
II . évfolyam u o m ii brr /

SZÉPIRODALMI, TÁRSADALMI ÉS TÖRTÉNELMI HETILAP

s z e r k e s z t i  S Z E G E I ) Y  L Á S Z L Ó
llllllilllfttlllllllllll1ltlllltlllllllltlllltl8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllltlttlltllllllllltllilllllltllllllljlllill!l!l!llllllllllllllllllllllillll<l!l!llllllllllll!HI!ll!l!llilllllllí!ll!!IIllllill 11111111111 !lllli!llllilllll!líl1 lll< lilll!!ll!!lllllliillil>

TARTALOM.

HERCZEG FERENC : A parasztok 
PROHÁSZKA OTTOKÁR : Halottak estéjép 
PORZSOLT KÁLMÁN: Az eltévedi napsugár 
VIKÁR BÉLA : La Fontaine meséiből 
Báró PERÉNYI ZSIGMOND : A magyarság 

tükre
KILIÁN ZOLTÁN : Idegenforgalom 
Dr. SZENDREY JÁNOS : Reflexiók 
NYÁRY ANDOR: Uj lantos 
PETRI MÓR : Csejte vár mondája 
PAULINI BÉLA: Hejnye kedvesem 
BOKOR IMRE : Négyszáz év előtt 
SZEGED Y LÁSZLÓ: Mélységek - Magasságok 
FÁBIÁN ERNŐ: Hazugságok gyűjteménye 
PÉTERFY TAMAS: Ki volt Dinom—Dánom 
M. URABOVSZKY JÚLIA : A földbirtok

reform csődje
KUNCZE JENŐ: A. magy. kereskedelem le

hetőségei a Keleten

MÓK FERENCNÉ: A kis riporter 
TÓTH KÁLMÁN: Mezőkövesd 
VÁLYI NAGY GÉZA: A százéves Akadémia 
POLGÁR GÉZA: Rózsahegyi Kálmán jubi

leuma
Dr. FITOS VILMOS : Jövőbelátó gondolkozás 
SASSI NAGY LAJOS : Ezt hirdessük 
KORNAY ISTVÁN : A letiprott Magyarország 
SZEGED Y LÁSZLÓ: A komáromi rab (regény)

EGYEBEK:

A M a— A Holnap — Grafológia — Magyar 
mondák — Bélyeg hírek — Várak és vár
kastélyok — Magyar élet —- Rádió — A 
Nemzet gyermekei — Fejlődő magyar városok 
— Történelem és valóság -— Színház — 

Rejtvény — stb —

V E R S E K :
. .  Kosztolányi Dezső; — Vikár Béla; — Bodor Aladár; — Erdélyi József; 
*  — Vályi Nagy Géza; — Bozzay Margit; — Thomée József; — Börzsönyi

Vilmos; — Gulyás Pál —

- Miklós 
Béla; -

Vitéz ; 
Zoltán

. j s O S T S 'M M U T K M

Kettős s&ára ára: 12.590 "icrona.



Fischer László
Budapest, IV, Kammermayer Károly ucca 3. szám 

Árjegyzék 2000 K bélyeg ellenében.

\  Korcsolyá nagy választékban I £
*♦«_________________________________ - — .« « *

LombfUrész*
anyagok, szerszámok, deszkák raktáraG L Ó R I A

H Á ZI-M O ZIG ÉP

iskolák, egyletek, 
családok részére.

Egyaránt vetít 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 érsé k e lt n a p id i jé r t .

Ismeretterjesztő álló
képsorozatok, szöveg

könyvvel.

Mindennemű felv ilágosítást 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, N ádor ucca 28. T ele fon : 121-21

szabó
SZÖVIK és polgári

RÓBERT

Előkelő ̂  Szállodák
w m %  é h

ÉS KÁVÉHÁZAK 
„Britannia" „Hungária*1

Teréz körút 39

„DunagsaBosa<<

Mária Valéria ucoa 14

Tilrr István ucoa I

B e l v á r o s i  k á v é h á z

ELŐKELŐ S Z A N A T Ó R I U M A I N K
Fark szanatóriumFasor szanatórium

Vilma királyné ut 9

Liget szanatórium
Benczúr ucca 47

Aréna ut 84/b.

Pajor dr. beloyogy- és sebész szanatórium

Gerbaud-val 
szemben 1Csak

e g y
rézkarcot
ajándéknak 30.000 koro
nától felfelé. Művészektől fest
mények 400 ezertől! Részletre is!
K é p e k  k e r e t e z é s é t  v á lla lja
S U H O S íA  R T .  keretező-m űhelye 
Gizella tér 4. — Herendi porcellánok, műtár
gyak, szőnyegek. — Telefonszám 117—36.

J%z előkelő  világ 
figyelm ébe!

legújabb megjelent 
divatlapok szerint 
valódi angol szöve
tekből, m é rté k  és 
többszöri próba után 
elégítjük ki a legké- 
_ nyesebb Ízlést, 
őszi öltönyök, át
menet! k a b á to k , 

télikabátok 
kedvező

r é s z l e t r e
áremelés nélkül.

K e r e k e s  é s  
Vájná

angol úri ruhatermei

VII. kerület, Erzsébet-köruf 22. Kívánatra szak-

üj sonka-, szalámi- és 
linóm hentesámgyár
Dr. H erceg  E s te rh á z y  P á l a  m ú lt évben  
h e ly ez te  ü z em b e  n a g y s z a b á sú  h u sáru -  
g y á r á t a  s o p 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-azalámi, 
mely az előbbivel csaknem versenyképes, 

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

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

Levélcím« Husárugyár Kapuvár, Sopronmegye, 
Sürgönyeim : Husárugyár Kapuvár 

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

Postatakarékpénztár! számla 32176
A NEMZET alvasói lapunkra vaió hivatkozással

IIó és sá r  cipő. G yapjú k 
á ru . Si, roclli, korcsolya  
utazó, átm eneti és d á n  bő

ütött 1 j 
téli sport 1 /  

rkabátot vásároljon
B U D A

Veszély
P E S T ,  IV,  V Á C Z 1  U C C A  9. S Z Á M

Budapest, VI. kér., 
Gróf Z ich y  Je n ő  
u c c a  11. s z á m . MERCUR BÉRAUTÓ-ÜZEM k :»|



II. É V F O L Y A M .
1925. NOVEMBER 1.

IQ

S Z ÉP IR O D A L M I, T Á R S A D A L M I 
É S  T Ö R T É N E L M I  H E T I L A P

Felelős szerkesztő: SZEGEDY LÁSZLÓ
A Nemzet m egjelenik minden hó 1. és 15-én.

ELŐ FIZETÉSI ÁRA: Csonka M agyarországon egy évre 300.Ü0O, fél évre 150.000 
nepyed évre 75.000 korona.

Am erikába) egy évre 6, fél évre 3' dollár.

SZERKESZTŐSÉG : Budapest Vili. kér., Eszterliázy-utca 4 a
KIADÓHIVATAL: V ili., Főherczeg Sándor tér 3. 

T elefon : Jó z se f 105.

Halottak napjaA  temetőkben gyertyák égnek és lelkűnkben szent tüzek lobognak.Égi oltárlángok ezek, melyet láthatatlan kezek táplálnak, élesztenek, hogy soha nem szűnő lobogással virasszon korán elköltözött szeretetteink emléke felett.Istenem! Van-e valaki közöttünk, akinek ne volna kedves halottja, akinek ne volna gyásza, siratni valója?Mindenkinek vám valakije. Mindenkinek van egy vagy több kedves halottja, akihez a kegyelet és emlékezés szent zarándok útján testben vagy lélekben elzarándokolunk!De nekünk, magyaroknak még egy külön nagy és kí- törülhetetlen fájdalom is súlyosodik a lelkünkre, ami ilyen mértékben egyetlen más nemzet fiainak a lelkét sem gyötörheti.Mert nekünk, magyaroknak még egy külön nagy halottunk is van, amilyen egyetlen más nemzetnek sincs!A  mi külön nagy halottunk: a mi ezeréves Nagyma- gyarországunk, melyet a trianoni istentelen felcserek világszégyenére, magukcsúfjára és magyarok nyomorgatására: öt részre szabdaltak . .  .Ejtsünk könnyet e napon a mi drága halottunkért is, mert ez a nagy halott mindnyájunk szerető, tápláló és dajkáló édesanyja volt!Ejtsünk könnyet, de könnyünk ne a lemondás és csüg- gedés könnye legyen, hanem a fájdalom tetemre hívó, da- coís és termékenyítő gyöngyharmata, melynek nyomán új bizalom, új tetterő és új ország terem!És ejtsünk könnyet e napon — a halottak bágyadt, borzongó napján — a halhatatlan magyar hősök százezreiért is, akik lelkűkben egy boldog és gazdag Nagyma- gyarország eszményképével indultak a véres, diadalmas csatákba, a hősi halálos viadalokra!Boruljunk le lélekben messzi hantolt sírjaik előtt: « volhyniai és rokitnói mocsarakban, — a Néva- és Volga- menti ájult pusztaságokon, —  a Karszt kopár sziklahasadékaiban és a Piave pokolszakadékaiban, melyek mind látták küzdeni a magyar hősöket és mind hallották maguk felett elviharzani a magyar fegyverek diadalát!Boruljunk le elköltözött hőseink messzihantolt sírjai előtt —  és gyűjtsünk erőt egy halhatatlan új feltámadásra!

Feltámadás napjaA  temető a halál birodalma, de a temetők bejárata felett mindenütt ezt a felírást olvashatjuk:„Feltámadunk!”Ez a felírás nemcsak szimbólum, nemcsak aranyozott hetük testetlen ígérete, hanem örök hitünk, lelkierősségünk, meggyőződésünk.Mert feltámadunk fiainkban, feltámadunk eszméinkben, feltámadunk hitünkben és életünk után újra megnyilatkozó tetteinkben.A  világ dühöngő gőgje egyeseket és nemzeteket temethet el a „M a“ -ban, — de a „H olnap"-bán az eszme lángja még magasabbra lobban, mert a „Holnap"  mindig a feltámadás ünnepe.Népek acsarkodó dühe, balsors világrengető robaja: hányszor borítottak már nemzeti létünk fölé nchézkárpitos fekete gyász lepel l: de nemzeti létünk száraz mesefája mindannyiszor újra kizsendült és ifjonti erővel újra káprázatos tavaszi virágzásba szökött.Gyarló trianoni árkokat ásnak és cöveket vernek és árok-eövek mentét új haza, új földrajzi határainak nevezik . .  .Jámbor együgyűek! Csak néhány évtizeddel tekintsenek visszafelé és a valóságok mesgyéjén próbálják megkeresni a tüzzel-vérrcl szerzett — vagy talán rabolt? — és örökérvényűnek vélt földrajzi határokat . . . Hol vannak ezek? — Hol van a tengernyi vér, mely érte omlott? Hol van a hegyet tevő sok emberi csont, mely érte porlott? Hol van a ,,glória?“ Hol van a dicsőség mámora? —  És — hol van a tavalyi hó . .  .?Ó, jámbor és együgyü világkormányzó elmék, akik 
Trianon  nevű százfejü véres szörnyetegei szültétek: nem féltek-e, hogy e szörnyeteg egy új történelmi ébredés haj- nalpirkadásos reggelén felnyitja irtózatos torkát és felfal valamennyieteket! ?. . . Halottak napja van, de a világmindenségben nem a Halál törvénye, hanem az örökös levés, az örökös változás és az örökös feltámadás törvénye uralkodik!Ma még halottak napja van, de minden lélekben ünnepeljük a biztosan eljövő uj Magyar Jövőt, mely a világ- történések partjára diadalmasan veti ki Nagymagyar- ország hagyományoktól megszentelt ezeréves partjait . . .
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HALOTTAK ESTÉJÉNIrta: Prohászka Ottokár.A  halottak napja tulajdonkép este van. Mindszentek estéjén; s amint helyes, hogy a napjuk este van, ép úgy illik, hogy őszkor legyen; őszi este az ő ünnepnapjuk, tele hervadással és elmúlással, a fonnyadt levelek szagával, tele végtelenbe elnyúló, hosszú árnyékokkal s azokon az árnyékokon mint földről másvilágba nyúló, keskeny hidakon jönnek át hozzánk ma este a lelkek; jönnek egycnkinl s nem párosán, jönnek beláthatlan hosszú sorokban.Rendesen ugyan azt gondolják az emberek, hogy mi megyünk feléjük s nem tagadom, hogy mi is feléjük tartunk, mikor értük imádkozunk, miséztetünk, mikor fölkeressük sírjaikat, fölelcvenítjük emlékeiket; de mélyebb i'rzelem van abban, hogy nemcsak mi tartunk feléjük, hanem ők is jönnek hozzánk. Igen, eljönnek. Mikor a Mi.ndszentek estéjén elhal az egyház himnusza s elül a zsolozsma utolsó hulláma, akkor a sor rákerül a túlvilágnak még imbolygó, még tisztuló léikéire s miután ők még nem ülhetnek ünnepel, hát ellátogatnak azokhoz, kik szintén inkább gyászolják, mirt ünnepük őket. A  Míndszentek estéje a tisztuló lelkek kimenője s én úgy nézek a párás ködös, nehézlélegzetíi estébe, mintha az a sok lila árny, mellyel az ég be van terítve, csupa lélek volna.Sokan vannak ezek a túlvilági vendégek, temérdeken. Ma este temető lesz tői ük, még pedig virágos, gyer- lyafényes temető, az egész világ. Látlallanba templomba kisérnek, kiülnek sírjaikra, ott rejtőznek koszorúink árnyékában, olt zizegnek a száraz harasztban. s miután hazamentünk, megzörgetik a szél szárnyán ablakainkat, s ebből a sóik, velünk imádkozó s minket kisérő lelkektől a túlvilág hangulata borul rá az Isten,- s önfeledett világra.Ez a hangulat elkeli nekünk. Kell nekünk valami, sőt minél több abból a láthatatlan végtelenségből, melybe a világ siet; kell, hogy megülje lelkünket az érzés, hogy hiszen az tulajdonképen a mi világunk s milliószor többen vannak már ott, mint mi itt s mi is csak egy darabig maradunk itt, azután oda sietünk, hol sokan, mindnyájan és soká, mert vég nélkül leszünk. De különben is hogyan lehetne idegen világ az, ahová gondolataink egyre átcsapnak s ahová érzéseink is eltalálják önkénytelenül is az útat; sőt ahová ösztönszerüeg menekszünk mindnyájan, mikor azokat keressük, kiket nagyon szerettünk, de akiket a földön már meg nem találunk. Többet mondok, a mi világunk az a lelki világ, már csak azért is, mert annak a földjén van a lélckotthon, annak a világosságában nő meg naggyá, nyúlik meg óriássá. Itt a földön apró, kiskaliberű lelkek szerepelnek, el van tompítva az érzékük, le van tapasztva a szárnyuk s lélekkel, Istennel szemben akárcsak hülyék volnának; bamba a gondolatuk róla s dadogás a beszédük vele. De a másvilágban s annak a világnak világosságában megnyílik a szemük s fölébred az érzékük s elváltoznak; a léleknek és értékeinek világfölényes öntudatára ébrednek, hogy kínosan töpörödjék össze előttük minden ami anyag, szám és tér. Ott csak az Isten, a végtelen járja; az ő felsége, az ö nagysága, az ő ereje; ott csak az ő gondolata esik latba s csak az ő értékelése a döntő. így nőnek óriásokká a lelkek; nagyok lesznek, jóllehet, még nem dicsőültek; célt még nem értek s gyalogosan járnak a boldogság felé; de ha hamuba is ülnek megpihenni, azért az mind királyi alak. Nagy katasztrófán, a múlandóság letörésén mentek keresztül, de mikor letört körülöttük a világ, akkor ők megmentettek mindent s moat is az a tudat tölti el őket, hogy a boldogságot úgy birják magukban, mint ahogy rejti magában a hó leple alatt pihenő őszi vetés a tavaszi élet energiáját. Ez a világfölá- nyes öntudat messze felülmúl mindent, ami intuíció, géniusz, művészet, tudás; ez ugyanis maga a biztos megdicsőülést váró élet.

Halottak napján a lelki nagyság e tudatában, e fölényes érzésben van részük s e ludat és érzés -közvetítői a mi kedves halottjaink, azok az igazi élők. ők maguk a mi miliőnk, melyben Istenhez közel állunk; ők a rm összeköttetésünk a másvilággal. Közel áll ez hozzám mind, oly közel mint azok, kiket úgy szeretek s kiknek szeretetét s édes bírását a halál nem vette cl tőlem. Azért, ha elmerengek s lelki szemeimmel abba a végtelen távlatba nézek, melynek neve másvilág, ez ismeretlen, homályos világban, tudatom ez alsó, mély mennyországában, ők az én, nem mondom csillagaim, de bizonyára fénylő, biztató gyertyalángjaim.S még egy más gondolat száll ja meg lelkemet a Halottak estéjén, azr hogv bízzam az életben, mert az legyőzi a halált. Csalódásnak látszik, sírok közt a halált legyőző életről merengeni; de mégis szószerínt igaz, hogy az elet legyőzi a halált, — hogy a halált is az élet hordozza s hogy a halál maga a több élet miatt van; vedlik a lélek s új alakot ölt a halálban az élet. Ez a halált legyőző erő lakik bennem, bennem s minden emberben. Mily csodálatos lény is az ember, ő az egyedül az Isten nagy világában, aki a halál tudatával jár s elbírja azt, bizonyára azért, mert erősebb nála. Egy állat sem ismeri a halált, csak az ember. Mindenütt az enyészet árnyát látja; ha énekel, úgy énekel, mint aki tudja, hogy csend nyeli el utolsó akkordját; a madár ezt nem tudja, azért nem is lehet any- nyi érzés az énekében; ha szépségét kibontja az ifjú arca, a gyermek szeme, e szépségen is átverődik a halál árnyéka: a virág, az állat szépségén ez nincs kipontozva, de azért r.incs is annvi lélek abban a szépségben. De hát minek tudja s minek látja az ember az enyészetet s a halált mindenben? Tán, hogy megkeserítse örömét s tompítsa jókedvét? Nem, hanem azért, hogy az az egyetlen, hozzá méltó fűszere legyen mindem örömének s minden élvezetének, az az érzés, hogy életének a halál sem árthat s hogy ez az élet, mely itt lendül, szőkéi és énekel, ha eltűnik is. ha elnémul is, akkor is tovább folyik, van s kivirágzik ismét. — A gvőzelmes élet tudatával térdelek halottjaim sírja mellett. Nem félek haláltól, sem temetőtől. Hisz a temetőt is a lélek csinálja; az festi, az alakítja, az telíti hangulattal és . . .  élettel! Hisz temető sir.es, ahol lélek ••uncs. Nem a holtak, nem a sírok, hanem a holtak közt járó élők adják a temetőt. Temető nem a sír, hanem az élő ember lelkén tükröző sír s halottja csak annak van, aki él; a halottnak pedig — annak ott a sírban — semmije smes, halottja sincs. Azért a Halottak estéje is voltakép az élők estéje, kiknek halottjuk van, mert szerelő s emlé- kező lelkűk van s hozzáteszem a Halottak estéjét csak azok ülik meg igazán, kiknek oly halottjuk van, aki lelkűkben, hitükben most is él s a hit lámpásával kezében mulat utat a világ botorkáló vándorainak.Kövessük hát a holtak nyomait az élet öntudatával, hittel s reménnyel; az élet nyomai azok! S ha igazán a temető is a lélektől van s ha a sírkereszt tőle lesz beszédes s a haraszt zizegése tőle lesz zenévé: akkor ne törjön össze sírnál, koporsónál senki, hanem ébredjen a végtelen c et Istenének s halált legyőző erejének öntudatára. Vi- gyen elket, tehát hitet s reményi a temetőbe s szeresse a holtakat, az igaz élőket s imában közlekedjék velük. Szélessé síi jaikat is; nézze azokat lélekkel s ültesse be virággal. S ha néha fölsír lelkében a keserű fájdalom dísz- hármon,a,a, nézzen olyankor a síron lobogó gyertyalángra s a síron nyíló virágra s imádkozzék örök életért, örök világosságért s örömért; és meglátja, hogy leikébe is megnyugvás és béke tér s kifeslik a hit gyökeréből a sír sötét- sej,el, az elet kegyetlenségét, a fájdalom keservét harmonizáló erős érzés, a remény.é  j1’tnek gyertyavilágától s a reménynek síron nyíló virágától lesz ünnep a Halottak estéje.
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Báró Perényi Zsigmond beszéde a M. N. Sz. országos nagygyűlésén
Az aradi vértanúk ünnepen, a Kolozsvár

ról elüldözött Kirchknopf Gusztáv mélyhatású
beszédében elmondotta, Hogy a legnagyobb baj 
nem az, hogy az országot földrajzilag elveszí
tettük, hanem a legnagyobb baj az, hogy elve
szítettük a magyar becsület és a tiszta erkölcsű 
lelkeknek integritását.

