mélységek - Magasságok.
— Egy újabb önálló fejezet szerzőnek most készülő nagy életdrámájából.—

Személyek: Helén. Olaszosan: Elena- 
Családi nevén: Tristína. Egy előkelő 
és gazdag clasz marchese (márki) csa
lád utolsó sarja, egyetlen örököse. — 
Volt zárdaszüz. A történés idején misz- 
szionáriusnő, aki hivatásból a börtönö
ket és a börtönök lakóit látogatja. — 
Fiatal, ragyogó szépség, aki megszereii 
a börtönben ülő rabköltőt. — A költő 
képze’etében úgy él, mint a Magasságok 
ragyogó angyala.

Margit: családi nevein: Gizella. Va
lódi nevét azért titkolja, mert mostoha 
sorsa olyan útakra korbácsolta, amelye
ken mindenki szívesen titokban tartja 
igazi nevét. — Gizella — ép úgy mint 
Helén — minden héten meglátogatja a 
rabköltőt és lassanként meleg barátság, 
mély vo'nzalom és széttéphetetlen ér
zelmi kötelék szövődött közöttük, anél
kül, hogy azt a ,,szerelem“ fogadalmá
val lehetett volna megjelölni. — A köl
tő felfogásában Gizella volt a Mélysé
gek angyala, aki a költő érzése szerint 
mégis igaz testvére volt Helénának.

A költő ebben a fejezetben vallja be 
He^énnek, hogy neki Gizella, a ,,Mély
ségek angyala" is eszményképe.
A mélységek és Magasságok angyalai

Szín h ely : a börtön egv homályos szobálya.
Helén: már csak 30 percünk van hét 

óráig.
Helén: már csak 30 percem van arra, 

hogy a csillagok csodás fénye ily közel
ről szűrődjön a lelkembe .. .

Helén: már csak 30 percem van arra, 
hogy testi szemeimmel szinről-színre 
láthassam.

Már csak 30 perceni van arra, hogy 
égi származású földi oltárom előtt áhí
tattal lebcruljak. . .

Helén ön 30 perc múlva — már 30 
percnél is előbb — elmegy és egyszerre 
rámszakad a káosz, a lelkizürzavar, a 
szenvedés, az elhagyatottság és a sötét
ség rideg éjjele.

Ön elmegy: és itt hagy a virágzó Má
jus.

Ön elmegy: és tti hagy az egész Ta
vasz.

Ön elmegy: és a szemhatár alá bukik 
a Nap.

Helén Ön elmegy: és éra egyedül ma
radok.

Nem. Nem egyedül.
Velem fognak virrasztani a kétség és 

Gyötrelem, a Vívódások és Gyehennák.
Velem fognak virrasztani az Apoca- 

lipszisek rémlátomásai és a börtönfér
gek megduzzadt szörnyei.

Nem. Nem leszek egyedül.
Megfognak látogatni a Mélységek és 

megfognak látogatni a Magasságok.
A Mélységek fenekéről fel fog törni az 

egész pokol és a Magasságok mélységé
ből rám fog szakadni minden Indulat.

Oh Helén: én nem leszek egyedül:

Nagyon, nagyon népes lesz újra az é jszakám!Nem. Nem lesz mégsem egészen sötét az éjszakám.Ha a Nap lemegy: felkelnek a csillagok.A  nappal, ragyogását tompítva, titokzatosan reszketik vissza az égbolt apró, viliódzó fénypontjai.Mihelyt ön elmegy és mihelyt újra igazi este lesz: én nyomban elfoglalom helyem az égi távcső mellett és kémlelni kezdem a csillagokat.Sck csillag van az Égen, de az én Egemen csak két csillag ragyog . . .Fényesebbek a Siriusnál, fényesebbek a Lantnál, ragyogóbbak a színes Napoknál, titokzatosabbak a Tejútnál, magasz- tosabbak a Szféráknál . . .— Igen jól hallotta Helén, két csillagot mondtam . .  . Az én egemen két csillag ragyog . . .— Hogy kik ezek a csillagok? Jó l tudja Helén, hogy ön az egyik . . .— Hogy miért nem nevezem meg a m ásikat. . .?Tiltják a S z fé r á k ... tiltják a Mélységek és tiltják a Magasságok . . .— Igaza van: képletesen beszélek, de nem beszelhetek másként . . . A z én Egemen két csillag ragyog. . . Ön az egyik!— Nem teljesíthetem a kérését Helén!— Igen. Szembeszállók önnel, de nem árulhatom el ezt a misztériumot.— Inkább szüljön számomra újabb szörnyeket a pokol, mintsem az ön ragyogó ábrándege egyszerre összeomoljon . .  .— A  nevét? Mondjam meg legalább a nevét? Istenem, hát ebben nincs titok. A  neve: Margit. . . Igazi nevén Gizella... Igen: egyszereün Margit . . . vagy Gizella . .  . Ép úgy ahogyan ön: Helén vagy Tristína, ép úgy ő M a r g it ... vagy G izella . . .— Ön csak egy eszményt ismer egyszerre én meg kettőt. . . vagy talán hármat is . . .?— Hát Istenem: az eszményekkel talán szabad bigámiában is élnünk, anélkül, hogy bűnt követnénk e l . . . ?Hogy akkor én háremet tartok az eszményekből. . .  Hogy akkor én az eszmények Kislar Agája v a g y o k ...?  Ah Helén: Titánia királynő ijjáról már megint keményen pattognak Aristopha- nes gúnyos n yilai. . .  De ha rostává lyukaszt Helén: akkor sem tagadhatom meg azt a másik eszményemet. .  .Ön nem ismeri Margit-Gizellát, nem is sejtheti, hogy Margit-Gizel1a kicsoda: de azért Margit-Gizella igaz testvére önnek H elén. . .
— Iszonyú távolságok választják el 

önöket egymástól, mégis együtt élnek 
láthatatlanul. Iszonyú erkölcsi szakadé
kok tátongnak múltjuk és jelenük kö

zött, mégis egyforma erkölcsi piedesz* tálon állanak mindaketten . . .— Ha világosabban beszélnék: akkor mindent megértene, pedig nem szabad ezt a titkot ismernie, hacsak nem akar egyúttal engem is örökre elfelejtem . . .—  Ön csodálatosan szellemes a kérdések feltevésében Helén. De én ép oly csodálatosan igyekszem megkerülni a kérdéseket, mert nem akarom önt örökre elvesztíeni. . .— Hogy miért említettem egyáltalában a másik ,,csillagot" a másik „eszményt", a másik Helént, akit Margitnak és Gizellának nevezek? Hogy miért csi- gáztam föl jogos kíváncsiságát, ha viszont áthatolhatatlan sűrű ködbe burkolok minden feleletet?_  Megmondom Helén őszintén, igaz lelkemre, hogy miért?— Azért, mert nem tudnám ön előtt elhallgatni az igazat. Nem tudnám önnek meg nem mondani a valót. Nem tudnám elviselni bizakodó, nyugodt, hitvalló tekintetét, ha el nem mondtam volna még távozása előtt, hogy Hétén eszményképén kívül még egy eszményem van . . . Ezért szóltam Helén. Ezért.— Legalább képletesen mondjam hát meg, hogy mi az, ami mégis testvérekké avatja önöket és mi az, ami mégis áthidalhatatlan erkölcsi szakadékokat ékel önök közé?— Képzelje el Helén, hogy az Ég titokzatos életfájáról két angyal szakad le egyszerre, akik közül a zegyik sárba, a másik illatos virágok közé esik . . .  Ez különbség a két eszmény között Helén . . .— Hogy az egyik angyalnak nem érdeme ha virágok közé esett, a másiknak pedig nem bűne, ha a sárba hullott ala?— Úgy van Helén, úgy van . . .  Ez a meghatározás önre v a ll . . .  De hiszen épen ebben rejlik a titka annak, hlgy ö-ök vérszerinti igaz testvérek és mégis áthidalhatatlan erkölcsi szakadékok tá- tonganak önök között. .  .— Igen Helén: a tragédiák tragédiája ez.— A z egyik angyalnak nem érdeme, hogy virágok közé hullott, a másiknak nem bűne, hogy a sárba zuhant.— És mégis Helén: a virágos szárnyú angyalt egy világ választja el a sáros szárnyú angyaltól!— De Istenem Helén, hogy mondhat ilyet? Hogy ön nem fogadja el szörnyű lelkivívódásomat, , ,  Hogy ön megköny- nyíti benső tusámat és . . .  és — ha fájó szívvel is - ön lemond egészen a másik angyal javára . . ,!?— Istenem, hogy mondhat ilyet Helén!? Nézzen a szemembe! És mondja meg mit lát ott lobogni: mülángot vagy ősvulkánok perzselő tüzét, amely önért lobog!?—  Nézzen a lelkembe Helén. Mit lát



ctt: színpadi oltárt, melyen kendőzött eszményt imádunk: vagy égi oltárt, amelyen ön a sugárzó eszmény?— Borzasztó szavakat mond ön He- lén, de nem tiltakozom. Meglehet, hogy az égi oltár eszményképe egy női Jánus- fő, melynek egyik fele Helént, a másik Margit-Gizellát mutatja . . .— De azért ne szégyelje ezt a csoportosítást Hclén. Talán egykor még d̂ivatba jön, hogy a női erényt fogják úgy ábrázolni, hogy a szobor egyik feje Helént, a másik Gizellát mutasson . . .  Hogy a szobor egy angyal ikerpár legyen. akik közül az egyik a virágos, a másik a sáros szárnyú angyal lesz . . .Mert számos olyan nő van Helén, aki két sorsot, két rendeltetést hord a lelkében . . .  Csak egy kulcsfordítás a sors súlvos vasajtajában: és aszerint, hogy ki fordította meg a kulcsot: az egyik nő lesz a sáros, — a másik a virágosszárnyú angyal. . .— Gizella sorsát olyan kulccsal fordították meg, hogy az ő szárnyai sárosak lettek . . .— És látja Helén: Gizellát mégis majdnem egyforma hely illeti meg a szívemben önnel . . . Nem mondom, hogy GizeMa szívemnek ugyanabban a kamrájában lakik, mint ön, de mindenesetre az ön közelében . .  . Gizella talán egy félemelettel lefjebb. talán egy kissé szükebbben és talán egy kissé árnyékosabb helyen: lakik, mint ön; de mindenesetre az ön szomszédságában lakik. . .Úgy van Helén. Úgy van. Gizella az erkölcsi mélységek gödrébe zuhant: de azért mégis női eszményképem ő, aki sáros szárnyaival is éteri magasban lebeg a földi szeny felett. . .— Mindent nem mondhatok el Helén, de tudja meg, hogy mielőtt megismertem volna önt: Gizellán keresztül már előre elképzeltem, már előre megálmodtam, sőt valósággal már előre megteremtettem önt.— Tudtam, hogy ön van; tudtam, hogy ön él valahol; — tudtam, hogy egykor találkozni fogunk.
Ellentétes sorsok, melyeket égi 

szivárvány hidal át.— És teljesem olyannak képzeltem e l  önt, mint amilyen a valóságban: sugárzás, tökély, eszmény,— És mindezt a Gizella eszményképén keresztül képzeltem el igy . . .— Mert tudja meg Helén, hogy ön nem más, mint Gizella — sárosszár'nyak nélkül . . .— Ezért nem tagadhatom meg soha Gizellát, mert sorrendben először G izellán! keresztül imádtam önt.— Helén már csak 10 percünk van a válásig.- Helén én nem akarom, hogy a kétségnek csak egy parányi tövise is a szívébe törjön. Nem akarom, hogy a felhőnek csak az árnyéka is a lelkére boruljon.— Helén, én úgy érzem, hogy képletes szavak virágos ostyájában szép lassan mindent cl fogok önnek mondái,

768__________________ — Azt hiszem már úgyis sejti a valót, bár az ön tsztai lelke nem meri a valót valónak elfogadni, nem meri a való fogalmát névvel megjelölni.
—  Pedig most már megfogja tudni 

Helén.__  Csak azt szeretném tudni megelőbb, hogy az ön ragyogó ábrándegét elég erős pillérekkel támasztottarf-e már alá, hogy a bizonyosság lesújtó menykövc nem fogja-el ezt a ragyogó ábrándeget egy csapásra összedö-nteni?— Sejti-e már Helén a valót? Sejti-e már Helén, hogy kicsoda Gizella, az én második eszményképem és az öni testvére . . . ?— Képzeljen el Helén egy szivárványt, amely be fogja az egész szemhatárt.A  szivárvány legmagasabb íve szinte az Égben ragyog, de a szivárványív alsó csúcsa a szemhatár mélységeiben tűnik le.— És most képzelje el Helén, hogy két angyal közül az egyik a szivárvá- nyosiv ragyogó csúcsán, a másik pedig a mélységben elvesző csúcsokon áll . . .— Az egyiknek — mint ön maga mondta — nem érdeme a magasság, a másiknak nem bűne a mélység . . .— Igen Helén; Gizella az erkölcsi mélységek angyala, de azért ugyanazon égi szivárvány ívéhez tartozik, amelynek ön a legmagasabb csúcsán ragyog.— Csakhogy mit érnek a szív legra- gyobóbb erényei, mit érnek a lélek leg- fenségesebb álmai: ha e ragyogó szívet és fenséges lelket egy bukott angyal hordozza keblében . . .?— Mit érnek a szárnyak Helén, ha levágjuk róla az angyalt? — És mit érnek Gizella fenséges erényei, ha ő mégiscsak a Mélységek angyala, ami közönséges nyelven azt jelenti, hogy bukott... hogy. . . majdnem perdita . . . ?— Helén: sohase feledje el, hogy az erény megóvása igen gyakran csak azon múlik, hogy a szerelem nem teljes és az odaadás nem tökéletes . . . Mert a szerelem azon a pontún, melyen feltétlenné vált: tiltakozás helyett áthasonul a szerelem menyeies elvakulásává . . .— Sohase feledje el Helén, hogy igy lett Margit-Gíze'llából bukott angyal, bár lelke elérhetetlen magasan lebegett az elfogadott polgári tisztesség fémjelzett erénytengere felett. , .— E bukásból termésetesem volt fok támadás, volt fölemelkedés: de Gizellának mégis vállaira kellett venni a nagy keresztet, mert — isteni őrzője lett az erénynek, a szüzességnek, a tisztaságnak . . .— Igen Heién: Gizella a bukott angyal az ártatlanság, a fehérség és égi átlátszóság angyali nemtője le tt . .  .— A  döntő pillanatban habozás nélkül dobta bele magát az erkölcsi mélységek feneketlen kútjába, hogy megmenthesse az Erényt.— Igen Helén: Gizella a Mélységbe ugrott, hogy megmenthesse a Magasságokat.
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— Habtestét és patyclatfehérségét dobta oda Gizella a kéjsóvár éhes Mo- lochnak, hogy ragyogóvá és sugározóvá nevelhesse bukásának tragikus gyümölcsét: egyetlen gyermekét: a Jövő ígéretét.__ És amikor az erény terített piacán,ahol a testnek, a léleknek és a szűzies szeméremnek rendes napi ára van: akadt egy élvsóvár lélekkufár, aki pénzzel fenyegetésbe', zsarolással akarta hatalmába keríteni azt, akiért Gizella egykor a mélységbe dobta magát, amikor az égi virágszálat, akit Gizella tévedt életének bünverejtékes filléreiből zárdában neveltetett: alacsony szenvedélyeinek akarta feláldozni, — amikor a kéjsóvár szörnyeteg durva [éleikkel és aljas kézzel akarta széjjel tépni azt a finom lélekhártyát, mely Gizella leánykája előtt az anya múltját oly jótékonyan eltakarta: akkor Gizella egy másik feneketlen mélységbe dobta magát: egy jól irányzott lövéssel leterítette a hitvány szörnyeteget és börtönbe került.— És most dobjon: ki a szívéből Helén, ha úgy akarja, borzadjon meg tő'lem, ha fel van háborodva, vessen meg teljes leikéből, ha képes reá: mert második eszménképem igenis Gizella: a börtönben ülő perdita. .Ah Helén ön sír. Ah Helén ön zokog. Ezek a megértés, a megbocsátás a testvérré fogadás égi könnyei. .  .Ön valóban: testvérévé fogadta Gizellát.— Ön tehát nem borzad tőlem, ön tehát nem vet meg engem, ön tehát nem dob ki a szívéből, ön tehát továbbra is a Tavaszom és az Eszményem marad?— Oh boldogság égi pillanata: miért fogsz elröppenni, miért nem mradsz itt örökké?— Helén törölje le a könnyeit. .  . Azt nem merem kérni, hogv óni csókolhassam le arcáról e folyékony gyémánt- cseppeket, . .— De itt a válás perce Helén: a börtön órája már üti a h e te t.. . A  felügve- lő léptei koniganak a folyosón . . .  Válnunk kell Helén . . .— Istenem jól halottam-e? . . .  Ön meg akarja látogatni őt? Börtön-ben ülő testvérét G iz e llá t? ...  Istenem: lehetséges ez? Igen úgy van: az é g i  n e m e s s é g  nem tagadia meg viselőjét.— Hát csak menieni. . . menjen . . .  cs mondja meg neki: hogv van a nagvvílá- gon egy fájdalmas férfi szív, amelvnek oltárán az öni képe mellett a Margit- Gizella eszményképe é l . . .— ön már megy, ön már elröppen... és én itt maradok . .  . Isten vele . . .  Isten vele . . .  Isten áldja meg Helén!És ha valóban meglátogatja őt: Isten szászorosan áldja meg önt.
Szegedy László.
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Hornt megye nagy szülöttje, a magyarságnak egykori büszkesége, reménysége, legtehetségesebb publicistája, Grünwala Béla, aki a párizsi morgue-ben fejezte be nagyrahivatott, tragikus sorsát: mélységes kripta-álmából felébredt, hogy megtudja, mi történik abban az országban, melyet erősnek, nagynak jósolt látnoki lelke.Egy szerény kis riporter odakuporodott kopcscja szélére és bemutatkozott:— Nagyuram! A  magyar nemzetnek egy szerény betünapszámosa vagyok. Azért zavartam meg álmodat, hogy panaszt tegyek. Csüggedtek vagyunk ós mert te egyszer megjövendölted, hogy hazánk erős, hatalmas lesz: számon kérni jöttem ígéretedet.A  nagy magyar halkan kérdezte:— Hát nem vagytok tekintély Európában? Mit csináltatok, mióta Paris-ban elhagytalak benneteket?A  riporter feje lekonyult.— Évek e1őtt háborúba keveredtünk, egy marék néppel. És ebből olyan európai koncert lett, hogy ebbe majd az egész világ belesiketült. Csatáztunk szerbbel, orosszal, taljánnal, angollal, zulukafferrel, kongónégerrel, amerikaiakkal . .  .A  halott magyar felsóhajt:Verekedni nagyszerűen tudunk: egyik karmunkkal ütni, a másikkal simogatni. Ezeréves országunkat meg tudtuk védeni, határait megtartani.— Csak volt a miénk nagyuram. Ma már alig nyolc millió ól Csonkamagyar- országban, a többi milliót elnyelte hódító moloch. Idegen államok börtön- őrei vigyáznak reánk, nehogy gúzsba kötött karunk megmozduljon, S ha ez a lekötött óriás, a magyarság fölüti fejét: a táviró szétviszi a világ négy sarkába a hírt, az új Napóleonok leülnek a zöld asztalhoz: s kapunk dorgatóriumot, gyámot ígérnek, bemasirozást, végleges felosztást. Nem elég, hogy a Báthoryak, Bocskayak szentelt földjét elvették és kincses Kolozsváron oláh zászló leing a szélben.Grünwald felfigyel:— Erdély? A  vaskapu?— Elvitték, nem a miénk többé. Egy gerinctelen m\ép a zavarosban halászott, árulása jutalma, Magyarország legszebb ékköve: Erdély. Mikor a németek által küldött, színarannyal töltött ládákat bontogatták és semlegességet Ígértek: az oláh vezérkar asztalán már precízen kidolgozott Erdélybe bemasirozó terv feküdt. Sutba dobták a néhai, ősz Károly

román király politikai végrendeletét, melyről Tisza tudott legelőször s úgy kapta kézhez a bécsi Burg. Nem az el bika, nem a hála parancsszavára hallgattak, de Páris marionettjeinek csaptak föl és: vér ós harc nélkül birtokba vették hazánk egyharmadát és a — Vaskaput, Magyarország hírességét, K eleti kereskedésünk aranyútját. A z A l- dunát, kereskedelmünk főütőerét elvitték s most idegen zászló leng a Duna- ha jókon.A  halott nehezen sóhajt:— Elvittek, mindezt elvitték . . . E-s a Felvidék? Szükebb hazám, melyhéz ifjúkorom minden emléke fűz, ahol életem müvét, ,,A  régi Magyarországot" megírtam, a miénk maradt?!A  riporter megrázta fejét.— A  pánszláv aknamunka jól volt megszervezve. Rózsahegy, Tiszolc, Szentmiklcs ontotta a mérgét, gurította a ,,szláv aranyat". Híres vasutaink, vas- és ércgyáraink, bányáink, kohóink, európai hírű fürdőink, a Csorba-tó, híres siklójával, múzeumaink, iskoláink idegen kézre kerültek. A  selmeci főiskola Sopronba menekült, a pénzverdénk gépeit szétrombolták. Rákóczi városa: Kassa, világhíres dómja s annak szívében a nagy kuruc szentelt hamvaival, minden, minden cseh kézre került.Cseh? Hát az egér, hogy mer beleharapni az oroszlánba?— H ja nagyuram, a sógor bekivánko- zott örökös vendégségbe Felsőmagyar- crszágba. Hüvelybe dugott karddal, okos, türelmes politikával. S bent van. A  magyar házigazdának kiadta az útat s most ő az úr ott, ahol ezerévig a magyar dolgozott, élt és szerette, más nyelvet beszélő fogadott testvéreit. Kelet- magyarországot is levágták a magyarság testéről és ez a seb ott talán a legjobban fáj, éget. — És a Délvidék egy sötét, balkán népnek odaajándékozva, A karszt-i vasúti út, melyre milliókat költöttünk, a fiúméi móló, mely óriási pénzt emésztett fel, tengerészeti akadémiánk, torpedógyárunk, büszke hadihajóink, milliárdos értékeink mind odaveszve.összezsugorodva, belső viszályok lá zától sújtottan várjuk a véget, — vagy a feltámadást.A  nép szegény, az államgépezet páriái létharcban merülnek ki, gyáraink kéménye nem füstöl, kereskedelmünk szárnya békóban, hitelünk nincs, tekintélyünk semmi, pénzünk rossz, a kardot is kiütötték edzett, bátor katonáink ke

zéből, munkásaink ezrei kenyérért kiáltanak, pusztít a tüdővész, orvosaink tehetetlenül állanak lerongyolódott, csődbe jutott kórházaikkal, a megszállt területeken elcsöndesült a magyar dal, ti los a magyar szó, elhalt az imádság is. Keressük, várjuk a magyar Messiást, aki ezt a boldogtalan népet a boldogság révébe bekalauzolná. Hol van az az igazi vezér, aki hivatva van a kétségbeesés homoksivatagjába: a talpraállás reményének oázisát megteremteni? Hogy újból eggyé lenne a nemzet, melynek fejére a háború Istene a legmélyebbre szorította a mártiromság tövis- koszorúját.Grünwald Béla fejét felüti:Ha talpra nem tudtok állni, ha elpusztult a magyar gerinc, ha belső viszályokban merült ki erőtök: megér- demiítek sorsotokat. Letértetek arról az útról, melyet a nagy Széchenyi mutatott meg nektek. Keressétek meg ezt a tövises ösvényt, hátha még reá akadtok. Megmondtam: ha össze nem tarttok: — elveszítettétek az országot. A z  elszakított területeken élő magyarok —  ba más is a nyelvük, hívek ezeresztendős hazájukhoz. Ezt a tudatot ápoljátok, magatokban és ő bennük. Ez lesz a szent az örök kapocs közöttetek. Sutba a hamis jelszavakkal, szeressétek egymást és dolgozzatok. Ha akarjátok a feltámadást, akkor tiétek lesz ismét Magyarország.Grünwald feje lehanyatlott, szeme lecsukódott, fehér keze búcsúzóan intett az újságírónak.A  szürke kis riporter könnybeborult szemekkel hajolt le a nagy magyar megdermedő alakjára és úgy súgta: nemsokára ismét felver mély álmod- évek múltán ismét felver mély álmodból egy magamfajta kesergő magyar, meglásd: jó híreket mond majd neked és beszámol M agyarország fe ltá m a d á 
sáról. Addig aludj, álmodj békén Nagy. uram.x B a a a a a a a B B a a a a a B a a a a B a a a a B B B a B a a a a a a a a a B B a a B

A s z í v  útjaFölfelé soká tart az út,— lefelé: rövid pillanat.A csillag is hamar lefut, mely évezredig fennmaradt. Küzdésünk hosszú és nehéz. Szeretünk. —  A z ember remél. Bukásunk egy szívrepedés, s aki csalódott, — már nem él . . .Péteríy Tamás.



770 1925 október 15.

MAGYARlIRODALOM

A toledoi (amerikai) Szent István 
hitközség jubileumi albuma.

Az amerikai Ohio állam Toledo 
város katholikus magyar hitközsé
ge fennállásának huszonötödik ju
bileumára díszes albumot adott 
ki, melyben hü képét nyújtja az 
amerikai magyarság küzdelmes, 
dolgos és eredményekben gazdag 
életének. A toledoi album a ma
ga nemében az első nagyobb ilyen 
irányú összefoglaló munka, mely 
az amerikai magyarokról megje
lent és irodalmi nívója messze ki
magaslik az átlagos és felszínes 
amerikai irodalomból. Az album 
szerkesztőinek ez az igyekezete jól 
cső érzéssel tölti el az olvasót és 
bizonyságul szolgál annak, hogy 
Toledo katholikus magyarjainak 
lelki vezetését avatott szellemi ve
zérek irányítják. — „Huszonöt év 
egy gondolat csupán a nemzetek 
történetében, de számottevő ténye
ző egy hitközség fejlődésében. Böl
csőjében pihegett a csecsemő hit
községünk 25 évvel ezelőtt nagy 
szegénységben, elhagyatottságban. 
Nem csoda! Se angolszász se más 
kitüntető jelleggel nem rendelke
zett. A gyermekkor minden beteg
ségén átesett és volt idő midőn kö
vekkel dobálták meg, midőn mun
kájától fosztották meg, valósággal 
éhhalálra ítélték . . . Egyedüli bű
ne az volt, hogy hitéhez hűségesen 
ragaszkodott és magyar vérből 
született", — írja főtisztelendő 
Eördögli Elemér a toledoi magyar 
hitközség sugaras lelkű plébánosa 
Majd így folytatja:

,,— Idővel mind többen, mind 
jobban kezdtek megismerkedni hit
községünkkel, kezdték megszeretni 
a magyarokat . . . Az utolsó tizei
két évet én is együtt töltöttem a 
jubiláló hitközséggel, mint annak 
plébánosa, résztvetlem munkájában 
és ahogy jött, együtt aggódtunk, 
együtt örültünk, dolgoztunk és 
szomorkodtunk . . .  És most együtt 
élvezzük a jól végzett munkának 
édes büszkeségét és boldogságát 
„Sursum Corda!" Fel a szívek
kel! . . — Eördögli Elemér plé
bánosnak szeretettől ragyogó sorai 
rávilágítanak a toledoi magyarság 
nehéz múltjára, de erős remény
séget adnak a jövőre: Az ameri
kai toledoi magyar véreink büsz
kék lehetnek papjukra, ki most 
már az újonnan épült hatalmas 
kéttornyú magyar templom gyö
nyörű ősi magyar ornamentikájú 
ívei alól hirdeti az Igét és éleszti 
a soha ki nem alvó hazaszeretet 
tüzét. A jubileumi album szellemi 
tartalmát Giinther Ernő állította 
össze, a technikai munkát Dr. 
Farkos  Géza toledoi honfitársunk 
végezte — méltán mondhatjuk és 
dicséretükre legyen: derék, szép 
munkát végezte. (Börzsönyi.)