Elfogulatlanul akarom vizsgálni nem túl
zás-e az elkeseredett, otthonából száműzött ha
zafinak ez a feljajdulása. Vájjon csakugyan
olyan nagy a mi erkölcsi összeomlásunk, mint 
milyennek ő látja? Az újságokban minden nap 
olvasok szenzációs bűnügyekről, parlamenti bot
rányokról, olvasom a királyi ügyész nyilatkoza
tát, aki Magyarországot a rágalmak Eldorádó- 
jának mondja, léhaságot, gyűlölködést, az ú. n. 
modern kultúra fortéiméit, látom a rettenetes 
harcot a kenyérért, az ijesztően terjedő köz
életi korrupciót, látom a bűnök lavináját, mely 
bemocskolja az egyén, a család és a közélet 
tisztaságát és valóban magával sodorja a ma
gyar becsület és lélek integritását.

Az erkölcsi sülyedésnek, a bűnök elszapo
rodásának fő okát én a csonkaságunk folytán 
előállott nyomorúságos gazdasági helyzetben 
látom, amikor olyan nagy a munkanélküliek 
tömege, mikor olyan súlyos szociális bajok őröl
nek, mikor nyomorog a munkás és még inkább 
a rosszul fizetett állami és magán-alkalmazot
tak, nyugdíjasok serege és összeroppant az 
egész középosztály, mely valamikor a nemzet 
gerincét képezte és ma tehetetlenül vergődik 
és nem képes beledobni egész súlyát az ese
mények mérlegébe. Dehát hol vannak a gazda
gok, a régi és új gazdagok, akiket nem emészt 
a mindennapi gond, a kenyérért való futko- 
sás, vájjon teljesílik-e ők fokozottan a haza 
iránti kötelességeket?

Széchenyi Istvánnak nincsenek követői, 
alig látok olyan férfit, aki nagy célra, nagy ál
dozatot tudna hozni. Pedig Istenem, sohasem 
volt a magyar tudománynak és kultúrának em
berbaráti és nagy nemzeti céloknak nagyobb 
szüksége segítségre! Jótékonyságot igaz, sokan 
gyakorolnak, de csak úgy, hogy sokfelé oszto
gatnak alamizsnát és borravalót; legtöbben bi
zony azt a fáradságot sem veszik maguknak, 
hogy megvizsgálják, vájjon az egyén, az egye
sület, vagy intézmény, mely segítséget kér meg- 
érdemli-e, hanem odalöknek valamely kis ala
mizsnát, hiszen mindenesetre ez sokkal kényel
mesebb és talán azzal nyugtatják meg lelkiis
meretűket, hogy mai valutában a kisáldozat is 
nagy számot jelent. De nemcsak a jótékonyság 
és anyagi áldozatkészség terén kötelességük a 
gazdagoknak és előkelőknek előljárni, nekik jó 
példát kell mutatni minden téren, így erkölcsi 
téren is. Nem elég az, hogy mi magyarok élni 
akarunk, de tudni is kell élni jó és rossz sors
ban egyaránt. Arra kell ma megtanítani a ma
gyarságot, hogy miképen kell és illik élni nem
zeti pusztulásunk idején. Ez a feladat a gazda

gok és előkelők osztályára hárul. Nekik kell 
elsősorban kijózanodni az erkölcsi forradalom
ból és visszatérni a régi erkölcsök tisztes tradí
cióihoz Nekik kell átérezni azt, hogy a mi ré
gen jó sorsban hiba volt: a tékozlás, a nagy- 
zolás, a léhaság és közöny, a tivornyák, a mai 
nyomorúságos helyzetünkben bűn számba megy.

Ha én most ezeket a komoly és szomorú 
igazságokat odaállítom Önök elé, erre engem 
nemcsak az aradi vértanuk ünnepén elhangzot
tak indítottak, hanem még inkább az a beszéd, 
melyet nemrég gróf Bethlen István kormányel
nökünktől hallottam egy párt-vacsorán, amikor 
reámutatott a mi gazdasági és kultúrális éle
tünk súlyos bajaira és problémáira, különösen 
a középosztály összeomlására s megjelölte azt 
az útat, mely meggyőződése szerint a jobb ma
gyar jövő felé vezet. Nem pártpolitika ez és 
ebben a törekvésben támogatnia kell öt az egész 
magyar társadalomnak, különösen nekünk kell 
visszhangot adnunk felhívására, nekünk a Ma
gyar Nemzeti Szövetségnek, melynek ideálja és 
programmja az erős, a boldog a régi Magyar- 
ország, a régi és új Magyarország hibái és bű
nei nélkül, A kormány a közállapotok és a

Halottak napján
Este, hogyha hallom, 

Hogy áhítatra kondit a harang, 
Elálmodozom a búgó harangon.

S hogy szól puhán a halkult, tompa hang, 
Hervadt ruhában ébred a gyerekkor,
Mely a szívemben porladoz, alant-

Imádkoztam mint kis fiúcska, ekkor 
Vékony kezem megfogta jó anyám.

■ Szemembe nézett mélyen s átölelt jól.

5 Féltem. Fakó volt arcom s halavány.
!  A lámpatenger kék, beteg derűjét,
■ Az őszi fényt tükrözte vissza tán.

■ Künn szürke, rémes volt az ónszínű ég,
5 A lelkem ott járt a sírok között
J  S a víziók egymást riogva űzték.

2 Fénylő ébenfa-zongoránk fölött
■ Két gyertyatartó szomorúan ezüstlött,
2 Tágas szobánk homályba öltözött.

■ Künn álmosan borzongott már a hűs köd. 
2 S én megbotoltam réveteg imámban.
■ Anyámat néztem, mint egy csendes üdvöt.

2 Fáradt imám hozzá szállt s őt imádtam.
:

Í Kosztolányi Dezső.

■
í

közszcllem gyógyítására irányuló munkásságá
nál nem nélkülözheti a társadalom segítségét. 
Mert valamint pusztító testi ragályok idején 
nem elég a törvény, a rendelet, a hatósági in
tézkedés, hanem szükség van a társadalom és 
az egyén belátására és támogatására, úgy a lelki 
kórokat, melyeknek bacillusai talán még gyor
sabban és veszedelmesebben terjednek, csak 
akkor küzdhetjük le sikeresen, ha minél többen 
nemcsak szavakkal és fogadkozásokkal, hanem 
példaadással és tettekkel támogatjuk a kor
mánynak erre irányuló tevékenységét.

A kormánytól nem várhatunk mindent, de 
ne ámítsuk magunkat és ne bizakodjunk a kül
földről jövő segítségekben sem, ne higyjük, hogy 
majd onnan fognak bennünket talpraállítani. A 
mi munkánkat mások nem végezhetik el, A mi 
szociális problémáinkat nem oldhatjuk meg ki
zárólag idegen kölcsönökkel, idegen támoga
tással, különösen nem játékbankok engedélye
zésével járó borravalókkal. Egyedül a becsü
letes munka biztosíthatja az ország jövőjét és 
azt a nemzetet, melyet a balsors sokféle csa
pása letiport, csakis erkölcsi erejének teljes
sége védheti meg.

Én hiszem azt, hogy a sűrű sötét köd, mely 
ellep bennünket, el fog tűnni és akkor jobban 
fogjuk egymást ismerni, megtaláljuk az eszmék 
önzetlen harcosait, a becsületes hazafiakat, 
akár kunyhóban, akár palotában laknak, mert 
azoknak kisebb vagy nagyobb számától és a 
vezetők energiájától és önzetlenségétől függ a 
siker. Tőlük függ az is, hogy a magyar erények 
végre győzedelmeskedjenek a magyar bűnök 
fölött.

Olaszország volt miniszterelnöke Nitti leg
újabb könyvének magyar kiadását a következő 
előszóval vezeti be:

,,Egy nép magára vállalhatja a nyomorú
ságot és beletörődhetik minden nélkülözésbe, 
de sohasem mondhat le méltóságáról és becsü
letéről, hacsak nem akar öngyilkos lenni. Minél 
erősebb lesz Magyarország, minél nagyobb lesz 
ellenálló képessége, annál inkább fognak neki 
igazságot szolgáltatni".

Kövessük Nitti szózatát önzetlen hazafiak 
és lelkes honleányok! és ti magyar ifjak nemze
tünk jövő reménysége, akiknek lelke még tisz
ta és fogékony nemzeti ideálok befogadására! 
Vezessük ki beteg közéletünket a bűnök fertő
jéből, az eltévelyedések homályából, a nemzeti 
és valódi keresztény erkölcsök tiszta útjára és 
akkor győzni fog a magyar igazság!



C SEJ TE VÁRAközöl, amelyeket 1611. január 2-án Bitsche városban vettek föl s amelyek szerint a tanuk egybehangzó vallomásából kiderül, hogy Báthory Erzsébet rettenetes lelkibetegségben szenvedett, a kínzásban gyönyörködött s nyilván idegbaja sodorta a szörnyű bűnbe. Még Nádasdy Ferenc éleiében Magyary István sárvári lutheránus pap a közönség előtt szemére lobbantotta, hogy két leány halt meg a kegyetlenkedései miatt. Hol titkon, hol éjiszaka, hol nyilvánosan temettek udvarában mindenütt, ahol lakott, fiatal leányt vagy menyecskét, kisebb nemesi házak gyermekeit. Nemcsak szobalányokat, mert a kisebb nemesi házak gyermekei azért szolgáltak nála, hogy a nagyúri háztartás dolgában tegyenek szert. Szülők, rokonok aztán hiába keresték Báthory Erzsébet udvarában a leányokat, menyecskéket.Fakáts Sándor Régi idők régi em berek  című könyvében Nádasdy Ferenc, a fekete bég ifjúságáról szólván, a X V I. század nevelési rendszeréről írja, hogy írott emlékeink szerint főurainknak udvara valóságos iskola volt, ahol egész sereg nemes ifjú és leány nevelkedett, de még maguk a főurak sem otthon neveltették fiaikat, hanem más udvarba küldték a 9— 10 éves gyermeket. Zrínyi Miklós lányai a Batthyányaknál nevelkedtek, fiai az Erdödieknél. Volt olyan íoúr, akinek az ilyen állandó udvarnépe

meghaladta az ezret is. Ifjak, lányok nem teljesítettek alacsony szolgálatokat az ilyen udvarban, volt szolgája, vagy szolgálóleánya mindegyiknek külön. A nemes ifjakat és lányokat nem kelleti alantas, cselédi munkákra fogni, az illetők önként mindig végeztek bizonyos szolgálatokat. Jákoffy Ferenc, Batthány Ádámnak ezeket irta Murányból 1635. január 16-án: ,.Szokás volt eleitől fogva ez mi szegény hazánkban, hogy a nemes vérből származott ifjúság míg ideje szenvedte, ha nem idegem; földön is, de a látásért, hallásért és onnét származó jó hírnek, névnek kereséséért böcsiiletir.ek növekedéséért maga hazájában, lévő nagyúri rendeknek udvarában nevekedett".Ez magyarázza meg, hogy Csejte várában is olyan nagy számmal akac.’ lak vállalkozó leányok abban a jó reménységben, hogy ott majd sok mindé szép és jó dolgot tanulnak.De hadd ragadjunk ki egypár valló mást teljes egészében a jegyzőkönv vekből.Ujváry János alias F iczkó , aki inasvolt Báthory Erzsébetnek, amint valló: la, 16 esztendeig lakott, ha tovább nem, Báthory Erzsébetnél. Azt állítják Ficz kóról, hogy ocsmány, púpos törpe vöt! ez azonban aligha volt ilyen, mert inkább az asszony szerelői közé tartozol’ (Folytatjuk.)

Csejte vára és mondájaKözli: Petri Mór.Van Garay Jánosnak, a Kont és Ob
sitos népszerű költőjének, egy balladája amelynek koncepciója, előadásmódja hevesebb, balladaibb, mint Garay legtöbb elbeszélő költeményének, amint Báthory  
Erzsébet című balladájáról Greguas Ágost és Beöthy Zsolt magyarázataiban olvassuk, a J e l e s  írók iskolai tárában. Már ez az ismert költemény, amely Báthory Erzsébet legfélelmesebb képei festi, megokolná teszi, hogy a kérdés történeti hátterét is minél jobban megvilágítsuk. Módunkban is áll ez ama per iratai alapján, amelyek az országos levéltárban megvannak.Előrebocsátom a vár történetét.Csejte várát Nyitrában a X III. században említik először.1465-ből van egy érdekes adat Magyar Balázsról és a Kosztolányból megszökött zsebrákokról. Magyar Balázs - királyi hadak vezére, a vár kapuja elolt akasztatta fel Svehlát és kétszázötven rabtársát.Az Országh grófi család kihaltával a királyi fiskusra száll.11. Miksa Kanizsai Orsolyának adja cserében egy másik várért, akinek fia Nádasdy Ferenc országbíró vette nőül Báthory Erzsébetet.Ennek a Ferencnek utóda szintén Ferenc, s országbiró, akit 1671-ben lefejeztek, amikor Csejte a királyi kincstárra szállt.Lipót király a várat s az uradalmat felerészben a Hornomnál Drughetteknek, felerészben pedig az Erdődieknek adta.1707-ben a kurucoktól gróf Starhem- berg Guidó császári tábornok foglal- ja el.A  trencséni ütközettel Csejte is elveszett.Báthory Erzsébetről az a mendemonda él, hogy a vénülő hiú nő babonából ifjú leányok vérébe mosdik. A költemény ezt a mende-mondát veszi alapul. A  rémképek gyötrik a bűnös nőt, megjelennek előtte a legyilkolt leányok százai, átkozzák öt. A  költemény szerint saját leánya is áldozatul esett. Ez azonban nem történeti valóság, mint nem történeti valóság az sem, hogy szépségének megóvásáért fürdőit volna leányvérben.

Ecsedi Báthory Erzsébet erkölcsének  
bővebb m egism ertetése  címen a Tudo
mányos G yűjtem ény  1839, évfolyam érdekes tanuvallatási jegyzőkönyveket
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A NEMZET grafológia rovatát új grafológus 
vette át: egy kiváló és híres hindu, bengáliai 
tudós, kinek nevét még kedves olvasóinknak 
sem árulhatjuk el, bár ö maga le irta a rovat 
cím alá, — aki akarja elolvashatja hindu betű
ből álló aláírását.

Örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket 
az a tudat, hogy ezt a kiváló, zseniális emberi 
megnyerhettük magunknak, illetve a magyar 
közönségnek. A híres tudós egyedül a NEMZE1 
hasábjain keresztül hajlandó a magyar, turáni
rokon testvérekhez szólni és amennyire adott 
képességei megengedik: a magyar lelkeket a 
vigasztalás és útmutatás balzsamos gyógysze
rével fogja ellátni. Ezzel szemben egyedüli kí
vánsága az, hogy neve ismeretlen maradjon.

A Nagy Jó tev ő  gyermekkora óta foglalkozik 
lélektani tudományokkal, egyetemi végzettségé
vel orvosi diplomát szerzett a kalkuttai egye
temen, bejárta az egész világot, de hazáján kí
vül sehol sem érezte oly jói magát, mint az 
olyannyira lelki vigasztalásra szoruló Csonka- 
magyarország magyar népe között. Törve be
széli a magyar nyelvel, leveleit a NEMZET 
egyik illusztris munkatársának, egyúttal lelki 
jóbarátjának és titkárjának, egy magyar írónak 
diktálja, kinek lángtüzes tollán keresztül a szí. 
vekbe égelödnek az álmot és jövendőt látó ke
leti bölcs szavai.

Grafológus munkatársunk kéri olvasóinkat, 
hogy az előbbi számokban közölt feltételeket 
tartsák be. Tintával, vonalozailan papirosra ír
janak, korukat, nevüket és foglalkozásukat
őszintén közöljék , mert így állapíthatja csak 
meg, hogy az írás megfelel-e az illető korának, 
nemének és készültségének. Fontos tényezőle 
ezek a jellem kialakulására s a grafológusnak 
nem ezeket kell „eltalálni", hanem ezen adatok  
és az irás alapján  jellem rajzot adni.

Az orvos sem találja ki a beteg panaszát, 
hanem elmondjuk neki, hogy hol fáj, mi fáj 
s ő csak ezen felvilágosítások után vizsgál, 
mond diagnózist s rendel therapiáh

Ha olvasóink kívánják, a k kor  a  választ levél
ben is megadhatjuk. Ez esetben a  25 ezer ko 
ronás bélyeg és ezcnkiviil a levél portója : vi
d ékre  2 ezer koronás bélyeg, Budapestre 1 ezer 
koronás bélyeg m elléklendő. A 25 ezer koroná
val, ezenmód ellátott leveleknek az az előnyük, 
hogy a NEMZET olvasóközönségének nem kell 
esetleg várni a válaszra, mert azt postán azon
nal küldjük.

*
Minden levelet, mely a szerkesztőségünkön 

keresztül a Grafológusnak szól, kérjük olva-
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sóinkat a borítékon felül ,,Graíológia“ szóval
jelöljék.

Melyiket szeressem. Asszonyom, azt írja, 
hogy nem tud választani kél ember között: az 
egvik a vőlegénye és feleségül kéri Önt, tehát 
az egész életét, a lelkiismeretét teszi, vagy 
akarja tenni arra kártyára, amit házasságnak 
nevezünk, a másik csak udvarol Önnek, de ezt 
mintha vérének gyönyört ringató lüktetésével, 
piroslóbb, fellobbapióbb, gyöngyözöbb érzéki
séggel; szerelemmel szeretné. A nő lénye rej
tély a kézvonásából mégis sokat olvashatok, 
bár változó a női szeszély, ezzel változik a női 
irás. Az irása azt vallja, hogy nem eléggé meg
gondolt: egy flörtért, pillanatnyi szeszélyért 
kozk áztat ja biztos jövőjét, elhamarkodott és 
szókimondó, határozott, ha a szeszély ajkára 
adja a hangot, mozdulataira a tettet. Legyen 
szókimondó akkor is, amikor ajtót mutat egy 
illanó perc élvezetére élvsóvár, komolytalan 
férfinek. De viszont csak akkor legyen azé a 
másiké, ha nem érdekből megy hozzá és ma
gában látja a jövőt, a derűs otthont és az időt, 
mely majdan az ura mellett megtanítja az igazi, 
mély, hosszantartó szerelemre.

Gyorssegély. Többet ad a látszatra, mint a 
lényegre, túlságosan hiú és rendkívül ingerlé
keny, szeszélyes. Fantáziája szirtesen csapongó, 
látásai reálisak s a nvaguk realitásában is szé
pek és jóval az átlagon felül emelkedők. In
telligens, szellemes, nagyon jó társalgó, nagyon 
sokhoz hozzá tud szólni, bár néha minden 
alaposabb tudás nélkül. Erősen érzéki és ér
zékiségén keresztül erősen befolyásolható. T é
továzó és ingadozó és ez majdnem végzetes 
helyzetekbe sodorja- Bár ura önmagának, hogy 
céljait elérje minden akadályt elhárít, hogy 
anyagi javakhoz jusson.

Kacagj Bajazzó. Rendszerető, pedáns ember, 
erősen érződik írásán a hivatalnok embei
béklyókba fegyelmezett akarata. Alkalmazko
dó, praktikus ember, az életet úgy veszi, ahogy 
az adódik. Akaratos ember, kár, hogy nem 
eléggé képezi magát a művészetekben. Ez az 
egyetlen, mely megmenti önt a nyárspolgár 
jellegtől. Aztán nem muszáj éppen olyan nagyon 
szeretni a csöndes kvaterkázgatást és a csél- 
csap, mulatós kompániát.

Baby. Kis képzettségű, de tiszta és derűs 
lélek, fiatalságának legszebb irányzásában. 
Gondolatai nem szárnyalnak magasan, de nap
sugarasak. Jó  gazdasszony, jó háziasszony és 
még jobb és kedvesebb tűzrőlpattanlabb me
nyecske lesz belőle. Könnyen hajlítható és ne
velhető az a dacos, kócos kis buksi. Ugye 
igen?

Iiaureka! Nagyon érdekes, nagyon eleven, 
friss lélek, széles látókörű, önönbelscjéböl sok 
lelki szépségétől fénylő asszony. Minden erős 
karakterisztikumia és akaratossága mellett asz- 
szonyosan, elomlóan, rabszolgaian alázatos az
zal szemben, akit szeret- Nagyon temperamen
tumos és nagyon szerelmes. A fény mellett az 
árnyék: néha nagyon boldogtalan. A sírásba 
fúló szomorúságából kedvesen alkalmazkodó 
képessége az a szivárványaid, mely újra az 
örömbe vezeti-

Merhabaí. Messze Ázsiában él egy derék 
magyar ember- Elhamarkodott, hamar tettre 
kész, de hamar elfásúló, hamar önönmagába 
hulló lélek. Fantáziája délibábos álmot sugároz 
előtte, ö vakon rohan a hiú délibáb után. Nem 
eléggé szorgalmas, nem eléggé kitartó, inkább 
elszánt, vakmerő. Ez a felületesség az, amelyet 
vas önfegyelemmel le kell győzni, különben el
veszik. Energiáit ne pazarolja szerte hanem 
gyűjtse egy gyújtópontba össze egy célra és 
lépésről-lépésrc sikerülni fog előre mennie-

Sándor. Kissé felületes, sőt léha, bohémcsen 
jókedvű sportember. Anyagias és takarékos, a 
hétköznapi életből azonban sokszor felrázzák 
erősen érezhető, nagy belső tépelődései. Ez az 
idegekre kiható lélckhullámzás egyúttal a lélek 
magasratörő, másnál különbnek látszani akarö 
szárnyalása, mely színpompás álomvilágokba 
vezet. Teremtő művész is lehetett volna belőle.

Kicsi fiam. Áldott, meleglelkü, boldogságos 
asszony, telve rajongással, telvlc szertelen, 
bohó, csapongó életkedvvel, lelke mégis szelíd' 
átlátszóan tiszta, mint a melegvizü forrás Örö
me a takaros, rendes otthon, a legdrágább, 
mely az életet jelenti a gyermek, a rend, a 
tisztaság és a jólét. Mindenkivel jót akar tenni, 
sok a hálátlan és irigy ellensége. Ne engedjen 
mindenkit közel magához-

Feltámadunk. Ilyen emberre lenne szükség 
vagy még néhány millióra s a talmi trianoni ha
tárok remegve dőlnének össze. Képezze magát, 
olvasson sokat és előre fog menni. Legyen to
vábbra is szerény, fegyelmezett és céltudatos.

A többi levélre a következő számban vá
laszolunk.

oooooooo<x>oooooooc>oov>ooooooo<cx

Sze lv é n y
„A Nemzet" olvasója számára, ki a beküldőt^ 
írásról jelige alatt
analyzist kér.
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A Magyar kereskedelem lehetőségei a Keleten
• Irta: Kuncze Jenő.

i

•I
A trianoni békeszerződés aláírá

sa óta néhány hét híján már öt év 
múlt el. ö t év nem nagy idő egy 
nemzet történelmében, mégis elég
gé nagy ahhoz, hogy mindenki 
előtt tisztán álljon halálraítéltsc- 
günk. Ha nem tudjuk magunkat az 
adott helyzetbe beleélni és nem 
tudjuk közgazdasági életünket an
nak megfelelően átépíteni, akkor 
el vágunk veszve, vagy legalább is 
koldusszegénységre vagyunk kár
hoztatva-

A világháború előtt meglehetősen 
jó kereskedelmi kapcsolataink vol
tak Bulgáriával. A háború után va
lahogy elhanyagolódott ez a kap
csolat és évek múltán ma az a 
helyzet, hogy mostmár nem is te
kintheti a Magyar kereskedelem 
Bulgáriát annak a biztos bázisnak, 
melyre könnyen építhet. Könnyebb 
újat teremteni, mint elrontottat 
jóvá csinálni.

Jó  ismerője vagyok a Balkán
nak, ismerem Bulgáriának nemcsak 
azon eseményeit, melyek a nyugat
európai lapokban szoktak nem 
egyszer nagy szenzációt okozni, 
hanem ismerem azokat az esemé
nyeket is, melyek sokszor annyira 
hajmeresztőéit, és szinte fantaszti
kusan kegyetlenek, hogy bele sem 
kerülnek a lapokba, mert úgy sem 
hinné el senki sem, hogy ezek meg
történhettek-

Bulgária nagyon szerencsétlen 
ország, sorsa sok tekintetben ha
sonlít a miénkhez. Többszáz éves 
török uralom után, még félszázada 
sincs, hogy orosz segítséggel önál
ló, független fejedelemség, majd 
királyság lett. Egy idegen uralom 
alól felszabadult országnál termé
szetes lenne a hatalmas gazdasági 
fellendülés és a legmesszebbmenő 
egyéni és politikai szabadság. Bul
gária ez alól a szabály alól kivé
telt képez- Igaz, hogy Bulgária is 
belesodródott a világháborúba, 
azonban a mai állapotok mégsem 
a világháború következményei, en
nek okai máshol gyökereznek.

Meg kell állapítani elsősorban, 
mielőtt tovább mennénk, hogy a 
török uralom sokkal türelmesebb, 
sokkal megértőbb és sokkal több 
szabadságot engedő volt, mint a 
felszabadult Bulgária bármely ré
giméje. A török kormányzat, ha az 
adókat megfizették és ha az állam
hatalom ellen nem konspiráltak, 
nem nyomta súlyával a népet, is
koláikat, templomaikat szabadon 
engedte fejlődni, vallási dolgaikba 
nemigen szólt bele.

Mit látunk a mai Bulgáriában? 
A világháború végen Bulgária fel
adta a szalonikioi frontot és igye
kezett fedezni magát- Sztambulijsz- 
kij zseni volt és volt benne vasaka
rat, hogy egy balkáni népet féken 
tartson. Nem is lelt volna semmi 
baj, Szlambulijszkijnak sem kel
lett volna elpusztulni, ha két sú
lyos taktikai hibát el nem követ. 
Az egyik hiba volt, hogy radikaliz
musában a Bulgár inteligenciát is 
üldözni kezdte. Szlambuli jszkijnak 
a Bulgár inteligenciával szemben

vallott nézete ebben az egyik be
szédéből kiragadott idézetben nyil
vánul meg: ,,Bulgáriában nincs 
ur, nincs nemesség és nincsenek ki
váltságos osztályok csak egy van: 
paraszt! Mindannyian parasztok 
vagyunk és hiába feszül valakin 
frakk, hiába hivalkodik a fején a 
cilinder, az apjának, vagy nagyap
jának a bocskora most is a padlá
son szárad Ne felejtse cl egy bul
gár sem ezt, művelődjön, tanuljon, 
de ne tagadja meg az apja, nagy
apja szellemét."

A bolgár inteligencia, mely ma
gát középosztálynak tekinti: jólle
het ilyen Bulgáriában nincs és 
még sokáig nem is lehet; hallatlan 
sértésnek vette Szlambuli jszkij 
megálapítását és — sürgősen eh 
pártolt tőle, megkezdődött a kons
piráció.

A másik súlyos taktikai hiba az 
volt, hogy Sztambulijszkij hozzá
nyúlt a makedónokhoz, a minden
kori bulgár kormányzatok elké
nyeztetett kedvenceihez.

Hogy a makedónoknak milyen 
fontos szerepe van Bulgária köz
életében, annak megértéséhez tud
ni kell a következőket:

Makedónia tulajdonképpen mint 
összefüggő egész nem létezik. Az 
a Makedónia, melyet megvalósíta
ni akarnak, három ország között 
elosztva terül el. Egy-egy rész Ó- 
szerbiában, illetve Görögországban, 
a legkisebb rész pedig B u lgáriá
ban. Népesség tekintetében tulnyo- 
nirészt bulgár anyanyelvűek, azon
kívül törökök, albánok, cigányok, 
örmények stb. Rendkívüli szívós
sággal küzdenek Makedónia füg
getlenségéért és a szerb és görög 
hátsággal állandó harcban állanak. 
A leghajmeresztőbb kegyetlenség
gel pussztítják egymást, ott ahol 
érik, úgy, hogy Szerbia és Görög
ország makedón területein állandó 
hadiállapot van. A makedónok tit
kos szervezetei, a komiték bámula
tos tökéletességgel vannak megal
kotva és ezeknek a harcos része, 
az u. n. komitácsik (ez a szó nem 
szerb eredetű, hanem a komité szó 
törökös képzése: komitedzsi) ál
landóan állig fegyverezve lesik az. 
alkalmat, hogy rajta üssenek a ha
tóságon, vagy katonaságon s az 
utolsó emberig mindenkit lemészá
roljanak. Makedóniában még javá
ban virágzik a vérbosszú és mivel 
kegyetlenség tekintetében a szerb 
és görög hátságok sem maradnak 
adósak a makedón komitácsiknak, 
elképzelhető, hogy a vérbosszú 
mindig nagyobb körre tágul. Hogy 
ennek mi lesz a vége, azt mint 
minden balkáni dolgot, nehéz meg
jósolni, de az bizonyos, hogy nem 
jó szerbnek, vagy görögnek lenni 
Makedoniában . . .

Ha egy komitácsi bandát a szerb, 
vagy görög katonaság már nagyon 
szorongat, akkor a banda egész 
egyszerűen átvonul bulgár terület
re, hol biztonságban van. Mint fen
tebb említettem, Bulgáriában a ma
kedónok egészen kiváltságos hely
zetben vannak. Egész Bulgária úgy 
át van szaturálva makedónokkal,

annyira vezető szerepet játszanak 
minden téren, hogy ez nem is lehet 
másképp mondhatni, a legfonto
sabb állások és pedig úgy a polgá
ri, mint katonai pozíciók make
dón, vagy legalább is makedón 
származású emberekkel vanak be
töltve, kik mind fanatikus hívei 
Makedónia szabadságának- Meg 
kell adni, hogy a makedónok rend
kívül élcseszű, tanulékony és al
kalmazkodni tudó emberek: olyan 
erények, melyek a bulgárokban 
nincsenek annyira kifejlődve: így 
idők folyamán határozottan szelle
mi fölénybe kerültek.

A titkos makedón komilének 
székhelye is Bulgáriában van, in
nen indul ki minden szál, innen 
merítenek erőt a további küzde
lemhez. Bármennyire hihetetlenül 
hangzik is, a makedón szervezetek 
külön adót szednek, mely ellen 
nincsen apelláta- Ha egy gazdag 
ember felszólítást kap, hogy a 
komité céljaira egy bizonyos ösz- 
szeget fizessen, ennek eleget is 
tesz, mert különben magára hara
gíthatja a komitét és az könnyen 
az életébe kerülhet, mint ez nem 
egyszer mégis történt.

Elképzelhető, hogy a makedón 
szervezetektől átszőtt Bulgáriában 
milyen taktikai hiba, ha egy mi
niszterelnök belenyúl ebbe a da
rázsfészekbe és meg akarja sem
misíteni az évtizedeken át meg-

Albánia■ Ez a kis balkáni állam 
nem mulaszt el egy alkalmat sem, 
hogy új bélyeget kiadjon. így leg
utóbb annak megíinnepelésére, 
hogy az uj kormány néhány hónap 
előtt kikiáltotta a köztársaságot^ a 
forgalomba levő bélyegeket kétso
ros fekeleszínü „Republica Shcipe- 
lare“ felülnyomással látták el. E 
sorozat értékei a következők: I 
quindarka (a 2 quindarkán) na
rancssárga, 2 quindarka narancs- 
sárga, 5 quindarka zöld, 10 quin
darka piros, 25 quindarka kék, 50 
quindarka kékeszöld, 1 frank lila, 
2 frank olivzöld. Hogy az albániai 
repölőpostai szervezet milyen fej
lettségi fokon áll, azt nem tudjuk, 
de azért az albán posta nem taka
rékoskodott a repiilöbélyegsor k ia 
dásával. A bélyegeken, amelyek 
aranyfrank valutára szólnak, egy 
repülőgép látható, amint az albán 
hegyek fölött repül. Ez a sor a kö
vetkező értékekre oszlik: 5 cent 
sárgászöld, 10 cent piros, 25 cent 
kék, 50 cent sötétzöld, 1 frank lila 
és fekete, 2 frank olivzöld és lila. 
De ez még nem elég. A repülöbé- 
lyegekböl jótékonysági sort akar
nak csinálni olyképen, hogy vala
mennyi értéket vörös kerettel 
nyomnak fölül. E béyegekböl 250 
sorozat van tervbevéve, mert azt 
remélik, hogy így jó üzletet fognak 
velük csinálni, persze a gyűjtők 
rovására-

szerzett nagy befolyás hatalmát. 
Ennek a próbálkozásnak következ
ményeképp Sztambuliszkij pár hét 
alatt elvesztette legerősebb táma
szát és sem hatalmát, sem életét 
meg nem menthette semmiféle föl. 
di hatalom!

A Sztambulijszkit megbuklaio 
katonai puccs ültette Cankow-ol 
és kabinetjét a hatalom székébe. 
Ez a kormáyzat tulajdonképp csak 
végrehajtó szerve az „Oíicerszki 
Liga" a tiszti ligának. Ez a sok
szorosan letagadott liga valóban 
létezik és állam az államban. Ez 
parancsol és a kormány engedel
meskedik és ezt gondolkodás nél
kül teszi, mert tudja, hogy hatal
ma minden külső beavatkozás, 
minden foradalom nélkül abban a 
pillanatban véget ér, amint azt a 
liga hatalmi szava kívánja. Ez a 
valóság és ez mindent megmagya
ráz, mely eddig a helyzet nemis- 
merőjének érthetetlen volt- Hoz
závéve a balkáni népek mentalitá
sát, mely az évszázados idegen 
uralom alatt hozzászokott a kons
pirációkhoz, kijön az eredmény, 
mely létrehozza a lapangó gyűlö
let, éles elleniét és üldözöttség ér
zésnek kirobbanását, mely valóban 
rohanással kezdődik és vaiame- 
lyik fél részére szószerint vérbe- 
íullással végződik, hogy a vesztes 
kadaverén a gyűlölet és bosszú 
máris uj csirát fogamzzon!

Belgium. Az elmúlt 1924. eszten
dőben volt hetvenöt éve, hogy Bel
giumban az első postabélyeg meg
jelent. Ezt a jubileumot természe
tesen meg kellett ünnepelni és a 
belga posta el is határozta az em- 
lékbélyegsor kiadását, de az csak 
elkésve, ebben az évben készült el 
és jelent meg. A sorozat, amelyen 
az akkori és mostani király: I. Li 
pót és I. Albert arcképe látható, 
igen finom és művészi kivitelű és 
z alábbi értékekből áll: 10 centimé:: 
zöld, 15 cent. lila, 20 cent. barna. 
25 cent- szürke, 30 cent, piros, Sí
cent. világoskék, 40 cent. olivbai 
na, 50 cent, világosbarna, 75 cent. 
kék, 1 frank lila, 2 frank világos 
kék, 5 frank fekete, 10 frank piros.

Dánia. Végre a dán posta h 
adott ki repülőbélyegeket, mégpo 
dig két értékből álló sort. A bélye- 
gek nagyalakúak és igenszép kiv: 
telítek. Rajtuk egy szántó földnn- 
vés látható, amint a fölötte elrepi- 
lő repülőgépet nézi- A két érték : 
következő: 10 őre sárgászöld, 2 
őre piros.

Ázsia,
Japán . A mikádó ezüst menyei' 

zője alkalmából a japáni post. 
négy értékből álló emléksort bo
csátott ki. A bélyegek szokás sze
rint igen csinos kivitelűek és rcs/. 
létezésük a következő: l'/j sen lii 
3 sen barnássárga, 8 sen piros, 
sen zöld.

Bélyeghirek
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Ki volt Dinom-Dánom ?— Rege a Hunyadiak korából. — Irta: Péterfy Tamás.Régen, nagyon régen, ezelőtt majdnem ötszázesztendövel, amikor a hős H u
nyadi János azt a fényesi győzelmet vette a törökökön Szentimrénél, — akkcrról szól ez a rege és aki figyelemmel végig hallgatja, megtudja belőle, hogy ki volt Dir.icm-Dánom?!

K em ény  Simon, az önfeláldozó nagy magyar vitéz ismerte, megtudta a törökök szándékát, akik egyenesen Hunyadi János életére törtek. A szentimrei csata hevében, ott a csatatéren ruhát cserélt H unyadival s így a törökök mind rárohantak. Hősies védekezés és véres tusa után végre elesett Kemény Simon a Hunyadi ruhájában. Fejét kópjára felszúrva diadalmasan körültáncolták és elkábultak, mámorba úsztak a győzelem felett a pogányek. Igen, de az igazi Hunyadi János élt. A  hegyek közül hirtelen rájok rontott a Szentimrénél győzelmi tort ülő törökökre s mondhatom, hogy pogányul elbánt velük.A  szentimrei magyar győzelem emlékére egy kis kápolnát építetett, ott, a csatatéréin H unyadi János és egy nagyobbat pedig Tövisen, a közeli helységben. A  tövisi kápolnához egy ősz barátot rendelt ki őrizőnek és fentartó- nak. A  szentimrei emléket pedig Din
dánnak, egv kiérdeniült öreg vitézinek fiaira bízta, hosszas kérés és könyörgés után.A  tövisi kápolna még ez mai napig is mint római katholikus templom áll a helyén a gondos, ősz barát végrendelkezése folytán. De hogy mi lett a másikkal? azt csak azután regélhetem el, ha elmondottam a két fivér életét.

Dindán, bár öreg vitéz volt, azért a csatákból el nem maradott. Ott kivánt harcolni a vezér mellett, ahol legsűrűbb a pogány.Fiai ezt a harcias vágyat nem örökölték Dindántól. Inkább szerették a csendes, elvonult életet, jó ételeket, s tiszta erős borokat.Ezeket a vágyakat korán felismerte 
Dindán, az öreg harcfi. Mégis kérte vezérét, hogy fiait bízná meg a szentimrei em’ckkápolna őrizésével. Azok majd

vigyáznak rá. Azt persze nem mondotta 
meg a gondos, édes apa, hogy fiai any- 
nyira félnek a fegyvertől, hogy még csak 
önvédelemből sem fogják a kezükben, 
mert rettegnek tőle.

Hunyadi beleegyezett. A két Dindán- 
tiú elfoglalta a nyugodalmas állást, a 
szentimrei kápolna őrizését. Mikor pe
dig az öreg Dindán  magukra hagyta, az 
immár harminc év körüli két fiát, ott 
ültek hallgatagon jó ideig. Nagysokára 
mégis megszólalt a nagyobb:

— Mit eszünk Dánom  öcsém?
— Az még van. De mit iszunk Dinom 

bátyám?
— Egyet mondok, kettő lesz belőle 

Dánom  öcsém!
- -  Hallom, hallom Dinom  bátyám!
— Az atyusnak sok jó bora van ott

hon a pincéjében Dánom  öcsém!
— Bajos abból kaparintani Dinom 

bátyám!
Erre mind a kettő igazat adott egy

másnak és elhallgattak. Cselekvésre 
még sohasem vetemedtek. Most is nagy
sokára a vén főzőné zavarta meg a hall
gatást, aki megrakodva minden jókkal, 
párolgó, illatos levesfélékkel, szagos, 
majoránás pecsenyékkel, megérkezett 
a tűzhelytől a szerető, édes, jó anyjuk
tól küldött minden jókkal.

Azt is megparancsolta az édes, jó 
anya az öreg főzőnének, hogy egyszerre 
mindent rakjon föl az asztalra az ő drá" 
ga magzatjainak, úgymint Dinom  és Dá
nomnak, nehogy utoljára hagyja az éte
lek javát, amikor már jóllaktak az ő 
édes fia i. . .

Dinom  és Dánom  étvágy csillapításán 
ürüllek a tányérok, tálak és fazekak 
pompás ízű tartalmai. Ettek-ittak s ami
kor már belefáradtak a táplálkozásba, 
újra hallgatag gondolatokba merültek 
Dinom és  Dánom. (Mind a ketten a bor
ról gondolkoztak, de még nem kénysze- 
rítette szólásra őket a szomjúság.) Vég
re, nagykésőre megszólalt a nagyobb:

— Keserű élet ez Dánom  öcsém! Még 
a legyek is kikacagnak így minket!

— Még a jóravaló rablónak is sava
nyú lenne ez a lét Dinom  bátyám!

— Fundáljuník ki valamit sorsunk ja 
vítására Dánom  öcsém!

— Érettebb az eszed hozzá Dinom  
bátyám!

— Dejsze fiatalabb a tied Dánom  
öcsém! Könnyebben fordul a kereke.

— Hát akkor gondolkozzunk Dinom
És gondolkoztak . . .  Azaz, dehogy

bátyám!
gondolkoztak! Sokkal kényelmesebbek, 
lustábbak voltak annál, mintsem hogy 
gondolkozni ne resteltek volna! . . . 
Csak oda bámultak mind a ketten az 
asztalon heverő üres tálakra s addig

nézték bambán az edényeket, míg mind a keltő elaludott. ̂ így ment ez nap-nap után egy hétig. Csak amikor nyolcadik napon ismét eljött a staféta az édesanyjuktól s hozta felrakva az egy hétre való mindenjókat, hát a vén főzőné beteget jelenUtt.Ezen aztán elbámult Dinom  is, meg 
Dánom  is.A  vén főzőné belesugta a staféta fülébe a boldog üzenetet:- Mondd meg a jóságos nagyasszonynak, hogy nagyoini gyenge lettem. Ha nem küld egy kis hordó bort, hát itt hagyom a fiait! Nincs erőm.A  súgást Dinom  és D ánom  is jól hallották.Egymásra néztek. Egyet gondoltak. De olyan lusták voltak, hogy még csak szólam is resteltak . . .Hétfőn pompás, borosasztalt terített az ebédnél a vén főzőné. Nem szólt egy szót, se Dinom, se Dánom. Hanem annál nagyobb buzgalommal ettek és ittak . . .  A  ber feloldotta a nyelvüket.Egy hét alatt vége szakadott a kis hordó csapja csurgásának. S mire a staféta újra megjött, igen-igen szomorú arcokat csináltak Dinom  és Dánom . . .