Nádzúgásos éjszakákon. Versek. 
Irta: Miklós vitéz. (Vitéz Dr.

Zerinváry Szilárd.)
Napról-napra egyre, másra fel

burjánzó, értéktelen és a könyv
piacra kerülő poémás könyvek 
között ritkán akadunk igazi, leiek
ből nőtt alkotásra. Ma minden má
sodik ember verset (sic!) ír és 
költőnek hiszi magát, túltengő ön
érzetében nem ismer nálánál kü
lönb költőt, — azt hívén, hogy 
zagyva és rossz rímek esztelen ká
vá rgatása elégséges ahhoz, hogy 
belőle halhatatlan szépségű mii 
pattanjon ki. Mindezeket előre kell 
bocsájtani midőn egy izig-vérig 
költő, még pedig magyar költő je
lentkezéséről szólunk vitéz Ze
rinváry Szilárdról, kinek verses 
könyve a „Nádzúgásos éjszaká
kon'1 most hagyta el a nyomdát.

Neve nem ismeretlen, sokszor 
gyönyörködhetünk verseiben na
gyobb fővárosi napilapok hasáb
jain. Verseiben nem a kamaszos, 
kora ifjúság élvezhetetlen és ki
forratlan bora buzog, hanem az 
érett férfikor vérperzselö; élet
frissítő nedűje. Pirosán, csilingel
ve tisztán csendülnek énekei és 
gyöngyöző hullongással permetez
nek a lélekre. Ez a lantos s bús 
magyar éjszaka szerelemtől büvött 
csrdalátója, méltó társa a vége
ken daloló regősöknek: Végvári
nak, Aprilynek és a többi Kobzos
nak. Dalai mélyek; tisztán csen
dülök, ritmuskészsége: hangszere
lése; álomszövésc, rímcsendülése 
tiszta és tökéletes. Nem lehet öt 
dicsérni, csak örömregyulladt sze
mekkel nézni a jöttét és köszön- 
leni. Kuruc tárogatós lehetett va
lamelyik őse, azért tud ilyen szé
pen muzsikálni: ,

Kuruc kornétás volt valamely tü 
ősöm,

Nagy majtényi síkon akit ott fe 
ledtek;

Fútta kom é táját, fordult erre-arra, 
Egyszer napnyugatnak, egyszer 

napkeletnek
Nem kellett az ének . .
Borús kedve támadt akkor a ssv- 
Jibábos álom . . .

ősi magyar tűzben fogant har
cos énekein kívül különösen szé
pek lyrai költeményei. Könyvének 
olvasása melengető, dédelgető, dé
libábos álom , . :

((B. B.)

Péchy Horváth Rezső: Havasi
Csend. Svájci novellák. 1925.

Péchy-Horválh Rezső, a nyugta
lan vérű, kalandos életű, jónevii 
elbeszélő újabb novelláinak érté
kes darabjait fűzte csokorba, hogy 
a csokor virágainak illatával elhó
dítson, színeivel clgyönyörködtes
sen. A korlátot nem ismerő, mo
dern korba cseppent, sok világot 
bejárt, nomád életre vágyó, érde
kes újságíró-ember kiforrott, kész

novellista. Merész fantáziájú, csa
pongó szárnyalású, romantiku haj
lamú, nagy megfigyelő és megjele
nítő erejű mesemondó. Novellás- 
könyve — régebbi becses karcolat 
és útleíró köteteihez képest is — 
jelentős fejlődést, művészi kitelje
sedést mulat. Munkáiból minden 
modorosság, riportszerüség eltűnt; 
csak általános érvényű írói erényei 
mutatkoznak. E tiz novellájával 
Helvécia havas, napfényes bérceire 
ködös völgyeire vezet bennünket s 
a balzsamos, hegyi levegőjű tájak 
derűs kedélyű, nyugodt emberei
nek lelkivilágát festi finom, ele
ven színekkel. Élénk meseszövése, 
vonzó; érdekfeszítő előadása, jó
ízű magyarsága egy vérbeli író 
igaz értékeit revelálják. A svájci 
életből ellesett apró megfigyelései, 
mozaikképei, mélyreható lélektani 
tanulmányai, pazar tájfestő pasz
tell jei 'megragadó művészi meg
nyilatkozások. ,

Igaza van Vátlh Jánosnak az elő
szó írójának, aki a következő ta
láló megjegyzéssel aposztrofálja 
Pcchy-Horváth növeli ás gyűjtemé
nyét: ,,S most egybegyűjtve kapja 
az olvasó e niagy-nagy elszórtság- 
ból a havasi gyopárt, jégvirágot, 
havasi rózsát, kövi lóherét az ol
dalak zsályáival vadszekifüivel 
mentáival s a völgyek kankalin
jaival, ezerjófüveivel"

A novellásgyüjtemény a Nemze
dékeik kiadásában jelent meg.

„Megváltás Szibériából" címmel 
folyó évi november hó közepén 
könyv jelenik meg, melyben Tar- 
czali Dell, Ad ami Géza, a m. kir. 
kormány volt keletszibériai kikül
döttje, ismerteti raboskodó vére
ink megmentésének történetét.

A díszesen kiállított és különö
sen érdekes könyv münyomópapi- 
rcn 55, a 'helyszínen fölvett fény
képet és egyéb mümellékletet tar
talmaz. — Tagozódása: I. rész. 
Politikai harca emberjogok ellen. 
II. rész Rabszolgák a XL. évsza
zadban. III: rész. Mentőmüvelet 
világtávolságra a hontól- IV. rész: 
Jóbarátokkal ellenség közepeit. V. 
rész. Hazahajózás Ázsia körül.

A könyv előjegyzési ára — a mai 
előállítási költségek ellenére — 
postaköltséggel együtt mindössze 
84.000 korona. — Előjegyzéseket 
november hó 15-ig közvetlenül 
vesz át a Szent István Társulat 
könyvkíadóihivatala, (VIII, Buda
pest, Szentkirályi ucca 30.).

ÁT A HOMÁLYON. Versen. 
Varasd Imre 1925.

A magyar lírának mai tulten- 
gcse és egészségtelen többterme- 
lése már nem irodalmi, hanem pa
tologikus jelenség, Orvostanárok
nak és ideggyógyászoknak kell 
majd vizsgálat alá venni azon 
érdekes és elszomorító kort és 
kórtünetet, hogy Csonkamagyar- 
oiszágon miért ma minden máso

dik ember költő, vagy jobban 
mondva minden második ember 
miért versel? Lesújtó lenne, ha 
ilyen formában nyilvánulna meg 
kultúrfölényünk. Sajnálni való az 
olyan ország, amelynek fiai ko
moly munka helyett rímes szó‘- 
puffogtatásra pazarolják drága 
idejüket és energiákat. Az elhi- 
vottság, a küldetés érzete és tu
data nélkül való irodalmi próbál
kozás, meddő szélmalomharc, bű
nös időrablás.

Kezünkbe levő — a Szerző sa
ját előszavával ellátott — verses
füzet a mai lírai dzsungel felbur
jánzásának tipikus hajtása. Üres 
szócséplés, kongó, banális frázi
sok, elkopott közhelyek, megunt 
hazafias frázisok, formátlan, erőt
len, izzadmányos prózai rimes tá
kolmányok minden oldalon, ame
lyek lesújtó hatását írójának jóhi
szeműsége és témáinak nemes ten
denciáját sem menti. Minden po:. 
májából kiérzik, hogy kellő érés 
sével bocsátotta azokat nyilvá
nosságra. S hogy állításunkról, 
igazságos birálatunkró\ meggyőz
zük — alábbi versét — magába, 
szállás céljából — közöljük: 

Kendertilolás.
Nem bírok a  lelkem m el:
Szilaj, dacos tenger.
Lobogó, sörényes, acélos, szép ken

der,
Tilolva is kender!

Összetörve hull alá  
A törm elék; fé lre!
Marad az igazi, sudár, finom ken

der,
Tilolva is kender!

(—lyi.)
A „Turáni füzetekének, melyei

a „Napsugár“ irodalmi vállalat ad 
ki Gödöllőn, 2, és 3. füzete meg
jelent s szépvizi Balás Béla 
nagy mithologiai munkájának: az 
„Ösmagyar V allás és Öt nagy val
lás“ cimü műnek a magvát tar
talmazza a 900 év óta eltemetett 
ősmagyar vallás pontokba foglalt 
vallási és polgári egységes törvé
nyeit.

A fejezetcímek a következők:
I. Általános elvek és igazságok.

— II. A világ teremtése. — HL 
a) Az ember teremtése, b) A tu
ráni faj származása. — IV. A 
vallások keletkezése és alakulása.
— V. A magyarság történetének 
fontos esetei és jóslások. — VI. 
Becsületbeli kötelességek. —• VII. 
A bíin büntetése. — VIII. Szerve- 
zet: — IX. Ünnepek. — . X. a) 
Gyermekavatás, b) Kézfogás (Há
zasság). c) Temetés, — XI: Imád
ságok.

Már ez a kettős füzet is bepil
lantást enged a káprázatos ma- 
gyár múltba, a legszebb és lcgniü- 
veltebb magyar életbe, amely őse
ink Európába jövetelekor már 10 
ezer esztendős kultúrát hozott ide.

A kettős füzet 25,000 kor. elő
zetes beküldése ellenében kaphat 
a szerzőnél, Gödöllőn.
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Síkongó, idétlenül vonító hangon, dübörgő morajlással indult meg a nagy rotációsgép. És erre a hívatlan, döbbenetes, csaknem pokolbéli hangra egyszerre süketté lett minden emberi fül. Egyszerre elnémult minden ajak. A  dübörgő, rikoltó hangokon kívül más nem is hallatszott a fojtott, egészségtelen levegőjű pincehelyiségben. Azaz, hogy dehogy is nem: a munkások azért beszéltek egymással, csakúgy, mint azelőtt. De a szörnyű zajban az ő hangjuk nem hallatszott. Csak a szájmozdulatok, meg a kézintegetések útján, értik meg egymást.A  rotációsgépen a napilapot nyomták, amely a kora hajnali órákban jelenik meg. Zakatolva forogtak a hatalmas alkotmány kerekei. Ebben a pokoli zajban lassan, méltóságteljes léptekkel sétált a szinte kétemeletes gépkolosszus tetőerkélyén egy ciklop: egy kék munkásruhába öltözött ember. Nem nagyon törődött a dübörögve moraj ló gép őrült iramával. Néha-néha kíváncsian — kötelességből csupán — a festékezőhenge- rek fölé hajolt, megnézve, vájjon elég-e a festék, fekete lesz-e a nyomás?Tahi volt, a gépmester.Férfias vonásai oly jóil illettek a rideg acélszörnyeteg ijesztő dübörgéséhez. Hatalmas melle gyorsan emelkedett fel és alá. Sűrű, fekete haja a homlokához csapzott. Erősen beárnyékolta magas homlokát, amelyen sötét redőkí ültek.Hirtelen leszaladt a gép oldalán lefutó lépcsőkön s a papírhenger mellett álló segédmunkással pár szót váltott. Ordítva és széles, integető gesztusokkal kísérve, amint a földet megremegtető dübörgés megkövetelte. Amikor a munkás kiment az ajtón, várakozó állásba helyezkedett egy zugban. Pár perc múlva visszajött a segédmunkás. A z arcáról látszott, hogy nem jó hírrel tért vissza. Körülnézett a gépteremben s amikor felfedezte Tahit, hozzásietett.— Nem jöhet most — ennyit értett meg Tahi az ember szájmozdulataiból. De ez is elég volt arra, hogy felordítson, mint egy vadállat, amelyet megsebeztek.Szerencse, hogy a munkás akkor már hátat fordított neki és elment, mert talán azt hitte volna, hogy Tahit kötözmrl kell.Ez pedig nem tett egyebet, mint két tenyerébe szorítva a fejét, nekiszaladt a gép lendítőkerekének és . .  . hirtelen elterült a földön. Egy szedődeszka feküdt előtte az útban s abbaim feilbukott. A  következő niPanatban azonban újra talpon volt. Hanem most már mást gondolt. Óvatosan körülnézett, mem látta-e esését valaki s csak azután, amikor meggyőző

dött arról, hogy senki se volt az esés tanúja, a morgó, zakatoló szörnyetegen kívül, lassan visszasompolygott előbbi helyére.Átengedte magát egészen a szíve jajos érzelmeinek, hasogató bánatának.Tahi — szerelmes volt. Szeretett egy fiatal leányt. Szíve tiszta, ifjúi lángolásával szerette. S minden jobb érzését, életének minden nemesebb ambícióját ehez a szerelemhez fűzte. A  leány szép vcilt, kedves és üde. Nem voltak suhogó selyemszokmyái, nem voltak magasra- törő vágyai, nem voltak igényei, nem voltak csengő-bongó aranyai. De annál nagyobb szíve volt. És éppen olyan proletár, munkás volt, mint ő. Kellett, hogy szíve legyen, mert máskülönben nem is történhetett volna meg az, hogy Tahiba, aki éppenséggel nem volt szép, nem volt rajta sok vonás, ami egy álmodozó női lelket megejthetett volna, belészeretett. Mert az , .embert" látta benne.Megriadtak e szilaj, következményeket követe’ő szerelemtől mind a ketten, amikor egymáis lángoló tekimtetébői kiolvasták a rejtett tüzet. Mindegyik megijedt és szégyenleni kezdte a vágyak kitörését. A z önérzetes, szegény ember mindig megijed, amikor szerelmessé lesz, mert tudja, hogy itt is a cél szentesíti az eszközt: a házasság a szerelmet; a házasság pedig igen drága mulatság a szegényeknek. Hanem arra egyikük sem gondolt, hogy éppen a szív érzelmeit nem lehet elfojtani.Tahinak alárendelt munkásnője volt a leány, de ez magához emelte azt, fel a scgédmunkásinői sorból.Boldogan tervezgettek egymás között, amikor tudták, hogy a kíváncsi, profán tekintetek elől rejtőzve vannak. Ilyenkor meghányták-vetették a jövőt. De a rózsaszín tervezgetéseket keresztülhúzta a sors. A  leámynak kérője jött. S szülői, anélkül, hogy csak az ő beleegyezését is kikérték volna, igent mondtak. Hiába volt Tahinak minden kérése, könyörgése a leány szüleihez. A z adott szót azok még egyetlen leáinyuk boldogságának feláldozása révén sem akarták visszavonni, így mondták. A  mezítelen valóság azonban az volt, hogy a ,,másik" jobbmódú ember volt, mint ő. S ilyen módom egyszerre végeszakadt a boldogságnak. Egy hét múlva pedig már semmi köze sem lesz a leányhoz. A z akkor már asszony lesz. A  más asszonya. . .  Ma lép ki a nyomdából. . .Erre gondolt most a barna fiú. S egyszerre csak szégyenkezve nézett körül. Herkulesi termetét össze-visszarángatta a görcsös zokogás. Szégyenlette, hogy

sír. De nem tudta visszatartani a köny- nyeket. Nem volt hozzá ereje. A  forró, meleg könnycseppek egyszerre csak előtörtek a szeméből és gyorsan peregtek le az arcán. És ekkor nem nézett semerre sem, hogy látja-e valaki, vagy nem, hanem egyszerre csak ráborult a formázóasztalra és sírt, sírt keservesen. Sírt, mint egy gyermek, aki eltört egy tányért és fél, hogy megbüntetik érte . .  .Hirtelen csengettyüszó hallatszott fel.Tahi gyorsan felkapta a fejét és a zsebkendőjével végigtörölte az arcát. Aztán gyorsan felsietett a rotációs tetejére. Tudta, hogy a csengetés mit jelent és hogy az egyedül csak neki szólt. A z elmésen megszerkesztett gép szerkezetébe ugyanis egy éleshangú csengő vám kombinálva, amely — túlharsogva a zúgó, zakatoló gépet — éles hangon adja tudtára a gépmesternek, ha elfogyott a papír: kész a lap.Magát a gépet azonban néhány percig még járatják a nyomás után, de csak lassan-lassan, nehogy a forró tengelyeknek a hirtelemi pihenéssel járó kihűlés megártson. A  gép is olyan, mint az egészséges ember: ha valami olyat tesznek vele, ami megárt az , .egészségének", hirtelen megharagszik és megköti magát. Aztán tessék kiengesztelni!A  megfelelő szabályzók megfordítása csak egy pillanatnyi idejébe került. S amint elvégezte a dolgát, nagyot sóhajtott. Lenézett a sebesen forgó acélkerekek, zúgó hengerek közé, amelyek sziia- jom, de engedelmesen forogtak egymás után. Éles fogaik szinte biztatóan beszéltek. Hívogatták magukhoz. Fáradt tekintete elterelődött a sebesen forgó acélkerekektől. Bejöttek a hírlapexpedíció emberei. Hatalmas nyalábokban vitték kifelé a kinyomott, friss újságokat. Reggelig valamennyit címszalagozni és osztályozni kell, ami nem kis munkát jelent.Ahogy az utolsó munkás is kiment a teremből, Tahi hosszasan utánabámult, mélyem elgondolkodva. De ebben a pillanatban hirtelen, hátra fordult, öröm és életpír ömlött el az arcán. S egy pillanat múlva már lefelé robogott a keskeny vaslépcsőkön.Valaki a nevét kiáltotta.A z a valaki pedig nem volt más, mint egy karcsú leány, aki az ajtófélfának támaszkodva, bámult befelé. Magas, nyu- lánktermetü, kellemes arckifejezésü szőke leány volt, sötétszínű szempárral, amelyek őszinteséget, nyíltságot és okosságot fejeztek ki. Mosolygott.Tahi ragy léptekkel termett mellette. Amikor hozzája ért, gyorsan átkarolta a derekát. Messze eltartotta magától a kis



testet és a fekete szemekbe nézett. A ztán hirtelen magához szorította a leányt, A z arcuk összeért, de nem csókolták meg egymást.Eresszen el, Lajos! — kiáltott a leány. A  mosolygás eltűnt ajkairól.Tahi engedelmeskedett és visszament a géphez. A  leány elmélázva nézett utána. A  férfi a gép előtt megállt és forró pillantást lövelt vissza a leányra. Aztán hirtelen, egy mozdulattal elkapta a villamosszabályozót és egy rántással az ellenkező irányba váltotta át. Nagy, zöldes lobbanás világította be hirtelen a sötét pincehelyiséget. Zöldeskék fény világított bele a sötétbe, úgyhogy a leány összerázkódott. Megijedt a hirtelen fellobbanó, szinte vakító fénytől.És szűnni kezdett a moraj, a dübörgés. Már csak egyes kerekek mozogtak. S hogy ezek is megálljának, Tahi hirtelen lenyomta a nagy kerékre szerelt fék pedálját. Ekkor aztán megállt minden géprész. Csend lett.Egy másodperc sem múlott el, hogy a gép megállóit s Tahi már visszaugrott a leányhoz. Durván ragadta meg a karját. Nem törődött azzal, hogy az fájón, ijedten szisszen fel kezének kíméletlen érintésére s félve, remegve húzódik el tőle.— Miért nem jöttél az előbb, amikor hivattalak? — kiáltotta feléje. Az egész helyiség rikoltva adta vissza a dörgedelmes hamigot.A leány sikoltva harcolt. Megijedt az eltorzult arcú férfitól. Tahi szemei ijesztően forogtak. Elszánt tekintetébőil látszott, hogy mindenre képes. Nekieresztette a hangját, tudta, hogy kettőjükön kívül senki sincs már az egész nyomdahelyiségben, hiszen már készen volt a lap. S ez a hang teljes félelmetességé- ben hangzott az öblös pincében.— Itt fáj, Anna, itt éget a lelkem hunyni nem tudó tüze! Innen ered minden bánat és szenvedés, ami számomra termett. . . Üldöznek és nem hagynak el soha! Nincsen tő'lük nyugtom! Érted-e ezt, te leány? Mit tettél velem?! T e . . .  te . .  .Hörgő zokogásba fúltak vadul kitört szavai. A  hatalmas, nagy ember meg- csuklóit. Csak ráborult a formazáró vasasztalra. Nagy bánatában nem vette észre, hogy az asztalon lévő festékes szedéstől egyszeribe fekete lett a keze, a ruhája.A  leány pedig, aki eddig nagy megdöbbenéssel állott a helyén, a fal mellett és meg sem mert mozdulni, hirtelen elhatározással odament a síró emberhez. Gyengéden felemelte a fejét. A  szemeibe nézett méilyen, fájdalmasain, szenvedélyesen.— Lajos, hát nem tud elfelejteni? Hát olyan nagyon szeret?— Te kérded ezt tőlem, te, és éppen tőlem?! — kiáltott fel a herkulesi alak. Fájdalmasan vcnaglott meg a teste. — Hát azt hitted, hogy olyan az én szívemben a szeriem, mint a fülben a hang: bemegy az egyik oldalon, kijön a másikon?! Ha azt hitted, rosszul ismertél meg! Az érni szívem nem ismeri a lemondást! Akit én szeretek, azt vagy a ma

772 ______________________ gamévá teszem, vagy velem hal meg!A  leány nem ijedt meg a fenyegető szavaktól. Mosolyt erőltetett fájdalmas vonásoktól elrútított ajkaira.— Lajos, ne ítéljen el mondta ri- mánkodva. — Ha van lelke, meg tudja ítélni, hogy nem vagyok a helyzet ura, nem rendelkezhetem még a saját testemmel, sorsommal sem! Nekem jobban fáj a mi közös szevedésünk, sorsunk, mint ta lá n .. .  neked! Lajos, szeretlek és mindig is csak téged foglak szeretni, de ne kívánd, hogy meghaljak! Ha szeretsz, nem kívánhatod ezt! Fiatal vagyok, alig éltem még valamit, az én tizenkilenc évem még nem sírba való . . .Emberi vonás jött e szavakra a kínlódó ember arcára.— Hát szeretsz?— Kételkedhettél benne eddig?— Nem, pedig a magaviseleteddel okot szolgáltattál arra, hogy az ellenkezőjét higyjem . . .Két kezébe fogta a leány szöszke fejét. Egészen közel emelte az arcához azt, úgyhogy a másiknak forró leheletét mindegyik érezte az arcán . . .  Ki tud az ilyen közelségnek fagyos közönnyel ellenállni? Senki, akinek érző szíve van! ők sem tudtak. Ajkuk összeforrott s csók csattant, forró, szilaj, szenvedélyes.Aztán eleresztették egymást. Zihálva, felébredt vérrel álltak egymással szem* ben pár pillanatig. Nyomasztó csend övezte körül őket: az élet hajótöröttjeit.

Emberek mentek el mellette. Egyik sietve, másik kényelmesen, volt, aki megállt és hunyorogva nézett a napba, másik önkénytelen mozdulattal emelte meg a ka’apját, ahogy megérezte a templomból kiáradó hűvös tömjénszagot.Csak őt nem látták meg. Igaz, kicsi volt, szürke és szennyes. És nem tudott hangosain szállni. Csak ajkai remegtek valami furcsa, fájdalmas, alázatos mosolyban, csak a kezét nyújtotta előre félénken, reménykedve minden arrameno felé, azután fáradtan és csüggedten ejtette vissza az ölébe.Nem tudtam tovább menni. Ez a kinyújtott tenyér minden ráncával, resz.- keteg ujjaival csupa ügyefogyott panasz volt. Kiálló bütykök éktelenítették és a bőr földszinti volt rajta, rászáradt, mini régi, elhasznált pergament.Vonzott ez a tenyér, mely üresen nyúlt a levegőbe erőtlen ujjaival. Sárgán, melegen surrant végig rajta a napsugár, mintegy könyörtelenül megvilágítva ínséges voltát, erőtlenségét, kiáltó nyomorúságát. Nem tudom, mi bűnöket cselekedhetett fiatalságában, ölt-e, ütött-*, vagy ökölbe szorult-e a káromkodás dü-
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Aztán a leány menni készült. Össbeszorította a hajút, amely szétzilálódott, összegabalyodott. Borzas volt. Mosolyogva nyújtotta a kezét Tahi felé:— Majd csak lesz valahogy, Lajos mondta. — Nyugodjunk meg a sors akaratában. Talán egymásé lehetünk majd — valamikor, én nem adom fel a reményt végképp . . .  A szívem fáj, sajog, de a szüleim sorsára gondolok akkor, amikor az ő parancsukra megyek férjhez. Ők neveltek, ők nyomorogtak értem, nem okozhatok nékik keserűséget és nyomorúságot öreg napjaikra, ő k  közel állanak már a sírhoz, addig hát, amíg élhetnek, éljenek boldogan, ne szenvedjenek; szenvedek én valamennyi helyett i s . . . Téged pedig arra kérlek, Lajos, ha azt akarod, hogy a feleséged legyek, ne csinálj bolondságokat. Várj rám egy pár évig . .  . Balogh beteges ember, nem élhet soká. . .  Ég veled! . . .És kisuhant az ajtón, mert nem tudta nézni az erős férfi vergődését, zokogását, tehetetlenségét. .  .Néki persze nem szabad sírnia . .  . Néki meglátszhatna az arcán a sírás nyoma és a vőlegénye még érdeklődhetnék, miért s írt . . .  Néki a torkát fojtogatta, a szívét facsarta össze a leküzdött sírás . . .  amelyet el kell fojtania, el kell titkolnia . . .  mint annyi sok fájdalmat, kínt, szenvedést és lelki hajótörést. . .  Ő el is fojtja . . .. .  . Vájjon lesz-e hozzá elég ereje?

hős lázában, avagy csupán tétlenül, ernyedt ujjakkal pihent olyankor is, amikor dolgozni kellett volna. Nem tudom. Csak azt látom, hogy büntetése szörnyű, mikor most eléktelenülve, alázattal nyúl minden közeledő ember felé, zsibbadtan billegteti ujjait, kér, reménykedik, aztan lassú, árva mozdulattal esik visza, mint súlyos göröngy.Tíz perc alatt legalább ötven ember sietett el mellette, anélkül, hogy észrevették volna. És a koldus ugyanannyiszor nyújtotta ki a tenyerét, ugyanannyiszor támadt fel benne a remény és aludt ki újra és feje, melyet eddig magasra tartott, hogy mindenki az arcába tekinthessen, most fáradtain: és megadóan hanyatlott mellére. Látszott rajta, hogy már minden mindegy, a mai naptól semmit sem vár és már arra sem képes, hóm' a kemény, hideg lépcsőről felál 1 jon. Energiájának utolsó cseppjeí is elfogytakMint ottfelejtetett batyu hevert a templomkerítés előtt, emberi voltát o u- pán a rongyokból elősárgálló kezei mutatták, melyek most már reménytves/kt- ten, befelé fordított tenyerekkel kacsolódtak térdei köré.