Dánom, a kissebb előre lefeküdött és nyögött kegyetlenül. A  staféta becses egészsége iránt érdeklődött, amire só- hajtczásokkal vegyített panasz va.!a a felelet.- Mond meg a drága, édesanyámnak, hogy nagyon gyöngélkedem. Erőm helyrehozására küldjön egy nagyobbacska hordó bort, mert a kicsi hordóból elfogyott . . .Másnap délebédre ott vala a jókora hordóbor. És a beteg, meg a nem beteg ifjak inni kezdettek cly  teleszívó vágy- gyal, miként a nyári szélben kiszáradott homoktalaj a vizet, a csurgó esőt! . . .Leilták magukat az asztal alá. Csak ez volt kedvére D irom n ak  és Donomnak. Napokon át hevertek részegen a fekete föld sötét göröngyén és csaptak csuda jókedvükben olyan lármát, mint egy örömitas, mámoros, győzelmes hadsereg.Talán mondanom sem kell, hogy ebből a földi mindenjóból az öreg főzőnének is kijutott a része és használta is, mert egyhúron pendült véllek.Reggeltől estig, estétől reggelig tartott az ivás, a lárma. Csak úgy zúgott tőle a vidék. És a szerető, édes anya mindég gondoskodott a kiürült hordók pótlásáról, hogy a csapok csurgása meg re szűr jön, a csapok nedvesítése meg re álljon s ezáltal az állandó betegségből nagyob baj ne legyen. Csak erősödjenek drága magzatjai ott, ahol vannak, Fejérvártól távol, ahol nem hallhatja meg Hunyadi, a hős vezér, sem a vitézei. . .  Hiszen úgy szerette mind
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a két fiát, mind a két édes gyermekét, 
mint a lelkét. . .  S a nép, az istenadta 
nép, mely fáradtsággal, verejtékkel sze
rezte meg a mindennapi kenyerét, — 
ha arra járt, összecsoportosult és hall
gatta a mulatozók éktelen lármáját.

Kik vannak oda benn? — kérdezték.
— Dinom, Dánom, — felelték a nem

tudóknak.
A kurjomgatások, ordítozások néha 

csendesültek, aztán újra ki-kitörtek, — 
de szűnni nem akartak, se éjjel, se nap
pal.

Így tartott ez a szentimrei dicső csa
ta helyén, hosszú időkön át. Még a 
messzitávol lakó népek is eljártak oda 
csodálkozni, meghallgatni a mulatóst, a 
lármát, a dcrbézoló Dinom-Dánomot.

Az idő mindent megemésztő sülyesz- 
töje félezredév után csak a Szentimrei 
kápolnát hagyta ránk, düledező falai
val, fedélnélküJ, meg a Dinom-Dánom 
könnyelmű gondolkozását.

Azonban maradott egy szó, egy szálló 
ige a dicső nap emlékéről, mert ha a 
magyarok között bármerre lakoma van,

ahol sokat esznek, többet isznak, — nem 
nevezik azt korhelységnek, vagy egyél, 
nek, mert nem tudják és nem is lehet 
azt más szavakkal kifejezni, — mikor 
esznek többet a rendesnél, isznak töb
bet a kelletnél, lármáznak hét torok 
kai, nagyra nyitott szájjal, táncolnak 
düledező fővel, rcskadozásnak indult 
lábakkal, ölelkeznek bolondjában, csó- 
kolóznak kelletlenül, beszélgetnek izet 
lenül, ordítanak vadállat módjára és 
még sok-sok mindenféle rejlik abban a 
mondásban1, hogy: dinomdánom volt!

La Fontaine Meséiből
A  PATKÁNYOK ÉS MENYÉTEK HARCA-

A z  e g é s z  m e n y é t i  k a r  

é s  a  m a c s k a h a d  v e l ü k  

p a t k á n y n a k  j ó t  n e m  a k a r ;  

s  h a  n e m  v o l n a  l a k h e l y ü k  

b e j á r a t a  o l y a n  s z ű k :  

a z  a  h o s s z ú - h á t g e r i n c e s , 

ú g y  g o n d o l o m ,  t ö b b e t  i s  t e s z  

n é h a i v á  k ö z ü l ü k .

E g y  b i z o n y o s  e s z t e n d ő b e n  

l é v é n  p a t k á n y  v a j m i  b ő v e n ,  

a  k i r á l y u k :  L o p o r o s z  

s e r e g e t  g y ű j t ,  t o b o r o z .

M á s ik  r é s z e n  a  m e n y é t e k  

z á s z l ó t  b o n t a n i  m e r é s z e k .
H a  ig a z ,  h á t  s z ü n t e l e n  

h u l l á m z o t t  a  g y ő z e l e m :  

n e m  e g y  s í k n a k  a  t e r é r e  

h u l l o t t  n e m  e g y  h a d t e s t  v é r e .

D e  a  l e g n a g y o b b  v é s z  f o l y t o n  

z ú d ú l t  c s a k n e m  m in d e n  p o n t o n  

a z  e g é r s z i n  n é g r e :  i t t  

m á r  v é g r o m l á s  k ö z e l i t ,  

b á r m i t  p r ó b á l  P o t y o r a x ,

R a j t a r i p a x ,  C s a l i f a x ,  

a k i k  p o r l e p e t t e n  á l l j á k  

e  r e t t e n t ő  h a r c  d a g á l y á t .

Á m d e  h a r c u k  m i r e  j ó l  N i, 

s o r s  e l ő t t  m e g  k e l l  h a j o l n i ;  

h a d v e z é r  s  k ö z b a k a  fu t ,  

a m e r r e  s z a b a d  a z  ú t.

H e r c e g e i k  m in d  e l h u l l n a k .

A  k ö z r e n d ü e k  k ö z ü l  

s o k ,  a  k é s z e n  v á r ó  l y u k n a k  

r é v é n ,  k ö n n y e n  m e n e k ü l ;  

d e  a  f ő u r a k  f e j é n  

d í s z e s  b o k r é t a  l é v é n ,  

f o r g ó - ,  a v a g y  s z a r v a c s f o r m a  

v a g y  m é l t ó s á g u k  j e l é ü l , 

v a g y  h o g y  a t t ó l  h o l t r a  r é m ü l  

a  m e n y é t e k  s o k a d a l m a :  

e z  h o z o t t  v e s z é l y t  r e á j u k !

S e m m i  r e p e d é s ,  n y í l á s ,  l y u k  

n e m  v o l t  n é k i k  e l é g  t á g ;  

e l l e n b e n  a  s o k a s á g  

á t b ú j t  m in d e n  p i c i  r é s e n ,  

í g y  a  f ö - p a t k á n y v i l á g  

f ő h e l y e t  k a p  — a  v e r é s b e n .

A  f ö l c i f r á z o t t  f e j t e t ő d  

l e h e t  b ú b a  e j t e t ö d ;  

m e n t ü l  f é n y e s e b b  f o g a t o n  

h a j t a s z  v é g ig  n é p e s  u tó n ,  

v e s z t e s z  a n n á l  t ö b b  i d ő t ;  

k i s  e m b e r e k  b á r m i l y  ü g y b e n  

c l  t u d n a k  i n a l n i  k ö n n y e n :  

n e m  t e h e t i k  e z t  a  f ő k .

Fordította: Víkár Béla.

Szent Lázár szegénye
Nyiss ajtót gazda, ne félj riadva,
Nem a bomlott had kóbor rablója,
Bús, szegény ördög, magam ődöngök 
Augsburgi gyászunk gyászhír-hozója. 
Harc elvetéltje — arcomoin pecsétje — 
Irmagnak meghagyott harcos vagyok, 
Szent Lázár népe, rendbéli szegénye, 
Gyásztársaím: a gyászmagyarok.

Rossz hír vivőit, balság hívőit 
Ki szeretné meg, ki ne vetné meg?
S jaj ránlk van róva bús-vigadó szóba 
Az arcpirító, gyászhordó ének,
Uj, vert magyarról, álmatlan harcról 
Uj nótát fújni, fület telezúgni,
Uj, vert magyarnak, a fölzavartnak 
Borába hullni, vérébe túrni.

Idegen harc volt, áldatlan harc volt, 
Csúfúl hagytuk ott a háborút,
Tán az ijj elázott? a vezér hibázott? 
Csakhogy Nyugat átka ott ránkborúlí, 
Vakmerő fajnak, hajrás rohamnak 
Nincs foganatja már Nyugaton,
A hetyke bajnak, nagyszerű kalandnak 
Leáldozását sírva vigadom.

Mi sors vár majd ránk? Kifúlt a hajránk, 
At kell nyergeim s új útra menni,
Sem Augsburgot már, sem Bizáncot már 
Már csak a magunk fészkét keresni. . .  
Oh be gyalázat, fojtó alázat 
Haza hátrálnunk, magunkba szállnunk, 
Mint beteg farkas tajtékot túrva 
Sorsunk zabláját zihálva rágnunk.

De csak hadd rágjuk, csontig hadd 
vágjuk,

Nyeljük a sorsunk, sorsunkra találva, 
Lesz a pányvából még istenostor, 
Leszünk még rémes, leszünk még drága! 
A magunk sorsán nőttünk mi égnek,
A magunk sorsán magunkhoz térünk, 
Kudarcos harcban, magyar kudarcban 
Főnikszként égünk, újra megélünk!

B°rt jde béres! a gazda megadja! 
Megjött a sorsunk, magyar, aki állja! 
Alázottságból, gyalázott gyászból 
Hajtott ki mindig a sorsunk fája! 
Csonkítva, bénán, megve/rve, némán, 
Jósolok így is új magyar népet,
Jobbat, hivebbet, égőbbet, szebbet, — 
Koccints rá gazda, jő a magyar élet!

Bodor Aladár,

Előre, tépett kobzosok!
(Egy ismeretlen barátomhoz )

Regősnek mondtál pajtás: köszönöm, — 
szép és meleg szó; ritkán illetik 
véle a magyar nádas bolygó kobzosát.

Érzem, regős vagy magad is, 
aki a messzeségbe lát, 
a sűrű, síró magyar éjben; 
sötét éjben sikítást halló ....
Lábunk alatt a vérző tarló,
érett kalász, vagy nádas csonkja?!
Oh! kinek van most arra gondja?!
Előre! csak előre most,
rongyos dolmányé, tépett kobzosok!
Avult csizmánkba íelszúr már a tüske, 
fejünkön már az őszi dér ezüstje; 
azért pajtás, előre csak!
Látsz-é tüzet a messzeségben, 
hol még virrasztanak; 
és hallod-e a kürtök sivítását?!

Pajtás! szorítsd meg jól a kobzodat 
s az első tűznél szerezz bárdot is, 
mert m;nk verődünk legelőször össze, 
rongyos dolmányé, tépett kobzosok, 
ha kigyullad a Nagy Turáni Tűz!

Valahol él, él! jön, jön valahol!
Néha azt hiszem: csak nékem dalol; 
néha azt hiszem: az egész világé, 
lehet-e másé, — lehet-e másé: 
rongyos dolmányé, tépett kobzosok?! 
tlj, nagy dicsőség, verőfény-erdő, 
csupa rózsával, _  tudom, hogy eljő; 
mögötte puszták bűbájos éje, 
az őskeletnek mindéin zenéje, 
tudom, hogy eljő!
És átsír rajta a kürt és koboz.

Lehet pajtás, hogy meg sem érjük, 
de ezt ne mondjuk senkinek; 
ne valljuk be az éjszakáról, 
hogy olyan sötét, oly hideg; 
s ne valljuk be, ha csiiggedés fog el: 
nem hallunk hangot s nem látunk tüzet! 
Hé! Kobzosok! Most látni k e l l  

és hallani a nagy-nagy éjben; 
ha nem mást: sikítsunk belé mink 
és gyújtsuk fel a dérverte avart, 
hogy felrázzuk a sélyos sebesült, 
halálba alvó, veszendő magyart!

Regősnek mondtál pajtás; köszönöm, — 
szép és meleg szó; ritkán illetik 
véle a magyar nádas tépett kobzosát.

Miklós Vitéz
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A  parasztok
Irta: Herczeg Ferenc.

Tudni akartam a Hammerné dolgát.
A hosszú sváb, a Hammer név halla

tára, úgy mekegett a padom, mint a 
kecske, aztán nekitámasztotta a két 
térdét az asztalnak és beszélni kezdett, 
pipával az agyarában.

Megpróbáltam, hátha elmondhatom 
úgy, amint ő mondta.

Tavaly történt, ha jól tudom, éppen 
kukoricafosztás idejéin, hogy a sánta 
Hammer özvegye világ csúfjára és sa
ját lelkiüdvössége kárára leoldotta fejé
ről a fekete kendőt és összeadta magát 
Ritter Károllyal.

A torontál-hubertiek eleintén el sem 
akarták hinni a dolgot, mert tisztes né
met asszonynak ismerték az özvegyet; 
mikor azonban a lakodalom mégis meg
történt, azt mondogatták: ha a boldo
gult Hammer ezt megélhette volna, al
kalmasint megfordult volna a sírjában.

Kevesen tudták csak, miért fanyalo
dott reá az özvegy, hogy másodszor is 
a pap elé menjen. Ha többen tudták 
volna, nem szapulták volna annyira sze
gény fejét.

A dolog úgy kezdődött, hogy Ham
merné Lenci fiát besorozták a tüzérek
hez. Mikor Lenci a temesvári kaszár
nyában először meglátta az ebédre ki
járó csipetnyi húsporciót, elkeseredésé
ben tüstént betegnek jelentkezett. Az 
ispotályból azt írta haza édesanyjának, 
hogy szuperáltasisa ki a katonaságtól, 
ha el is úszik vagy egy hold földje, 
mert ő különben úgy cselekszik, mint a 
szegény Klatnek Mikulás, aki két év
vel ezelőtt fölakasztotta magát a lugosi 
honvédtáborban.

Hammerné tüstént befogott és itatás 
nélkül, egy trapban fölkocogott a várba. 
Hogy mit végzett ott az ezredorvossal, 
azt én nem tudom, való igaz, hogy Len
ci még vagy három hónapig ott ásíto- 
zott a kórházban, aztán kiadták az ob- 
sitját és hazaküldték. Nem lehetett 
nagy becsülete a kaszárnyában, mert 
mikor búcsúzni akart a battériától, a 
kapitánya kipofoztatta az udvarról.

Lenci pedig vett egy szép tüzérsapkát, 
meg egy óraláncra való ezüsttallért, 
aztán feszes léptekkel, mint egy kato- 
navíselt emberhez illik, kiment a józsef
városi Hét sváb kocsmába, ahová a réti 
sváb furmányosok szoktak beállítani.

A falujában még mindent a régiben 
talált. A nyílegyenes házsorokat plety- 
kázó asszonyok meszelték, a gömbö
lyűre nyírt akácfák alól báránybőrsü- 
veges gyerekek nyújtogatták utána pi
ros nyelvüket, a kocsi nyomában meg 
hegyesfülü kutyák ugattak.

Édesanyja éppen a konyhát meszelte. 
Hogy meglátta a fiát, elsikoltotta ma
gát: Klószi! gyere be, megjött a bá
tyád a katonaságtól!

Klószi a kisebbik fia volt. Éppen a 
napraforgós kertben őgyelgett, jókora 
cipón rágódva, közbe meg ostorát pat
togtatva. Hallotta, hogy szólítják oda
benn, de nem ment be, mert nagyon 
szégyenlős volt. Mikor harmadszori hí
vásra sem jött, Lencíben fölforrt a ka- 
fonavirtus, maga ment utána a 
kertbe, kivette kezéből az ostort és jó
korát csördített mezítelen lába alá. 
Klószi akkorát ugrott, mint egy meglőtt 
nyúl, aztán dühös bömböléssel földhöz 
vágta a cipóját.

Délután, vasárnapi nap lévén, a két 
testvér a legjobb egyetértésben elment 
a korcsmába. Ott találták az egész falut, 
a bírótól kezdve a hülye Krákszlig: az 
asszonyok még a csecsszopókat is el
hozták, hogy megitassák kávéval.

A legények irigykedve nézték Lenci 
kék sapkáját, amikor pedig elmondta, 
hogy micsoda furfanggal szabadult ki a 
katonaságtól, a bíró megveregette a vál
lát és azt mondta, hogyha minden le
gény így cselekednék, nem volna többé 
háború, meg exekució. Lenci aztán, aki 
pedig ezelőtt szakasztott olyan alamu
szi volt, mint Klószi öccse, trombita
szó mellett sorra polkáztatta a leányo
kat, megivott vagy két liter bort, sőt a 
hülye Krákszillal verekedni is próbált.

Mikor édesanyjuk másnap hajnalban 
felköltötte a fiúkat, hogy az aratók 
után küldje őket, Lenci azt mondta, 
hogy ő még fáradt a katonáskodástól, 
Klószi pedig nem mondott semmit,

hanem fülére vonta a pelyhes dunnát.
Harmadnapra a Hammer-fiúk, bár kö

zönséges hétköznap volt, megint csak 
odataláltak a korcsmába. A korcsmárcs 
mem akart nekik hitelbe adni; Lenci 
hetykén az asztalra csapta talléros 
ezüstóráját. Jó l beborozva mentek ha
za, kilenc óra felé, amikor már minden 
becsületes embernek ágyban kellene 
lennie. Éktelen kurjongatással mentek, 
botjukat végighuzgálva a salugáteres 
ablakokon, hogy a jámbor gazdák oda
benn. a paplan alatt keresztet vetettek 
magukra.

Hogy reggel megint munkára kellett 
volna menníök, Lenci azt mondta édes
anyjának: Nem vagyunk napszámosok, 
hogy másnak dolgozzunk. Adjon anyám
asszony írást, hogy bemehessünk az ár
vaszékhez és miénk legyen a föld, akkor 
maid dolgozunk.. .

Persze, hogy a korcsmáros tanította 
ki őket.

— Adjon írást!
Lenci mondta, de azért mégis Klószi 

volt az, akit az özvegy meszelőjével úgy 
képen törült, hogy prüszkölve mene
kült dunnája alá. Az asszony pedig 
mérges síkítással perdült ki az udvarra, 
ahol a kerítés mellé csődült szomszé
doknak elpanaszolta, hogy fiai nem res
téinek írást kérni tulajdon szülőanyjuk
tól.

Nem lehetett ezentúl a Hammer-fiúk- 
kal bírni. Napközben ott ásítoztak a 
szűk píncegádoron, délután elmentek a 
korcsmábaí késő éjjel, duhaj kedvvel 
vetődtek haza.

Ha édesanyjuk délben eléjük állítot
ta a párolgó tálat, ennvít mondott csak: 
nesztek kutvák! Ök pedig nekiestek ka
nállal és teli szájjal kiáltották: adjon 
írást!

Mikor az özvegy egy este búsan ült 
az udvarában fekvő csonka árbocon, a 
kerítés mögül tilimkószót hallott. Ritter 
Károly tilinkózott ott át, a friss széná
ban hasalva s a lehunyó napban sütké
rezve.

Nagy darab ember volt ez a Ritter 
Károly; nagy és erős, mint a bika, hanem 
lustaság dolgában se volt párja az egész 
nagy réten. A torontáli ember szorgo-
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san forgatja a kapát, hanem, ha egyi
kük egyszer nekiadja magát a lustál
kodásnak, akkor túltesz három krassói 
oláhon is. Ritter Károly csak arra hasz
nálta irgalmatlan nagy erejét, hogy egy 
pipa dohányért földhöz vagdosta a vá
sáros Toldy Mikulásokat, különben pe
dig, ha nem volt szájában a hosszúszárú 
pipája, bizton a tilinkójával gyerekes- 
kedett. Valaha csősz volt a határban, 
d? mikor a cigányok kilopták alóla a 
subáját, elcsapta a község.

— Hallod, Károly, — mondta az öz
vegy a kerítéshez lépve — nem hoznád 
haza a fiaimat a korcsmából? Meg is 
verhetnéd őket!

— Nem én! — adta vissza Ritter 
kurtán.

— Adnék vagy egy pengő forintot.
Ritter letette a tilinkóját és a pipája

után nyúlt. Rég nem látott az már do
hányt!

— Előbb a forintot.
Az özvegy kihozott a ládafiókból egy 

forintot s azt mondta:
— A botodat is vidd magaddal!
Ritter pedig elment a korcsmába, ott

irtóztatóan elpáholta a két Hammer- 
fiút, aztán hazavonszolta őket anyjuk 
udvarára. A félfalu nézte ezt a látvá
nyosságot.

Másnap a két fiú egész délután ott 
kószált a vasúti töltés alatt, estefelé ha
zavetődtek és amint előre megbeszélték,

éktelen lármával követelték édesanyjuk
tól az írást. Hammernénak megint át 
kellett szólnia Ritterhez, aki is rázárta 
az ajtót a duhajkodókra, aztán egy fo
rintért úgy elverte őket, hogy Klószinak 
kificamodott a bal lapockája.

Harmadnapra Klószinak az ágyban 
kellett maradnia; Lerci azonban azért 
is elment a korcsmába, csákányt vitt 
magával és fenhangom fenyegetőzött, 
hogy leüt mindenkit, aki hozzá mer 
nyúlni.

Most már az egész falu odacsődült a 
korcsma elé, még a plébános úr is ott 
pipázott az ablakában. Az özvegy biz
tatta Rittert, hogy hozná haza a fiát, 
Ritter azonban előre követelte a forint
ját. Tetszett neki ez a könnyű kereset.

Az özvegy nem hozta a forintot, 
hanem elgondolkozva tipegett ' föl-alá 
a házban és az udvaron. Úgy találta, 
hogy a keservesspi megtakarított forin
tok félelmetes gyorsasággal fogynak s 
miután sejtette, hogy Lenci nem fogja 
egyhamar abbanhagyni duha;jkodását, 
attól félt, hogy a ládafiók csakhamar ki 
fog ürülni. Azon törte a fejét, hogyan 
nyerhetné meg Rittert olcsóbban?

Később áthivatta magához. Bevezette 
a szobába és egy pohár törkölypálinkat 
telt eléje. Klószi vacogó fogakkal nézte 
az ágyból a nagy svábot.