A kinyújtott tenyérHuszthy Jolán.
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A HAVASOK ALJÁN

Megborzongott. Meleg hullám öntötte el testét s a bágyadtság lehunyásra késztette szempilláját. Aztán fölvetette fejét és csendesein a leányhoz lépett:— Örzse!A  hangja lágy volt, nyoma sem érzett döbbeni erőszakosságának.A  leány meglepődött és ránézett a századosra.A  százados arcán sötét mosoly suhant át s gyengén rátette kezét a leány vállára:— Szeretlek . .  . Tegnap délután óta, amióta először láttalak, nincs más gondolatom, csak te, nincs más vágyam, csak te. — Hangja felcsattant, arca el- sölétedett! — És nincs az a gonoszság, amelytől visszariadnék érted!A  leány önkényteletnül elhúzódott. Szive megdobbant, aztán lázasan dobolt. Nyomott, nehéz érzés ült lelkére. Maga se tudta, miért van ez, csak érezte, hogy mindig erősebben elhatalmasodik a lelkén és kínosan fojtogatja a torkát.A  százados arca kiderült, felcsattanó hangja ismét leszelidült:— Legyél az enyém.És mosolyogva nézett a leányra, várta a feleletét.A  leány riadtan elkapta tekintetét, az arca piros lett. Szemérme minden vérét az arcába lázította. Mélyen íehor- gasztotta a fejét.A  százados várt egy ideig s mikor <látta, hogy a leány nem felel kérésére, lassan melléje húzódott és lázas szavakat suttogott a fülébe:— Gazdaggá teszlek. . . Aranyos ruhákat hozok a számodra és csattos top á n t ...  Te leszel a legszebb az egész országban . . , Táncoló paripák várnak reád és ruganyos hintón röpítenek mesz- sze a hegyek közzé, ahol neked nyílik a virág, neked énekelnek a madarak ős a te szépségedről susog a hajlongó fenyő.örzse tágra meresztette szemét s úgy nézett maga elé, mintha látni akarta volna azt a sok szépet, amit a meleg hang a fülébe susog.

Irta: Nyáry Andor.
Regény (6).A  hang égette a fülét, belemarta magát az idegeibe, az ereibe és az erek belevitték a szívébe, az idegek az agyába és gyúrták, dagasztották, tépték, szaggatták és Kovács Örzse gyönyörűséggel kínlódott, anélkül, hogy tudta volna, hogy kínlódik.És a sátáni hang tovább suttogott:— Királyné leszel, a legszebb királyné, akit a föld valaha a hátán hordott. Ezer szolga lesi parancsodat. Ezer szolgálóleány fürdeti puhára testedet. Dalt dalolnak a szépségedről. Téged irigyelnek az asszonyok és téged szeret a férfi, aki egyszer is meglátja arcodat.A  suttogó hang még suttogóbbra változott.— Mindezért nem kívánok egyebet, csak azt, hogy légy az enyém.Hideg kezével megsimogatta a leány égő arcát.Örzse összeremegett. A z ujjak hideg érintése megberzongatta és elringatott leikéről elszállt a csalóka álom, magához tért . . .  Felkapta tekintetét és ijedten nézett a századosra.— Nem kívánok egyebet, csak azt, hogy legyél az enyém — búgott a százados szava és sóvárgó tekintetét belekapcsolta a leány zavart tekintetébe: — Ügy-e, az enyém leszel?A  leány lassan kiegyenesítette meghajlott testét s remegő szeme megvillant:— Nem!A  százados elsápadt:— Nem fogadod el a fényes ajánlatot, amely után grófkisasszonyok is két kézzel kapnának?Örzse még jobban kiegyenesítette testét:— Nem! — mondta tompán.A  százados az ajkába harapott.— Miért? — kérdezte aztán sziszegve.Örzse maga elé meredt:— Egyszerű leány vagyok — kezdte, mintha nem is a századosnak, haimem önmagának beszélne — nem vágyódom fényes életre. Úgy akarok élni, ahogy

az apám él, ahogy a hozzám hasonló leányok élnek és úgy akarok meghalni, amilyennek s: i.lettem.Puha tekintetét a századosra emelte.— Mit csinálnék én az aranyos ruhákkal, meg a csattos topánkákkal?— A  testedre vennéd és pompáznál bennük, mint a hercegnők.Örzse elmosolyodott:— Hm! — Aztán fel sóhajtott. — Mit ér az aranyos ruha, mit ér a csattos topán, ha a lelkem nem leli magát benne, nem találja.— Megszokod.Örzse megrázta a fejét:— Egyszer fogtunk egy kis madarat; tél volt, vastag hó takarta a kertet, éhezett, fázott, didergett, majd elveszett; fényes kalickába tettük, bevittük a meleg szobába, adtunk neki enni, inni. A  madárka szomorú volt, bánatosan te- kintgetett a kertbe, ahol a többi kis madár röpködött.Messze elnézett az ablakon át a kertek felé, aztán alig észrevehetően fe lsóhajtott:— Egy reggelre holtan feküdt a ka- licka alján.Maga elé nézett:— /Nem tudta mögszokni a fényes életet.A  százados hátraszegte a nyakát. A  sátáni szelídség elszállt szeméből, ragyás arcára ráült a természetében levő lélektelen vadság.A  leány önmagával volt elfoglalva, nem vette észre a százados arcán végbement változást s anélkül, hogy a századosra nézett volna, tovább fűzte egyszerű gondolatait:— Minek volnának nekem a táncoló paripák, hogy a messze hegyek közé röpítsenek? . . . Jobban esik nekem, ha magam megyek a hegyek közé, ahol igy is nekem nyílik a virág, nekem énekelnek a madarak, én is énekelek velük és nem tesznek fényes kalickába, mint a szomorú kis madarat, aki aztán bánatában meghalt.A  százados szeme villogott, mint a
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prédára leselkedő ragadozóé. Elfordult és felszisszent:— Hát így is jól van!A  hang durva volt és rekedt. Örzse önkéntelenül felkapta a fejét. Megrettent. A  mosolygó századost sehol sem látta. Egy magából kikelt, rut ember állt előtte. Szeme kékes tűzben égett, ragyás arcára kiült a gonoszság.Örzse megundorodott tőle s ha módjában lett volna, elszalad, hogy többet sohase lássa. De az ajtó zárjában bele- ékelődött az erős öntött vas, kemény paranccsal kényszerítette, hogy a szobában maradion s a szemébe nézzen az undok embernek, akinek látása megborzongatja testét és remegő félelmet lop leikébe. Remegve nézte.— így is jól van! — ismételte a százados és hosszú lépésekkel járt föl s alá a szobában, majd hirtelen megállt a leány előtt és lélekgvilkoló szemeit beleásta a leány arcába:— Azért mégis az enyém leszel!A  leány megtört, de kiegyenesedett:— Inkább meghalok!— Haha! — kacagott undorító gőggel a százados. — A  halál nem olyan köny- nyü, amint gondolod . .  . Olyan vagy, mint a pusztákon nőtt paripa. Nincs hatalom, amely rövid idő alatt nyeregbe törje. Rúg, kapál, ágaskodik.Elnevette magát:— Azért betörik! Lassan, de biztosan. A z okos lovas mindig talál valamit, amivel megszeliditi a szilaj paripát . . .  És ez izgató a lovasra.Hirtelenj a leány felé fordult:— Te is így fogsz járni.A  százados arca eltorzult a dühtől s egy lépést tett a leány felé.— Á  szeretődet tegnap éjjel elfogattam!Örzse felsikoltott, dacos feje lekonyult, mint a megtépett virág szirma.A  százados kacagott.— Haha! Már szelídülsz! No lám!Örzse a tarkaszélü szőnyeget nézte,anélkül, hogy látta volna, hogy mit lát. A  teste remegett, a feje zúgott, a gondolatok még nem ülepedtek le agyában, még nem fogta fel teljes egészében a százados szavait, még nem tudta, mit jelentenek azok, csak érzett valamit, valami retteneteset,/ ami pillanat alatt elfújta szívéből az előbbeni dacosságot és szaggató fájdalmat hagyott maga után.Összeremegett. . . Amint nézte a tarka szélű szőnyeget, a szőnyeg cifrájából kiemelkedett a szőrös, undok szörnyeteg . . .  A  lidérc!És dobolt, dobolt:— Tramm! Trrrr! . . .— Haha! — viharzott végig a szobán a százados vad kacagása.örzse ijedten fölkapta a fejét s a századosra nézett.— Elfogattam — nevetett a százados 1— mert tudtam, hogy szereted, mert tudtam, hogy szán veszedelmen át is dacol a paranccsal és elmegy hozzád egy csókra, egy ölelésre.Ellegyintett maga dőtt:

— Egy csókért feláldozza az életét.Göcögött, aztán elhallgatott.Örzse szeme nőtt, tágult, kerekedett. Mintha szemén keresztül akarta volna agyába szívni a százados szavainak értelmét . . .És lassankint megértett mindent - . Az éjszakai kínzó sejtés, a fegyvercsörgést, a szuronyok csillogását, az öreg Puskásné fájdalmát. .  . mindent!Összeroppant, mint a puha szirmú virág, amikor égető vizet öntenek ruhájára. V?aH— Elfogattam — bólogott a százados   mert szeretlek, mert megszerettelek, amikor legelőször ráesett tekintetem az arcodra . . . mert megkívántam ringó testedet. . .— Olt van . . .  Látod? Abban a nyirkos pincében.— Vasbilincs szorítja kezét, hogy el ne szökhessék. — Rekedten suttogta: Mert általa leszel az enyém. — És nézte vadul, szikrázó szemmel a kínlódó leányt.Hát rajta! — pattant fel azután. — Most mutasd meg, hogy szereted. Mentsd meg a kedvesedet. . . Rajtad á l l . . .  Hát rajta!Örzse megtántorodott, ijedten hátrált.Valamit látott. . .Ott, ahol az imént még a százados feje volt, a nyakán, a lidérc terpeszkedett és emelt hangon hirdette.— Aki a parancsnak ellenszegül, halál fia!Örzse felsikoltott:— Irgalom!A  százados lába elé vetette magát.A  százados mosolygott, aztán a zokogó leány fejére tette kezét.— Leszáll az éjszaka — mondotta — magadra teríted a kendődet s a mikor senkisem lát, kisurransz szobádból és jössz és elhozod nekem a csókjaidat. . . az ölelésedet. És akkor én megnyitom a börtön ajtaját és megveszem az éjszakát a kedvesed életével. . .Lehajolt a leányhoz:— Akarod?A  leány nem felelt. Egy gombolyagba zsugorodott és hangtalan sírás rázta kínlódó testét.— Senki sem tud róla, csak te, meg éni — lihegte a százados. — Ő se tudja és nem is tudja meg soha . . .  Hány asz- szony megcsalja az u rát. .  . Miért lennél te jobb a többinél?Aztán két tenyerébe fogta fx leány arcát:— Te szép vagy, szebb, mint akit életemben valaha láttam . .  . Ö csak egy közönséges parasztlegény. Sáros csizmában jár és istállószag érzik a ruháján, amikor a keblére ölel. Te többet érdemelsz egy istállószagú parasztlegénynél.Hirtelen átkapta a derekát:— Engem szeress!Örzse felugrott, kiszakította magát a százados karjai közül.— Eresszen el! — kiáltotta és az a jtóhoz ugrott.A  százados a leány elé állt:— Hová mégy?
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Örzse orreimpája tágult, a keble iáhált:— El innét erről az átkozott hely. ről.Megrántotta az ajtókilincset:A  százados egy pillanatra elgondolkozott:— Ez a válaszod a szavaimra?— Ez!— Rendben van! — bólintott a százados, a zárba dugta a kulcsot, aztán a leányra nézett. A  szeretőd holnap a halál fia.S kitárta az ajtót:— Eriggy!Örzse kirohant a szobából s amikor az uccára ért, megállt. Édes virágillat párázott a levegőben, tele tüdővel szívta az édes illatot. Zaklatott vére csitulni kezdett, fölnézett az égre, apró, göndör felhők úszkáltak a magasban, ösz- szementek, szétváltak, egymásba keveredtek, mint a gondolatai. Aztán megindult és ment fürge, sietős lépésekkel.A z uccasarkon összeremegett. . . Csak most látta, hogy rut, fekete alak lépegeti előtte, puffadt hasán hatalmas dob íötyög, kezében dobverő pereg és dobol.—Tramm! Trrr! . .  . Aki a parancsnak ellenszegül, halál fia!A  lidérc! . . .A  százados hangja ércesen kiverődött a folyosóra:— Vaszil!Vaszil, a szolga megköszörülte a torkát, aztán belépett a százados szobájába és összeütötte a bokáját:— Parancs!A  százados a legény felé fordult:— Elment az a . . .  leány? kérdezte kissé bizonytalan hangon. — Aki az előbb itt volt?Vaszil rábólintott:— Igenis, elment.— Merre ment?A  legény kimutatott az ablakon:— Arra!— Elmehetsz.Vaszil megpördült a bal sarkán, aztán katonás lépésekkel igyekezett az ajtó felé: A  százados elgondolkozott s mikor Vaszil az ajtóhoz ért, rákiáltott:— Hé, megállj!Vaszil megfordult, mintha rúgón rángatták válna. A  százados körülnézett:— Takaríts ki, aztán hozz süteményt, meg bort, erőset, abból a vörösből. Estére vendéget várok.Vaszil a századosra nézett:— Hány személyre terítsek?— Kettőre,A  legény tisztelgett és katonás lépésekkel eltávozott a szobából.A  százados megállt a szoba középén, rágyújtott, hatalmas füstfelhőt fújt maga köré, aztán lehajtotta fejét és clgondolkozott. Ragyás arcán mosoly szaladt át. Még egyet szippantott, a csonka cigarettát a sarokba dobta, azzal megfordult, levetette magát a kerevelrc és végignyújtózkodott.
(Folyta juk.)
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Éppen akkor értek fel a domb
tetőre, mikor a nap lecsúszott a 
ködbevesző hegyek mögött.

A férfi homlokán nehéz izzad- 
ságcseppek gyöngyöztek; s a fiú 
kopottas cipőjén fehérlett az út 
pora.

Megálltak a templom előtti tisz
táson és tekintetük fáradtan pi
hent meg a legyalogolt út homály- 
bavesző távlatán.

— Nézd! — mondta a férfi, — 
onnan indultunk! — Ott van anya 
és ott volt otthonunk , . . — Lá
tod azt a keskeny fehér vonalat?
— Az országút az; aminek pora 
most rajtunk tapad!

besrketó kézzel mulatott a lan. 
kás dombok felé. ahol a lebukó 
nap utolsó sugarai erőtlenül lán
colták a megéki templom bádog- 
fedelü tornyán,

A fiú bágyadtan kémlelte a tá
volságot; aztán félénken atyjára 
emelte két nagy dióbarna szemét 
és úgy kérdezte:

— Hány kilométer lehet?
— Harminc, — talán negyven 

is; — felelte borúsan a férfi. — 
Életünkben kicsi távolság; — s 
mégis . . : most a lghosszabb, leg
nehezebb út . . .

A fiú nem értette. Újra kérde
zett:

— És mond atyám, — még 
messze kell mennünk?

A férfi nem felelt a kérdésre, 
hanem kalapját levéve a homlokát 
törülte és úgy magyarázott:

— Most itt vagyunk a szécsény. 
kei templomnál. — Alattunk lent 
a falu; — zsupfedeles házikóival 
a szilvás kertek közé szórva, nézd 
milyen kedves! — Amott távo
labb; ahol a füzesek zöldéinek;

A fiú felcsillanó szemekkel né
zett a mutatott irányba. Amiről 
eddig csak olvasott és beszélni 
hallott — most ott látta a való 
ságban. Kopárrá tikkadt réteket, 
zöld füvekkel takart folyót es 
azon túl az egymásradobott he
gyeket látta és csodálkozott, hogy 
a képzeletében alkotott határfal 
nincs sehol.

Csalódottan kérdezte:
— Hol vannak a katonák? — 

Es miről ismerik meg a határt az 
emberek? És a csehek?

— Bohó kis fiú; te még nem 
tudod; — nem érzed! . . . Ahol 
most vagyunk, most nem a mienk 
a föld; rabságnál is keserűbb az 
életünk! — De ott — nézd, — 
ahol az erdők ölén fehérlik a kis 
kápolna, az már túl van a hatá
ron! — Ott a szabadság van . , .!
— Az már Magyarország!

Azon a helyen, ahol a nap le
csúszott már csak vörös felhŐfosz.

lányok szakadoztak az ég pero- 
mén. Alattuk a faluban méla ko. 
lomp hangja mellett porban ka. 
vargott a hazatérő gulya, .s vala
hol messze a piros tetejű tégla
gyár alatt fáradtan zümmögött egy 
cséplőgép.

A férfi cigarettára gyújtott és 
hallgatott. A fiú önfeledten me
rült el a káprázatos kép szemlé
lésébe, s az ezernyi kérdés ami ed
dig ajkára tolakodott, most mind 
némán kavargóit gyermeki agyá
ban.

Valamit nem értett. Nem ér
tette az egész napi gyaloglás cél
ját; a koránkelést és otthonból 
való hirtelen elszakadás okát. — 
Miért sírt az anyja? — Mit ke
resett náluk kél csendőr éjnei; 
idején? — Miért csak ők ketten 
futnak?

Ezernyi kérdés szorongott a 
lelke mélyén; s ahogy az anyjára 
gondolt, hirtelen két könnycsepp 
gurult le a kerek arcán.

A férfi észrevette. ,
— Mi jutott eszedbe? — Csak 

nem sírsz legény? — Avagy fá
radt vagy? — Félsz? — Éhe
zel? — Beszélj fiam, mi bánt? 
Most már nincs mitől tartanunk!
— Időt és utat nyertünk! — Két
óra alatt odaát leszünk. — És 
megmenekültünk a legnagyobb ve
szélyből . . . , ,

Beszélt hozzá gyöngéden. Simo
gató, lágy szavakkal nyugtatta, 
még mosolygott is. S a fiú arca 
ismét felderült. Az ezernyi kérdés 
kikristályosodott gyermeki agyá
ban egy rövidke kis mondatban, 
amely úgy festett le az ajkáról 
önkéntelenül minden akarás nél
kül, mint a makk a tobozáról. És 
a nem várt kérdés odahullott az 
apa lelkének legbelsejébe. ,

— Miért kell menekülnünk?
Szemeit belevéste atyjának

egyenes, nyílt tekintetébe és úgy 
várta a választ.

A férfi homlokára redők gyü- 
rűüztek. Sokáig halgatott, aztán 
szelíden megfogta a fiú puha bár
sonyos kezét és úgy mondta:

— Mert magyarok vagyunk . . .
— És rám nagyon haragusznak a 
csehek . . .

Hirtelen elhallgatott. — Nem 
akarta a gyermek fantáziáját ok
talanul felizgatni.

— Menjünk Palkóm, - mondta 
csendesen. — Az út még hosszú 
odáig! — Ott a Szondi kápolná
jánál, ha megpihenünk, majd el
mondok mindent, — Most men
jünk fiam!

Szapora léptekkel indultak fe- 
felé a lankás domboldalon, — Az

apa elöl, a fiú meg szorosan mö
götte.

A födémesi hegyek irányában 
nehéz felhők tolakodtak az égre, 

• s a füllesztő augusztusi este ólom 
szárnyait teregette a leperzselt 
tájra.

Letarolt búza és rozs földeken 
vágtak keresztül, aztán hosszú ku
korica táblák közt taposták a mes- 
gyét. Mire az este leszállt, már 
jól bentjártak a hídvégi határban.

A falu felé vivő országúton 
egymást támogatva részeg cseh fi
náncok haladtak velük ellenkező 
irányban. Daloltak.

A fiú felneszeit az idegen han
gokra, s önkéntelenül atyja keze 
után nyúlt.

A hátuk mögött villám hasított 
a légbe és lassú dübörgéssel meg
mordult az ég is.

— Félek . . : — mondta a fiú, s 
úgy rémlett neki, mintha atyja 
keze is megreszketett volna egy 
pillanatra.

A férfi más irányba akarta te
relni a fiú gondolatait. Nevetve 
szólt:

— Szép katona lesz belőled! — 
Mondhatom!

A fiú nem felelt, ő pedig el
csendesedve folytatta:

— Nagyszerű idő! — Menekü
lőknek való idő! —• A sötétség 
nekünk kedvez! — Ilyenkor nem 
merészkednek ki a bitangok! — De 
ne is gondolj velük. Inkább figyelj 
rám. Elmondom neked a Szondi- 
kápolna keletkezésének történetét. 
Te már nagy fiú vagy, s jó ha tu
dod! őszre már odaát fogsz isko
lába járni. Honti vagy; ezt ismer
ned kell! Figyelj csa7c . : ;

A sötétben óvatosan haladtak 
előre. A villámok fel-fellobbanó 
fényénél már látszott a vasúti töl
tés és a túlsó part : : .

Az elhangzott szavak nyomán a 
fiú lelkében elült a félelem érzete. 
Uj célok elérésének lehetőségei 
nyíltak meg képzelete előtt és ér
deklődéssel hallgatta a történetet.

— És azon a helyen, ahol most 
a kápolna áll — beszélt a férfi, — 
megpihent a fáradt vándor. El 
nyújtózott a puha fü selymén és 
nemsokára elaludt.

— Álmában két ifjú levente top
pant eléje. A sok aranytól és drá
gaságtól fénylett a ruhájuk, s 
kardjukon ragyogott a napfény.

— Jó  pihenést atyafi! — kö
szöntötték a vándort.

— Köszönöm vitézek — felelte 
amaz. — Mi járatban és mit k í
vántok tőlem?

— Szondit, — urunkat — ke
ressük, — mondta az egyik apród.

— Itt vadászott a völgyben, erre.

felé, nem láttad őt jó ember?
A vándor csodálkozva rázta a 

fejét.
— Pedig itt kell lennie a közel

ben. Sürgős üzenetet hoztunk szá
mára! Az oroszi paptól! Igaz Káz- 
mér?

A másik némán bólintott igent.
— Ali basa van útban errefelé, 

ötezer ember vele. Nógrád elesett, 
Losonc török kézen és most Dré
gelyen a sor!

— Amíg Szondi él, — adig Dré
gely is áll, - vélte a másik.

— Szó ami szó, a két levente 
dicsekvő beszéddel tartotta a 
vándort; az pedig magábamélyedve 
hallgatott.

Egyszer csak nyilt a bozót és 
Szondi toppant az ifjak  elé.

— Ki-e vándor és mit kíván?
— hogy itt töltitek az időt véleí
— kérdezte dörgő hangon s te
kintete villámokat szórt.

A leventék szótlanul álltak hara
gos kapitányuk előtt, a vándor 
meg feltápászkodott és nyugodt 
hangon beszélni kezdett.

— Én a Jövevény vagyok. Ro
vom az útporát és járok minden 
hegyeken, völgyeken által. És meg. 
látom a Jövőt , : i

— Tehát jós vagy? — kérdezte 
Szondi.

— A Judás vagyok és birom 
az Észt; — szegény menekülő va
gyok . . : — a nagy Ut vándora!

így beszélt a vándor s alázatos 
meggörnyedt háttal állt a vitézek 
között.

— De vigyázz fiam! — itt balra 
térünk, s pár perc alatt az Ipoly- 
nál vagyunk.

Elhagyták a rekettyést, s kilép
tek a betárolt rétre, összekapcsolt 
alakjuk messzi kimagaslott a síma 
mezőből, amit egy-egy lilafényű 
villám cikázott az ég sötétjén.

A férfi halkan beszélt:
— Aztán Szondi közelébb lépett 

a vándorhoz és úgy mondta:
— Beszéjl a jövőről, — hall

gatjuk!
A vándor tekintete elveszett a 

messzeségben és szakadozva be
szélt szomorú hangján:

— Látom Alit! Ezernyi emberé
vel itt táboroz a völgyben . Lo
bognak a kopják : : : és Ali 
örömmámorban . . .- Most vért lá
tok : : : füst : : : korm : : : felhő 
ereszkedik aovölgyre : : : Minden 
elveszett . . : Drégely elesik : : : 
Ezen a helyen : : : A le dicsőség 
megmarad Szondi! : : : De men
jünk! Készülnöd kell; az ellen 
sok : : : s adj kardot az én ke
zembe is Szondi . , :

— Mikor a vándor fölébredt; 
mellette a fűben egy cska régi
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kard fénylett a hajnal pirkadásá 
bán. Az idő vastaga nem rágott 
rozsdát rája; aranyozott volt . : ;

Kezébe fogta a kardot, aztán 
vizsgálta, nézte.

Bevitte Drégelyre. Vallatni
kezdték. Elmondta az álmát, el
mondta, hogy lengyel menekülő; a 
kis fiával menekült a határon át 
és hogy soha nem járt ezen a vi
déken.

— Régen volt . . •
— De hopp fiam! Itt kapasz-

jól belém! Úgy! Ne félj, a víz se
kély s rögtön átleszünk.

Belegázoltak a vízbe. Az ég re- 
cscgett-ropogott és a dörgést

visszhangozták a drégelyi hegyek. 
Kövér cseppekben az eső is ineg- 
eredt.

— A kard Szondié volt! És 
azon a helyen emelték a kápolnát.