— Hallod, Ritter, — mondta az asz-
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izony _  ha elvennél engem feleségül, 
jó dolgod volna, aztán megverhetnéd a 
fiúkat,

Ritter elgondolkozva tekintett maga 
elé, míg szeme meg nem akadt a szakaj
tón', amelyben Lenci a dohányát szokta 
szárítani. Ritter szó nélkül megtömte 
pipáját a szakajtóból s miután úgy ta
lálta, hogy nem rassz, azt kérdezte ai 
asszonytól:

— Aztán mi dolgom lenne?
__ Hallod Ritter, a te dolgod! Elég

nekem, ha vigyázol a fiúkra.
Ritter fölkelt s a kalitkában ugrán

dozó Mátyás-madárhoz lépett. Egy 
ideig fütyörészet neki; mivelhogy a ma
dár nem vett róla tudomást, azt mond
ta Hammernének:

— Nem bánom!
így esett, hogy Ritter Károly felesé

gül vette a sánta Hammer özvegyét, aki 
korra nézve majdnem édesanyja lehe
tett volna.

Mikor megvolt a lakodalom, elhozta 
a subáját, a hoss.zúszárú pipáját meg a 
tilinkóját, aztán leült a Hammerék ud
varán heverészö árbocra. Ott ült egész 
nyárom át, hol tilinkózva, hol pipázva. 
A házba csak ritkáin! járt; leginkább 
ebéd idején vagy ha Lenci az írást ta
lálta emlegetni. Ilyenkor magával vitte 
jófogású somfabotját is. Hammerné pe
dig azontúl békében meszelhetett.

A  földbirtokreform  csődje a D élvidéken
Aki rajongója a szociális agrárpoliti

kának, töltsön nehány hetet a Romániá
hoz csatolt területeken és rövidesen ki 
fog ábrándulni minden olyan idealiszti
kus fölfogásból, amely egyedül a föld
osztásban látja a nagy szociális érde
kek előmozdítását. Amerre csak a vo
nat visz, az egykor gondosan megmű
velt földek után hiába kutat a szóm, 
parlagon lustálkodnak mindenfelé, né
hol csenevé>sz kukoricások váltakoznak, 
máshol sűrű napraforgó táblák, amelyek 
mint valami elfogyhatatlan ármádia az 
utazót sokszor órák hosszat elkísérik. 
És ha előtör a kérdés: mi az ami eny- 
nyire megtudta változtatni a Bánát gaz
dag arcát, lehetetlen egyéb magyará
zatot találnunk, mint az oláh fö ld b ir
tokreform , a  fö ld felosztás, mert azóta 
a földmíves nem képes a kapott földe
ket kellőképp megművelni. Románia 
agrikultúráját teljesen tönkretette a 
földbirtokreform, a birtokos osztály fel
dúl ása a munkaproduktum szétoszlása, 
amelyek mind egyetlen eredményhez 
vezettek, ahhoz: hogy a földtermelés 
terén Rom ániában ma már mindenütt 
ijesztő  c sö kken és mutatkozik.

A rom án korm ány kétségtelenül na
gyot csa lódott azzal a feltevéssel, hogy 
fö ld d e l együtt kenyeret is juttatott a 
népnek. Inkább még több gondot, — ön
magát pedig megfosztotta attól a lehe
tőségtől, hogy az ország minden talp
alatnyi földjét kihasználja. Súlyos

problémák elé állította magát még a kü
lönféle intézmények, hadsereg és váro
sok ellátásának kérdésével is előállt a 
helyzet, hogy az a föld is, ahonnan 
exportálni tudták nemrég a termény- 
felesleget — most kénytelen saját szük
ségletét is importálni. És most vegyük 
a népet, melyen segítve lett. A kapott 
földeket állatállomány hiányában, szak
szerű felszerelés hijján csak kezd etle
gesen tudta megmunkálni s a kiosztott 
fö ld ek  term őképessége nagyhirtelen a 
fe lé re  csökkent. Az elégedetlenség, mun
kanélküliség pedig tart változatlanul 
tovább vagy fokozódik, mert a felosz
tott uradalmak most már, munkást, 
napszámost nem tudnak eltartani^ \És 
ezzel korántsem végeztünk még minden 
baijal, amelyek megjelennek az agrár
reform nyomdokában. Degenerálódik az 
állatállomány is, hiszen a nagy birtokok 
megszűnése folytán a községek faj- vagy 
tenyészállatot beszerezni nem képesek. 
Csenevészesedik, leromlik tehát az ál
latállomány, amely fertőző betegségek
nek nem képes ellenállani s megtörté
nik, hogy dühöngő epidémiák alkalmá
val községeknek sőt egész járásoknak 
állatállománya kivész.

És ugvanez a helyzet a magtermelés 
terén, ahol a földmívelő kénytelen, év
év után, veteményezni a saját termésé
ből. És ez megint maga után vooia a 
magminőség óriási visszahagy állását s 
ma már a Délvidéken előfordul piaci

áruban a 12— 15% keverék is.
Hogy milyen volt a. délvidéki földek 

termőképessége a földosztás előtt, elég 
ha felhozzuk a következő példát: az 
A radon  nemrég lezajlott m intavásár al
kalmával, mely ha idegen égisz alatt is, 
de csak a magyar város, magyar föld 
és magyar munkaképesség diadalát jc- 
leintette, a; mezőgazdasági osztályon 
nagy feltűnést keltett egy különös tér
kép, melyet egy megyei birtokos állí
tott ki. A térkép a birtokos földjét áb
rázolta és művészi remekléssel szem 
léltették gabonamagokkal az egyes tér 
mőtáblák milyenségét és mennyiségét 
A földeket kürölkerítő határvonalon ez 
a felírás állt: ,,E lrekv irálvalt. Óránként 
százan és százan tolongtak a térkép 
előtt, megbámulni, mert a térkép a 
földek jelenlegi termőképességét is be 
mutatta. Természetesen nem sokái 
mert a mintavásár vezetősége felsőt' 
utasításra rövidesem beragasztatta 
térkép — ,,elrekvirált" részét.

M. Hrabovszky Júlia
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— Kedves nővér, mindenre kérem, 
ami szent ön előtt, adjon menedéket 
leányom számára a kolostorban.

— Zárdánk sok jótéteményt köszön
het méltóságtoknak, — szólt a fejede
lemasszony — s így kötelességemnek 
tartom, hogy azt valamivel viszonozzam. 
De szabályaink igen szigorúak.

— Férjem húszezer forintos alapít
ványt tesz a zárda javára, ha Margit 
leányunk itt föltalálhatja lelke nyugal
mát.

Agatha nővér szigorú arca erre mind
járt derültebb lett.

— Aki az Istennél keres menedéket, 
az azt megtalálja — felelt; — de az a 
kérdés, hogy a kisasszonynak igazán jól 
megfontolt s eltökélt szándéka-e lemon
dani az élet örömeiről?

E zzel a leány felé tekintett, ki az ab
lak mellett egy magy karosszékben ült 
s a vasrácson át kibámult a szabadba, 
az életbe, mely előle most elzárul.

Margit szép, tizennyolc éves| leány 
volt. Halavány arcán mély bánat ült. 
Nagy szemei alatt sötét karikát vont a 
sok sírás.

Észre se vette, meg se hallotta, amit 
körülötte beszélnek.

— Jö jjön  kedves nővér a szomszéd 
szobába, — szólt az anya, — valami 
mondani valóm van.

Átmentek a fejedelemasszony szobá
jába.

— Leányomnak szomorú regénye volt, 
— kezdte az anya. — Szomorú szerel
mi regény.

A fejedelemasszony szigorú hangon 
közbeszólt:

— A világi dolgok nem érdekelnek. 
Ha a kisasszony az életről le kíván mon
dani s Istennek szenteli magát, nem ke
ressük az okokat, miért teszi, csak az 
érzést és hitet vizsgáljuk, hogy elég 
erős-e a szent életre?

— Jó . Tehát a részleteket elhallga
tom. Csak a végét mondom el. Leányom
nak vőlegénye volt. Titokban, csak az 
én beleegyezésemmel. Apja nem tudott 
róla s mikor megtudta, ellenezte a há
zasságot s a vőlegényt kitiltotta a ház
ból. Az én bűnömet megbocsátja az 
Isteni, mert imádom a leányomat. A fér

jem bűnéért pedig imádkozni fogok. 
Hajthatatlan ember. A leányommal 
végre abban állapodtunk meg, hogy a 
zárdában keres lelkének megnyugvást.

— A nyugalmat itt megtalálja.
— Leányom jó hírneve is megköve

teli e lépést. Irtózunk a gondolattól, 
hogy családi drámánk a világ szájára 
kerüljön.

— Az emberek rossz nyelve ellen 
nincs védekezés.

— A vőlegény katonatiszt volt. Fér
jem áthelyeztette egy távoli városba, 
hogy leányommal ne érintkezhessék. 
Egy ízben el is akarta szöktetni s külö
nösen ez érlelte meg férjemben az el
határozást, hogy Margitot kolostorba 
vigyük.

— E falakon megtörik a világ minden 
erőszakos támadása, de az érzelmek ke
resztül hatnak a falakon is. Gondolja, 
hogy leánya itt boldog lesz?

— Egyelőre nyugodt lesz s később, 
azt hiszem, boldog is.

— Jó, akkor menjünk a kisasszony
hoz.

Ismét átmentek a fogadóterembe, hol 
a leány még mindig az ablak mellett ült.

Odalépett az anyja.
— Édes Margitom, mi megállapod

tunk a fejedelemasszonnyal. Itt megta
lálod lelki nyugalmadat. Biztos, csen
des hely. Én gyakran meglátogatlak. 
Jó  lesz itt?

A leány szeméből sajátságos, rejtel
mes tekintet sugárzott ki, mintha át lett 
volna szelleműivé:

— Sorsom az Isten kezében van, — 
szólott fájdalmas, de nyugodt és elszánt 
hangon. — Legyen úgy most, ahogy ti 
akarjátok. Majd úgy lesz ezután, aho
gyan az Isteni akarja.

Az anya elbúcsúzott. A fejedelemasz- 
szony átvette a fiatal leányt, mint ahogy 
a fohgázfelügyelő átveszi az élethosz- 
szíglan börtönre ítélt rabot.

— Édes leányom, — szólt hozzá gyön
géd hangon — itt nem kutatjuk szíve 
titkát. Temesse el azt és felejtse el. A 
külvilág fájdalma és csalódása e falak 
között meg nem találja. S ha a próba
időt kitöltötte, fölvesszük szentelt tag
jaink közé s akkor megtalálja az egye

düli igaz boldogságot a Szűz Mária 
tiszta szerelmében. Jö jjön, imádkoz
zunk.

Margit szó nélkül hagyta magát ve
zetni a zárda kápolnájába. Letérdelt s 
gépiesem elmorzsolta az imádságot.

Aztán bevezették a nagy étterembe s 
bemutatták az apácáknak az új növen
déket.

Csupa közömbös tekintet s részvétlen 
arc fogadta.

— Finom a ruhája, — jegyezte meg 
Genovéca nővér, — ezt majd visszaküld
jük az édes anyjának, hogy adja a sze
gényeknek. Az Isten szolgálatához egy
szerű ruha illik.

— Nagyon finom a keze, — úgy ta
lálta Amália nővér — ez nem sokat fog 
segíteni a munkában.

— Az édes apja méltóságom úr, gaz
dag ember, — súgta Karolina nővér.

— No, akkor fejedelemasszony lesz 
belőle hamar.

— Alapítványt is tett már a zárdá
nak.

—• Vagy úgy?
— Csak arra vagyok kiváncsi, hogy 

többet fognak-e főzni, ha így szaporo
dunk; hisz már most is koplalunk.

A mesterségesen elfojtott emberi in
dulatok egv-egy ilyen ártalmatlan meg
jegyzésben törtek ki a szegény apácák
ból az új jövevény láttára.

Végre cellájába vezették Margitot. 
Mikor egyedül volt, könnyei egyszerre 
megeredtek. Kivett kebléből egy elrej
tett arcképet. Letérdelt a hideg padlóra 
s az igaz hit őszinteségével elkezdett 
imádkozni. Nem azt az imát mondta, 
amit az iskolában tanítottak neki, hanem 
azt, ami a leikéből fakadt.

— Jóságos Isten, bocsásd meg az ém 
nagy bűnömet! Te tudod a szenvedése
met, te tudod a vétkemet. Szerettem. 
Szeretem véghetetlenül. És szeretni fo
gom őt halálos órámig. Ha te oltottad 
belém ezt az érzést, szabadíts meg tőle. 
Vagy engedd, hogy szent hivatásomnak 
éljek, annak a szent hivatásnak, amiről 
az én lelkem álmodozott.

Egy pár hónap múlva a megyés püs
pökhöz sürgős levél érkezett a szirákí 
zárda fejedelemasszonyától.
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,.Saját kezéhez" volt címezve ő emi- 
nenciájához s az volt benne megírva, 
hogy azonnal siessen- személyesen ki a 
püspök úr Szirákra, mert ott rettenetes 
dclog történt, amit megírni nem lehet.

A püspök úr sietve befogatott s Szi
rákra hajtatott.

A fejedelemasszony dúlt arccal, két
ségbeesve fogadta.

— A zárdánk meg van szentségtele
nítve! Túl nem élem ezt a szégyent! Egy 
életen át le nem imádkozhatjuk ezt a 
borzalmas esetet!

A fejedelemasszony igazi, őszinte 
könnyeket hullatott, de a püspök se- 
hogysem tudta kivenni belőle, hogy hát 
tulajdonképen mi történt?

Egyszerre éles gyermeksírás visított 
be a folyosóról. A fejedelemasszony 
ijedten fogta be a fülét s keresztet ve
tett.

Most már kezdett tisztában lenni a 
püspök úr a dologgal. Humánus, jó lel
kű öreg úr volt. Maga is megrémült, 
hogy szégyen érte a zárdát. Hanem mi
kor a szigorú vallatásnak vége lett, 
megnyugodott a lelke s megnyugtatta a 
fejedelemasszonyt is.

— Kényes a dolog, kedves nővér, na
gyon kényes. A zárda ártatlan, tiszta és 
szent. Az Isten is feloldja önöket min
den felelősség alul. Egy növendék régi 
vétkéért nem tehetnek. De most már 
okosan segíteni kell a bajon. Az a lel
ketlen apa az oka mindennek. Meg is 
mosom a fejét, csak találkozzam vele. 
Nem okosabb lett volna beleegyezni a 
házasságba? Hja persze, szegény volt 
a vőlegény. Most itt a botrány. A gye
rek meg az anya persze nem maradhat
nak itt a zárdában. De hát uram Isten, 
mit csináljunk velük? Belehalnak, ha 
most kitesszük őket innen s az Isten két 
életet kér tőlünk számon! Aztán a zár
dára is szégyen, ha kisül a dolog. Hát 
még arra az úri családra. Akár kiván
dorolhatnak a megyéből. Mit csinál
junk?

— Hol van hát az a poronty?
A fejedelemasszony megbotránkozva 

nézett a püspökre, csak nem akarja 
meglátogatni?

—A papnak kötelessége fölkeresni 
a bűnöst és a szenvedőt, hogy vigaszt 
nyújtson neki.

S ezzel nekiindult a folyosónak. Mi
kor Margit belépni látta cellájába| a 
püspököt, kit apja házából jól ismert, 
szemei egyszerre megteltek könnyel. 
Ekkor kezdte érezni vétkét és szégye
nét. Nem tudott egy szót sem szólni, 
csak rátekintett a könyes szemeivel a 
püspök jóságos arcára s összekulcsolt 
kezeit nyújtotta feléje.

Egy vánkosból rögtönzött pólyában fe
küdt egy kis angval. Aminőket Murilló 
szokott festeni s Isten szokott az égből 
küldeni. Édes, mosolygó gyerekarc. 
Szép, nagy szemeivel bután bámult az 
öreg püspökre s a vánkosból kiszabadult 
kis kezével hadonászott feléje.

Az öreg úr szigorú arca derült voná
sokat öltött.

— Te kis huncot, teszed be mindjárt 
a kezedet?

Bedugta a kis gyermek kezét a pólya 
alá a püspök úr, mialatt jóságos sze
mei megteltek könnyel.

Elmondott egy imát a szerencsétlen 
anya ágya mellett s azután rátette forró 
homlokára a kezét:

— Az Isten meg fogja bocsátani, 
leányom a vétkedet, csak imádkozzál 
hozzá buzgón. — Az apáddal meg majd 
beszélek!

A tárcájából kivett egy Szűz Mária 
képet, oda tette a beteg anya ágya mel
lé az asztalra. De a szent kép alá oda 
csempészett egy — tízforintos bankje
gyet is.

A fejedelemasszonyhoz visszatérve, 
kiadta a keresztény főpásztori rendel
kezést:

— A beteg anyát s a gyermeket át 
kell helyezni az öreg kertész lakásába 
a kert végére s a kertész felesége ápol
ja őket, amíg el nem távozhatnak feltű
nés nélkül a zárdából. A cellát a plébá
nos úr szentelje föl újra. Maguk, ked
ves nővér, imádkozzanak a bümös 
leányért. Ha akarnak, imádkozhatnak 
azért a kis porontyért is. Én meg majd 
beszélek az apjával.

Az apácák sorba csókolták az öreg 
püspök kezét s rendeletét végrehajtot
ták.

Amint az est beállt, az utolsó ima 
után mindenki cellájába vonult s a fo
lyosó elcsendesedett, egyszerre meg
nyílt az egyik cella ajtaja. Genovéva 
nővér surrant ki észrevétlenül és sietett 
a kertészlak felé. A hóna alatt rejtege
tett valamit — egy puha pehelyvánkos 
volt, ami még hazulról maradt nála; azt 
vitte a beteg anyának a feje alá.

Másnap reggel Amália nővér lopod- 
zott be a kertész lakásába, sietve kimos
ta a fehérneműket, hiszen az a finom
kezű leány nem ért ahhoz.

Ebédnél mindenkinek föltűnt, hogy

Eulália nővér, akinek sohasem főztek 
eleget, nem jelent meg a közös asztal 
nál s a cellájába kérette be az ebédjét. 
Mikor a fejedelemasszony ebéd után 
lefeküdt egy kicsit, Eulália a köténye 
alá rejtette az ebédjét s úgy futott ve 
le a kerten keresztül a kertészlakba 
mintha lopott volna.

Vasárnap a kápolnában gyónás volt. 
Karolina nővér gyónt a plébánosnak: 

Szörnyű vétkem van, tisztelendő 
atyám: loptam! A városban voltunk ado
mányokat gyűjteni az új oltárkép szá
mára. Tíz krajcárt elloptam a gyűjtött 
pénzből: kis — csörgőt vettem a Mar
git gyerekének, mert nagyon sírt s most 
már jól viseli magát, mert a csörgővel 
játszik.

Egymás után lopva surrantak le az 
apácák a kertészlakba. Egyik se tudott 
a másikról. Csak akkor sült ki a dolog, 
mikor egyszerre csak a kis gyerek nya
kán észrevették aranyláncon egy szent 
képet, — ami eddig a fejedelemasszony 
nyakán lógott.

Az a kis angyal, aminőt Murilló szo
kott festeni és Isten szokott az égből 
küldeni áldásul a földre, fölforgatta a 
zárda nyugalmát. Egy eltévedt napsu
gár volt az, mely bevilágított a komor
falak közé s a — szívekbe.

*

Néhány hónap múlva a zárda ker
tésze írt egy levelet a megyés püspök 
úrhoz. A levél elején jelentette, hogy a 
zárda kápolnájában megtörtént; a fő
hadnagy úrral az esküvő, amire a dís- 
penzációt meg méltóztatott adni a püs
pök úrnak. A levél végén pedig arra 
kérte a kertész a püspök urat, hogy ke
gyeskedjék — apácákat küldeni a zár
dába, mert biz ott csak ő lakik már egye
dül a feleségével. A nővérek lassankint 
mind elköltöztek, utoljára még a feje
delemasszony is. Visszatértek az életbe: 
az az eltévedt napsugár fölmelegítettc 
a szívüket.

De Thün e Hohenstein Galeazzó herceg, 
a máltai lovagrend nagy mestere.

(Pérely rajza.)

Őrszem vagyok
Őrszem vagyok, — s bekötve két szintiem 
Mi fáj, mi ég: ezerszer érezem .. .
A könny, a jaj gyilkosán fojtogat, 
Érzem a hulló gyászos árnyakat, 
Őrszem vagyok — és szólnom nem sza

bad . . .
őrszem vagyok, — rikoltnom kellene, 
Hogy megreszkessen a világ bele, 
Ébredjenek a gyáván, tespedők,
A délibábos álmot kerge tők!.,  ,
Őrszem vagyok — az új vihar előtt. . • 
Őrszem vagyok, nagy, sima halmokon, 
A kósza szél sírámát hallgatom 
Bámulnak messze tar, kopár hegyek, 
Bús jegenyék feketén intenek,
Őrszem vagyok — s a lelkem sír, remeg. 
Őrszem vagyok, — a helyiem nem ha

gyom,
Érzem, tudom, eljő az én napom,
Mikor szavamra megindul az ár, 
Söpörve mindent, mi útjába áll 
És visszatér a régi szent határ! . . .

Thomée József.
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Irta: Kilián Zoltán,

Fiaim, az élet őrült dolgokat teremt 
néha . . .  Hallgassátok csak.