Hangosan, szinte kiabálva 
mondta ezeket a szavakat. Most 
már nem félt. A megmenekülés tu
datának öröme viharzott a lelké
ben. ,

A fiú ajkán is ott szorongott a 
kérdés:

— És mond atyám, mi történt 
a vándorral és hová lett a gyer
meke?

Lábuk nagyokat csobbant a 
vízben; — nem hallották a cseh* 
poszt kiabálva mondta ezeket a

szavakat. Most már nem félt. A 
megmenekülés tudatának öröme 
viharzott a lelkében.

A fiú ajkán is ott szorongott a 
kérdés:

— És mond atyám, — mi tör
tént a vándorral és hová lett a 
gyermeke?

Lábuk nagyokat csobbant a víz
ben; — nem hallották a cseh- 
poszt kiabálását, — kettőt-hármat 
léptek; aztán felkapaszkodtak a 
meredek partom

— A gyermekkel fiam . . :
A túlsó parton vörös fény lob

bant; fegyver dördült, s nyomában 
éles sikoly szakadt az éjszakába.

— Fiam! — hördült fel a férfi.

A gyermek átlőtt mellel vonag. 
lőtt a gyepen s az apa leroskadt 
melléje.

Teljes erővel tört ki a vihar 
Paskolta a vizet és lemosta a me
nekülők fáradt arcáról a port.

A férfi torkát sírás fojtogatta 
Aztán, mint egy őrült, talpra szö. 
ívött. Szembefordult a csapkodó 
zivatar erejével és belekiáliott a 
zúgó fergeteges éjbe:

— Átkozott legyél . . : aki : : 
ezt : : : tetted!

Szakadozva törtek fel melléből 
az irtózatos hangok, aztán leha
jolt, ölébe kapta gyermekét s sú
lyos terhével belefutott a viharzó
vad éjszakába : : ;

E g y  I g a z i  n e m e s  e m b e r
Látogatás Szemző Elemér „Jótékonysági" Irodájában.

Valóság? Igaz? Hát nem veszett 
ki még a részvét az emberi szív
ből? Hát a nagy világégés, a kom
munizmus rémnapjai még sem ir
tották ki teljesen a Jóságot? Va
lóban akad még egy ember, aki 
ember?

Hát újból feltámadt valakiben a 
testvéri szeretet magasztos érzé
se és a nagy káoszban magára 
hagyva odaáll a szívtelen, önző 
emberhullámba és azt kiáltja: Em
berek ne tovább! Lefelé is nézze
lek! Hisz az emberek hatalmas tö
mege ezer sebtől, ezer fájdalom
tól vérzik,milliók és milliók szen
vednek, fejletlen csecsemők ezrei 
éheznek, nyomorult, béna harcosok 
könyörögve állítanak meg az uc- 
cán egy falat kenyeret kérve, ex- 
sistenciák pusztulnak és a nagy 
pusztulásban közönyös arccal ha
ladtok cl az éhezők előtt?!

Ki az ki élethivatását abban 
látja, hogy felszárítsa a szegé
nyek könnyeit és meghallgassa a 
nyomorgók kérését?

A Hungária Szállodában levő 
„jó tékon yság i‘ irodájában keres
tük fel Szemező Elemért, a szegé
nyek és bajbajutottak segítőjét. 
Amikor a szálloda portásánál 
Szemző Elemér szobája iránt ér
deklődöm, a portás — szegény 
szagot sejtve — komor ábrázattal 
elutasítóan mondja, hogy Szemző 
Elemér személyesen nem fogad ké- 
regetőt és csak mikor elmondom 
jövetelem célját, akkor kerülhetek 
fel a 211. számú szobába.

Végre szemben állok Szemző 
Elemérrel. Hatalmas termetű rend
kívül impozáns megjelenésű ur, 
aki úgy látszik, külsőleg is kivá
lik a mindennapi emberek közül. 
Nem tudom legyőzni meghatotlsáé 
gomat és amikor kezet nyújt, bol
dogan ragadom meg a kezét, amely 
sok könnyet szárított már fel e 
nyomor* íyca hajlékai
ban. Elmondom jövetelem célját, 
mire Szemző Elemér udvariasan 
és szinte mentegetőzve kér, hogy 
ne írjak róla semmit.

— A jótékonyság az én magán
ügyem, az nem az újságba való. 
Amit teszek, az csak emberi köte
lesség.

Később azonban belemelegedelt 
és áldásos működéséről követke
zőket mondotta:

— A szivem sugallatát követem 
csupán akkor, amikor a hozzám 
forduló szegényeken segítek. Ha 
olyan nagy volna az erszényem, 
mint a szívem, akkor bizonyára 
senki sem szenvedne szükséget. 
Sajnos én egyedül kevés vagyok 
ahhoz, hogy a nyomorgó főváros 
minden megszorultját kisegíthes
sem és szükséges, hogy a társaüa- 
lom tehetősebb tagjai is vagyonuk-

gyen a sok ezer kérésnek, még 
Rockefeller vagyona is kevés volé 
na.

— Az állam tól pedig ne várjunk 
semmit. A nagy háború nyomasz
tó gazdasági következményeit ma
ga az állam is eltéggé szenvedi, 
talán csak egy jótékonysági adó 
kivetése útján állana módjában a 
nyomort enyhíteni, de azt hiszem, 
hogy egy új adó kivetése szóba 
sem jöhet. A háború terheit első
sorban azoknak kell viselniök és 
sági összeomlás után is vagyonosak 
összeomlás után is vagyonosak 
maradtak és ezeknek kötelességük 
támogatni azokat, kik a nagy vi-

nak megfelelően kivegyék részü
ket a szegények támogatásában. 
Akkor legalább is nem éleződné
nek ki annyira a társadalmi ellen
tétek és ez az egész ország szem
pontjából csak előnyös volna. 
Társaságomban, akikkel csak érint
kezem, mindenütt, igyekszem pro
pagandát csinálni eszméimnek, de 
szomorú valóság, hogy a tehető
sebbek — csekély kivétellel — 
nem tesznek semmit a jótékony
ság terén. Ahhoz pedig, hogy egy 
ember csak némileg is eleget te-

lágégésbcn tönkrementek.
Amikor tudatára jöttem annak, 

hogy körülöttem a nyomorgók ez
rei szenvednek és nélkülöznek, — 
mintegy 5—6 esztendő óta — el
határoztam, hogy segítek minden
kin, akinél meggyőződöm, hogy 
tényleg rá van erre szorulva. Ha 
valaki kéréssel fordul hozzám, 
magam járok utána és állapítom 
meg, hogy a velem közölt adatok 
a valóságnak megfelelnek-e és 
nem kérdem senkitől ki ő, mi a 
vallása, a krisztusi szeretetet úgy 
értelmezem, hogy még apogányon 
is segíteni kell, ha éhezik. Nevet
ségesnek tartom, hogy 20—30.000

koronás ,.borravalókat" adjak, 
ami épen egy ebédre elég és arra
törekszem, hogy legalább 10__14
napig nyugodt és éhezés nélküli 
napot biztosítsak.

Szinte átszellemülve mondotta 
Szemző Elem ér ezeket a szava
kat.

Amikor aziránt érdeklődtem, 
hogy mily társadalmi osztályból 
fordulnak hozzá legtöbben kérés
sel, megmutatta Szemző Elemér a 
napi postáját, amelyben a legkü
lönfélébb ügyekben kérnek tőle 
támogatást. Állásnélküli hivatalno
kok, akik hosszú hónapok óta 
nem tudnak elhelyezkedni, özve
gyek, árvák, menyaszonyok, akik
nek néhány millióra van szüksé
gük, hogy férjhez menjenek, nyo
morultak, rokkantak, de a legtöbb 
kérelm ező az úgynevezett úri sze
gények osztályából kerül ki, akik 
szégyenkezve adják elő kérelmü
ket.

Kopogás hallatszik az ajtón. 
Úgy látszik, hogy egy kérvényező
nek sikerült a portás éber szemei 
elől feljutnia az emeletre. Nem 
akarom tovább igénybe venni 
Szemző Elemér valóban „drága" 
idejét.

Lejövet a Hungária szállodából, 
gyönyörű őszi nap fogad a Duna- 
parti korzón. Csupa nevető arc, 
gondnélküliség és jólét sugárzik az 
emberek szemeiből. Szereltem vol
na odarohanni mindenkihez, hogy 
felküldjem őket a Hungária szálló 
211. számú szobájába, hogy leckét 
vegyenek Szemző Elemértől.

Dr. M unkácsi Ödön.
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Sárga veszedelem a „srég“ miattRákóczi ú t . . ,  D é l . . . , ,Majdnem végzetessé válható baleset történt", A  villamos megint gázolt. S ez alkalommal rekordot javított: az áldozatok száma többszáz. De mit is mondok, majdnem végzetes? Valóságos végzetes . . .  Legfeljebb nem amolyan mindennapi véres baleset, vörös baleset, hanem sárga . . .  Nagyarányú tojásgázolás történt.A  bűnös száma 506, tudniillik a villamoskocsié.De lássuk a medvét, akarom mondani, a tojást!Amikor a gázolás helyére értem, már vagy hat méter hosszúságú, mintegy másfél méter szélességű sárga tó terjengett a sínek mentén. A  sárga tavon fehér ladikok úszkáltak, vagyis fél, meg negyed tojáshéjak. Szempillantás alatt óriási csődület támadt.— Mi az, mi történt? — izgultak az emberek.— Tojásgázolás, tojásgázolás! — kiabáltak mások.— Oh, ó, oh, ó . . .— Oh jesszas, jesszas . .  ,Ezt élvezni lehet — vélte egy kisasszony:— Ilyet még én sem láttam — toldotta meg a barátnője a szót.A  tényállás az, hogy valamelyik cukrász legénye ládát vitt a vállán, melyben többszáz tojás volt. A  villamos meglökte az embert, a láda a villamos elé esett, az ember nem esett eléje, a villamos elgázolta a tojást.Egy idősebb, kövér férfi mintha egyenesen helytelenítené a legény viselkedését:— H ja, ilyenek, kérem, máma az alkalmazottak. Nem vigyáznak azok, kérem. Persze, nem a magukéról van szó.Mondom, talán helyteleníti is a kövér, hogy a legény ejtette el a tojást. És inem a tojás ejtette a legényt a sínre.Egy asszonyság azt állítja:Nem szabad srégen átmenni. Mért ment át srégen.Egy viceféle azt mondogatja bizonyos véinasszonynak:— Tudja, mit ér ez máma!— O jjé , nem is lehet kiszámítani.— Ha nekem disznóm vóna, én most elhoznám, nyalja föl. Jóllakna, de feszt. Tudja, hogy jóllakna ettül máma egy disznó?— Nekem van egy tyúkom.— A  tyúk is szereti.— Viszek neki. .  .Azzal a vénasszonyság már szedi is a kosarat s valami bögreféle kerül abból elő: meri bele a tojást.No, meglátja ezt a távolból egy fiatalabb asszonyság s véli tán, hogy a vénség magának viszi a csemegét.— A z ám — kiált fel — meg lehet azt még enni!S azzal maga is nekilát, válogatva a féligmed dig épen maradt tojásokat. Sőt ah, egy egészben maradt. Egyedül — szegény: özv. Tojás . . .  Talán tán, ha az ifjabb asszonyságnak is volna bögréje, tele merné ő is, maga parádés, szegényszerencsés vacsorájának.Egy kocsis a villamost szidja, de rettentőn:— Ha konflis gázol, azt fölakasztják!— A  villamos csinálhat, amit akar — helyesel egy pályatárs:— Nem ő a hibás — jegyzi meg egy úr, úgylátszik villamosbarát.— De igenis! — így egy hordár.— Ha tojás jön, menjen lassan! — erősködik az úrhölgy.

— Kicsoda? A  tojás? — kérdem szerényen s mosolygóm persze.— Ne nevessen, kérem e(zen — int le az úrhölgy, úgylálszik szintén erős tojáspárti. Nem tréfa ez, sokszáz tojásról van itten szó.— Talán szósz? — gondolom, de nem mondom, nem, nem a mosoly persze megfagy az ajkamon. Ha úrhölgy mondja, hogy ne nevessek, akkor biztos, hogy nem illik nevetni ilyen esetben.És csak azt akarom még mondani, hogy láttam már embergázolást. A  részvét máma jóval nagyobb volt. H ja, a tojás, az — drága.
Csínom Matyi

Csínom P a lk ó , Csínom  Ja n k ó  
Csontos szem ü veg je . . .Na szóval, olvastam egyszer, hogy aszomgya: M agyar 

Falu  — Pesten. Ez az kérem, pesti szüreten már voltam, de falu akkor nem volt jelen. Csak szüret, falu nélkül.Megyek, mendegélek a Körúton, amíg egy rettentő nagy házhoz nem érek. Hát abban a rettentő nagy házban, benn a házban van a falu. No, fene! Mert láttam már faluban házat, de házban falut még sohasem.Belépnék: pizt kérnek! Mi ez? Kövezetvám? Faluban nincsen kövezet! De csak fizessek! S botot letenni! Hát a kutyák? Ha jönnek? Nincsenek! Agyonlütték iket? Nem is volt kutya! No fene, ez már felette különös.Fizetek, belépek.Hát csakugyan ott a falu. De vászonybul van. M i lesz. ha egyszer szél fúj? Azért van ez a falu házban, hogy ne történjék veszedelem, ha szél fuj?Asztalok vannak a falu körül. Furcsa, furcsa, no! Leülök egy asztalhoz, ahol csak hárman ülnek. A z á m . . .  A z egyik senki más nem lehet, mint az a bizonyos pesti Csínom Palkó, Csínom Jankó: csontos szemüvegje van neki. .  .Menyecskék szaladgálnak föl-alá, osztják a kenyeret. De milyen jószívű menyecskék vannak a faluban? Egy, odareszeli, akarom mondani, odariszálja magát az asztalunkhoz.— Parancsol kenyeret?— Instálnék vagy hatot — kapok a szón.Pizt kér ez is.— Azt tudtam ingyér aggyák. Vigye kee . . .Italt is kínálnak menyecskék. A z ,.italos" térgye csakugyan kellemes látvány. S idősebb italos is lépdel arra: ahá, ez az a bizonyos ángya térgye . .  . Hanem az italosok öltözéke nem nagyon magyaros, inkább Alpesi falus. Nos, kérdi a tiszamenti dimdl:— Parancsol italt?Hanem haliga?! A  falu tüvibe ugyancsak kiabál valaki:— Ject komt ein sőner tánc!Biztosan valami bolondos nimet, csak úgy idevetődött. No, talán majd agyonverik.De nem verik agyon.Akkor sem, amikor azt adja elő, hogy aszongya: ,,Kö- fedkezig a szapó, aki varr, tüsz és cérna nélkül".De végre igazi napbarnított arc . . . Ez kiarathatta magát a nyáron . .  . Oppardony — néger. Sőt nem is egy néger, két néger . . .  Vagy egy néger ez a két néger? Nagyon
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hasonlítanak, ja, persze, Pesten mindem néger szerecsen.Hanem — ime — igazi falusi ember váltja fel a nime- tet. Egyelőre ugyan zsakettet hord, de majd csak leveti s kibúvik a szűr a zsakettből, Mert nyilván falusi ember, hiszen azt dalolja: ,.Vendég ide mért is jönne, ily cudar id ő b e ..."  A  népség azonban a Carment követeli, S biró uram, az, aki a szűrét a zsakett zsebében hordja, el is énekli a Carment. . . Müveit emberek laknak ebben a faluban!Hja, igaz. És balkéz felöl szeparék vannak. Akkurát úgy, mint falun — pincék. Aki sokat akar inni, az oda megyen be. Alsó géma.De következik az utolsó ,,szám‘ . Ez már döfi. Árva- leányhajas betyár jön a rúzsájával, nagyon kapdásznak. Félméteres árvalányhaja van a férfi Rózsának, vagyis a Sándornak. De mennyire sírhatott, ríhatott a szegény árvalány, amikor ez a bizonyos kilépte a szép sárga hajót.Tizenkettő után vége a ladiladilomnak. S Csinom Matyi mondja is a pajtásának:— Géma cám . . .
á i A A A  A A A A A A á A A A á á A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A á A A A A A A

Értesítés.
A Nemzet k ia d ó h iv a t a la  Budapest, Vili, Főher
ceg Sándor tér 3. III. emelet 2. sz. alá uj helyiségbe 
költözött. Mindennemű kiadóhivatali értesítés és leve

lezés fenti cim alá küldendő.
YYYYY1YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYT

A Nemzeti Szalon sűrű egymás
utánban rendezett kiállításai, az 
ellanyhult műkereskedelem idejében 
a vásárlókedv és az eladási alka
lom megnövelésével, ügyesen szol
gálja a magyar művészek érdekeit. 
Mostani kiállításán négy művész 
gyűjteményét mutatja be, kik kö
zött Fonta István régi, komollyá 
higgadt értéket jelentő művészete, 
érzelmes impresszionizmusával 
mindenképpen kiemelkedik a többi 
résztvevő, sokszor erőltetett és 
általában kiforratlan újat keresé
séből. Igaz, hogy Fanta művészete 
valami nagy új értéket nem hoz 
fel, becsületes, őszinte és ezzel is 
megnyerő. Molnár Tibor erdőrész
letein sok a meleg festöiség. Kí
sérletei komolyabbak, mint Tiha
nyi J .  Lajosé, ki erős színellenté
tekkel nyerseséget, komor lokális 
színeivel ridegséget, de nagyon ke
vés művészi hatást ér el. Tájké
peit a gyakran elhanyagolt levegő
távlat üressé teszi. Egészben a 
nagy problémák, nagy felületek 
szeretete a fiatalos forrongásból 
Ígéretes jövőre kimutató jelek — 
s mégis mintha elhamarkodva mu
tatkoznék be. Ungcr Margit prob
lémai hasonlítanak Tihanyiéhoz. 
Egyelőre többet fog meg belőlük, nagyobb értékeket tud képpé fog. 
ni. Érd. l es kvalitása művészeté
nek a épelemek, a motívumok 
b d 1- >Usa — a sokszor erő
szakos . ; önkényes ritmus alko
tás, mely házaknak, hegynek: fel
hőnek azonos motiválásában öntu. 
datos alkotásmódot mutat, de ta

lán éppen a problémák meghatá
rozatlansága miatt ő sem tudott 
végleges értékeket lehiggasztani.

Az Ernszt-Muzeum Ferenczy 
Károly hagyatékának egyrészét, a 
gafikai vázlatait mutatja be. Fris
sen, könnyedén odavetett jegyze. 
tek, melyeket, mint egy-egy nagy
szabású kép embrionális formáját 
kell tekintenünk. De ezen túl is az 
egységében teljes, harmonikus mű
vészi szemlélet is a kifejezés tel
jes tisztasága által a munkakör
ben, hirtelen felötlő problémáknak 
egy-egy kivonatát jelentik, Glatz 
Oszkár csodálatosan egyensúlyo
zott festői látása, a formák érté
kelése s az arcképek lélekábrázo. 
lása által, a konzervatív és a mo
dern törekvések közötti híd hatal
mas pillére. Végh Gusztáv árchái- 
kus dekoratív képeinek megható 
bensősége mellett, folytonosságban 
vonultat fel étherikusan finom lá
tomásokat és brutális erőt, neu- 
Taszténiás zűrzavart forrongó ké
peket. Néhol a vérbeli grafikus
nak a vonalak játékán gyönyörkö. 
dő szemléletét egy-egy hangos vá
sári, vagy vurstli-jelenetre öltu 
Máskor az emberlátó művész jóin
dulatú szatíráját egy pár folt és 
vonal végső kifejező képességébe 
feszíti, Orbán Dezsőt már tisztán 
a színjelenségek foglalkoztatják. 
Pikturája, minden ártisztikuma 
mellett is, a belső tartalmától tel
jesen megfosztott művészet az 
impresszionizmus végső konzek

venciája. SZ. B,

Az énekes
Szegedy László poétatestvérnek

— az énekesnek — 
Szivek harca és Mélységck-Ma 
gasságok gyönyörű alkotására 

küldöm ezt a verset.Csupa tűz a szíved, csupa láng a szemed,Csupa dac a karod ős Álmok fia.Míg kobzod kíséri az énekeket,Míg tűzpiros húrokon jár a kezed:Nem kell a húrnak csak szólalnia,Nem kell a szónak, a selymes vonónak Csak halványan érje a bús szíveket:Szín színre kerül, fény fényre vetül És álmokba ringatva járunk veled.Oly messze a fénynek, a színnek a Napja A z égen ragyog s az éjbe hanyatlik Most még a pilléknek táncát kacagja De este már omlik, foszlik arany ja És árnyán az éjnek a réme vonaglik S a félelem árnya a szívünk takarja.
Csak mond a mesét,

Mert az éjjel sötét, mert a lélek remeg, mert a szívünk beteg: 
lm itt előtted Napimádóknak, a Szépségbolondoknak tábori ül 
S hallgatva halljuk, mint szavad játszik: húrokon rezdiil, sír, hegedül 
S messzire messze, ki-ki gondolatban párjával járkál — és egyedül.

A szónak varázsa az álmunk vigyázza, lelkünk sodorja mintha a szél 
Az ősi avarba fújna, kavarja, hogy repdes a földről és száll a levél: 
Úgy szállong a lélek, mint a levél.

És újra lehullik a mélybe, a vágyba, a vérbe, Halálba. Mondd a mesét- 
Nézd szemek éjjé gyúlad fehérbe, mint gyújtod az álmok szövétnekét.

És színezüstön ott állott a Város. — Igyen meséled. És a kője hideg 
Pedig volt Napja, kincse, aranyja de hűvösek voltak ott a szíviek-

Csúf béka vert fészket az egyetlen kútban és a vizében láz köde szállt 
Ott nem szerettek. Nem volt szerelem és egyre kívánták ott a Halált.

Nem csókolt az ifjú s a szűz arca sápadt és nászi ágyon a szirma lehullt 
De csókra nem nyújtá ajkát s nem csókolt: megadta magát s nem pirult

Csúf béka a kútban, a mérge belopta, a vízbe kavarta a mérges igét 
És akik itták nem tudták az Élet mért jön és múlik és minden miért?

Miglen egy esten egy hótiszta lánynak szerelmet vallott egy bús
Idegen:

A lány szeme bámult és fényesre tágult és látta a Rémet a mély
vizeken.

A Messziről Jötlnek megfogta a karját: nézd a csúf állat a kút fenekén 
S hangos kacajjal a kút vödrén termett és lengett a kútba a bátor

legény.

Hetyke kis kardja megcsillant a mélyben s átszúrta az undok hüllő
szívét:

Most már a város itala tiszta s szivekben újra Szerelem ég.

S ha minden aranyja és ragyogó napja ragyoghat: mindez csak
árnyék lehet

Mert nincs ragyogóbb a Szerelemnél: mindennek szive: a Szeretet.

Roskatag házba és palotába sugarát ontja: Ö a Napunk 
Az élét ennyi: mindig szeretni, miglen a perc jón és meghalunk,

Hirdesse lantom és zengje az ének: Óh áldott és áldott, aki szeret 
Mert százezerszer is megújulva; az Élet miértje: a szeretet.

I iszluljon meg, ki ha porban is, sárban de lángolva lángol s a vágya
lobog

S termő teremtő gyönyörűségben férfi: öleld át menyasszonyod.
Börzsönyi Béla.
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HŰSÉG
Dikics Péteréit ott laktak a hatalmas kör

úti ház pincéjében.
Zúgott, dübörgötl a népes körút, ezernyi 

ember, kocsi, autó, villamos száguldott fö
löttük,

S ebben a nagy kavarodásban ki is vett 
volna tudomást a Dikics Péterékről?

Pedig iparkodtak szegények, már mint Di
kics Péter és fiatal felesége tudtára adni a vi
lágnak, hogy hohó, mi is létezünk ám: kékre 
pingált kicsiny tábla serénykedve nyúlott ki 
hosszú vaskaron az utcára. Rajta ékeskedett 
egy remekbe rajzolt cipő meg az írás; Dikics 
Péter cipészimester, javítások is elfogadtatnak.

Iparkodott, serénykedett a táblácska, nem 
is rajta múlott, hogy nem vették észre, mert 
elég jól igyekezett: mintha tudta volna, hogy 
szegény Dikicsékmek tengersok a gondjuk, de 
annál kevesebb a munkájuk.

Vékonyka napsugár lopozkodott be az ab
lakon, megvilágította az ifjú mestert, ki há
romlábú széken üldögélt és tenyerébe hajtotta 
homlokát.

A menyecske a takaréktüzbely mellett tett
vett, vesződött szorgalmasan az ebédfőzéssel; — 
félve, lopakodva nézett az urára s titokban 
köténye csücskébe morzsolt egy-egy árulkodó 
könnycseppet.

Aztán hamar változtatott a helyzetén és 
odapenderült az uracskája ölébe, szőkefürtös 
fejecskéjével odabujt annak széles mellére:

— Ne búsulj Péterkém, ma nincs munka, 
holnap meglátod majd lesz,

—* Szerelemből nem lehet megélni, - mor
mogta kelletlen hangon Péter, de a keserűség 
mintha már kezdett volna engedni a szívében.

Szerette az asszonyát, jól esett ez a kis ví
gasztalás. Megcsókolgatta annak kipirult arcát:

— De hát mégis mi lesz holnap? — kockáz
tatta meg a kérdést a még megmaradt csepp
nyi keserűség hangján.

— Holnap, holnap, lári-fári, — csicseregte 
vidáman az asszonyka, — még soha sem volt 
úgy, hogy valahogy ne lett volna.

Erre aztán végképpen elszállt az utolsó 
aggodalom.

— Most pedig gyere ebédelni Péter, — 
szabadította ki magát az ura karjaiból a* 
asszony s míg megigazította összekuszált fürt
jeit, belepillantott a falon függő tükörbe. A tü
körből arca mintha szemrehányólag nézett 
volna feléje és azt mondta volna:

— Ejnye, ejnye kicsi asszonyka, de köny- 
nyelmü lettél: már hogy is tudsz ilyen gondat
lanul beszélni.

Mire az asszony ránézett az urára és azzal 
vigasztalta meg magát úgy gondolatban:

— Kell, hogy egy kicsit könnyelmű legyek, 
mert hogy is tudnám másként megvigasztalni 
az emberemet?

#
A régvárt szerencse pedig késett, egyre ké

sett, Nyilván kerülgette a kicsi ajtót, talán be 
is akart jönni, de mindig visszalépett, amint 
a kulcslukon keresztül megpillantotta odabent 
a nagy szegénységet.

Ugyancsak porosodtak a kaptafák, kalapá
csok, szerszámok s mintha ez a por kettejük

Irta: Börzsönyi Béla.

boldogságára is ráhullajtozott volna. Dikics 
Péter napról-napra morcosabb, rosszkedvübb 
lett. Az asszonyka nagynehezcn győzte már 
vigasztalással, két szépséges kökényszemét bi
zony titokban majd kisírta . . .

De hát ezen a soron nehéz változtatni. Él
degéltek a félretett pénzecskéből, amit az asz- 
szonyka néhány héttel ezelőtt hozományba ho
zott, már lassan ennek is a végefelé jártak.

— Alszik talán a jó Isten? Már küldhetné a 
kuncsaftokat. Mért nem jön már egy is? — 
töprenkedett az asszonyka,

A jó Isten meghallotta ezt a türelmetlen fo
hászkodást és igyekezett is menten vevőt kül
deni. Gyorsan, gyorsan: hát automobilon 
küldte.

Automobilos rendelő! Uram bocsá', ez mégis 
sok talán egyszerre az ilyen szegény cipész
mesternek, No a szerencse ugyancsak neki
ment az ajtónak és majd kiszakította azt a 
helyéből: ajtóstól jött be egy szép napos dél
után a Zólyomi nagyságos mérnök úr.

Az autója ott pöffögött a ház előtt s a nagy
ságos Zólyomi mérnök, háztulajdonos úr ipar
kodván megtartani a nagyúri jelleget, — 
amennyire lehetett, — és belépett az ajtón.

Már a nagyúri jelleget azért sem lehetett 
egészen megtartani, mert a mérnök úr egyik 
cipőtalpa levált és úgy kaffogott minden lé
pésnél, mint a legyekre vadászó kutya. Lesza
kadt bizony az egész talp, épp hogy a sarok
nál tartott csak még egy kicsit.

Lépdelt a nagyságos Zólyomi mérnök és 
háztulajdonos úr, lépdelt mint mondom cipőjét 
kaffogtatva, nagy óvatosan az ifjú mester elé.

Zólyomi annak a háznak volt tulajdonosa, 
melyben a Dikicsék laktak. Maga nem lakott 
a házában, hanem az ároktői villájában, onnan 
járogatott be az autóval a házban lakó meny
asszonyához.

Dikics felesége hamarosan elhúzódott a ta- 
karéktüzhelyhez: — Istenem, hiszen üzleti do
log történik, ott pedig asszonynak helye nincs.

—• Kedves mester, — szólt barátságos kö
szönés után a Zólyomi háztulajdonos úr, -— 
látaj milyen baleset ért? Bizony levált a ci
pőm talpa. Most már hogy megyek fel a meny
asszonyomhoz? — kérdezte siralmas arccal.

Dikics P,éter balkezével megtörülte homlo
kát (mintha előzőleg nagy munkában fáradt 
volna) s a hirtelenében fölkapott kalapácsot 
leengedte, megköszörülte a torkát. Hogy is ne, 
Mesteri működésének első disputájára nyitja 
most a száját. Szolgálatkészen mondta:

— Nagyságos uram, ugyan nyakig benne va
gyok a munkában (erre a hősies hazug
ságra helyette az asszonyka pirult el, — sze
rencsére őt nem láthatta a nagyságos úr) és 
széles mozdulattal az asztalkán művészileg el
szórt bőrdarabkákra mutatott, — de termé
szetes, hogy Zólyomi úr cipőjét azonnal meg
csinálom. Parancsoljon helyet foglalni.

Zólyominak láthatólag jól esett ez a kész
séges szívesség. S míg az asszonyka előkerül
vén a sarokból a széket törölgette kötényével, 
Zólyomi elővette arany cigarettatárcáját és 
megkínálta Pétert.

— Parancsoljon kedves barátom. Jó l esik 
cgy-két szippantás a dolgos embernek.

— Köszönöm, nagyságos uram. Munkaköz
ben nem dohányzom. Majd csak aztán. De el
teszem ide a mellényzsebembe.

Derék ember. Hogy is hívják magát ked
ves mester? Di, Dik, Diki . . .

— Dikics Péter vagyok nagyságos uram. De 
most tessék levenni azt a szerencsétlenül jár. 
cipőt.

Zólyomi levetette cipőjét. Míg ez a művelet 
tartott, elmondta, hogy is történt a baleset.

— Éppen leakartam szállni itt a ház előtt 
az autóból, mikor belebotlottam egy kjiállój 
meglazult csavarba. Majd kibuktam a kocsiból 
Ám az ügyesség mégis talpon tartott, csupán * 
cípőmtalpa bánta meg: levált a haszontalan.

— Bizony az nagyságos uram. Ne tessék 
megharagudni, ha az igazságot mondom. Mert 
szép cipő ez nagyon, de csak kirakatba való. 
Hitvány gyári munka.

— Ejnye, pedig ma van rajtam először. És 
méghozzá ugyan csak rendeltem a menyasszo
nyom részére majd egy féltucatot ugyanabból 
a gyárból. A gyáros ugyanis jóbarátom s mivel 
egy kis szívességet tettem neki hálaképpen ol
csó cipőket ígért. Azok is ilyen hitványok 
lesznek?

— Bizonyára nagyságos uram. Nem valami 
lelkiismeretes munka ez. Ugyan van olyan ci
pőgyár elég, ahol jó  munkát is csinálnak. 
D e .. .

— Tudja mit? — vágott a szavába Zólyomi, 
Most már okultam a saját cipőmön. Lerende
lem azokat a cipőket. Maga elvállalna néhány 
női cipőt a menyasszonyomnak? Nehogy a 
gyári cipőkre azt mondja: ígértél ugyan cipőt, 
mégis kaptam, de nincs köszönet benne. Meg
csinálná maga és azt mondanánk, hogy maga a 
gyár egyik kiküldött alkalmazottja. Hadd ma
radjon meg a menyasszonyomnak az illúziója, 
hogy nekem nem kerültek sokba a cipők.

Dikics Péter belsejében hancurozó, tomboló 
öröm kacarászott. De okosan türtőztette magát 
és tovább színészkedetti. Pillanatig gondolko
zott: (mintha rengeteg munkája lenne).

— Parancsára állok nagyságos uram. Sze
retném, ha meglennének elégedve a munkám
mal,

Ezalatt a beszélgetés alatt csattogott a ka
lapács és hipp-hopp a Zólyomi nagyságos úr 
cipője percek alatt úgy meggyógyult, mint a 
pinty. Még erősebb lett, mint ezelőtt. Még csak 
egy kis igazítás volt hátra.

Közbe benézett Mihály a soffőr is.
— Miska kérem állítsa be az autót a ga

rázsba. Maga elmehet és úgy hét óra tájbon 
álljon elő. Az Operába visz bennünket.

Miska sapkájához nyúlt és kiment. Nemso
kára hallatszott az autó pöffögése, amint a 
ház udvarán lévő garázsba fordult.

Zólyomi elégedett arccal húzta fel a cipőt. 
Felállt és ^elővette pénztárcáját,, Kiválasztott 
egy nagy bankót és a fiatal mester elé tette:

— Köszönöm a fáradságát Dikic9 úr. — Ezzel
megindult kifelé.

— Bocsánatot kérek nagyságos uram, —
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sirölt utána Dikics Péter, — vissza is kell ad
nom a pénzből,

— Ugyan hagyja csak, ezért a jó munkáért 
megérdemli az egészet.

— Sok pénz ez ezért a kis dologért, — vá
laszolta Dikics és az asszonyhoz fordult:

— Van aprópénzed asszony?
Az asszonyka ekkor fordult először szembe 

a nagyságos úrral. Még mindig piros volt az 
arca, mint a bazsarózsa.

— Bizony uracskám, nincs semmi apró sem 
itthon, — hazudta nagy lélekzetet véve. Iga
zában nem volt se kicsi, se nagy pénz.

— No majd máskor visszaadja. Inkább tartsa 
meg az egészet, — szólt közbe Zólyomi.

— Nem illet engem az egész. De majd bele
számítom a cipőkbe, miket csinálni fogok a 
kedves menyasszonyának. Hányadik emeleten is 
lakik?

— A másodikon, nyolcas számú ajtó, — vá
laszolt kézfogás közben Zólyomi. Barátságosan 
köszönt az asszony felé is.

— Nem is tudtam, hogy ilyen szép felesége 
van magának Dikics úr.

Ami pedig elég volt arra, hogy az a szép 
asszonyi arc még pirosabbra gyűljön.

*
Hogy becsukódott az ajtó Zólyomi után, csak 

egymás nyakába borult a két házastárs. Nagyon 
boldogok voltak.

— Látod, mégis- csak jó az Isten, — pötyögte

— Mindent neked köszönhetek szívem, mert 
te pityeregted le az égből ezt a szerencséi.

A fiatal mester még azon a héten felment a 
pincelakásból az emeletre: mértéket venni a 
Zólyomi úr menyasszonyánál.

Ünneplő kabátját vette fel erre az alkalomra 
és nem felejtette el sűrű, fekete bajuszát sem. 
L'iíy megpödörte, hogy no.

Óvatosan becsöngetett a második emelet 
nyolcba.

Mi tagadás benne: kicsit dobogott a szíve. 
Most már nem tudhatni az emelet járástól-e, 
vagy az ajtót nyitó szépséges leány látásától 
dobogott annyira.

Mert Évike, a mérnök menyasszonya maga 
nyitotta parányi kacsójával az ajtót. Édesanyja 
valahol a cseléddel bevásárláson volt.

Dikics Péternek ismét hazudnia kelletti 
Mert Zólyomi nagyságos úr így parancsolta:

— A cipőkészítő gyárnak vagyok alkalma
zottja. A mérnök úr menyasszonyához van sze
rencsém?

— Igen, én vagyok, mosolygott Éva és 
hosszan rajta felejtette fekete szemeit a csinos 
emberen.

Dikics Péter hirtelen lesütötte szemelt: 
mintha égette volna ez a fekete szempár.

Zavarában azt sem tudta, melyik lábára 
lépjen.

Éva kisasszony barátságosan invitálta beljebb.
— Tessék érre, nagy még a rendetlenség ná

lunk, de csak jöjjön beljebb. Majd itt a sza
lonban vehet mértéket.

Ezzel bevezette a mestert.
Dikics Péter föllélegzett. Világos, barátságos 

bútorok voltak a szobában, az ablakokon arany
kévében ömlött be a napfény s egy kedves? kis 
kanári cscisergelt ezüstös kalickában.

Egyszerre elmúlt az a különös érzés, amit az 
imént érzett és Éva szemei is mintha szelidebbé 
váltak volna ebben a napsütéses szobában.

Hamar mértéket vett a parányi lábacskáról,

Évike ezalatt egyre fecsegett, kérdést kérdésre 
halmozott:

— Ki fogja csinálni a cipőket? Ugy-e maga ? 
Tudom, szép lesz, ha maga csinálja. Sok cipőt 
csinálnak abban a gyárban? Érdekes, hogy 
éppen magát küldték. Maga egész helyes ember.

Dikics Péter erre a sok kérdésre csak a fejé
vel intett. Újra megzavarodott. De már nem volt 
félszeg. A pazarul berendezett szobában úgy 
érezte magát, mintha mindig ott lett volna. 
Mozdulatai úriasak lettek, szavai halkan csen- 
gök:

— Kérem szépen, igazán nem érdemiem meg.
— No, no maga szerény ember. Mondja csak,

m ondja.. — Évike arca itt kissé kipirult, 
mikor tovább kérdezte: nős ember maga?
Van már felesége?

Dikics Péter küzködött magával. Pillanatra 
eszébe jutott az asszonya, ki a nyomorúságban 
hűségesen kitartott mellette, szerelemmel vi
gasztalta, ki a keserű napokat is megtudta éde
síteni, kit ő olyan nagyon szeretett — de hát 
gyarló az ember és ez a küzködés csak percig 
tartott — elfelejtette az asszonyát, amint Évára 
nézett:

— Feleségem? Nincs. Nőtlen ember vagyok. 
Nem tudta, miért hazudta ezt így, de jól

esett ez a kis hűtlenség.
S talán Éva, a mérnök kis menyasszonya sem 

tudta, hogy miért is örül ő annak, hogy ez a 
cipészmester — nőtlen.

Jö tt a rendelés egyre, másra. Dőlt a pénz. 
Dikics Péter már segédet tartott. A mérnök 
küldözgette hozzá a rendelőket.

A cipők is elkészültek. Fel is vitte menten 
Évikéhez.

— Jö jjön  el máskor is hozzánk kedves, — 
hogy is hívják?

— Dikics Péter,
— Igen, igen, jöjjön el máskor is.

De hát már készen vagyok a munkával — 
kockáztatta meg Dikics Péter, — mi joggal is 
merészkednék eljönni?

Évike ráemelte varázsos szemeit.
— Hát csak meglátogat — engem? Viszont

látásra Péter.

Ment a munka, kattogott a kalapács. Bekö
szöntött a kis műhelybe a jólét.

De a fiatal mestert mintha csak kicserélték 
volna.

Azelőtt? Mikor még itt ólálkodott a nyomorú
ság, csak kapta magát és odabujt előle az asz. 
szonyához. Ott aztán, annak szerető karjai kö
zött elfelejtett minden bút, bánatot.

Mi lelhette azóta? Mogorva lett, szótlan. — 
Szives szót nem hallott tőle senki.

— Édes uram mi bánt téged? Mi bajod van? 
Simult hozzá szelíd szeretettel az asszony.

— Erigy a dolgodra, — ripakodott rá Péter s 
az asszonyka zavarodottan kullogott a tűzhely, 
hez.

Megfőtt az ebéd. Bizony Dikics Péternek nem 
ízlett úgy, mint régen. Pörölt, zsörtölődött. Egy
szer fel is ugrott az asztaltól és elrohant ha
zulról:
— Edd meg a kotyvalékodat magad, — ezzel 
becsapta az ajtót, hogy csak úgy dörgött.

Sírt az asszonyka sírt és nem tudta magát 
megvigasztalni:

— Mi lelhette az én jó uramat? Istenem, la. 
Ián már nem is szeret engem. Pedig, hogy 
igyekszem, még a gondolatait is eltalálni.

Szipogva törölgette kötényével a könnyeit,
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aztán került, fordult dologhoz látott, hogy el
múljék a szomorúság. Telt, vett serénykedett. 
Ragyogott minden a kis lakásban. Nem is lehe
tett Péternek panasza: nem lehetett egy por
szemet sem találni.

Dikics Péter ezalatt ott kullogott a Dunapar- 
ton.

Mindennap errefelé száguldott a mérnök és 
az autóban ott volt vele Évike is.

Ha jöttek — tudta már percnyi pontossággal 
az időt — odalépett az egyik oszlophoz és on
nan leste őket. Boldog volt, ha csak láthatta is 
Évikét.

Az a kislány pedig ott az autón nem is sej
tett semmiről semmit. Hogy ö belé valami Di
kics Péter nevű ember szerelmes? Elfelejtette 
ő már régen a Pétert. Amiért szíves szóval szólt 
hozzá? Ez még nem ok a szerelemre.

De hát Dikics Péter nem tudta azt a varázso- 
san ragyogó szempárt elfelejteni.

Elrohant az autó s csak fojtogató benzinfüst 
meg por maradt a nyomában. Rászállt a füst, 
belepte a por Dikics Pétert. Sajgó homlokát 
odaszorítotla a hid hűvös karfájához.

Odalent hömpölygött a szürke víztömeg, lo
csogva csapdosták a hullámok a híd lábát, 
mintha azt mondogatták volna:

— Gyere Dikics Péter, feküdj belénk, mi 
majd elfelejtetjük veled azt a leányt. Nincs 
már orvosság erre a szerelemre.

Dikic^ Péten mégis, nagynehezen ellentállt 
a kisértésnek. Elvonszolta meggyötört lelkének 
gyarló porhüvelyét a vízpartjától és elindult 
a csillogó, villanyfényes estébe.

Mint ment így egyedül az uccán, hamar ba
rátokba ütközött.

— Szervusz Péter, kiáltottak rá a víg 
fiúk, régi legénytársai. — Mért lógatod az 
orrod? Gyere, tarts velünk, nem árt a házas
embernek se egy-két pohár itóka. Itt van éppen 
ez a jó kis korcsma.

Hallgatott a csábításra, betértek. Folyt a bor 
és a pénz.

Folyt ezen az estén, de így ment ez ezután 
napról-napra.

Szomorú napok következtek. Minden éjjel 
dülöngve ballagott haza az ember. Hiába sírt, 
hiába könyörgöft az asszony Péter egyre dur
vább lett.

Az üzlet azonban, csodálatosképpen egyre 
jobban virágzott.

A rendelők valósággal megostromolták a kis 
boltot. Már vagy féltucat segéd és egy tucat 
inasgyerek dolgozott a műhelyben. Dikics Pé
ter meg csak parancsolt, verte az inasokat, 
szidta az asszonyt.

Este meg ivott, víg és könyelmü cimborák
kal és szórta a pénzt.

A nagy keresletet Péter elköltötte, ha még 
annyi lett volna is. Nem jutott semmire pénz.

Az asszonyka viseltes, kopott ruhákban jár
kált, foldozgatott, javítgatott a ruháin. Türel
mes volt, jóságos és szelíd, mert szerette az 
urát.

Úgy jársz, mint egy koldusasszony, — ri- 
valt reá egy napon Péter. Arra soha nem gon
dolt, hogy őmiatta jár így az asszonyka.

Az asszonyka szemeit elfutotta a könny. A 
sok szenvedés után kitört belőle az elkesere
dés. Valami sejtés azt súgta neki, hogy van 
valaki, kell lenni valakinek, akit Péter szeret. 
Seembeszállt Péterrel és megmondta, arait gon
dolt:

Persze. Az a másik biztosan selyenibc, 
bársonyba öltözködik.
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Erre a nyíltságra megdöbbent az ember Nem 
tudott hirtelen hazudni. Elszólta magát:

— Honnan tudod?
Az asszonyka zokogva fölsikoltott:
— Hát igaz? Mégis csak igaz?
Péter valami szégyenfélét érzett és kitámoly. 

goit az ajtón.

Eszeveszett, forrongó szerelme nem engedte 
nyugodni.

É jjel, nappal maga előtt látta azt a leányt.
— Mit is akarsz le a más menyasszonyával, 

— kérdezte elkeseredve önmagától.
Feleletet erre magamagálól nem kapott töb

bet, csak mindig ennyit:
— Szeretem, szeretem, szeretem.
Egy este megpróbálta elkerülni korhely cim

boráit. Küzködött, harcolt önmagával. Mégis a 
férfi ereje diadalmaskodott benne: megfordult 
a korcsmaajtóban és visszament — hazafelé.

Égette a torkát a szomjúság, vonzotta a kí
sértés, de nem hagyta el az akaratosság:

Ment, ment józan fővel mint régen, mint va
lamikor boldogabb házasember korában. Külö
nösen érezte magát így józanon. Hűvös, esti 
szellő kerekedett, az simogatta forró homlokát.

Mint befordult az uccasarkon^ megkellett 
állnia. Nagy kacagás hallatszott egy lassan gör 
dülő autóból. Férfiak, nők ültek benne, ke
délyes kompánia.

Mellette kanyarodott az autó, jól láthatta 
a benne ülőket.

Ismerős volt annak a prémes, bundás hölgy
nek a hangja.

Éva volt, a mérnök menyasszonya.
Ott ült a hátulsó ülésen és szorosan odasi

mult egy úrhoz, kinek aranykeretes monokti 
csillogott a balszemén.

Mikor a lámpa alá ért az autó, Péter látta, 
hogy Éva a monoklis ficsúrhoz hajolt és a tár
saság hangos hahotája közepette megcsókolta 
annak a — száját.

Egy pillanat alatt eltűnt a kép, a társaság 
vidám kacaja elveszett a tovarobogó autóval.

Péter, mint aki nehéz, mély álomból éb
redt, nagyot sóhajtott és megtörülte verftékes 
homlokát.

Támolyogva ment tova és nekiütődött az 
uccai virágárusító asztalának. Valami nagyfajta 
pirosszirmú és kábító illatú virág hullott 
elébe nem tehetett róla, de rálépett, ráta
posott a lehulló szirmokra.

A virágárusító bosszankodva szólt rá:
— Kérem, tessék vigyázni. A legszebb virá

gomat taposta össze.
Péter keserűen szólott:
— Ennyit ér csak ez a virág? Látja mindjárt 

elhullatja a szirmait. — És Évára gondolt.
Aztán vidámabban folytatta:
— No de kárpótlásképpen megveszem magá

tól ezt a kis ibolyacsokrot. Ez szebb is, szeré
nyebb is, hűségesebb is, mint az a másik. Csak
hogy ezt kevesen veszik észre.

Kifizette az ibolyát és boldogan vitte magá
val:

— Örül majd otthon, — és először mondotta 
régi hangon, szeretettel ezt a nevet: — az én 
kicsi asszonykám. — Szívét síró-nevelő bol
dogság melegítette.

— Az én asszonyom, az én hűséges, szép
séges kicsi asszonyom, tette hozzá ujjongva.

Ment, nagyokat lépett, sietett hazafelé.
A lakásból békés világosság áradt. Tiszta, 

hófehér függöny az ablakon s mögötte ül az 
asszony.

Mit csinál vájjon?
Még ilyen későn is, — titokban, — varr.
Odarajzolódik az asszonyka soványka alakja 

a függönyre, mint ráhajlik a varrásra.
Mit varrhat ilyen későn?
Péter figyel, leskelödik be az ablakon és 

látja, hogy bizony az, amit az asszonyka varr 
nem más, mint egy parányi — főkötö.

Valakinek, ki még nincs, de nemsokára itt 
lesz.

Elborítja két szemét a könny, neki ugrik az 
ajtónak és mint a fergeteg ott terem a szó- 
bábán.

Az asszonyka ijedten sikolt fel, szóhoz sem 
tud jutni, nem a meglepetéstől, hanem az a j
kára hulló sűrű csókzáportól.

Péter fölkapja az asszonyt és csókolja, csó
kolja ahol éri. Az asszonyka szelíden simo
gatja:

— Édes, édes kis uram, hát m egjöttél?

A Gömöry művészpár
Rögös utakon indult el egy lel

kes, fáradságot nem ismerő — 
régi aktorokra emlékeztető, érté
kes, nagyjövőjű müvészpár járja 
be Maradék-Magya-országunk fal. 
vait, városait, hogy ?. közöny je
gét megtörve igaz művészetet, 
igaz kultúrát terjesszenek. Hol 
gőzkocsin, hol tengelyen, hol pe
dig az apostolok lován kóborol
ják be a perifériákon eső legei
re j tettebb helyeket is, hogy izzó 
szavukkal, nemes igéjükkel fel
rázzák a lethargiába sülyedt lel
keket s a magyar szó, a magyar 
dal varázsos, szuggesztiv erejével 
csodákat műveljenek.

Gömöry Antal és felesége még 
fiatal művészek, de a teljes, tö
kéletes művészi fejlődés útján ha
ladnak. Elsőrangú, használható 
erők lennének a pesti rivalda ké
tes dicsőséget árasztó fényében is, 
de ők — tehetségük, rátermett
ségük, niüvészi értékük tudatá
ban — nem vágynak az efemes si
kerekre, Pályájuknak, küldeté
süknek: hivatásuknak inkább rö
gös, kálváriás útját választják, 
ipzoidu '|a39ssa|a;o^ íjazuiaN 
missziót teljesítenek. A sok kók
ler, szélhámos vidéken kóborló 
álmélkodás után — igazi, hi- 
vatásuk magaslatán álló, fanatikus 
hitű apostolok; a nemzeti gondo

lat s a szívben élő, harcos irre
denta eszme hősei, agitátorai, ön
feláldozó, küzdő bajnokai.

A szimpatikus müvészpár férfi
tagja megnyerő külsejű, férfias 
szépségű; ízig-vérig színészember. 
Sokoldalú, nagyskálájú művész s 
minden szerepében egyformán ki
váló. — Nem tudjuk, hogy a drá
mai hőst, a nemes páthoszu sza- 
valót; vagy a behízelgő hangú éne
kest csodáljuk és szeressük e ben
ne. Műsorán levő irredenta dalok
kal s a hatalmas lendületű Sze- 
gedy versekkel egyformán bámu
latba ejt. Hatása frenetikus és 
tartós.,

Felesége, a legbájosabb és a 
legalkalmazkodóbb partnere. Gyö
nyörű megjelenésű, színpadi 
alak. Szárnyaló szopránja a 
legmélyebb s legmagasabb fek
vésekben is csengő, tiszta, ki
fejező érzékű varázsu. Szavaló 
művésznőnek és naivának is első
rangú. Szerepeit bensőséggel, mély 
átérzéssel, művészi kvalitásai csil
logtatásával adja. Komikai véná
ja, friss humora kifogyhatatlan.

Kevés minden dicsérő jelző, 
hogy a nagyszerű müvészpárt 
aposztrofálni tudjuk, Méltók a 
nemzet hálájára s a pesti művész
körök figyelmére. Ma, mikor min
denki a fővárosi csillogás hazug

bűvkörébe vágyik — e nemes em
berpár szerénysége, önfeláldozása 
heroikus elhatározása napjaink

művészi életében esemény számba 
megy.

V. N. G.

GÖMÖRY ANTAL
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A nagyságos fejedelemtől -  a nagyságos főpostamesterig
Különösebb feltűnést nem kel

tett, hogy egyes föpostamesterek 
hivatalból megkapták nemrégiben 
a nagyságos címzést. A kérdés 
szönyegrehozatala és a cikk fenti 
címe nem jelenti azt, hogy ezt a 
jól megszolgált kis hivatalos elis
merést sajnáljuk a főpoctameste- 
rektöl. Ellenkezőleg. Egy becsüle
tes munkásságban eltöltött élet ér
demeinek a nagyságos címzés ál
tal való elismerése ma, amikor 
mindenki ,.nagyságos úr", kissé 
kétes értékű. Ettől eltekintve, a 
főpostamesteri hivatal valamikor 
magas stallumot jelenteit, a 
Thurn-Taxis családban volt örök
letes, sőt Angliábn a főpostames- 
ler a lordok közé számít. Tehál 
neki a mai demokratikus fogal
mak szerint a „nagyságosnál" ma
gasabb címzés dukálna. Hogy vi
szont helyes-e a címzéseknek ma 
divatos demokratikus tobzódása, 
í z  megint más lapra tartozik.

Áltlában a régi közjog intenciói
val és szép szokásaival merőben 
ellenkező címzésdsungel fejlődött 
ki nehány évtizedre visszamenő
en, de különösen a legutóbbi esz
tendők alatt Magyarországon. A 
rang- és címkórságnak valóságos 
'Dcttges őrülete tombol, mihez ha- 
onlót Európában sehol, de még a 

Balkánon sem találunk. Szerhiá. 
bán például az általában szoká
sos megszólítás a g spodin úr. 
Ausztriában, Németországban a 
Hcrr. Franciaországban is az egy. 
szerű monsieur, Angliában a sir, 
járja, kivéve azokat a magasállá
sú hivatalos személyiségeket, akik
nek e minőségüknél fogva az ex
cellenciás cím dukál.