A nyáron friss burburryruhában, bar
naszegélyes vászoncipőben álldogálok a 
megállónál. Rózsaszín arcú, fekete ha
jú, szép lábú leíány lépeget előttem, 
vár ő is.

Szemébe nézek, elfordul.
Újra szemébe nézek, odábbmegy.
Jön most valamilyen kocsi, a Hány 

felugrik. Testszín harisnyás lábára rá
tapad a szemem.

Felkapok én is a perronra. Látom az 
üvegen át, hogy keres engem.

Rendben vagyunk, gondoltam. Figyel
tem erősen, hol száll le. Mit részletez
zem különben tovább? Tíz perc múlva 
már beszélgettünk is.

Kedves egy teremtés volt, finom a 
feje, meleg a beszéde. Fellelkesültem 
és igyekeztem elragadó lenni.

Sikerült is. Csak az volt a baj, hogy 
a leány nagyon sietett és a Pálffy téren 
máris leintett:

— Ne jöjjön tovább! Megláthatnak 
az ismerősök!

— Kérem — kérem . . . mondtam 
izgatott engedelmességgel — Mikor 
láthatom újra?

Kuncogott. Aztán rámnézett hosszan, 
melegítőn.

— Mi van ma? . . .  Kedd . . .  Tudja 
mit, jöjjön Endrére holnapután! Hatkor 
legyen a Duna-parton, a 32-es számú 
ház előtt. . ,

Boldogan csókoltam neki kezet,
— Hatkor, Dur.apart 32 . . . Szent

endre .. .
— Pá! De biztosan!
Vígan vágtattam a nyári estben. Hat

kor, holnapután!
*

Másnap délelőttre higgadni kezdett 
bennem az az egész szentendrés szamár
ság. Csak nem mászom oda ki pokolba 
azért, hogy lássam, hogy megfogjam a 
kezét! Van itt leány Pesten elég! Iga
zán ostobaság volna!

El is határoztam, hogy nem me
gyek ki.

Hanem csütörtökre, már reggel ébre
déskor furdalni kezdett a nyughatat- 
lanság.

— Micsoda fráter vagy? A te korod
ban még gyalog is ki kell menni ennyi
re egy ölelésért, nemhogy vicinálison! 
És az a szegény kislány vár ott, vár . . , 
és az a szép kis pofija szomorúra bo
rul . . .

Bizony úgy ott voltam hatkor, mintha 
csak ezen fordult volna meg az életem. 
Ott voltam, pontosan a 32-es számú ház 
előtt és fütyörészve bámultam a Dunát. 
Aztán meg a házat, a 32-est.

Félreeső ház volt, errefelé már nem 
igen. járt nép. Csak egy selyemvászon- 
ruhás, jól szabott fiatalember álldogált 
ott, szintén makacsul. S nézett engem, 
nem kevésbé makacsul.

Félhétig méregettük így egymást. 
Akkor kinyílott a ház ajtaja s egy szu
szogó, ingujjas bácsi lépett ki rajta.

— Mit keresnek az urak?
Voncgattuk a vállunkat. A vászonru

hás sem szólt, én sem.
A szuszogó úr elmosolyodott:
— Csak azért kérdem, mert a tavasz 

óta majd mindennap áll itt ilyenkor 
két-három p2sti fiatalúr . . . Állnak egy 
darabig, nézegetik az órájukat, aztán 
csak elmennek egyidő múltán... Ki az 
istennyila lehet, aki pont az én házam 
elé bolondítja az embereket?! És egye
nesen, pont ide Endrére?!

Rámeredtem a szuszogó bácsira. 
Aztán, elkezdtem nevetni, nevetni; neve
tett a szuszogó és végül nevetett a vá
szonruhás is . .  .

— Fekete haj, barna selyemruha, 
sárga cipő? — kérdeztem.

— Terrakotta kalap! — bólintott rá 
s kezetnyújtott a vászonruhás. — Boz- 
zay Géza vagyok.

Bemutatkoztam én is.
— Tegnap? — kérdeztem aztán.
— Tegnapelőtt. Négykor a Lánchíd- 

nál.
— Csinos! Szintén tegnapelőtt. Hat

kor a Margithídnál..  .
Nevettünk.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/

Üres minden
Üres az udvarunk. A fák magukban 
gondolkoznak az estharang szaváról.
E hallgatásban valami hazug van, 
mely mindent egy vak börtönné varázsol.
Üres a természet. Amerre járok, 
úgy kong a léptem, mint a sírveremben, 
hol koldusok, gonosztevők s királyok 
feküsznek egymás tetején keresztben.
Üres a szívem. Nemsokára sárgán 
szállong a zöld akácok levele, 
az életet többé sohase várván . ..
Óh bárcsak én is hullnék le vele!

Gulyás Pál.

— Úgy látszik, az Erzsébethíd pasija 
nem ért be időre! — mondta Bozzay 
vígan. — Be kell érnünk az egymás tár
saságával!

Beértük. Pompás fiú volt ez a Bozzay 
hazajöttünk Pestre és csak másnap haj
nalban váltunk el. Végigjártunk egy cso
mó ligeti helyet.

Mindez azonban semmi. Most jön a 
java a históriának.

Harmadnap, ar/.int megyek az uccán, 
csak jön ám velem szembe Bozzay, meg 
egy gyönyörű, magas lány. Még mielőtt 
hozzámig értek volna, megállnak s a 
nő bemegy egy kapun. Bozzay marad, 
vár.

Kitűnő örömmel ugróm hozzá:
— Szervusz, te gazember! . . .  Te . . .  

te csaló . . .
Vigyorog.
— Mi az, még benned van a szesz?
— Van a fenét! De igazán nem értem, 

pajtás: mi az istencsudáin a|k járogatsz 
ki nők után Szentendrére, amikor ilyen
nel is járhatsz, mint akivel most jöttél! 
Engedd meg, hogy gratuláljak ..  .

— Meg akarod ismerni? — vigyorog.
— Te nem akarnád, ha látnád és nem 

ismernéd még?
— Szóval akarod?
— Rögtön!
Szónélkül belémkarolt. Vitt.
— Ez a fiú elsőlátásra, madártávlatból 

beléd szeretett, Magdi! — mondta oda
fent a bennünket fogadó lánynak.

Elpirultam. Dadogtam valami névfé
lét; Bozzay pokoli vigyorgással mutatott 
Magdira:

— A húgom.

Magdi azóta már régen a feleségem. 
Tudja a szentendrei heccet, máig is 
mulat rajta, és csak az az egy teljesíi- 
letlen vágya volt, hogy megköszönhes
sük mindezt a kis feketének.

Aminap aztán beteljesedett ez az 
öröme is. A Calvin-téren jött velünk 
szembe Szentendre idegenforgalmának 
fellendítője. Elébe léptünk merészen és 
én elmondtam neki a köszönetét. Meg
fordult, elszaladt, mint a megijedt őz.

Véletlenül tudtuk meg, hogy nem is 
szentendrei, hanem kispesti.

így jutottam én, fiúkák, gyönyörű és 
gazdag feleséghez. Mert kibolondított 
Szentendrére egy másik nő két férfit.

Azt hitte szegény, ő nevet a végén!
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Reflexiók
(Részletek: mindszenti dr. Szendrey 
Jánosnak ..Vallás és művészet** címen 

megjelent legújabb művéből.)
Minden művészet eszményének és 

egymáshoz való viszonyának tudomá
nyos szolgálata sokszorosan felemel ma 
amikor anyagiak, hiú csillogás és élve
zetek után rohan a világ s oly gyéren 
állanak a templomi oltárok, hol bensőnk 
vilaga megnyilatkozhatik.

így van a vallás és művészet esemé
nye és egymáshoz való viszonya is.

Ki hiszi azt el ma hogy a léleknek is 
vannak végtelen gyönyörei, — hogy ösz- 
szeomlott életek cs boldogságokért, 
egész elveszett világokért, a szellem, a 
lélek benső élete gyújthat új világokat? 
És kinek kell ma a múlt, most mindenki 
csak a jelennek él s a csillogó jövőt ker
geti? Pedig az aranykalász egyetlen 
buzaszemből hajt ki, mit a tegnap ülte
tett s a természet örök fizikai törvénye, 
hogy a jövendő felvirágzásának magvai 
a múltban! vannak elvetve.

A múltak emlékei, melyek mint egy 
aranyos pillangó nesztelenül elsuhanó 
hímes szárnyai, akkor is szeretettel 
érintik homlokunkat, mikor azt az élet 
sok-sok szenvedése és bánata már régen 
behavazta.

A templomi főoltár?
A leáldozó nap utolsó sugarai a fes

tett üv2g ablakán ül, mint egy arany
patak, mely a paradicsom nyílásán öm
lik alá, a topáz, smaragd és rubint ra
gyogó színeivel árasztották el egy gyö
nyörű szép, végtelen jóságos tekintetű 
asszony képét, amint ott áll feje körül 
dicsfénnyel, sugárözönben fenségesen.

S áhítattal nézve a bűbájos arcot, a 
Mindenható bizonyára megbocsátotta 
akkor az én gyermeki szeretetemnek, 
hogy a Boldogságos Szűz képén, egy 
másik asszony arcának hasonlatosságát 
kerestem, — akki akkor még nem is 
olyan régen — hárfazongésü szavával az 
én bölcsőm álmai fölé hajolt. . .

Ha a színiek az ég kékjéből, az erdők 
zöldjéből és a mezők hímes virágaiból 
ból születtek; ha a dal, a szellő sutto
gása, a vihar zúgása s a madár énekének 
utánzata csupán; ha mindezek összesége 
a természet maga nem egyéb, mint az 
Isten remeke, — akkor minden, ami 
szép ezen a világon, nem más, mint az 
Istenség ragyogó visszfénye, melyet a 
hitvallás szentel fel művészetté.

*

Azon erkölcsi igazságok, melyek az 
ember múltját ezredéveken át a mai na
pig körülragyogják, ncin egy ember mű
vei, nem egy eszme, de hosszú küzde
lem eredményei. Századok és népek tö
rekedték azokat győzelemre vinni. És e 
küzdelemben, mely elvégre is az emberi 
szellem diadalával végződött, együtt 
harcolt a kard mellett a kereszt s a hit
vallás, mely a máglyán elhal, a vértanú

ajkáról a dalnokéra száll. A hős pedig, 
aki a scatában elesik, feltámad a szob
rász vésője alatt s az eszme, melyért 
küzdött, a festő vásznán újra él. S ezen 
eszmék és képek, melyek a megdicsőü
léstől a kínszenvedésig annyi alakban 
jelennek meg a művész kezei alatt, mu
tatják, hogy ott tulajdonképpen az igaz
ság lappang, mely a művésztől csak 
nyelvet kölcsönzött, hogy kifejezhesse 
magát.

*

Mikor az ókor utolsó órája ütött — 
kelet felől a nagy népvándorlás első hul
lámai érintik a klasszikus civilizáció 
bástyáit. Bent pedig uj szellem van tá
madóban. Az ókor szibillái, a pogányság 
jósnői megjósolták egy csodagyermek 
eljövetelét — letépték homlokukrl a 
koszorút s a Caesar jelenlétében némán 
szállottak le a márványoltárról, mert 
megszületett, akit a nemzetek vártak s 
beteljesültek a századok jslatai.

Virgil ismétli a szibillák jóslatát 
Krisztus eljöveteléről, ki megváltoztatja 
a századok rendjét s kinek megjelenésé
vel megszűnnek a természet csapásai. 
Az oroszlán elveszti vadságát, a kígyó 
mérgét, a mezők töviseiket s a munka 
fáradságát. És e jóslat Cumea barlang
jaiból a császári Róma által meg nem 
értett hithirdetők ajkára száll, kiknek 
útja az oltártl a cirkuszba vezet.

De a vértanuság csak diadalra vezeti 
az eszmét s míg a hét halom felett az 
örök városban rombadőlnek az ókor mű
emlékei: lent mélyen a föld alatt, a ka
takombák éjjelében, az első kereszté
nyek oltárai és sírjai felett, az új vallás
sal együtt újra születik a szobrászat és 
festészet.

*

Magyarországon a XlV-ik század vé
gétől kezdve, a török támadások idejé
ben egyházi műemlékeinket az izlam tü
relmetlensége, majd a reformáció száza
dokon át pusztította. Az izlam tanai tilt
ván az emberi arcok leábrázolását, a tö-
n,H i i i m i n i H i i i n l | f l l l t l i a i i i l l l | l l | l l l l |

Őszi este . . .
Vérkönnyes, hervadó, szomorú este .. .

Levelek hullnak, rekviem hallík,
A lábam alatt fájón vonaglik 
A haldokló élet. . .

A lehullt levelek panaszlón sírnak .. .

Sikoltó szavuk a lelkemig ér,
Szívem megdobban, elönti a vér 
így hal meg minden , ..

Tegnap még nyár volt, kacagó élet. , .

Halálba dermed ma minden levél, 
Minden meghal, ami csak él 
A csók . . .  a levél. . .

Bozzay Margit,

rökök templomainkban a szentképeket 
összerugdalták s a szobrok fejeit leütöt
ték. A reformátusok pedig a birtokukba 
jutott templomokból az ő szertartásuk 
követelte egyszerűségnek megeflelőe::, 
minden képet s egyáltalán minden díszí
tést eltávolítottak.

És mégis a temérdek pusztítás még 
csak meg sem béníthatta a művészetek 
fejlődését. A máglyán elégett műreme
kek hamvaiból Phönixként megifjodva 
s annál fényesebben támadt újra a fes
tészet és szobrászat és e csodaszeiü 
ténynek magyarázata abban található, 
hogy a vallás ihlete a művészek vilá
gának minden új generációjába újra ül
tette az isten-eszmét s vele együtt emel
te az egyházi művészetek magasra szár
nyalását.

Nem csodálatos-e, hogy míg a szaka- 
dárság és eretnekség támadt a képek és 
szobrok ellen, s míg a Róma ellen párt
ütő püspökök és zsinatok tiltják azok 
használatát, ugyanakkor az egyházból, 
a szerzetesek celláiból indul ki a szent
képek renaíssancea. Szerzetesek a tem
plomok első építői, szobrászai, festői és 
szent könyvek mintátorai. Hazai képző
művészetünk felvirágzása körül a cisz
tercita, bencés és pálos szerzeteseké a 
középkortól kezdve a legnagyobb érdem. 

*
Krisztus isteni erényeinek, az önmeg

tagadásnak és mindent megbocsájtó sze
retetnek legmegrázóbb ábrázolásait a 
keresztrefeszítés jeleneteinek képein ta
láljuk. Ez a jelenet a kereszthalál, 
amellyel a meggyalázó bitófa a világ 
diadal jelvényévé lesz s aranysugaruk
tól elárasztva és drágakövektől elborít
va a templomok tornyára s oltáraira, 
paloták és kunyhók falára száll. Ott tér 
jeszti ki áldó karjait az útszélen, a te
metők és erdők magányában, hogy Ké
pek és nemzetek millióit mindörökre 
alázattal leborulni és imádkozni tanítsa. 
Vájjon van-e az emberiség egész törté
netében egyetlen példa egy eszmének 
nagyobb, fenségesebb diadalára?

Amitől a füszáll engedelmesen hajlik 
meg a szellő szárnya előtt s a porszem 
aranyosan csillan fel a napsugárba: 
amitől a kelő nap bíbora felcsókolja a 
harmatát, amitől a madár dalol s am' 
után millió fájó emberiség évezrede' 
óta cseng: a szeretet. Munkácsy Krisz 
tusa emlékeztet rá.

Oly szerencsés lehettem, hogy szemé
lyesen beszélhettem e képről párisi mű 
termében Munkácsyual. Azt mondotta 
Én e képemhez nem tanulmányoztam 0 
régi nagy mesterek Krisztus képét, ha
nem szántalanszor át- meg átolvastál); 
a bibliának az Urunk kínszenvedésére 
vonatkozó minden részltét s így alakul! 
ki lelki szemeim előtt a nagy drámai jc 
lenet. Tehát kétségtelen, hogy ez örök 
becsű mű megalkotására művészünk te 
remtő erejét a vallás szent forrásai ösz
tönözték.
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No, beütött a mennyel Ürgős ménkű!
D. Edward texasi orvos felfedezte az 
igazmondás szérumá-t. Akinek vérébe 
befecskendezik ezt a veszedelmes oltó
anyagot, elkábúl s egyedül a hallószerve 
marad éber. Mármost a bénáit öntudalú 
ember gondolatai inem kalandozhatnak 
el a képzelet és lódítás birodalmába, ha
nem a hozzáintézett kérdésre avval rea
gál, ami legőszintébb, legprimitívebb él
ménye: a tiszta igazság kimondásával.

Mindezt amerikai lapok nyomán így 
irta meg egy budapesti újság és most 
sírirat gyanánt helyezem iel a „Hazug
ságok gyűjteményé1 ‘-ben, a barnapolitú
ros, öreg sifonér mélyem. Ha V. F. dok
tor, az igazság nagy fanatikusa s a ha
zugságok filozófus gyűjtője még élne, 
bizonyára sietve szedné össze bámula
tos múzeuma számára azt a kis maradék 
hazugságot, ami az igazmondás széru
mának általános elterjedése előtt még 
kívirul itt-ott.

Míg a tudós gyűjtő itt járt a földön, 
százszor is elmondta, hogy hazugság a 
világ fundamentuma, ami nélkül össze
omlik minden. A texasi szérumfeltaláló 
hát a földet szántotta ki az emberiség 
talpa alól, amikor veszedelmes találmá
nyával meglepte a világot. Még jósze
rencse, hogy itt van a barnapolitúros, 
öreg sifonér, tele a cédulák ezreivel s 
ezeken egy ellmúlt nagy korszak minden 
emlóké-vel. Most kezd scak igazán emel
kedni ennek a páratlan gyűjteménynek 
ázsiója s napról-napra jobban ámulok V. 
F doktor prófétai szellemén, ahogy cso
dás érzékkel az utolsó pillanatban sie
tett megmenteni az emberiség legna
gyobb kinscét: az illúziót, a szürke nnn- 
demnapot hétszinű szivárvány módjára 
befátyolozó hazugságot.

*

Minél jobban ámulok V. F. doktor 
jövőbelátó szellemén, annál inkább ér
zem a kötelesség súlyát, hogy élete re
gényét krónikába tegyem. Sajna, ez a 
krónika házagos lesz és ami belekerül 
is csak olyanformán kapcsolódik egybe, 
mint valami összetört mozaiklap száz 
darabja, aminek egy része semmivé leit 
s a másik részt többé emberi kéz niern 
birja egymásba illeszteni soha. Ami V.

F. doktor életregényéhez tartozik, szét
hull időben és térben, belekeveredik ab
ba egy sereg idegenfajta népség is, hogy 
szinte kötelezőnek érzem benyúlni a 
barnapolítúrcs öreg sifonérba, aztán át
kutatni azt a fiókot, amin ez a cimke 
áll: ,,Fajok h a z u g s á g a i Ahogy pedig 
kiteregetem magam elé a cédulahalmazt, 
egyszerre eszembe jut V. F. doktor fej
tegetése, amit egykor itt, a fiók előtt 
mondott el:

-— Macaulay nagyon megbámulta az 
igazmondás iránt való érzéketlenséget 
Perikies kortársaiban. Athéné aranyko
rának görögjeibe s nemkülönben be
szélt a Juvenalis korabeli rómairól. A 
lódítás egyik-másik emberfajnak véré
ben van a Nauarrai Henrik a faji ösz
tönre támaszkodva hódította meg katonai 
szívét, midőn csataközben a gyávaság 
egész ,,gascogniádját“ játszotta el; szín
lelte, hogy reszket, mint a kocsonya, 
folyton ezt kiabálta: ,,jaj, be félek, jaj, 
be félek!' s közben aprította az ellensé
get, mint a répát. Az oláhok és csehek 
merő faji ösztönből addig halmozták 
egymásra a geográfiai és etnográfiai ha
zugságokat, míg összerakták belőle 
azt, amijük nem volt: történelmi múlt
jukat. léved azonban, aki azt hiszi, 
hogy a lódító fajták szelleméből pattan
tak ki a „nagy hazugok" irodalmi alak
jai. Az egyenes magyar lélek terem
tette meg Háryt, a darabois német elme 
szülte báró Miinnhausent s a gőgösen 
kemény angol szellem Falstaffot. Költői 
alakban élvezték a lódítás mulattató 
voltát s ámuldoztak a hazugokon, mint 
a síkság lakói a pusztaközépen csuda- 
számban felnőtt magános fán.

Nyilvánvaló, hogy ebből a csoportból 
a cigányok semmiképp sem maradhat
tak el. Ravaszdi nép s közöttük a leg
ravaszabbnak valószínűleg az a cigány- 
asszony képzelte magát, akivel az alábbi 
eset történt.

Fazekat kért kölcsön szomszédjától a 
cigány asszony s midőn törötten vissza
adta, nem akarta az árát megfizetni. Biró 
elé került a dolog, s ott így védekezett:

— Náccságos bíró úr, házsudik azs a 
somsédassony. Elősör izs nem igazs, 
hogy fázsekat káptám tülle, másoccor

izs, mikor á fázsekat káptám, már cl volt 
törve, hármádikszor a fázséknak nem izs 
volt bájá, mikor vissaádtám.

Oszt borzasztóan csodálkozott, hogy 
erre a fényes védekezésre elitélték.