Magyarországon úgylátszik, a 
demokrácia egyedüli és kézzelfog
ható vívmánya a rangban és cím
ben felfelé való demokratizálódás, 
abból a felfogásból indulva ki. 
hogy miért csak kiváltságosak 
kapják meg a címet, miért ne 
volna ehhez a sarki grajzlernek 
is joga? Ennek a közszellemnek 
a kinövése az is, hogy a borbély 
és a pincér előtt egyaránt „nagy
ságos úr" mindenki, holott ez a 
címzés valamikor csak az erdélyi 
fejedelemnek járt. Igaz, hogy eb
ben a formában: „nagyságos fe
jedelem felséges uram", amit így 
kisajátítani szerencsére még sem 
lehetett.

Később, még a múlt század utol
só évtizedeiben is a közjog által 
meghatározott hivatalos címzés

járta a társadalmi életben is. A 
reform-korszak előtt latin a tör
vényhozás és igazságszolgáltatás 
nyelve s így latinok a címzések 
is. E címzéseknek két, egymástól 
határozott körvonalakat elhatáro
zott csoportja volt aszerint, hogy 
születési, vagy hivatali címzések-e.

Születési címek voltak:
A nemes ember generosus 

nemzetes. A báró magnificus 
nagyságos, a gróf spectabilis ac 
magnificus tekintetes és nagy
ságos. Magyar hercegi család a 
legújabb időkig Magyarországon 
nem volt, mert az ilyenekként 
szereplő Battyányi-Straltmarnok, 
Pálffyak, Esterházyak mind római 
szent birodalmi hercegek. Csak 
Lónyay Elemér és Festetich Ta- 
sziló nyitják meg a magyar her
cegek sorozatát. Ezeknek címe: 
főméltóságú.

Hivatali címek pedig voltak a 
következők:

A diplomások és diplomás köz- 
hivatalnokoké a spectabilis. Az 
ennél magasabb hivatali cím már 
nem a nagyságos, mert az csak 
születési lehetett, — hanem a 
méltóságos. Méltóságos viszont 
csak az lehetett, akit a király va
lamely méltóságra kinevezett. 
Ilyen méltóságot viselő egyének 
voltak a főispánok com esek, a
kamarások camerariusok, akik 
akár született főrendek voltak, 
akár nem, őket az illusztrissimus 

méltóságos cím illette meg. A 
főispán helyettese, a vicecomes 
viceispán, alispán, ellenben csak 
spectabilis.

A régi katonai cím a nemzetes 
és vitézlő, amelyikhez, ha az illető 
nemes ember volt; a nemes is 
hozzájárult. Az ezredest, ha ezred
parancsnok volt, szintén megillette 
a méltóságos cím, még pedig a ki
rályi kinevezési okmány alapján, 
amelyikben ez esetekben a követ
kező kitélel volt szokásos: „s re- 
ád ruházom az ezredparancsnoki 
méltóságot". Ebből azután kifej
lődött az az obusus, hogy ma 
minden háromcsillagos törzstisz
tet, legyen az akár orvos, hadbíró; 
hadbiztos stb.; méltóságosnak cí
meznek.

A papoknak címzése volt tisz
telendő és fötisztelendö. A püs
pöké méltóságos és fötisztelendö. 
A hercegprímás római szent biro
dalmi hercegi rangjánál fogva, 
Mária Terézia kora óta főmagas

ságú, s ha egyúttal bibornok is, 
úgy eminenciás.

A legmagasabb hivatali cím ez 
időben is a nagyméltóságú, vagyis 
excellenciás volt. Eredetileg az 
szigorúan csak a király titkos ta
nácsosait illette meg. A  miniszte
rek és nagykövetek, ha néni is 
voltak titkos tanácsosok, hivata
luk viselésének idejére automatice 
ebbe a kategóriába tartoztak. Az 
ő címük is az excellenciás, de ez 
előtt — józan önkritika mellőzé- 
miért is fáradozott volna? Jobb 
akkor szappannal mosakodtunk, 
mikor maguk még piszkos burbá- 
alapon csakis addig, amíg aktív  
miniszterek, illetve nagykövetek, s 
hogy azt hivatalukból való elbo- 
csáttatásuk után is megtarthassák, 
a király távozásukkor rendesen ki
nevezte őket valóságos belső titkos 
tanácsosokká. Amiből nyilvánvaló, 
hogy akik ezt a külön kinevezést 
meg nem kapták, azokat nyuga
lomba való vonulásuk után az ex
cellenciás cím többé nem illeti 
meg. Amire példa a koalíciós kor
mány igazságügyminiszterének 
esete, aki nem lett titkos tanácsos 
s így jogilag nem tarthatott igényt 
a nagyméltóságú megszólításra, 
mint ahogy hivatalos leiratokban, 
nyugalmazott miniszter korában 
csakugyan mindenkor csak nagy
ságosnak lituláltatott. A jogszo
kást egyébként az 1918 év október 
végéig érvényben volt udvari ren
delet is bizonyítja, amely szerint 
„a tényleges minisztereket, ha 
nem titkos tanácsosok is, a nagy
méltóságú címzés illeti meg", ami
ből önként következik az, hogy 
a nyugalomba vonult minisztert, 
ha különben nem volt belső titkos 
tanácsos, a nagyméltóságú cím 
nem illette meg.

Az asszonyok megszólítása a 
férjük után igazodott. Nemes em
ber felesége, ha nem is született 
nemes ágyból, nemessé vált és 
nemesi jogokat gyakorolt férje 
halála után is. (Nobilitas commu. 
nicata) Viszont, ha főrangú szüle
tésű nő kisebb rangúhoz, például 
eŐy grófnő egy nemes emberhez 
ment nőül, előbbi rangját megtar
totta a társadalomban és prelen- 
dálhatta a „grófnő" címzést.

A polgárokat a circumspektus 
körültekintő, vagy a prudens 
bölcs címzés illette meg, vagy 

mind a kettő. Egyebekben pedig, 
ha az akkori fogalmak szerinti 
alacsonyabb rendű hivatalt viselt

valaki, — például gyógyszerész, 
kirurgus stb. — akkor a címe ma- 
mister, vagyis mester. Magister a 
tanító is, akinek faluhelyen még 
ma is használatos „mester" meg
szólítása innen származik. A ta
nár címe tudó.s professzor, az 
ügyvédé tekintetes úr, de „nagy
ságos úrnak", mint ma, ugyan 
egyiket sem szólítják.

A közjogi címzésekkel szemben 
a társadalm iak kerültek lassan túl
súlyba, mindenkor felfelé törekvő 
tendenciával. így lett a nemes 
nagyságossá, a báró és gróf mél- 
tóságossá, azzal a hamis indoko
lással, hogy az osztrákoknál hasz
nálatos hochwohlgeboren  a nagy
ságosak, a hochgeborn  pedig a 
méltóságosnak felel meg. Ami 
csakugyan így is van, de ez csak 
a születési címzésekre vonatkoz- 
hatik, amint azt a német geboren 
szó határozottan ki is fejezi. Hely
telenül vitettek tehát a hivatali ál
lásokra át. És ezen az alapon 
helytelen az a határozat például, 
hogy az állami VI. fizetési osz
tályú tisztviselők „nagyságosak": 
a III.; és V. fizetési osztálybeliek 
pedig „méltóságosak". Ugyancsak 
ellenkezik a régi közjoggal a nagy- 
méltóságú címnek gyakori haszná
lata sőt volt m iniszterek még az 
újabb megállapítás sem terjeszti 
ki az „excellenciás úr" megszólítás 
használatának jogát. E téren ta
pasztalhatók a legnagyobb eltoló
dások. Szokássá vált ugyanis, hogy 
az, akit az államfő a II. fizetési 
osztályba nevez ki, mindvégig az 
excellenciás  címet használja, azon 
az alapon, hogy a régi volt mi. 
niszterek, — mint többnyire titkos 
tanácsosok is, — tényleg excellen- 
ciásak voltak. Ugyanez áll a kor
mányfőtanácsos méltóságos címérc 
is, aminek alapja az, hogy a régi 
„udvari tanácsosnak" folytatása 
akar lenni,

A fent elmondottak szabályoz
ták régebbi udvari, társadalmi és 
közéletünk keretében használt 
címzések gyakorlatát. A mai kor 
hiúsága és felfelé törekvő címkór
sága elé hiába kísérelnők meg 
azonban a régi szerénységre való 
hivatkozással gátat vetni. Társa
dalmunk tendenciája szemmellál- 
hatólag az, hogy a korlátok felfelé 
nivellálódjanak. Egyszóval a lel
teié való demokratizálódásnak úgy 
látszik titkos jelszava: „egyesül
jünk az excellenciás címben!"

Fabínyi LiU*
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A Zend-Aveszta vallási 
rendszereIrta: Shams-Ul-Ulma dr. Jívanyi Jam s- hedji Módi bombay-i egyetemi tanár.Fordította: Zajti FerencMutatvány szerzőnek fenti című na- gyobbszabású munkájából.A  parszík ímádkozóhelyeí általában.A  parszi hívőnek a tűz iránt való nagy tisztelete tette szükségessé tüz- templomoknak emelését az istentisztelet céljaira, — hiszen a tűz az ő szemében Isten ragyogásának, dicsőségének és fényességének a jelképe, a Mindenságbem, lévő minden Hőnek és Fénynek, sőt valósággal minden energiának látható formája s így Örök Figyelmeztetője az embernek és bátcrítója az erényes és meg- remesítő gondolatoknak, —  ám ebből még nem következik, hogy a parszi hívő helyhez volna kötve imádságának elmondásában. Nem kell váraoznia sem & pap, sem a hely végett, ha imádkozni akar. A  természet templomában.A z ö imádatának temploma a természet, a maga egész nagyszerűségében. A  tündöklő Nap s a ragyogó Hold, az égi magasságokba tornyosuló hegyek s a talajt megtermékenyítő folyamok, a térnek mintegy végtelenjébe tűnő óriási tengerek s a magas mennyboltozat, mindezek a nagyszerű természeti tárgyak és tünemények csodálatot és nut- gasztalást váltanak ki leikéből, létrehí- vójuk, a nagy építőművész iránt.Fentebb mondottuk már, hogy a természet tanúsága a legbiztosabb tanúbizonyság, amely a parszit az istenség létezésében való hithez elvezeti. A természettől jut el a természet Istenéhez. Ez a szempont magyarázza meg, hogy nincsen semmi különös helyhez kötve imádságainak elmondásában. Ezért annak, aki Bombayban időzik, -  ez a parszik- nak a főfészke, — épeniséggel nem szokatlan látvány, hogy reggel és este sokan a parszik közül a szabadban végzik áj-

tatosságukat, arccal a felkelő, vagy lenyugvó Nap felé fordulva, avagy a ragyogó Holdra, vagy a tajtékzó tengerre tekintve. S míg a természet e nagyszerű tárgyai felé fordulnak, melyek a legcsodálatosabbak és legfemségesebbek az ö  teremtményei közül, a Mindenhatóhoz emelik imájukat. Carnegie András, ex. a nyilteszü amerikai utazó, úgylátszik, teljesen beléhatolt az imádkozást illető parszi gondolatoknak a szellemébe, midőn a következő leírást adja az imádatnak fentemlített parszi formájáról, melyet saját szemével figyelt meg Bombayban: —,,Amint ma este a tengerparton kószáltunk, feltűnt nekünk, hogy több parszit látunk, mint eddig bármikor és több gazdagöltözetü parszi hölgyet, akik mindnyájan a tenger felé vették útjokaí. Újhoild első napja volt, ami szent időszak a világmindenség eme imádóinál: és itt. az óceánnak a partján, amint a Nap lehanyatlott a tengerbe és a növekvő Holdnak keskeny kis ezüstcsíkja halványan ott fényeskedett a látóhatár szélén, im összegyülekeztek, hogy elvégezzék vallásos ájtatosságukat."„O tt volt előttük a tűz a maga leg- pomDázatosabb alakjában: a lenyugvó Nanban: a víz: a szemük előtt elterülő Indiai Óceán végtelen kiterjedésében. A föld ott volt a lábuk alatt és integetett a tengeren keresztül, a lég illattól terhesen szállott feléjük az áldott Ara- bia" felől. Bizonyos, hogy sem a helyet, sem az időt nem lehetett volna alkalmasabban megválasztani ahhoz, hogy az ember lelke az érzékeken túli világba emeikedhessék. Én is önkénytelenül át- éreztem az imádkozókkal egvütt ezt a szépséget és nagyszerűséget. Nem volt ott más zene, csak a hullámok fönséges zajgása, amint habbá foszlottak! a partszegélven. De ugyan hol találhatnánk ilven hatalmas templomi orgonát, vagy ilyen nagyszerű zsolozsmát?*',,M ilv kimondhatatlanul fönséges vo'lt ez a látvány és miiven semmisnek és a* Ismeretlenre méltatlannak tűntek fel előttem még a mi székesegyházaink is, melyeket „emberi kezek alkottak", ösz- szehasonlítva ezzel, ahol a természeten

keresztül pillantottunk fel a természet Istenéhez. Ott álltam és magamba szívtam azt a derült boldogságot, mely a légben elömleni látszott. A z áj tatosságnak sok módját és alakját láttam már, némelyik visszataszító volt, megint masok elszomorítóak, egyik-másik pedig fölemelő, zengő orgonazúgásával, de mind-mind szegényes ehhez képest. És nem hinném, hogy valaha is láthatnék életemben vallásos szertartást, mely oly mélységes hatást gyakorolna rám, mint az, amelyet a bombay-i parton láttam a pansziknál."Láng Sámuel, ,,A  modern Zarathust- ra-követő“ című kitűnő munkájának a szerzője, aki Carnegie e hosszú leírását idézi, hozzáteszi: „Teljes szívemből egyetértek Carnegie szavaival. Itt olyan vallásos szertartással állunk szemben, amely magában egyesíti mindazt, ami az embernek a Nagy Ismeretlenhez való vonatkozásában a 'legigazibb, legmegir.di- tóbb és legfenségesebb . . .  A  zarathusí- riánus számára az imádság a megismerésnek az alakját ölti magára: mintegy felismerése mindannak, ami tiszta, fönséges és szép az őt körülvevő mindenség- ben. őnéki soha nem hiányozhat az alkalom arra, hogy hódolattal adózzék a Jó  Szellemnek s hogy csodálattal és megiil- letődéssel tekintsen az Ismeretlennek végtelen mélységébe. A  lenyugvó Nap fénysugarai, a kedves kékszínü égboltozat, a fellegek, akár tombc ó viharban ezáguldanak, akár csöndesen nyugosz- nak, mint galamb a költés idején; a hegyek, az orkántól fölkorbácsolt óceán.-, ezek a Zarathustra-követő imádságai . . . Akárhogy is vesszük, e tekintetben igen nagy előnyei vannak a zarathustriánus valláselméletnek, amint fentebb neveztük. Egyenes kapcsolatba hozza a vallást mindennel, ami jó és szép, nemcsak a gondolkodás és érzés magasabb régióiban, hanem a mindennapi élet közönséges dolgaiban is. Érezni az igaznak igaz voltát, a széppnek szépségét: ez már magában véve is a Fény Szelleméhez intézett szótlan imádság, az imádatnak a kifejezése; és áldozati ajándék és hódo- latnyilvánitás az, ha valaki becsületesen és komolyan arra igyekszik, hogy ezt ez érzést elérhesse. Eképen a lelki és testi
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tisztaság, a rendes és illedelmes viselkedés, az érintkezésben való udvariasság és a mindennapi életnek minden szimpla erénye magasabb jelentőséget követel a maga részére s ezeknek az erényeknek az önfejű és konok figyelmen kívül hagyása lázadó cselekméy az ellen a Hatalom ellen, akit urunknak választottunk".A  parszik áj tatosságának erre a formájára, — t. i. gondolatainknak a Természettől a Természet Istenéhez való felemelésre, — céloz Herodotus, midőn azt mondja a régi perzsákról, a modern parszik őseiről, hogy fölmennek a hegyek tetejére s ott mondják el imádságukat; sem oltár, sem bálvány, sem templom nem kell nekik. (I. könyv, 131. fej.) Erre az idézetre gondol Byron, midőn ,,Childe Harold zarándoklatja'' c. müvében (III. Ének, 91. versszak) az alábbi sztancát énekli; e sorokat Láng Sámuel élére helyezte annak a fejezet

nek, melyet a Zarathustra-követők imá
datának az alakjáról írt: —„régi perzsa, Iám! a bércek ormát 

Választó oltárul s a hegytetőt:
Nem nyügözé itt lelkét semmi korlát , 
Ha leborult a Szellem -Lény előtte 
Mert nem rakott Rá köböl szem fedőt. 
Gót és görög! hagyd kőszentélyedet , 
Hol bálvány s oszlop közt kerested  ö t ;  
Künn a szabadban földet látsz  s eget... 
Ó, mindenütt találsz imádkozóhelyet.rtA parszí imádságok.Miután meglehetősen hosszan beszéltünk az imádkozó helyekről, hadd szólunk itt néhány szót magukról az imádságokról. A  parszi minden imádságát azzal az ünnepélyes ígérettel kezdi, hogy igyekezni fog a Mindenható Isten tetszése szerint végezni cselekedeteit. E foga

dalom után megbánását fejezi ki esetleges gonosz gondolatai, gonosz szavai es gonosz cselekedetei miatt, melyeket a múltban elkövetett. Az ember hajlik vétekre; ezért a parszi hívő, ha időközben tettével, vagy mulasztásával bűnt követett el, imádságát annak megbánásával kezdi. Ezt mondja: ,,Ó, Minden tuda Ür! Megbánom minden bűnömet. Bánok minden gonosz gondolatot, melyet lelkemben tápláltam, minden gonosz szót, melyet szólottám, minden gonosz tettet, melyet elkövettem. Ó, Mindenható Űr! Megbánok minden hibát, mely énbelőlem eredeti, akár gondolat, akár szó, akár tett alakjában, akár testemre, akár lelkemre tartozik, akár az anyagi, akár a szellemi világgal kapcsolatos." Hogy mily távol áll a parszik imádságaitól a szűkkeblűség, arról később, tanulmányunk második részében fogunk szólam.
ANNUSKAIrta: Turchányí István.Mikor hat éves lettem, kimondhatatlanul büszke voltam, hogy ősszel már iskolába fogok járni. Édesanyám boldog kényeztetéssel simogatta meg a fejemet, magához ölelt s ilyenkor mindig azt mondta az ő csendes hangján:—i Okos kis fiú légy, Lacika!Egy júniusi délután — nagyon meleg nap volt, — átjött hozzánk az öreg, kopasz orvos és magával hozta a leányát, aki kilencéves volt és akkor jött haza a városból, az intézetből. Én lent játszadoztam a nagy kertben, anyácskám meg a nagy vadgesztenyefa alatt ült s mindig szomorú tekintetével a lombok között alázuhanó arany napsugarakon merengett. Odajöttek hozzánk s anyácskám megfogta a kezemet és így szólt hozzám:— Annuska ezentúl mindennap átjön hozzád játszadozni. .  .Aztán otthagyott bennünket s a doktorral felment a terraszra. Én egyideí* zavartan sütöttem le a szemem s csak lopva, ellenséges piUantásokkal vizsgál- gattam az idegen leány cipőjét, azután fölényesen, kérkedve megszólítottam:— Te, tudod már, hogy én az ősszel iskolába megyek?ő  hangosan kacagni kezdett s mielőtt bármit is szólhattam volna, felémhajolt, átölelt és megcsókolta az arcomat.— Ó, te kisfiú! _  kiáltotta gyöngyöző kacagással.Nagyon dühös lettem, szégyeltem magamat s indulatosan ellöktem magamtól, sőt haragomban azt sem tudva, mit teszek, ráütöttem a karjára.— Hogy mertél megcsókolni? — kiáltottam nagyot dobbantva s a haragtól reszketve, izzó - ze nekkel néztem rá. Csak most láttam, hogy világoskék ruhácskája volt. sárgásszőke csillogó haja a váll. r omlott s hamvasfehér arcából két csodálatosan nagy, kék szem meredt ram ijedten. Hosszú ideig far

kasszemet néztünk egymással. . ,  aztán láttam, hogy Annuska szeme csillogni kezd, ajka elgörbül és lassan, szomorúan lehajtja a fejét.— Megütöttél, Lacika . . .  — mondta halkan, fájdalmasan és karjával eltakarta az arcát.— Úgy kell neked, miért csókoltál meg! — kiáltottam indulatosan, de már kissé reste’kedve. — De azért nem kell mindjárt sírni!Annuska nekidőlt egy fának és sírni kezdett. Én borzasztóan megijedtem, hogy meghallják és vigasztalva közeledtem feléje:— Ne sírj Annuska! Engem mindennap megvernek — hazudtam neki — és mégsem sírok . . ,  hidd el nekem. . .  én sohasem sírok . . .Nem szólt semmit, erre megfogtam a karját.— Annuska, ha akarod, játszom veled. — békítettem, — bújócskázzunk és én sokáig foglak keresni téged . . .— ő  durcásan vonta el a vállát s én csak az aranyos színekben csillogó haját láttam, meg a világoskék, könnyű ruhácskáját.— Ne légy olyan szomorú, Annuska, — kérleltem, — hiszen nem is ütöttelek meg nagyon . . .Megfogtam a karját és elakartam húzni a fától, de ő görcsösen belékapasz- kodott és síró hangon kiáltotta vissza:— Eredj, eredj . . .  goromba vagy!A  terraszról lehallatszott apáék nevetése; hallottam a kopasz orvos harsány hangját s a poharak vidám csengését. Odakünn, az úton szekér nyikor- gott, szénát hordhattak be a földekről s valaki nagyokat pattintott az ostorral. A  lágy füvön verebek ugrándozak és csipogva rebbentek fel egy-egy hangosabb ostorpattogásra. A z árnyék hivo- gatóan ömlött szét a nagy kertben. . .— Ne haragudj, Annuska, — könyö

rögtem egészen belékapaszkodva, — bocsáss meg nekem! Nézd, most én is megcsókollak . . .  és te is üssél meg engem . .  . erősen üssél meg . . . csak ne sírjál. . .Annuska lassan elengedte a fát és aranvfürtű fejét két karjára hajtva, szótlanul állott előttem. És ekkor fe- léjehajoltam és megcsókoltam a haját. Azután lehunytam a szememet és elszántan így szóltam hozzá:— No és most üss vissza, Annuska!Hallottam, hogy Annuska megmozdul. Hirtelen meleg karok fonódtak nyakam köré, puha csókot éreztem az arcomon s amikor felnyitottam a szemem, az Annuska csodálatosan nagy, kék, könnyesmosolygású szemébe merült a pillantásom . . .— Lacika . . .  — mondta édes melegséggel . . .Szegény Annuska, még azon a nyáron meghűlt és egy felejthetetlenül csendes, tiszta éjszakán örökre elaludt. Ezüstösen csillogott az ég a holdsugárban: mintha az Annuska lelkének világították volna meg az út at . . .Mikor utoljára engedtek betegágyához, láztól piros arca felderült:— Látod, Lacika, — mondta szelíden, jóságosán, szomorúan, — én nem bántottalak . .  .Ó, dehogynem bántottál, Annuska! Örök ütéstől fáj a sz ív e m !...Rohanó életRohanó élet, fekete város —Uj mámor íze jutott a számhoz. Csillogó termek, suttogó ajkak Aranycsengésért mindent megadnak. Muzsikás álmok, testöltött vágyak — Korbácsolt vérem érzem, kiárad.S vad csók fojtja el a végső sikolyt: Valaki meghalt b en n em ... aki volt.Ernszt Gyula.
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-  „ ^ • 1Pár napja, hogy magára maradi, a nyugtalanság belső tüze emésztette, mint lappangó láng félreeső hegyek oldalában a szenesedésre kárhoztatott bükköt. Fejére, mellére halomnyi nyomás nehezedett és érzései bomlcttan hintáztak dühtől a tehetetlen szelídségig, jóságtól vissza a marcangoló tépelődésig. Az irodából hazamenekült, mert nem bírta az emberek közelségét, gombostű értékű beszédeit, otthon a csend koporsóba szorította, mégis oly végtelen ürességben ténfergett, mint keselyű a szaka- dékos völgyek fölött.Kellett a bor fékezőnek, hogy benne az őrülettel kacérkodó hajóhinta lassúbb iramra csendesedjen. Áltató morfium felé lendült kézzel nyúlt a borospohár után s az olajosán ömlő nehéz ital lassan, lassan fásuló egyensúlyba zökkentette.Szemeit lehunyta, arcát kezébe temette s fölébe dőlt az asztalának, de néhány pillanat múlva felriadt, mert ráemlékezett, hogy napokban is így ült, amikor a vigasztalan sírás zápora meglepte. Félt testetrázó felviharzástól, mert nem jött utána enyhülés, cafatos ború erjeszkedett továbbra is a lelkében.Talpraszökött és kissé szédülő fejjel kóválygott a széles szobában. A  kapatos ember éleslátásával pillantott, meg hirtelen valami színes kicsiséget a díván falmelőli lába mellett. Fölvette és a következő percben meleg derű áradt el ereiben, a napsütötte mezők mosolygó szomorúságát érezte idegeiben. Merev vonásai mosolyba törtek és szíve az örömtől kisfia—ébresztő dalba kezdett.Egy egyszerű, mázakopott ólomkatonát tartott a kezében, olyat, amelyre a legtöbb gyerek is unott szemmel nézett volna, más felnőtt ember meg bizton ríl- tapos. Neki ez a játékkatona társat jelentett a társtalanságbn s érezte, hogy szűkül köréje lakása fala, mint válik egyre otthonosabbá, melegebbé, ismerősebbé minden szöglete.— Kicsi kis ólomkatona — becézte és megtörülgette a portól kabátja ujján.— Nagyon egyedül voltam, nem leszek már egyedül. Hogy összekerestem minden zugot és nem maradt semmi, csak most ez, ez is véletlenül került elő. Szerencse, hogy ott feküdt a dívány lába mellett.— Gyere kis pajtás, megbecsüllek — és ráhelyezte gyengéd mozdulattal az asztalon felfordított hamutartóra.— így, magasan fogsz állni, piedesztá- lon, ott a te helyed, ólomkatona.Leült elébe és üvegesedő szemmel nézte, majd nyugtalankodva tapogatta meg.—  Milyen különös — gondolta — ezt a fiam is szorongatta csöpp tenyerében

s én most így akarom letapogatni róla a gyerek régi simogatását.— Megvetted a szívem, kis katona, erősebb vagy, mint a világ minden igazi katonája.Felvillant benne, hogy ennek a találkozásnak emléket állítson, egész életére magához kösse a pici játékot.Kortyintgatott a borból, egységbe ráncolta az elmúlt napok eseményeit, nyomába megsűrűsödt.ek az érzései, halántékában lüktetett megszenvedett fájdalma és lassan, mintegy negyedóra alatt mindez egy gondolat köré csomósodott.Ritkán írt, csak ha már nagyon fojtogatta az élet, akkor is kellett a bor csi- ráztatónak.Mikor agyában a feszültség már elviselhetetlenné kezdett válni, akkor nyúlt ceruzához és azután csaknem megszakítás nélkül rótta a sorokat.Félóra alatt készen volt a vers és akkor hangosan felolvasta, hogy nyelvével tapinthasa, megizle'lhesse az egyes sorokat:Itt áll előttem büszkén, mereven, Míkéntha menne, de mégse megyen. Mozdulatlanul feszes és hideg És rajtam kívül más nem érti meg: Katona nem, csak ember érzeleg És mostan ő — az egész hadsereg.Csak ez maradt meg és a fegyvere,A  többi elment s a fiam vele:Ellopta tőlem anyja, a konok És ölelgetik gyűlölt rokonok . . .Nem mondja ,,édes apukám" nekem S nem mondom én ,,Te édes gyermekem’*Csak ez maradt meg büszkén, mereven Mikéntha menne, de mégse megyen:A  fájdalomtól ólommá meredt Két lába itt vert végső gyökeret: Csak én tudom, a szíve ölte meg. Rámnéz halottan s folyton tiszteleg...Mintha egyórás erdei séta üdítette volna meg zsongó idegeit, olyan megkönnyebbülést érzett. Magamegelégedettség töltötte el, hogy fájdalmát sikerült formába szorítania és érezte, hegy ezzel a verssel az ólomkatonát élete elválhatatlan részesévé avatta.Nézte, nézte s a parányi játék nagy halottá nőtt a szemében, a fia szimbólumává magasztosodott. A  gyerek kezében élt ez a katona, nem volt oly mozdulatlan halott, mint itt most a talapzaton, csaták sorsát eldöntő hatalom volt ez, befolyásos országok megmaradásának vagy megsemmisülésének nehéz kérdésében. De ha kellett, egyszerű közlegény, aki fáradhatatlanul menetelt a padló végtelen országútján, gyakorla

tozott társaival a beláthatatlan térségeken s ismét ha kellett, szeszélyesen dőlt le aludni vagy meghalni, ahol épen kedve tartotta. Mert nem a gyerek szándéka volt mindez, hanem egyedül a katona akarata.— Éhes vagy? Kérsz egy kis ebédet?kérdezte tőle a gyerek és saját hangján válaszolt rá, mert a katona hangja oly vékony, gyenge volt, hogy csak Ő tudta meghallani.— Most nem kérek. M ajd kicsit később. Jó , akker majd később kapsz ebédet. Most pedig gyerünk a háborúba.— Nem megyek, fáradt vagyok és éhes is vagyok — szeszélyeskedett a katona, bizonyára, mert sejtette, hogy a király raktárában később már nem lesz piritós kenyér: maga is megeszi. A  fiúcska akkor letört egy darabkát uzsonnájából s a katona szájához dörgölte. És a katona megette.Most itt áll ólommá meredten és nincs, aki életre keltse.— Gyere csak, masírozz egy kicsit nekem, — szólt hozzá a férfi és leemelte a magaslatról. A z asztal szélére állította és két ujjával tologatta.— Bizony ez nem megy, csak csúszik a talpán. H jaja, gyereknek kell ahhoz lenni. Maradj csak meg bálványomnak, összekötőtisztnek a kisfiam és én közöttem.Ettől kezdve visszatérő pihenője lett az ólomkatonával való szótlan beszélgetés, mint nyolcvanesztendős öregasz- szonynak a magaültettei platánok sut- tegásánaik hallgatása. Egyiket stím lehet többé elszakítani rázkódtatás nélkül a maga kedvesétől.Reggelenként fáradtan ébredt s esz- mélése a valóságra nyomasztó volt. Félt is emiatt az ébredéstől, ezért rendesen a késő éjszakáig fentvirrasztott vagy míg a mámor el nem szédítette. Érzéseit, gondolatait nem bírta az egyetlen témából kisiklatni, folyton-folyvást rágódott rajta, töprengett, emésztette magá. Keserű komolyság merevült arcára, mint az álarc, lelkiállapota állandósult s méltóságossá tette mozdulatait. A z első napokban még hullámzó érzések mindinkább egyensúlyba jutottak, kedélye meghiggadt.Körbe kényszerítette az életét, melynek kezdő és végső pontja, mint egy nagy vasúti állomás, az ólomkatona lett. Elszántsága az asszonnyal szemben itt naponta szelídült, vágya a gyermek után óráról-órára izmosodott. Céltalan gyávaságnak kezdte vélni halogató magatartását s távolléte idejére a lakáskulcsot a házmesternek adta.Egy délután, mikor az irodából tért
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haza, a házmester bizalmasan mosolygott a szeme közé s ez a mosoly a lelkében rügyekbe hajtotta a levelüket hullajtott fákat és bokrokat és csírázásba kényszerítette a jószagú füveket, A tavasz sejtelme tétovázott az ereiben a amint felért a lakásba, virágba szökött az egész határ.Negyedóráig csak a gyermeket csókolta, azután az asszonyt ölelte meg. Később odavezette asztalához és rámutatott az ólomkatonára:— Fiam, ené'lkül aligha írtam volna meg a levelet. Tisztelje ezt a katonát, nekem fájón kedves emlékemmé vált az elmúlt napok alatt.— Talán bizony nem is hivott volna vissza minket? Hát nem fájt a szíve a gyerek után?El sem képzelheti, mennyire vágytam utána, hanem másként szereztem vo-lna vissza őt.Szavaik mögött sokáig fojtott csend lapult meg, a férfi nem tudott teljesen

felejteni, az ég bárányfelhős volt állandóan fölötte, azurossá többé nem tisztult teljesen.Délutánonként elüldögélt az asztalánál s valahányszor a katonára esett pillantása, bizalmas, benső mosolyát derítette rája, mint a szeretett nőre, kivel közös, (négyszemközti emlékeink vannak.A  második héten késő este jött meg egy napon. /Megdöbbent, a katonát nem találta szokott helyén. Kérdőre vonta az asszonyt.— A  gyerek egész délután a nyakamon lógott, nem hagyott békén, hogy mama, itt is van egy ólomkatona, meg itt is van egy, ö azzal szeretne játszani. Addig-addig, hogy odaadtam neki,— És most hol van?— Elkeveredett a többi közé . .  .A  férfi felhördült és idegesen kapott a fejéhez. Az asszony felmarkolt a padlóról ejgy tenyérnyi katonát és ,elébe tette.

— Itt vám az is közte . .A  férfi lesöpörte az asztalról őket.Ideteheti már a világ minden katonáját nekem, hogyan tudjam, hog' melyik az? Hiszen ez mind egyforma!Leroskadt a szikbe, arcát kezébe temette és pillanatok múlva érezte, hogy a fájdalom mindjárt zokogásba fogj': rázni a testét, mint amikor a gyereket siratta. Hirte’en elhatározással felugrott és kimenekült a kertbe.Kint a sétaútakon egyre növő izgalomba merült s nagy keserűséggel mondogatta magának:— Tolvaj! Ellopta az ólomkatonámat! Ellopta az ólomkatonámat! . .  .Odabent a szobában pedig a gyerek már méltatlankodva áilítgatta újra katonáit, köztük azt az egyet is és az elindult a többivel újra névtelenül harcba, háborúba. De az is lehet, hogy útközben az botlott meg, az esett el cs olt is maradt, mert kedve volt rá, aludni, aludni. . .
A fészekből*)

Zúgnak a hangok,
Messzi harangok,
Bús, ködös erdőn, kerteken át. 
Nap se világot,
Hullik a zápor,
Verdesi rózsák szűzi havát.
Mint aki gyászol 
Perdül az ágról 
Szirma virágnak, tiszta fehér. 
Zöld moha ágyon 
Szunnyad az álom,
Tarka meséje halkúl, áléi . . .

Jö jj kicsi párom.
Hallod-e? _ . . várom,
Ülj ide mellém, így, közelebb. 
Zúghat a szélvész;
Itt, ugy-e, nem félsz? . . .
Hajtsd a szívemre kis fejedet. 
Hallga csak, hallga,
Most fog a dalba,
Ugy-e, a hangja meg se fakúlt?... 
Szól csoda zengőn,
Pégi merengőn,
Lám, a tavasz itt cl soh'se múlt...

Ez, a Te várad,
El soh'se fárad
Hogyha babusgat, lágy a karom, 
De a viharba,
Izmos, a harcba,
Győzni fog Érted, én akarom'.... 
Tente, no tente,
Aikonyi csendbe
Zümmög az álom, fátyola hull,
Tűnnek az árnyak,
Messzire szállnak,
Kis fedelünkre egy se borúi . . .

Ám ha a hajnal 
Bíboros ajkkal
Túl a hegyekről erre kiszáll, 
Csengve-csapongva,
Lombba, bokorba,
Itt, körülötted, szól a madár.
Új tavasz éled,
Kcpes p. lélek,
De alakunk.a nem tör a hang,
Mi belül áthat:
Néma imánkat
Zengi az égre messzi harang . . .

Thomée József.
*) Felolvasztott a „Petőfi Társasáu* 
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Fizess magyar
Fizess magyar, fizess,
A bőröd árán is.
Sarcot fizess — azt üzente 
Kevély nyugat, rothadt nyugat, 
Zülött, kótya Párizs.

Kushadj magyar, kushadj 
Rugdossanak arcul. ,
Lovad fogd ki hámból,
Tinód a karámból, —

l'.gy budapesti kávéházban e;*y 
spanyol impresszárió hallotta ját
szani Gondy Dezső zenekarai. 
Nyomban leszerzödtette őket Rio 
de Janeiróba magas fizetéssel, itt 
a legfényesebb éttermekben ját
szottuk. és napról-napra nagyobb

Fizesd oda sarcul.
Házadból költözz ki, 

Holmi jöttment lakja; 
Éked, ha van, nyugat 
Puccos dámáinak 
A nyakába rakja-

Másképen volt máskor, 
Sarcot nem fizettünk, 
Ránküzenö nagy keletnek 
Hatalmas Bizáncba 
Botonddal üzentünk.

Gondy Rezső bandája.
sikereik voltak- A banda már-mar 
a meggazdagodás útján állóit, 
amikor járvány tört ki és hatósági 
intézkedésre vissza kellett térni 
hazájukba. A tengeren nagy vi
har érte utol őket és hajójuk öaz- 
szeiitközött a Cardinál nevű aw-

Vitte Botond, vitte 
A választ Bizáncba:
Haragjában — hogy beszakadt — 
A világ kapuját 
Válaszul bevágta,

Fizess magyar, fizess,
Ha Párizs üzente.
Máskor csak egy legényt küldtünk, 
De az istenfáját 
Az Botond volt, nem te!

Boross Sándor.

goi gőzössel, miközben a ban^a 
tagjai közül hárman a tenger^ 
vesztek. Gondy Dezső már kih« - 
verte a viharos utazást és ú'-ra 
szervezett bandájával most este 
ként a Klcleti-kávéházban, muzsi
kál.
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ELEIÜNK VEZEREI
Rovatvezető: Dr. Munkácsi Ödön.

M E S K Ó  P Á L
gazdasági f ő t a n á c s o s  a  „ H a n g y a "  Ü g y v e z e t ő  igazgató ja.

M eskó Pél élete élénk tanúbi
zonyságát adja annak, hogy a 
nagy tudás tehetség, bárhol bon
takozzék is ki az, mindég és min
den körülmények között érvénye
sülni tud. Akkor, amidőn számos 
példát látunk magunk előtt, hogy 
mikép kerültek egyesek fontos hi
vatalokba csupán a szeszélyes 
konjunktúra és véletlen körülmé
nyek segítségével, jóleső érzéssel 
tekintjük végig azt a lendületes 
pályát, amelyet Meskó Pál a 
Nyitra vármegyei gazdasági egy
let fiatal titkára futott be, amíg 
pályájának mai pontjához érke
zett el.

Gróf Károlyi Sándor, a szövet
kezeti mozgalom atyja vette ész
re a kis vidéki gazdasági egylet 
titkárában azt a tehetséget, amely
re gróf Károlyi Sándornak szük
sége volt, hogy méltó segítőtársat 
találjon magának. így kezdte meg 
M eskó Pál a „Hangya“ szövetke
zet szervezési munkálatait. Be
járta az egész nagy Magyarorszá
got, mindenütt buzdított, lelkesí
tett és hangoztatta a fogyasztási 
szövetkezet szükségességé! szemben 
a 25—30 évvel ezelőtt javában 
tomboló áruuzsorával. És rövid né
hány év alatt már több száz szö

vetkezetei sikerült megalakítania 
az ország különböző részeiben s 
a „Hangya" mintegy 3000 volt 
szövetkezeteik közül ö maga 1200 
fióknál többet szervezett meg.

Ez az eredmény annál is inkább 
válik M eskó Pál díszére, mert fel- 
adata nem volt könnyű. Megelőző
leg különféle önző álapostolok

kompromittálták a szövetkezeti 
gondolatot s a nép a szövetkezeti 
eszmével szemben méltán lett 
tartózkodó. A hatóságok támoga
tását sem igen élvezte, mert a ca- 
pítalizmus is rossz szemmel tekin
tett erre az aktióra és összeköt
tetései révén befolyásolni tudta

azokat a tényezőket, amelyeknek 
egyébként kötelességük lett volna 
a földművelő nép erkölcsi és gaz
dasági megerősödése céljából in
dított szövetkezeti mozgalom tá
mogatása.

Hogy a „Hangya" ily kiváló 
munkásság mellett 27 év alatt mivé

fejlődött, az köztudomású, pedig 
egy országban sem kellett a szö
vetkezeti mozgalom úttörőinek 
annyi nehézséggel megküzdeniök, 
mint nálunk.

Amikor az ország %-át elvesz
tettük, még mindig mintegy 2000 
fiókja maradt a „Hangyának". 
Mindenki tudja már, hogy ezek a 
szövetkezetek az áruzsora letöré
se ellen indított akciókkal milyen 
szolgálatot tettek. Ugyancsak ér
tékes és hasznos szolgálatot tesz
nek a szövetkezetek a földművelő 
nép kultúrájának emelkedése ér
dekében, mert a „Hangya" boltok
ban különféle háztartási és mező- 
gazdasági cikkek mellett könyve
ket is árusítanak és a múlt évben 
például mintegy 3.000.000.000 K 
értékű könyv jutott e szövetkeze
setek révén a földművelő nép ke
zébe.

M eskó Pál azonkívül, hogy ki
váló szaktudásával ügyvezető igaz
gatóként működik a „Hangyánál" 
számos vállalat i gazgatóságában 
foglal helyet és egyform a le lk es e 
déssel dolgozik mindenütt ahol a 
gar.datárscdalcm nak szolgálatokat 
tehet.

Amikor az ország érdeke azt 
kívánta, mint állam titkár fáradsá
gos és felelősséö teljes állást vál
lalt és nagy szolgálatokat tett az 
országnak és a gazdatársadalom. 
nak egyaránt. Értékes munkássá
gát, legfelsőbb helyen is elisme
résben részesítették és a legelsők  
között vall, ak iket az ország kor
mányzóin a gazdasági főtanácsosi 
címmel tüntetett ki.

Hiába, Uram, minden hiába,Nem hiszek többé már a csodákba'.Tudom már, hogy a nagy-nagy szentcsodák,Gyermekáltaló kis komédiák.S én régesrég nem vagyok gyermek Akit csodákkal hitegetnek.Tiszta előttem kezdettől végig Minden. Földtől a fényes égig.

HiábaAgyamban, hej! biztos már a tudás, Ez a megérkezett szent Messiás.S mondjanak bármit a víg ostobák, Nekem nem nyílnak többé már csodák.S mégis Uram, jaj, valamit csinálj: Mutass útat, mert vak vagyok És csak a bolond vágyaim nagyok. Eltévedtem a gondolat-erdőbe, Beleléptem jaj-temetőbe,

Kétségek kínos partján állok —Ó vigyázz rám, mert én nem vigyázok. Takarj be gyorsan, mert fázik a szívem S mert minden csoda elhagyott —— Ó, nagyon, nagyon egyedül vagyok.Tegyél velem hát valami csodát Egy egész kicsi, bús komédiát,Talán valamit magammal viszek —S talán . , . talán . . .  akkor majd hiszek.Cholnoky Márta.
További értesítésig minden előfizetési összeg a következő címre küldendő: 

Polgári Bank R. T. Budapest, IV. Gerlóczy ucca 11.



Hogyan szebb?A  kultúrált magyar muzsika nemzeti irányú kibontakozása kétségkívül nehány istenáldotta tehetségű magyar zeneköltő teremtőerején múlik elsősorban. Ám nemkevésbbé bizonyos, hogy az ő munkásságuk eredményét igém nagy mértékben befolyásolhatja kedvezően vagy kedvezőtlenül az a körülmény, hogy mennyi megértéssel fogadja azt a magyarság. Hogy mekkora érdeklődéssel találkozik az ő művészi termésük, hogy törődik-e, fcglalkozik-e velük a magyar intelligencia? Ám hogy ez megtörténhessék, hogy a kultúrált magyar muzsika kialakulását a közönség megértő szeretetében megnyilatkozó szellemi atmoszféra is segíthesse, ennek van egy nélkülözhetetlen előfeltétele: a magyar muzsika hívének ki kell fejleszteni ízlésüket, ítélőképességüket a zeneművészet rejtettebb szépségei iránt is. Ami annyit tesz, hogy érzékenyebbé, kényesebbé kell azt kiművelniük. Nemcsak szúrósabb barátságot kell kötniök a muzsiká

val, kifejezőerejének titkaiba avatottabb szemmel kell bepillantaníok a primár dallamszépség élvezéslével, hanem az ü. n. többszólamú művészi muzsika sokrétű, gazdag pompájú világával is közelebbről meg kell ismerkedniük.Ebben a törekvésben kíván segítségére lenni a „Nemzet" olvasótáborának c sorozatos cikk. Időről-időre olyan szórakoztató zenei feladványokat fog közölni, melyeknek megoldása kiválóan a lkalmas rá, hogy a zenei ízlés és ítélet fejlődését, finomodását előmozdítsák.

Elsőnek alábbi kérdésre kérünk megokolt választ a magyar muzsika komoly érdeklődésű hívei részéről:Tessék eldönteni és megokolni, hogy az alant közölt népdal-részlet hogyan szebb: az I. vagy a II. számozású ki- sérlettel-e.Aki maga nem tudja lejátszani, kérje meg rá valamelyik jól zongorázó ismerősét.A  legsikerültebb, legtalálóbb válaszokat a ,,Nemzet" következő számában közölni fogjuk.
Ropogósán.

Október 6.
M ivel a NEMZET két h e

tenként jelen ik  m eg: nagy sa j
nálatunkra nem állott módunk
ban október 6-ról előbb m eg
em lékezni. (A  szerk.)Tragikus eseményekben, fatumos megpróbáltatásokban gazdag történelmünk legdöbbenetesebb emlékű napján gyászünnepet ülünk. A  vértanuk nemzete ünnepel ma — rab hazában, meghasald ott lélekkel. Szégyentől piruló orcával, ökölbe szoruló kezekkel, dühtől tajté- kozva, tehetetlenségre dermedve', eszmélünk arra a szörnyű valóságra, hogy 

még a vértanúk sír ja  sem  a  miénk.A  megdicsőült tizenhárom aradi félisten összezúzott szobra előtt pálinkás balkáni csőcselék jár vitustáncot. .  .A  mai ünnep a magábaszállásnak, az önleszámolásnak s a marcangoló önvádnak gyilkos fájdalmi aktusa, mikor „mea culpáz"-va köntösünket megszaggatva, fejünkre hamut szórva könyfátyolos szemekkel tolul elibénk száz és száz gyötrelmes kérdés.Nem voltunk és nem vagyunk-e gyávák, kishitüek, meghunyászkodóak, nyúl szívüek és megalkuvó szolgalelkek, akik hóhéraik kezeit és rabtartóik korbácsát csókolgatják egy-egy odavetett rongy, koldus alamizsnáért, amit hitünk, vé

rünk, szétrcncsolt nemzeti álmaink könyadójával kell uzsorakamattal visz- szafizetni? Nem mulasztottunk-é el több kínálkozó, kedvező alkalmat, hogy ebből a mai pokolból, éhes parazitahad gaudiumi igájából kiszabadulhassunk?Szanálás ide — szanálás oda — ellenségeink önkényének, bosszúvágyának és kegyetlenségének kiszolgáltatva — ti-
Csillagok vagyunk . . .Csillagok vagyunk mi mind a kelten, csillagok, mik egymást kergetik és bolyongva a nagy végtelenben, soha-soha el nem érhetik.. .  . Mindenik egy más után sóvárog ég és földön véges-végtelen.Egyik célt ér, — a másik kifárad és a mélybe hullni kénytelen. .  .Csillagok vagyunk mi mind a ketten, rád tekintek és boldog vagyok.1 e egy másra nézel önfeledten, kinek fénye nem érted ragyog.Ha majd szíved vágyait elérte,— kettőnk közül egyik boldogul és a másik fájó szívvel érte,— mint a csillag, — csendesen lehull...Péteriy Tamás.

zenhárom vármegyében — hegy, fa, só, érc nélkül — nem vegetálás, nem lassú sorvadás, nem vergődés és lassú pusztulás-e sorsunk?Nemzeti függetlenségünk, önrendelkezésünk és öncélúságunk lehetősége nélkül van-e célja mai életünknek? K on
szolidáció , ú jjá ép ítés , m egerősödés , 
kultúrfölény  és más hipokrita jelszavak fantomját kergetve, —  önámítással, önnarkózissal találhatunk-e bázist jövendő bol dogu 1 á su nkra ?Nem félünk a történelmi felelősségtől, az élet kérlelhetlen itélőszékétől, fiaink és unokáink iszonyatos átkától?Mi az az örökség, amit utódainkra hagyunk? Talán a hitványság, tajlán a koldusgőg — avagy a gyülölség haszonlesés, farizeus képmutatás — avagy talán az elvtelenság, felelősségnélküliség és szolgaldküség?Elég-e most az opportunizmus, a tizenhárom vármegye jogrendje és az emésztés boldog nyugalma? Nem inkább és százszor inkább helyénvalóbb, stil- szerübb lenne a harctéren elvesztett csatát a művészet, irodalom, haladás és művelődés új harcimezején megnyerni, hogy a látszólagos halálból, a nemzeti lélek fellobbanó fényénél ébredjünk örök életre? V . N. G .
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B E M U T A T Ó K ;

Mókusok.

Miklós Jenő 3 felvonásos víg já
téka a Kamaraszínházban.

Október első napján sok észtén, 
dős kálváriajárás után végre méltó 
helyen kaput tárt a Nemzeti Szín
ház Kamaraszínháza.

A darab megkezdése előtt He. 
vési Sándor klasszikus tömörségű, 
rövid prológust mondott, amelyben 
megvilágította azokat a kényszerű 
tényeket, amelyek a Kamaraszín
ház megnyitását szükségessé tét. 
ték.

— A mai megnyitó, — mondta 
többek között, — a Nemzeti Szín
ház egy tizenkét esztendő óta va
júdó kérdésének megoldása. Ez 
nem új színház, hanem maga a 
Nemzeti Színház. Egy finom re
pertoár-színházat adunk Buda
pestnek, új lehetőségeket a ma
gyar íróknak és a magyar színé
szeknek.

A prológus után szétnyílt a 
függöny s a színen Tabán egy ked
ves, virágos, napsugaras udvará
ból ránkáradt Buda tiszta, roman
tikus levegője. A darab szimboli
kus. Pillérei azok a mókusok, 
amelyek minden ember lelkében 
benne ugrándoznak: az álmok, a 
vágyak. Benigua kisasszony mö. 
kuskája elveszett s aki 'megfogja, 
visszahozza neki, jutalmul önma
gát adja érte. Egyszerre három 
mókust is hoznak. Melyik az iga
zi? Az, akinek Benigua kisasszony 
maga adta át mókusát, Zsálya J á 
nos miniszteri fogalmazó úr sze
relmes szíve — kalickájában. Míg 
azonban idáig jut a cselekvény a 
színen sok-sok szegény ábrándos 
budai lélek mókusa elszáll a kék 
azúrban: Amarante Mátyás-palo
tája összeroskad, Fuga Jakab és 
Csimota Titusz mókusát is meg
ölte a szerencsés Zsálya,

Mély, emberi érzések sűrűsöd
nek össze ebben a darabban s az 
első felvonás megindítása tökéle
tes. Kár, hogy a második és a 
harmadik felvonás az elsőhöz vi
szonyítva kissé ellanyhul és szép, 
költői hangulatát néha bántóan 
megzavarják az oda éppen nem 
illő kiszólások. De mindettől elte
kintve, a bemutatónak mély és 
maradandó sikere volt az érdemes 
és nagyjövőjű színház helyes úton 
indult a dicsőség felé.

A rendezést Hevesi látta el. 
Szakavatott keze alól üdén bon
takozott ki a darab lelke és kabi
neti figurái. Horváth Jenő Duft 
Eduárdja márványba faragott tí
pusa a régi budai fűszeresnek, Gál 
Gyula kancsó mellett álmodozó 
Amarantéje tökéletes, úgyszintén 
Bajor Gizi bájos, fruskás Beniguáf" 
is ékes mindennemű tabáric vo
nással. Nagyszerű figura Uray 
Tivadar Zsálya Jánosa, Hegyessi 
Mari Krisztina mamája, azután 
Sugár Károly szerelmes Fuga J a 
kabja, valamint Mihályi i Béla, 
Gabányi László; Palágyi Lajos ki
tünően megformált alakítása.