*

De félre most az emlékezéssel Akár
milyen érdekes is barnapolitúros, öreg 
sifonér minden cédulája. V. F. doktor 
életregénye egy hajszálnyival sem unal
masabb. Az emberiség nagy, súlyos ha
zugsága nehezedett a legmélyebb gon
dolkodóra s tette boldogtalanná, igaz 
ugyan, hogy ez a boldogtalanság te
remtő fájdalom volt: megalkotta a „Ha
zugságok gyűjteményéit. Itt állunk hát 
a fordulónál s rövidesen kiderül majd, 
mint gázolt bele V. F. doktor életébe 
Kenézrekezi Saul ágyparipája s hogy 
maradt meg számára világosságul az
után is a szépséges Gina napsugárhaja. 
Kiderül majd a tudós gyűjtő kezdőbetűk 
alá rejtett nevét is. Meggyőződhetik 
majd akkor mindenki, hogy az itt követ
kező regény hőse valóságos személy, aki
nek nevét a német filozófiai körök na
gyon is jól ismerik. Igazat szólva, nem 
is regényre, hanem történelemre kerül 
sor ezután, amihez a krónikásnak csu
pán annyi köze van, hogy a valóságos 
adatok tollán keresztül látnak nap
világot.

Valóságos csapás a krónikairóra, hogy 
képzeletét nem eresztheti szabadjára, 
hogy nem lódthatí kedve szerint s ekként 
írása nem lehet az igaznál is igazabb. 
Mert amit V. F. doktor számtalanszor 
ismételt: a költő annál igazabb, minél 
nagyobbat lódít, olyan hatalmas igaz
ság, hog yfölér holmi becsületes, kézzel
fogható hazugsággal. V. F. doktor kró
nikájának megírásánál azonban a törté
nelmi valósághoz kell ragaszkodnia az 
eseményeket feljegyző tolinak, ne csu- 
dálkozzék hát senki, ha elszakadva a 
költészet alapigazságától: a hazugságtól, 
a história adatai szinte-szinte valótlanul 
hazugnak látszanak.

Legközelebb hát megkezdődik a kró
nikaírás és evvel a hazugságokból levon

ható igazságok közzé bekeveredik az 
igazságokból kirívó hazugság.
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Négyszáz é v  után...
Irta: Bokor Imre.

Néhány hónap választ cl bennünket a mo
hácsi csata négyszázadik évfordulójától, közel 
egy esztendő múlva: 1926 augusztus 29-én lesz 
négyszáz esztendeje annak, hogy a Csele-pa- 
takba fulladt II Lajos magyar király. A zűr
zavaros egyenetlenségek között vergődő or
szágon 1526. év elején végigszáguld a rémhír, 
hogy II. Szulejmán török szultán hadra készül 
Magyarország ellen, hogy bosszút álljon a 
békeidő alatt elfoglalt váraiért és Berghamot 
nevű megölt követéért, akit II- Lajos király 
kémnek vélve, kivégeztetett és a tatai vár mö
götti halastóba dobatott.

Tömöri Pál kalocsai érsek május havában 
kocsin vágtat Visegrádra, elviszi a hírt a vár
ban tartózkodó királynak és Mária királynő
nek és kéri az uralkodót, hogy bocsásson ren
delkezésére megfelelő sereget, akikkel a Duna 
és a Száva partján megakadályozhassa az el
lenség átkelését. A rémhír hallatára II- Lajos 
országgyűlést hirdet Szent György napjára = 
egyidejűleg követeket küld I. Ferenc francia 
királyhoz, I- Ferdinándhoz és Zsigmond len
gyel királyhoz, segítségüket kén a török hadak 
ellen, de mindenütt süket fülekre talál; csel
ben hagyják. Mivel az állam ,,tárházában"
pénz nincsen, i  világi rendek és az egyházak 
a hazának ajándékozzák a templomok arany 
és ezüst edényeit, pénzt vernek belőlük s egy
idejűleg megparancsolják a nemeseknek, hogy 
jobbágyaikkal együtt szálljanak harcba, júliu- 
1-én gyülekezzenek Tolna alatt, ahol a király 
is meg fog jelenni.

II. Szulejmán azonban könnyűszerrel átkel 
a Száván, egyik serege pedig Nándorfejérvárnál 
átjön a Dunán, s mivel előnyomulásában senki 
meg nem akadályozza, elfoglalja Péterváradoi. 
Közben elérkezik július 1. napja, a Tolnán 
gyülekezendő seregnek hire-hamva sincs- Ezért 
a király példát mutat a renyhén gyülekező ma
gyar seregnek, maga mellé veszi Báthori István 
nádort, Szálkái László esztergomi érseket s 
még vagy háromezer harcossal augusztus 15-sn 
Tolnára indul, ahová 16-án meg is érkeznek.

Ekkor azon tanakodnak, hogy ki legyen a ve
zér? Kettőt választanak: Tömöri Pált és Sza- 
polyai Györgyöt, az erdélyi vajda fivéré*

A magyar király megretten seregeinek nem
törődömségén, akik nem számolnak a török 
haderő túlysulyával s érdeklődik Tomorinál, 
hogy mennyire becsüli II. Szulejmán haderejét. 
A kalocsai érsek megnyugtatni akarja II La
jost, kétszázezer harcosban véli megállapítani 
az ellenséget, akik közül csupán hetvenezret 
tart számbavehetö katonának. A király erre 
megjegyzi: „Még ez is több a magyar had
erőnél.'1 „Az Istenre kell bízni a többit, — fe-' 
leli Tömöri — aki nem szokta cserben hagyni 
követőit."

A törökök átjönnek a Dráván, mire a vezé
rek a királlyal és a sereggel Mohácsra érkez
nek. Meg szeretnék állítani II. Szulejmán előre 
törtletését és tanakodnak, hogy mitévők legye
nek? Szapolyai János erdélyi vajda üzenetet 
küld a királynak, hogy az ő megérkezése előtt 
ne vegye fel a harcot, mert negyvenezer em
berével segítségére akar sietni. Frangepán Kris
tóf is üzenetet küld Horvátországból, hogy út
ban van tizenötezer emberével. A király meg
nyugodott e hírek hallatára. Tömöri azonban 
ellenkező véleményen van. Meg akarja kez

deni a harcot a segítő csapatok megérkezése 
előtt. Arra hivatkozik, hogy a katonák harcra 
készek és ki akarja használni a kedvező alkal
mat. A király nem rejti el aggodalmát és ezt 
feleli Tomorinak és a köréje sereglö rendek
nek: „Vigyáznunk kell, hogy vakmerőségünk 
által magunkat veszedelembe ne ejtsük."

Az intelem nem hat, a király gyengeségét 
lehengerelik a túlzók s a magyar sereg ütkö
zetre készül. A tábor közepén II- Lajos király 
áll; balján a palatínus, jobbján az esztergomi 
érsek helyezkedik el, míg a király személyénei; 
megőrzésére Ráskai Gáspár, Török Bálint és 
Kállai János vállalkozik. A király mellett he
lyezkedik el még Drágfi János is, aki fennen 
lobogtatja a zászlót, amelyet Szűz Mária képe 
ékesít- A zászlóban erős bizodalma van a ma
gyar királynak s hogy Drágfi János baj eseten 
meg ne futamodhassék, leszerelik csizmájáról 
a sarkantyúkat. A tábor íelkészülődése három 
napot vesz igénybe s így érkezik el János fő- 
vételének a napja, augusztus 29-ike, amely 
örökre fekete fátyolt borit a magyar történe
lem véres lapjaira.

Napfölkelte után Báthori István palatínus 
felkéri a királyt, hogy járja vele végig a tá
bort; hadd győződjenek meg a harcosok a ki
rály jelenlétéről, bátorságáról. A nádor hangos 
szvóal serkenti a katonákat, miközben rámu
tat II. Lajosra, aki kész hazájáért az utolsó 
csöpp vérét is kiontani. Egy intésre megszólal
nak a dobok s a trombiták. Ez a jel a harc 
megkezdésére. Ez a harci zaj, a nagy sürgés- 
forgás nem hat Szulejmán táborára, katonái 
nyugton maradnak délutánig. Úgy három Óra 
tájban végre megmozdul a török sereg, a völgy
be ereszkedik, hogy alattomosan a magyar s»- 
reg háta mögé kerüljön azzal a célzattal, hogy 
az előre törtető harcosaink tábori felszerelésé;, 
szekereit és löszerikészleteit elzsákmányolhassa. 
A török csel sikerül, II- Lajos király átérzi a 
tragédia horderejét, ideges aggodalom fogja ei. 
Tömöri pedig a király őrizetére rendelt há
rom testőrt előre küldi a török sereg megszem
lélésére. Ezek nem kerülnek többé vissza a 
király mellé. A török sereg most átmegy a leg
erélyesebb támadásba, erős lármával, nagy zajjal 
szembe támadják a magyarokat- Az izgalom, a 
fejetlenség leírhatatlan. Tömöri és Szapolyai a 
király elé járulnak, bejelentik a törökök erőtel
jes támadását és felszólítják, hogy teljes bátor
sággal vezesse az ütközetet. A király sisakot 
kér s mielőtt a fejére tennék, a sárba hull. il. 
Lajos elsárgul, rossz jelnek tartja az eseményt.

A két tábor összecsap s eleinte úgy látszik, 
hogy a magyarok győznek, mert sokkal több 
harcos esik el a török részről s azonkívül a 
török sereg meg is hátrál. De ez is ravasz 
cselfogásnak bizonyul, mert szegény véreinket 
ágyúik elé csalják, amit kaotnáink nem vet
tek mindjárt észre; azt hitték, hogy II. Szulej
mán serege megfutamodik. A keserű csalódás 
mindjárt bebizonyosodik, mert a seregeink 
mögé került török haderő hátba támadja kato
náinkat, rettenetes pusztítást visz végbe és el
rabolja összes hadianyagunkat. A rend teljesen 
felbomlik, a magyar sereg jobb- és balszárnya 
megfutamodik, mindenki hanyat-homlok mene
kül. A törökök e futamodást félreértik, hadi
cselnek tekintik s a beállott este, valamint «» 
hirtelen megeredt zápor miatt beszüntetik a

harcot és nem üziik a megfutamodó magyar se 
reget. Maga II. Lajos király is futással akar 
megmenekülni a veszedelemből és Pécs felé 
vágtat lován- A Csele-patakhoz ér, amely « 
szörnyű záportól megáradt. A koromsötétség, 
valamint az ellenség üldözése nem enged időt, 
hogy a viz sekélyebb, könnyebb átgázolható 
részét kikeresse s ezért a legközelebbi részén 
vágtat keresztül. Már-már úgy látszik, hogy 
sikerül megmenekednie üldözői elöl, de amint 
a tlúsó partra akar kapaszkodni, lova hátra 
esik és maga alá temeti a magyar királyt, aki 
a patakban leli halálát A szerencsétlenségnek 
szemtanúja is van, Cetricius testörző katona 
sikerrel gázolja át a morajló árzuhatagot, látja 
a király éTmerülését, de képtelen segítségére 
menni az uralkodónak és megjelöli a veszede- 
Uem helyét, hogy idővel a holttestet megtalálják.

A csatában Tömöri Pál az első sorokba- 
harcol és elesik. Fejét a törökök másnap 
hosszúnyelü dárdára húzzák, végighurcolják * 
táboron, majd Szulejmán sátora elé állítják ki 
közszemlére. Az elesettek között megtalálják: 
Szálkái László esztergomi érseket, Perényi Fe
renc váradi püspököt, Móré Ferenc pécsi püs
pököt, Paiksi Balázs győri püspököt, Csaholyi 
Ferenc csanádi püspököt, Palina György bosz
niai püspököt, Szapolyai György második f e 
zért, Drágfi János országbírót, hatszáz magyar 
nemest, tízezer lovas és tizenháromezer gyalo
gos katonát akik hősi halált halva, drága ma
gyar vérükkel áztatják Mohácsnak csataterét, 

A környék kutyái napokon át lakmáror- 
nak a szerteszét heverő holttesteken, a levegő 
büzhödté válik és a pestis kitörésétől lehet 
tartani, míg a hősi halált halt Pernyi Imre öz
vegye, Kanizsai Dorottya, saját költségén lel
fogad négyszáz munkást és a mélyen ásott 
gödrökbe fölkelteti el Magyarország hőseit.

A gyászos csatát követő napokon a törökök 
pusztítanak, rabolnak, gyújtogatnak s irgalmat 
nem ismerő kegyetlenséggel gyilkolják a népet. 
Felgyújtják Pécs városát is, majd Buda felé 
vonulva, elsöprik, földül jál< a dunamenti 
városokat. Mária királyné Buda várában érte
sül férje haláláról, a gyászos csata k im en etel
ről, mire Thurzó Elekkel és Bornemissza Já 
nossal Pozsonyba menekül. Szulejmán közben 
Budára érkezik seregével, katonáinak szabad 
rablásra ad engedélyt, áthidaltatja a Dunát és 
átvonul Pestre. Feltűnő és megemlítésre méltó 
jelenség, hogy a vérben gázoló szultán Budán 
csak két műtárgyat zsákmányol: Apollónak és 
Herkulesnek szobrait. Pestről a Duna-T^sz^ 
közének tart, itt újabb pusztításokat visz vég 
hez, majd megelégszik a sok kegyetlenséggel és 
seregeivel kivonul Magyarországból.

A borzalmas mohácsi csata évszázadokig 
éreztette hatását. Elrettentő például szolgál 
a magyarok viszálykodásának, széthúzásának 
A gyászbaborult magyar nemzet akkori szenve 
dését a mai kor emberei százszorta nagyobb 
fájdalommal érzik, mert Trianon igazságtalan 
csapásai gyógyíthatatlan sebet vágtak nemzc 
tünk testén. Szálljunk magunkba és kérjük 
meg a mohácsi csatatér fölött lebegő hős sze: 
lenieket, hogy ihlessék meg lelkünket, acéloz 
zák meg karunkat, hogy visszaszerezve Nagy 
magyarországot, méltó utódai lehessünk * 
négyszáz esztendő előtt elvérzett hősi halót 
tainknak.
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A KOMÁROMI RAB
Irta: Szegedy László.

. .Cédrusfák lombja zúg a lel
kemben és képzeletemben Gianni- 
nám rózsás karjai ringatnak álom. 
ba, rózsából és szerelemből meg
vetett ágyamon . . .

így kezdődött a kapitány egyik 
levele.

És ugyanebben a levélben így 
írt tovább:

. .. Majd .. . majd: ha akkor 
vissza ölelsz lágyan: feledünk 
gondot, bút és földi bajt . . . be
teljesül majd legszebb földi vá
gyam: és szivünk dobog majd hoz
zá égi dalt . . .

De Giannina szerelmes szive is 
tele volt túláradó érzelemmel, per
zselő lángolással, mely levélírás 
közben szintén költői metafóriákba 
kívánkozott és egyik levelének vá
lasza rímekbe szőve igy kezdő
dött:

„ .. .Érces szavadnak édes bus- 
zenéje

Szivemben sok-sok uj rózsát fa
kaszt:

Csókos vágyaknak szentelt né
ma éje,

Tőled várja a rügybontó tavaszt.

• • . Vártam a férfit •. . szíve 
bátran dobban;

Lelkében ábránd, ajkán csók 
dalol:

Szemében forró vágyak tüze 
lobban . . .

— Tudtam, hogy ő is — vár 
rám valahol..

Esküvőjük napján egy titokza
tos távirat érkezeit Indiából, mely 
sok titkos fejtörést és sok titkos 
lelki tépelődést okozott a kapi
tánynak.

Érzelmeit nem lett volna képes 
szavakba foglalni. De ha valamely 
fogalommal kellett volna megje
lölni: alkkor is zavarban lett 
volna. Azt, amit érzett, nem tudta 
volna sem szavakkal kifejezni, 
Nem fogalmakba iskatulyázni.

Mindenkinek az életében van
nak olyan pillanatok amikor az 
ember érzi, hogy beszélőszervünK

nagyon tökéletlen műszer érzel
meink hü visszaadására.

A kapitány is ilyen pillanathoz 
érkezett.

Az olvasó ugyebár legszíveseb
ben erre a szóra gondolna: „ G y a 
n ú !"

Nos, biztosíthatjuk az olvasv, 
hogy ez a szó nagyon durva <?s 
nagyon tökéletlen volna a kapi
tány érzelmeinek visszaadására.

Hiszen annyira imádta Gina- 
ninát, annyira szentnek. annyira 
tisztának látta szíve választottját, 
hogy ez a gondolatot,, ha talán na
gyon halaványan, nagyon bizony
talanul fel is ködlött benne, mint 
mind a kettőjükhöz méltatlant, 
nyomban — és mintegy saját gon
dolatai ellen felháborodva — el
utasította magától.

Mi volt hát mégis az, amit a  
kapitány érzett?

Emberi nyelvre lefordítva: va
lami szorongás, félelem, bizonyta
lanság és titokzatosság együtt
véve.

Nem híven, de megközelítőleg 
egy szóval kifejezve: lelki nyugta
lanság.

. . .  A távirat szövegét Gíannl- 
nán kívül senkisem értette meg. 
Giannina pedig a következő szö
vegre fordította le:

,jSiva Istennő hetvenhét ál
dása legyen rajtad! — Lelkünk 
szövete kiterjed ime: és lelkedig 
ér . •. Az Élet fehér szelleme 
járjon mindig sarkadban es 
győzze le a sötét Halált. . .  Vis- 

nu kegyelme lebegjen mindig fe
letted és Brahma szelleme csőn. 
desítse le életed háborgó hullá
mait •• • Uj életedben szent Fe

hér Elefánt iképében élj tovább 
és gyémántturbános ifjú Maíia- 

radzsák kedvence légy! Áldás! 
— Boldogság! —• Termékeny
ség! — Isten — Emlékszünk —- 
emlékezzél!'1

Trófu.
A kapitány gondosan elrejtette 

belső szorongását és mosolygott-

Giannina felé fordult és a távirat 
aláírására mutatott:

— Ki az a Trifu?
Giannina arcát alig észrevehető 

enyhe, rózsaszínű hullám öntötte 
el:

— Trifu? — Anyai nagybá
tyám ■.. Nagyon szeretett. • . Féi- 
vér •. • Apja hindu, anyja olasz 
nő • •. Nagy ültetvényei vannak .. . 
Engem nagyon szeretett •. •

A kapitány újra mosolygott:
— Téged nagyon szeretett? — 

Ó azt elhizsem! Hát ki az, aki té
ged nem szeret?

A kapitány egy pillanatra le
hunyta szemét. Gondolkozott. Kis
sé felhős arccal új kérdést inté
zett Gianninához:

Leveleztek?
Gianninát meglepte a kérdés. 

Láthatóan összerezzent. Éjsötét 
gyermekszemei csodálkozva néz
tek a kapitányra, majd a távolba. 
És 'halkan, mintegy rebegve es 
mintegy magához is beszélve, me- 
rengőn és csodálkozón megszólalt:

— Nem . . .  Éppenséggel nem... 
Mióta eljöttem onnét: egyáltalá
ban nem írtunk egymásnak. .  •

— Akkor hát . . .?  — kérdezte 
vontatottan a kapitány . ..

— Igen — szakította őt félbe 
élénken Giannina — értem, drá
gám — de nekem is csak ebben a 
pillanatban jutott eszembe a kér
désed: akkor h át. . .  honnét tudta 
meg T rifu -.. a nagybátyám . . .  es
küvőnk pontos dátumát. .  •?

— Úgy van egyetlenem — ezt 
akartam kérdezni — bólintott a 
kapitány — és ha félre nem érte
nél, gyönyörűségem — szeretném 
ezt a kérdést még egyszer fel
tenni . ..

— Hiába volna drágám — hiá
ba — felelt Giannina őszinte kilo. 
réssel — mert e pillanatban még 
sejtelmem sincs ró la -.. Talán ké
sőbb •.. egyszer majd rájövünk ..?

A kapitány szenvedélyesen meg
ölelte és megcsókolta Gianninát 
és csak úgy csókolás közben vála
szolt:

Tehát titok? Az első titok, 
amely besurrant hozzánk •. .? De 
mit beszélek badarságokat? Hiszen 
te magad vagy a legnagyobb Ti
tok . . .  a legnagyobb Rejtély. • . a 
legcsodálatosabb Tünemény. • • Mit 
csodálkozzak hát azon, ha a Nagy 
Titok szikrái itt röpködnek körü
lötted vagy szilánkok és forgácsok 
alakjaiban lábaink elé hullanak-.■?

Forrón átölelték egymást és * 
Nagy Titok valóban ott rejtőzött 
izzó csókjaikban . - -

Esküvő után minden úgy tör
tént. ahogyan a mesékben szokott 
történni.