Úriemberek-
Joh n  Galsworthy 3 felvonásos  

színmüve a Vígszínházban.
Glasworthyt honfitársai szere

tik Shaw-val összehasonlítani, a 
hasonlatosság azonban csupán ab
ból áll, hogy ő is — éppen úgy, 
mint Shaw, — darabja fő gondo
lata mellett minden mellék gon
dolatra kitér, megbeszéli, véleményt 
mond róla, ritkán megdicséri 
rendszerint levágja a maga véle
ménye szerint. De amannak szi
porkázó szellemessége ennél gyen
ge pegazuson kullog. Darabjában 
összetömörít mindent, — faji, tár
sadalmi; szociális problémát; zsi
dókérdést, — mindent, ami útjá
ban akad. Éppen ezért a darab 
szerkezete széteső, képekre tagolt. 
A mellékkérdések néha teljesen 
eltemetik a fő kérdést s írójuk üz
leti érzésére rendkívül jellemző, 
hogy a problémát csupán felveti, 
de a végleges választ gondosan el
kerüli. Nem akarja bántani senki 
érzékenységét. Ezzel azonban ön
magának árt, mert dialógusai ép
pen ezért üresek, néha vezércikk 
ízűek, máskor — az angol úr és a 
meggazdagodott zsidó összecsapá
sánál — két gyenge peren ver
sengő fiskális kakaskodását juttat
ja eszünkbe. Sok hibája mellett 
azonban van ennek a darabnak 
sok értéke, melysége is. De két
ségtelen, hogy sikerét tisztára a 
Vígszínház közönségének köszön
heti, amely lelkes tapsban tör ki 
mindannyiszor, mikor a zsidó azt 
vágja oda az angol úrnak: mi in;1r 
akkor szappannak mosakodtunk, 
mikor maguk még piszos barbá
rok voltak. Ez vcglelen sokat 
mond. A színház vezetőségének 
ügyelni kellene arra, hogy a mai 
faji és felekezeti kavarodás ide
jén ne adjon olyan darabot,

amelynél a tömeg ilyen kézzel
fogható nyíltsággal kifejezheti 
benső meggyőződését.

A főszerepek Hegedűs Gyula, 
Ma'kay Margit, Törzs Jenő. Lu
kács Pál, Kürthy József, Ker
tész Dezső, Tóth Böske, Szerémy; 
Góth, Boros Géza és Mály Gert> 
kezében vannak, akik mindent 
megtettek a darab érdekében. Es 
nem sikertelenül.

Szonkin és a főnyeremény.
Szemen Juskevics drámája a Re- 

naissance Színházban.
Szonkin, szegény hivatalnok em

ber, akinek hetvenöt rubel a fize
tése s aki arról ábrándozik, hogy 
mi lenne, ha megnyerné a főnye
reményt, és egy napon tényleg meg
nyeri. A nagy szerencsét azonban 
nem bírja el, mert a szürke kis 
ember részint a boldogságtól, ré
szint a rokonok tömeges zsaro
lásaitól megzavarva, kacagni kezd, 
a pénzt dultan szétdobálja, meg
örül. A darabnak vége. Hogy akad 
ember, aki ezt a megírásában és 
elgondolásában teljesen fölszínes 
és az emberi lélek mélységeitől 
minden tekintetben mentes dara
bot megírja, n em csodálkozunk, 
mert hiszen úgy itthon; mint kül
földön annyi tehetségtelen ember 
forgatja a tollat, hogy az igazán 
hivatottak miattuk halnak éhen. 
Azt azonban, hogy akad színház- 
igazgató, aki két színházában foly
ton és egymásután ilyen darabok 
színrehozatalával bántja meg kö
zönsége ízlését, már igazán csodál
juk és cselekedetét bármiképpen 
is akarjuk megokolni, nem talál
juk meg az okát. Szonkin szerepe 
nem az a szerep, amelyért koc
káztatni lehetne egy darabot egy 
jó színész kedvéért, különösen ma, 
amikor a legjobbnak vélt darab 
háta mögött is ott ólálkodik a 
részvéllenség és az üres ház réme. 
Minden gyarlóságától eltekintve 
van azon/ban ennek a darabnak 
egy nagy előnye: a színház veze
tőségét megtanítja arra, hogy a 
jövőben darabjait gondosabban 
válogassa meg. Erre különben is 
elérkezett a tizenkettedik óra, 
mert — ha továbbra is így tart a 
sorozatos bukás — a színház igaz
gatójának általánosan elismeri es 
becsült tehetségét minden eddigi 
sikere mellett is kezdjük kétségbe
vonni.

Kabos Gyula a színház nagy
szerű színésze pompásan megját

szotta Szonkin vérszegény alakját 
s hogy ez sikerült neki, nem a da
rabnak, hanem önmagának köszön
heti. Kívüle még meg lehet emlí
teni Vaszary és Makláryt, a töb- 
biekröl jobb, ha nem beszélünk.

Ny. A.

Miss Lilian
— Gustav Davis vígjátéka a Bet-

\: ősi Színházban. —
Vájjon a müvészietlen, színpa- 

diatian hamisítványok után követ
keznek-e igazi vígjáték-sikerek, 
vagy a komikum és az írói fölény 
egyéb megnyilatkozása, — vagy 
talán a mind erősebben és több- 
félekép megnyilatkozó szatíra lesz 
az új vígjáték megtermékenyítője? 
Mindez a jelen problémája, de 
egyben a legeslegkisebb gondja 
szerzőnknek, aki teljesen beérte a 
hamisítványok kellékeivel s így 
vígjátékában a hívatlan író túl
buzgóságát, meddő igyekvéseit do
kumentálta csupán. Talán az élet
ben győzhet olykor egy-egy fér- 
jct-fogó kislány ,,modernsége"; de 
ahogy Davis —- szív nélkül; nobi- 
lisebb írói szándék nélkül — elénk 
hozza e komédiát, abban a ked
ves, igazi elevenségnek nyoma 
sincsen. Bárdos igazgató nyilván 
arra gondolt, hogy ezúttal lemond 
a dicsőségről s helyette Ilosvay 
Rózsinak szerez sikert, Ilosvaynak 
tényleg sikere volt, — fruskája 
ii yc*:, pajkos, csupa beszédes; bá
jos fiatalság, de valahogy a leg
szebb őszinteséget a művésznő 
most sem találta meg: nem tehet 
szemrehányást az írónak, amiért 
megfeledkezett arról, hogy Lilian 
szerelmes is volna tulajdonképen.
— A Belvárosi előadása egyebek
ben nem tudta megközelíteni az 
ilyen vígjátékok magyar színészei, 
nek régi nívóját, — újat, egyénit 
e részben nem hozott, de ugyan 
mért is fáradikozott volna? Jobb 
ártani, mint használni az ilyen 
daraboknak.

L. I.



A
Miskolci minoriták 

és a Múzsa
II.

— A nemzeti magyar színészet 
százados emlékeiből. —

Irta: Tóth Kálmán.
„A gyönyörűség legyen 
alárendelve a tisztesség
nek . . . "

f
A jó  kedvről és örömről Török 

minorita így nyilatkozik:
— „A jó kedv és öröm erkölcsi 

törvények szerint támad a szívben. 
A megnyugtató örömet tehát ke
ressük a tisztességes tárgyakban. 
Miért is: tisztességesen és mérték
letesen éljünk: az érzéki gyönyö
rön nem kell mohón kapkodni: bi
zonyos kedvtölléshez nem kell a 
lelki szabadságot feláldozni; a gyö
nyörűség legyen alárendelve a tisz
tességnek . . . ”

Török szerint az öröm a hajlan
dóságok tárháza. Elvetette tehát 
Salamon bölcs azon ítéletét: „a 
víg szív virágzó életet szerez, a szo
morú lélek megszárasztja a cson
tokat'1 és Sírák azon tanítását: 
„Sokakat megölt a bánat és nincs 
abban haszon."

„Többet ér-e egy játék - 
színi munka: három pré. 
dikátciónál?  . . . "

Török minorita áldozárnak legér
dekesebb erkölcsi intése a játék
színről szól. Ez azért történt, mert 
némelyek azt mondták neki: „Egy 
játék-szini munka többet ér három 
Prédikátciónál."

Török a régi bölcsek erkölcsi Íté
letét fogadta el, ami tisztaságon 
alapul, hogy a játék ne legyen ár
talmas. Mert régen megvizsgálták a 
játszó személyek erkölcsi tulajdon
ságait, hogy mit mutatnak a játék
szín festékje alatt a népnek és el
tiltották őket a várostól. Kifogá
solták, hogy a tragédiákban köny- 
tseppekkel nedvesítő eseteket mu
togattak." Nem engedték tehát a 
szomorú zokogásokat sem, mert 
ezek a tulajdonságok elpuhították, 
ellágyították a nézőt.

Török minorita is kifogásolta a 
megindító tragédiát s a szigorú 
színjátéki cenzorra: Plátóra hivat
kozott, kinek tanítványa Aristoteles 
is a lappangó veszedelmet látta a 
Theátriális játékokban, ki is ezért 
a Játék-Szinekben való megjelené
sét az ifjúságnak meg sem engedte. 
Aki a poétákat sem szerette, mert 
a húros lantverők is rosszat okoz
nak, indulatokat és kívánságokat 
gyulasztanak.

Mily örömmel idézi Török mino
rita Plátót azzal a ténykedésével, 
hogy az még a városból is kiker
gette a Theátristákat s üldözte a 
Theátrumokban szavaló poétákat is 
azzal az érveléssel, hogy a verselő 
mesterség az ember érzékenységé
be mélyen behat és a szivet szere
lemre, indulatokra, halálra ragad
ja." Mert a poéták „sokaknak ne
vét és tiszta erkölcsét verseikkel 
bé-szennyesítették."

Hivatkozik Ovidiusra is, aki 
egyenesen eltiltotta a „tisztátlan”

790____________________
versek olvasását, mondván szomorú 
verseinek 2-ik könyvében, a 279-ik 
versben:

Nem örömet ugyan, de mégis 
megvallom,

A szivet puhító verset nem javal- 
lom.

(Ne nyúlj hát szerelmet hangzó 
hangzó Poéták könyvéhez!)

De a játékok is megválva sok
rossznak

Nevelik a magvát nagyon a go
nosznak.

A Theátrumot is semmivé kell 
tenni,

Mert ott sok bűnöknek helye 
szokott lenni.

. . . Nézni megjelennek s mások
tól nézetni.

Itt a tisztaságban kár szokott 
tétetni.

A színes játékokat tehát Török 
minorita is a : erkölcs veszedelmé
nek tartotta.

„A szerelmes tárgyú szín
játékok nemcsak az ifjúsá
got, de még a sérült vén- 
ségeket is meggyulaszt- 
ják  . . . "

Török minorita a Theátrumokat 
az erkölcs tisztaságára nézve ár
talmasnak is mondotta. Megenge- 
dőnek vélte azonban az erkölcsös, 
elöljárókhoz illő és hazához hü 
játszásokat. A szerelmi játékokat 
azonban kíméletlenül üldözte és 
nyíltan ellenezte, mert szerinte 
„tűz az ifjúság, olaj a szerelmet 
mutogató jel, ami a kemencében  
olt hatatlan lészen.1' Mert az rtat- 
lan, gyenge ifjúságnak ingeréi 
okozza: a test mozgása, a tündéri 
szavak és a kisértő énekek, mert 
ezekre az ifjúság szive felbuzdul."

Török szerint a szerelmes tárgyú 
színjátékok oly kellemes gyönge- 
séggel adatnak, hogy az abban elő
forduló tántorító ének eléri az if- 
jakban a játékszín cé ljá t; gondola
taikban magukra veszik a játszó 
személyek sorsát és az indulatok
ban az ifjúság is próbát vesz; a 
tisztátlanság pedig becsúszik a 
szívbe. A mutogatott szerelmes 
nyájaskodás tüzet gyújt, még az 
éltes embereknél is ártalmas, mert 
az ősz sziveket, a sérült vénségekel 
is meggyullaszthatják." Intését pe
dig a következőkkel igyekszik meg
erősíteni:

— Tapasztalatból tudjuk: olyan 
játékok vannak a játékszínekben, 
melyekben az állati gyönyörűségre 
hajló gyengéje az embernek maga 
eledelét feltálalja és tüzet kap, 
melynek füstje a lelket, a jó hirt 
és nevet bekormosítja, sokszor pe
dig az erszényt kiüresíti.

Török minorita Corpus ju. 
ris-a „a Theáirumoki'-ra

Török minorita egyenesen meg
szűntetni akarta a játék-szineket. 
Fennmaradása esetén pedig „Cor
pus jurist" szerkesztett, hogy a já- 
ték-szinek ártalmasak ne legyenek. 
Vélekedése pedig ebben a követke
ző:

1. A játszó személyek törvényes 
erkölcsüek legyenek, mert a férges 
szivíiek rosszaságot hintenek a tár
sadalomban.

2. A játszó darabok előadás előtt

megvizsgálandók: nincs-e benne
szemérmetlenséget sértő és a Reli- 
gió szertartásait becsmérelő gúny?

3. Mivel a játékok estvéli órák
ban faggyú gyertyák fényénél gya
koroltatnak, illendő, hogy tisztessé
ges férfiak vizsgálják meg a játék
szín minden zugát, hogy nem té- 
tetnek-é ott különböző személyek
től szemérmetességet sértő rendet- 
renségek? Miért is okosság szerint 
a játszások hasznosabbak volnának, 
ha a Nap világánál mutogatnák, 
mert:

Az éj, szerelem s bor mérték
letességet

Nem tudnak s fel törnek min
den tisztességet:

Mert éjjel a szégyen erejét 
elveszti,

Bátorságot a bor s szerelem 
éleszti.

Mivel az éj alkalmatosságot 
nyújt mind a két nemnek összve- 
jöttése s ha a játék nem mutogat
ható nappal, az estvéli játék-gyü
lekezet látogatásától az ifjakat el 
kell tiltani.

(Történt pedig, hogy a régi ke
resztényeknél a szokásos templomi 
vigíliák éjjel tartattak s hogy az 
éjjeli vágyakozások által visszaé
lések történtek, az éjjeli vigíliákat 
beszüntették. Erre vonatkozólag 
Török minorita is megjegyezte: 
„Éjjel a Theátrumban drága fize
téssel is bokrosabban jelennek meg, 
mint nappal ingyen a templomban.)

„A Theátrumok csak ve
szedelm ét ássák a ház fun
damentumának . . . “

Török minorita ezenkívül a kö- 
zéprendü városokban a játékszín 
végleges eltiltását is kívánta, azzal 
az érveléssel, mert szerinte a The- 
átrum látogatással a költség szapo
rodik, az asszonyi nem módosabb 
öltözéket kíván, az éjjeli nyugoda
lomra kiszabott órák megváltoznak, 
későbbödik a reggeli felkelés, a 
polgárok elpuhulnak. Ezenkívül a 
polgár is fényűző lesz, ami csak a 
közönség senyvesztö nyavalyálya, 
mert ezáltal az asszony és a leány 
is selymet von magára s költséges 
gyűrűkkel fűzi tele ujjait.

Török Damascénus szerint ezek 
ássák veszedelm ét a ház funda- 
mentumának. Erkölcsi kritikáját 
ped’g azzal fejezi be:

— Ne a szín festék jét, mázát néz
zük, hanem — belső valóságot! •

Még egy papagályas mis
kolci minorita.

A kétszázados múltra visszate
kintő miskolci minorita-rendnél 
volt még egy iró-szerzetes, aki az 
erkölcs-nevelés terén jelentős hit- 
buzgalmi irodalmat müveit. Aki az 
erkölcsöt együtt tanította a hittel.

Ez volt Csetneky  minorita, aki az 
oltáron kívül csak a szobáját lakta. 
Aki örökösen a klastrom falai kö
zött imádkozott és a szentíráson 
dolgozott. A tanítás alól már fel 
volt mentve, mert járni is alig tu
dott. Ritka eset volt, amikor ki
ment a rend kertjébe, úgy a bará
tok promanádjára; a szobatudós 
visszatért lakába s elvonult a vilá
gi zajtól, Áhítatos csöndjében ma
darait etetgette (papagályokat és

kanárikat), azután hitbuzgalmi ki. 
adványait írta. Az erkölcsi oktatá
sok" és „ájtatosságok" írója maga 
rajzolta könyveihez az illusztrátió- 
kat (mint is: a napot, Isten szemét, 
Jézus szivét, stb.). Az általa készí
tett rajzokkal, lombfürészeti-mun. 
kákkal volt díszítve kicsi, egyszerű 
szobája — a fráter lakása mellett.

A minoriták növendékeit Csetne
ky áldozár valláskülömbség nélkül 
meghódította. Iskola után a nebu
lók az ezermester atyát ájtatósan 
és kézcsókkal köszöntötték. Elmél
kedéseit ekkor Csetneky felolvasta 
a tanulóknak és kiadványait szét
osztotta látogatóinak. A hitbuzgal
mi intések mellett pedig erkölcsi 
tanításokat is adott. Különösen óv
ta az ifjúságot: a dohányzástól, a 
mulatóhelyektől és a színházaktól.

Zsoltáros oktatásai között talár. 
Török Damascénus példaintéséi 
követte, mikor többek között mon
dotta:

—i Ne legyen a színház a bálvá- 
nyod, keresd  inkább a templomot, 
ahol az Ur törvényében járunk!

Erkölcsös irányú irodalmáért 
Csetneki áldozárt úgy emlegetik 
Miskolcon, mint Török minoritái.

A történetiró kritikája  egy
dicsőséges évszázad után.

Miskolc város kiváló történetíró
ja Szendrey  János dr, Miskolc szí
nészetének történetével szintén be
hatóan foglalkozott- Megállapítása 
szerint — mikor országos irodal
munkban a magyar játékszín ügye 
kedvezően bíráltatott el, egy mis
kolci minoritá szerzetes: Török Da- 
mascen jelentette az első disharmó- 
niát a magasztalások chorusában.

—• Végső következtetéseit — 
mondja Szendrey — nem csodál- 
hatjuk. Elismerjük: felvilágosodott 
nézeteket vall, mint az erkölcsiség 
őrtállója. Terveinek elfogadása 
azonban m egakasztaná a  drámairo
dalom fejlődését. Tervei: általános 
nézetek s könyvekből merített visz- 
I ang. Kétségbe vonjuk, hogy nem 
ismerte színészetünk önfeláldozó 
fáradozását. Korszerű érdeket nyer 
azonban abban, hogy: ártalmas-e 
a mai színjáték és mit kellene ten
ni azok megvédése érdekében. Szi
gorúan ítél, mert a szerelmet ki
akarja zárni a drámából. Főleg az 
ifjúságot félti s naiv elragadással 
szól fel- Török nem csak a  színpad
tól, hanem a nézőhelytől is félti a 
közönséget. Utolsó javaslatában 
sok elfogadható a nézet, de elveti 
a sulykot, Röpirata tanulságos, de 
hasonló nem volt irodalmunkban, 
mert Török elakarta törölni a szín
játékot.

Történelmi okmányokból még 
azt is megállapította Szendrey. 
hogy annak idején Török szenzá
ciós színházi röpirata nem tett 
hatást; hogy Török vádjait Benkc 
József színművész, tanár és író 
(Laborfalvi Róza atyja) elhárította 
s annak dacára, hogy 1818-ban 
jelent meg — mégis Miskolcon 
tették le alapkövét a következő 
évben az első magyarországi nem
zeti színháznak.

A magyar Múzsa első temploma 
pedig az Avas-alján  Török minori
ta óta már egy dicsőséges századot 
ért meg.
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Közgazdasági szerkesztő; 
NÉMETH JENŐ.

A m. kír- postatakarékpénztár és 
a takarékossági bizottság.

Néhány nap múlva az ország 
egyik legszebb intézményének ön
álló fennmaradásáról, vagy eset
leges beolvadásáról dönt a taka
rékossági bizottság. Ezen intéz
mény a m. kir. postatakarékpénz
tár, amely hcsszú évtizedek cta 
szolgálja a magyar nép, a magyar 
kereskedelem és ipar érdekeit. A 
postatakarékpénztár alapításának 
első éviiben még csak a kisembe
rek betétjeit kezelve szolgálta az 
ország érdekeit, mert útat nyitott 
a néprétegek takarékossági hajla
mainak. /\pró összegekből gyűjtö
gettek egész jelentékeny tőkéket 
kisemberek a postatakarékpénz
tár útján. Később a magyar ipar 
és kereskedelem szolgálatába ál
lott a postatakarékpénztár, amely 
közvetítő szerv lett a kereskede
lem és ipar pénzforgalmának le
bonyolításában- Ezt a feladatát a 
háború előtti időkben a legfénye
sebben oldotta meg, lépést tartott 
a magyar közgazdaság fejlődésé
vel és egyik legnépszerűbb intéz
ménye leit az országnak, úgy, 
hogy közvetlen a háború kitörése 
előtt, az európai országokból jöt
tek el tanulmányozni a postata
karék belső szervezetét. A hábo
rú után — sajnos — a lassú le
építés munkája következett, de a 
postatakarékpénztár mostani ve
zetősége, élén dr. Baross Gábor 
vezérigazgatóval s dr. Dencz Ákos 

helyettes-vezérigazgatóval, min
dent elkövettek, hogy a kisebb, de 
még mindig jelentős forgalmat le
bonyolító intézményt felvirágoz
tassák, Uj üzletágakat vezettek 
be és foglalkoztatták az intézet 
személyzetét. (Igyekvő, céltudatos 
szervezési munka folyik már hó
napok óta a postatakarékpénztár
ban, ahol a hivatalos órák egyhu
zamban reggel 8-tól délután 4-ig 
tartanak,

A takarékossági bizottság min
den valószínűség szerint a posta
takarékpénztár önálló fennmara
dása mellett fog dönteni. Ezen fel
tevésünket főképpen arra alapít
juk, hogy a kereskedelmi szerző
dések végleges rendezése után a 
csereforgalom (csekk és clenring)

ismét a békebeli arányokban fog 
megindulni a szomszédos és a 
nyugateurópai államokkal. Ezt a 
forgalmat pedig oly precízen és 
oy kézenfekvő eszközökkel mint a 
múltban egyetlen egy intézmény 
sem lesz képes lebonyolítani, 
csak a postatakarékpénztár, amely 
hasznos múltjával türelmet és jó
akaratot érdemel mindaddig, amig 
ismét bekapcsolódva a világforga
lomba továbbra is nélkülözhetet
len önálló intézménye marad az 
országnak.

(n. j.)

A jégbiztosításról
A múlt évi katasztrofális jég

verések oly élénk emlékezetünk
ben vannak, hogy minden birtokos

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: J ó 

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.
VIII. , Baross ucca 73. Telefon: 

József 58-19.
VIII., Rákóczi út 39. Telefon: Jó 

zsef 125-08.

előtt tisztán áll a jégbiztosítás 
kérdésnek komoly jelentősége.

A jégverések az utóbbi eszten
dőkben úgyszólván állandóan is
métlődnek és egész ,,jégjárásos“ 
vidékeik alakultak ki. Védekezés 
ezen károk ellen csak egy módon 
lehetséges és ez: a biztosítás.

A jégbiztosítás nem olcsó ha
zánkban, A biztosító társaságok 
képtelenek oly díjbevétellel szá
molni, mely dij a mai Magyaror
szágon előfofrduló súlyos károk
kal arányban állhatnak. Sajnos, 
nincs meg a kockázati kiegyenlí
tés lehetősége.

Egész a múlt évig igyekeztek a 
biztositó társaságok a régi és nagy 
Magyarországra vonatkozó statisz. 
tikájuk alapján ezen biztosítási

V III. , Népszínház ucca 42.
IX. , Ferenc körút 38. Telefon:

József 49-09.
IX., Üllői út 69.
Kőbánya, Belső Jászberényi út 

11. sz.
Újpest, Árpád ucca 55. Telefon: 

119-16.
Kispest, Üllői út 97. Telefon: 24.

VIDÉKI FIÓKÜZLETEK: 
DEBRECEN, Ferenc József út 

59. sz. Telefon: 4-93.
GYŐR, Baross ucca és Király u. 

sarok. Telefon: 8-93, 
MISKOLC, Széchenyi u. 15, Tel. 

PÉCS, Király ucca 19.
SIÓFOK, a déli vasúti sorompó 

melletti pavillonban. 
SOPRON, Várkerület 73, Tele

fon: 2-99.
SZEGED, Klauzál tér 2. Telefon: 

3-23.
SZOMBATHELY, Horváth Bol

dizsár tér.

ágazatot művelni, abból kiindulva, 
hogy a jégverések még sem fognak 
ennyire állandósulni és az amúgy 
is súlyos terhekkel küzködő bizto
sító közönség legalább a biztosí
tásnál a lehetőségig kedvező hely
zetbe jusson.

Sajnos, az állandó veszélyt je 
lentő jégbiztositási kockázatot 
azonban, a múlt tapasztalatai után, 
a komoly magyar biztosító társa
ságok az eddigi módon nem vállal
hatják, annál kevésbé, mert rész
ben a viszontbiztosító társaságok 
is megunták az örökös ráfizetést,

A tőkeerős és konzervatív biz-,, 
tcsító társaságok, akik régi vi
szontbiztosítóikkal természetesen 
meg tudták értetni a magyar jég
biztosítási helyzetet, szívesen fog
lalkoznak továbbra is ezen ágazat
tal, de a fentebb felsorolt okoknál 
fogva oly óvintézkedéseket kellett 
életbeléptetniök, amelyek mellett 
az üzlet rentabilitása legalább 
megközelíthető legyen és viszont 
a felek jogos kárigényeit minden 
körülmények között ki is tudják 
egyenlíteni.

A magyar biztosító társaságok 
átérzik nemzetgazdasági hivatásu
kat és igyekeznek a gazdaközön
ségnek minden tekintqtben, még 
az ily súlyos károsodási lehetősé
gek ellen is, rendelkezésükre á l
lam.

A múlt évi súlyos jégkárok za
vartalan kifizetéee is igazolja tel
jes megbízhatóságukat és számta
lan birtokos részére megváltás 
volt a jégbiztosítás.

A tűz- és jégbiztosítás soha nem 
volt kidobott pénz: a gazdának 
számolni kell ezekkel a költségek
kel, mert ha a termés kielégítő, 
akkor a költségek a többi terme
lési kiadásokkal együtt elviselhe- 
tók, ha pedig tűzkár, vagy jégka
tasztrófa következne be, ha nem is 
á teljes termést, de annak nagy 
részét ezen az úton tudja a maga 
részére megmenteni.

Tőkeerős magyar biztosító tár
saságaink készséggel állanak a 
gazdaközönség rendelkezésére.

M EIN L GYULA
K Á V É , T E A , C S O K O L Á D É , K A K A Ó

BUDAPESTI FIÓKÜZLETEK:

F f l D n C n M  T D  A Oliver-ekék, Ford-autók és alkatré-
r U Í \ L / j U i N “  1 n / A l Y  1 U I v U  I V ,  szék azonnali szállításra kaphatók
ANTAL JÁNOS ÉS TÁRSA a „FÓRD“-gyárak autorlzált képviselete Kaposvár ,  F Ő  U C C a  22

D B ékéscsabai
T E L E F O N S Z Á M :  13

Leszám ítoló és Pénzváltóbank R. T.
Békéscsaba. Sürgönyeim: Escompte Bcsaba 11
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