A kapitány — mint valami me
sebeli herceg — saját hajóján vitte 
nászútra álmainak valóra vált tün
dérlányát: a csodás szépségű
Gianninát. •. Mert ha a hajó nem 
is volt az övé: a hajóparancsnoi: 
mindig úgy érzi, hogy ő, aki hajó
jának koronázatlan fejedelme, sa
ját hajóján utazik-

. . . .  A hajó szelíden ringott a 
hullámokon. Szomjas lelkűk vá
gyaik aranykelyhéböl mohón szür- 
csölte az örök bölcseség részegítő 
nektárját: a szerelmet. -

Amint az indiai vizek felé kö
zeledtek: Giannina valahogyan
megváltozott. Egyik percben szöt- 
lan és merengő volt, másik pilla
natban higanyszerüen nyugtalan, 
mint aki egy pillanatra sem találja 
a helyét. Olykor a kapitány kér
dezett tőle valamit és ő hallgatóit. 
Máskor meg, amikor látszólag 
semmi oka sem volt rá: hirtelen 
felugrott, trillázott, kacagott, ör
vénylő táncmozdulatokban pergelt 
maga körül és a tánc végén való
sággal a kapitány karjaiba repült 
és szenvedélyes csókzáporral bo
rította el a kapitány ajkait •. -

Egyszer napnyugta felé ej*y 
színes felhő közeledett feléjük. A 
kapitány érezte, amint Giannina 
karja remegni kezd az ő karjába*. 
Megdöbbenve ölelte! magához es 
kérdően nézett reá. Gianninia sá-
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padtan és tágnanyitott ijedt sze
mekkel mutatott a felhőre:

— Ugye, te is látod . • . Te is ...?
— Igen: látok egy színes felhőt, 

mindenségem — dehát mi van ap- 
ban? Miért kiéli azért remegni?

Giannina megszorította a kapi
tány karját és egészen szorosan 
hozzá simult, .mintha valami lát
hatatlan veszély ellen keresne 
nála menedéket. Azután suttogva, 
mely azonban olyan volt, mintha 
elfojtott sikoltás lett volna, töre
dezett szavakkal beszélni kezdeti.

— Nem látod!? _  Mirzu a z .- ,  
a nagy fehér elefánt. .. hátán szí
nes szőnyeg • . - A szőnyegre csa
tolva a drágamüvü faragott to
rony . . _ A toronyban a fehértur- 
bános fiatal radsa •. - Most ránk 
néz . . .  érzem, látom a tekinte
tét • •. minket néz ... - és szemei 
fénylenek • ..  vagy. .  - villámla- 
nak • •.

A kapitány akaratlanul is a 
felhőre nézett és a felhő körvona
lait vizsgálta A körvonalak való
ban hasonlították a fehér elefánt
hoz, sőt egy kis fantáziával a szí
nes szőnyeget, a tornyot és n 
benne ülő radsát is lehetett látni.

A kapitány szelíden, szeretet
tel megsímogatta Gianninát és 
kissé szemrehányó, oktató han
gon kezdte magyarázni:

— Egyetlenem. . . mindenem. • . 
hát te nem ismernéd a felhők 
tréifáit? Ha az ember tavaszi nap
sütéskor vagy forró nyárban a há
tára fekszik és nézi az égen lova 
vándorló bárányfelhőket: nincs az 
a forma, állati vagy emberi alak

nincs az a pásztorjelenet vagy 
csatakép, amit az álmodozó fan
tázia, az emberi lélek alkotó faía- 
inorganája, a felhőkbe bele ne 
képzelne vagy önmagán keresztül 
bele nem szuggerálna . • • Nyu
godj meg, drágám: most is csak 
erről van szó . •.

— Nem! — nem! — kiáltott 
Giannina élénken nem képzeto- 
döm . -. egészen tisztán látom . • . 
hiszen ismerem Mirzut, a fehér 
elefántot és ismerem a . • a - 
fiatal radsát i s . ,  eleget láttam, 
amikor a nagybátyám ültetvénye; 
melllett vadászatra lov ag olt...

— A Trifu ültetvényei .mel
lett? — kérdezte könnyedén, de 
mégis némileg fürkészön a kapi
tány. . •—

— Igen. . persze . . .  a nagy
bátyám ültetvényei mellett vá
laszolt kissé felhős arccal Gian- 
rina-

A távolban Ceylon szigetének 
álomszerű, szaggatott körvonalai 
tűntek fel és a kapitány pár pilla
natig merengve nézett a messze
ségbe Újra lehunyta szemét, de 
nyomban felnyitotta. Utána ko
molyan, majdem keményen nézett 
Giannina szemeibe és hangja szinte ünnepélyesen csengett, amikor 
így szólt hozzá:

— Jó l van, drágám; Tehát az 
a felhő ott teljesen olyan, mintha 
Mirzu volna, a fehér elefánt és 
mintha a fehér elefánt hátán, a re
mek faragáséi toronyban a fiatal 
radsa ülne, aki a nagybátyád ül

tetvényei mellett szokott vadá
szatra lovagolni, — tegyük fel, 
hogy a felhő valóban ezt a képet 
tükrözi híven vissza: — mi okod 
van, egyetlenem, ezek láttára 
reszketned és rémüldöznöd?

Giannina összerezzent és fejét 
lehajtva, mintegy magába roskad- 
va válaszolt:

— Igazad van, édes . •. erre 
nem is gondoltam •. - valóban 
nem is tudom megmagyarázni 
miért .■• De mikor oLyan hirte
len jött, mintha •. • mintha • . va
lami szellemjárás volna . • • De 
igazad van, édes: mégis csak gyer
mekesen bo'hó voltam • -. De most 
hogy kérdeztél: (ráeszméltem a 
valóságra és láthatod édes: mar 
nincs semmi bajom-..

A kapitány gyöngéden ölelte 
őt magához és Giannina bájosan, 
kislányosan, szégyenlősen hajtotta 
fejét a kapitány széles mellére.

És amint így átölelve tartották 
egymást: egyszer csak megcsapta 
lelkűket Ceylon csodás flórájá
nak buján fűszeres illata, melytől 
mind a ketten soha nem érzeti 
édes kábulatba szédültek- Úgy 
érezték, mintha az Örökkévalóság 
láthatatlan szellemkeze egy egé
szen új világba ringatta volna őkei 
át mintha lelkűk a szerelem 
Léthe vizének örökös mámorában 
merült volna el; mintha testileg 
is merőben szellemivé, örökéleta- 
vé lényegültek volna át •.

Mintha asztráltestck lettek 
volna és szertelen szenvedélyük 
dinamikai eieje a szivárványos 
éneklő szférákig repítette volna 
fel őket • ..

Alom v olt... Valóra vált cso
dás álom volt az életük . .

Azóta két év telt el. És a ka
pitány minden másnap levelet irt 
a feleségének . . .  És a levelekben 
vágyak orkána viharzott és forró 
szerelemnek perzselő heve lán
golt.

A felébredés.
A kapitány különös muzsikát 

hallott. Nagyon-nagyon messziről, 
nagyon-nagyon finom dallamú tá
rogató hangjai ütötték meg füléi, 
mintha egy láthatatlan angyalajk 
egy láthatatlan tárogatón soha 
nem hallott ébresztő indulót fújt 
volna, melyre fel kellett eszmél
nie mindazoknak, akik a halál fe
kete hajóján már útban voltak 
egy egészen ismeretlen világ mély
ségei felé- — A tárogató után egy 
csodálatos szimphónia követke
zett, Mintha a mesterek mestere: 
egy láthatatlan égi Beethoven 
v agy égi Liszt Ferenc sok-sok 
űvegharangon, sok-sok ezüstöstn- 
getyűn sok-sok pánsípon -szirén 
hangú okarinán, szentivánéji va
rázsfuvolán és sok-sok olyan meg
nevezhetetlen hangszeren játszoli 
volna, amelyekbe ezer pacsirta 
trillája, ezer fülemüle éneke és 
ezer rigó tavaszi füttye lelt volna 
elrejtve . . .

A csodás zene az Élet szimfó
niája volt ■..

A kapitány egyszerre csak úgy 
érezte, mintha a dencvéralaku fe
kete hajó fekete vitorlaszárnyaiba

egy ellenkező irányból jövő szél
roham kapaszkodott volna és a 
férői a napsugárban fürdő fehér
fodros, kékhullámos Vidámság cs 
Derű Tengere felé kezdene ha
ladni ■. •
Élethajó haladt; a partok mentén 
mindenütt lombos pálmák, karcsú 
cédrusok és ezüstlevelü sittimfák 
bókoltak a hajó felé, mintha a ha
lálból megtértek homlokára a re
ménység örökzöldjéből akarta* 
volna fonni diadalkoszorút.

A fák alatt virággal tarkázott 
zöld rétek terültek el. A parto
kat és sziklákat rózsaszínben játszó 
aranyfürtös szölögerezdek szegték 
be- A völgyekben virágzó gyü
mölcsfák ezrei pompáztak es 
amint az incselkedő tavaszi szeí*ö 
enyelegve megrázta lombjaikat: 
virágok hófelhös orkánja hullott 
az úszó Élethajó felé.

Harangzúgás törte meg a lúl- 
világi eredetű, virágillatos zenés 
csendet. Mintha sokáig némaságra 
kárhoztatott húsvéti harangok fel
szabadult nyelvié zengett-bongott 
volna és öblösen kongó érces tor
kuk Eget ostromló hangon perle
kedett volna a diadalmasan le
győzött halállal •. •

A kapitány lelkén most fájó 
érzés nyilallott át. Egy soha nem 
látott és mégis csodálatosan át
élt emlék rajzolt fel a lelkében- 

Látta magát bajtársaival együtt 
az admirálhajó fedélzetén. Látta a 
szaladgálást; a lázas sürgés-for
gást; a hajóorvos kétségbeesett 
élesztési kísérleteit . . .  És látta 
két bajlársának egysz-erü és mégis 
megrendítően komor ravatalát • • 
Hallotta a hajólelkész szárnyaló 
búcsúztatóját, mely könnyeket 
csalt a mindig halálrakész mar
cona hősök szemeibe' •. • Hallotta 
a hajózenekar szomorú gyászindu
lóját — a Beethoven gyászdal fe l
ségesen hullámzó csodálatos ak
kordjait . •. Látta a fehérruhás 
tisztelgő díszszázadot és hallotta 
a díszszázad háromszoros tisztelgő 
díszlövését . . .  És látta némán es 
komoran — ezernyi szempár fáj
dalmas pillantásától kísérve — a 
fekete viaszkosvászon koporsók

szertartásos lassú tengerbes; 
lyesztését ••.

És — bár nem látta — ni n 
láthatta, mert eszméletlenül fe
küdt és szeme zárva volt — d, 
mégis a bizonyosság erejével tud 
ta, hogy a tengerbesülyesztett ba j 
társak közül az egyik a távira 
tiszt volt, aki az életmentő válsa 
gos pillanatban a drótnélküli táv 
iró kabinja előtt székéről fejjel 
előre bukott, — a másik pedig 
Giovanni, az óriási dalmát, aki ha.. 
lálraváltan összezsugorodva fe
küdt egy sarokban, amikor a ten
ger alá sülyedt U. 8- feneken 
utoljára megpillantotta és egy 
forró bajtársi öleléssel elbúcsú
zott tőle • •.

Mindezek fájdalmasan rajzol
tak fel a lelkében és önkéntelenül 
is mélyen felsóhajtott . . .

. .. Egy láthatatlan kéz súlyos 
ezüstkalapáccsal hatalmasat súj
tott egy elrejtett óriási gongra — 
és a tetszhalott kapitány ijedt ki
áltással nyitotta fel szemeit. . 
Felnyitott szeme tágranyitottan 
bámult a körülötte levő tárgyak
ra, de arcának merev értelmetlen
sége csalhatatlanul elárulta, hogy 
e pillanatban még semmit sem lát. 
De a merev arc lassan csodálko
zásba révült és kérdően, félelme
tes, lázas ragyogással tapadt 
egyetlen pont felé-

A hindu pap hajolt föléje mo
solyogva, szemében érdeklődő és 
kérdő felkiáltással, míg végre 
ajkai is megmozdultak és halkan 
suttogva kérdezte a kapitánytól: 

— Hogy érzi magát Sahib? Re. 
mélem, nem viselte meg túlságo
san a — lelki utazás?

A kapitány sóhajtott és némán 
nyújtotta kezét a hindu felé.

Nirvána
— Dimitrij Szergevics M ereskouszkij —

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

Fordította: Zoltán Vilmos.
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A z id ő k  á r ja
Miben áll most már Bodnár eredetisége? Nyissunk fel 

bármely történeti, filozófiai, politikai könyvet, lapozgas
sunk bármely korból származó fejtegetést erkölcsi, jogi, 
művészeti, társadalmi kérdésekről, s azt fogjuk látni, hogy 
írójuk kivétel nélkül, valamely eszmeirány álláspontján 
ítél a dolgokról.

Ezzel szemben Bodnár azt hangoztatja: „Nekünk nem 
lehet azt mondanunk, hogy valami helyes, vagy helytelen. 
Tehát nem azt kell kutatnunk, hogy miben tévedtek más 
gondolkodók, hanem hogy mennyire tudták kifejezni koruk 
uralkodó eszméjét, miért tetszettek tanaik saját korukban 
és az idő haladtával miért módosultak a rendszerek, el
méletek."

Mert az igazság csak viszonylagos, relatív s nem örök, 
pár évtized múlva tetemesen változik az uralkodó eszme 
s más igazságok ragadják magukkal az embereket. Az er
kölcsi igazságok elfogadásához ugyanis az szükséges, hogy 
az uralkodó eszmeírány, az idők árja ragadjon magával 
bennünket és így ami ma igaz, holnap már nem az.

A vallás éppen úgy, mint a nyelv, jog, politika, iroda
lom, művészet nem egyéb, mint érzésünk, gondolkodásunk 
nyilvánulása, fajunknak megnyilatkozása, s amint nagyobb 
és nagyobb lett a civilizáció, azaz amint az emberiség az ő 
hullámos pályáján haladt a realizmus felé, aszerint fogyott 
benne az isteninek, a végtelennek, a misztikusnak a látása.

A bölcsészet sem egyéb, mint az idők árjával járó 
világnézetnek tudományos rendszerbe öntése és igazolása, 
s a múlt idők idealista bölcsészei éppen úgy rokouiok voltak 
és lesznek egymással, mint a realisták a maguk fajtáival. 
Bölcsészetük mindig az uralkodó világnézetet szedte rend
szerbe és lehetetlen volt eszményi filozófiát sikerrel taní
tani, hirdetni a realizmus napjaiban és reálisat az idealiz
mus korában.

Ezért a szép, jó és igaz fogalma, valamint az összes 
erkölcsi intézmények meghatározásai örökké módosulnak, 
átalakulnak, vagyis definiálhatatlanok. A ma ellensége  ̂
tegnapnak és a holnap fitymálva fog szólani az elmúlt 
napokról.

így érthetjük meg a művészetben is az Ízlés változását. 
Mikor az uralkodó eszme nyomása alatt változik az ízlés, 
az esztétikusok, a bírálók, a műkedvelők nem tudván okát 
adni Ízlésük változásának, szidják az addigi irány művé
szeinek sablonját, banalitását, ízléstelenségét s magasztal
ják az újnak bravúros erejét, eredetiségét, igazságát, te?- 
mészetességét.

Különösen az igazság és természetesség az, amit el
ragadtatva magasztalnak az újban s nem veszik észre, hogy 
nem a művészet lön igazabb és természetesebb, hanem hogy

ők módosultak és változtak s az ő ízlésüket fejezi ki az új 
művészet, nekik tehát igazabb és természetesebb ez.

S az új irány nem a régiből fejlődik. Idealizm us és 
realizmus egymásra következése nem fejlődés, hanem szi
gorú ellen iét s tiltakozás az előbb uralkodott eszmeirány 
ellen.

Ideálista időben háttérbe szorul az értelem, a realiz
musban pedig az értelem uralkodik. Isten, lélek, szabad
akarat, halhatatlanság, tekintélyi morál, patriotizmus, a 
fajnak erős szeretete s hasonló idealista eszmények mind 
érthetetlen, megfejthetetlen dolgok. Mikor azonban beáll 
az értelem kora, vagyis a szétszedés, elemzés, boncolás, 
szóval a realizmus ideje, mikor minden az értelem alá esik, 
kezdik egyenkint szétszadni az idealizmus eszményeit & 
azokat végül őrültségnek vagy ostobaságnak tekintik.

De ugyanazon eszmeirány ismételten föllép újra és 
újra s vele az elutasított igazságok megint feltámadnak, el
felejtett emberek elismeréshez jutnak, müveik megbecsü
lésben részesülnek.

Az idealizmusnak és realizmusnak ismételt váltakozó 
föllépése teszi éppen lehetővé az emberiség gondolkodásá
ban, érzésében és cselekvésében a törvényszerűség fölisme
rését, amennyib^ni ugyanazon iránynak évezredeken keresz
tül megismétlődő föllépéseiben egyezések vannak s ezeknek  
az egyezéseknek feltüntetésére Bodnár úgynevezett syn- 
kronistikus táblázatokat állított össze, melyek áttekinthe
tővé teszik az emberiség eddigi szellemi, erkölcsi életét.

Bodnár szerint ennek az elméletnek ismerete alapján 
mindig meg lehet állapítani, hogy az idealizmus vagy rea
lizmus mely pontjáig jutottunk el s mit várhatunk a közel
jövőtől. És bár nagy általánosságban a világ szükségképpen  
halad és vezérférfiaink léptei ki vannak szabva, útjaik elő  
vannak írva és ők  nem térhetnek le azokról, — kisebb- 
nagyobb bajoktól mégis megóvhatjuk nemzetünket.

Megemlítjük niég, hogy a haladás egy-egy hullámát a 
szélső idealizmustól a szélső realizmusig az esztendő négy 
évszakának nevével megjelölt szakaszokra osztotta Bodnár 
és ezt a hasonlatot a Miskrokosmos borítéklapjára rajzolt 
ábrában is feltüntette.

Ez rövid vázlata Bodnár huszonhat évi lázas munkás
ságának, melyet nem követett az elismerés koszorúja. Még 
a Gyulai Pál halálával megüresedett magyar irodalom- 
történeti tanszéket sem kapta meg. Csak az igazság maradt 
meg neki, melynek keresését élete feladatának tekintette.
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A lankás Dunántúl egy apró vasme
gyei kis falucskájában a Múzsa homlo
kon csókolt fiú dalol, néha tüzes, Ázsiá
ból hozott egy magyar fiút. Azóta a 
vad szittya lélekkel, néha édes-szerel
mes rigmusokban, máskor ,,faján keser
gő" fájó ostorozó kedvvel. Verseinek té
mája, elgondolása, ahogy a témát 
megfogj,a kidolgozza, tiszta romlat
lan magyarsága, rímeinek muzsikád 
csengö-bongása régi r.agy költőinkre 
emlékeztet. Az a különös báj, kü
lönös íz és zamat pedig, amely 
minden egyes versekből felénk árad, 
képeinek, hasonlatainak mélysége Cs 
gönyörü újszerűsége — anélkül, hogy 
az értelem kárára menne, — a mar 
költők első sorába helyezi. Minden 
sora érzéséből, hangulatából pattan ki 
és tiszta, egyszerű és őszinte z ez a tisz
taság, egyszerűség és őszinteség legna
gyobb erénye. Mert őszinte a magunK 
érzését és hangulatát találjuk verseiben, 
szóval önmagunkat éljük vele együtt s 
éppen azért verselése általános hatású, 
meggyőző, elgondolkoztató, de teljesen  
egyéni. Skálája bő. Kezdve a szerelmi 
lírától a legerősebb drámai kitörésig 
emelkedik. Témáinak köre pedig rend
kívül sokoldalú. Csapongó lelke egyszer 
szerelmes lányát öleli, majd sorsa mos- 
tohaságán kesereg, aztán felszökken s 
vad villámmal vágja korcs faját, utána 
a mezőn kószál, gyönyörködik a pillan
gók játékában, a virágok szerelmes szí
nében, de elborul a lelke, mikor a virág 
szirmán halott kis méhet lát. Rideg neki 
a sokcsodájú város, ha belecsömörlik a 
városi életbe, gondolatpáripáján elrobog 
a sáros, nincstelen kis falujába, megfür
deti lelkét meleg, édes, nyugalmas lég
körében. átöleli, megcsókolja öreg édes
anyja ráncos, jóságos arcát, aztán vissza
röppen, hogy új erőt merítve tovább élje 
rideg, kemény, harcos életét. Nyelve 
gyökerében magyar, megérzik rajta a 
föld ereje, amely egész lelkét átitatta, 
megtermékenyítette és letörölhetetlenüf 
rányomta bélyegét. Olyan a verselése 
mint a kút, amelynek mélységében kü-

Uj lantos
lönböző források vegyüléke új, mindé" 
niknél kellemesebb és élvezetesebb italt 
nyújt. Verseiése, technikája kissé még 
zötyögős. De ebben a zökkenésben vala
hogy erő van. Olyan ez, mint az a szikla, 
amelyet emberi kéz nem érintett soha, 
hanem a természet alkotta szoborrá. 
Érd?s, csiszolatlan, de éppen ebben a 
csiszolatlanságában rejlik ereje. B akó  
J ó z s e f ,  az új magyar lantos is egy ilyen 
:zikla s hogy értékét kellőképpen meg- 
fcírálhassuk, fentieken kívül tudni kell 
még, hogy a legegyszerűbb családból 
született, iskolai vékzettsége hat elemi 
és most 29 éves.

Elindítjuk útjára s meg vagyunk g/ő- 
ződve, hogy az új magyar lantos igazán 
új magyar lantos lesz a mai mondva
csinált magyartalan sok lantpengető kö
zölt.

Nyáry Andor,

Bakó József versei
i .

JUSSOM.
Nem ism erem , hogy mik a n ippek  
A sew réi porcellán  csodák.
Hogy bája  k é k  s feh ér színeknek  
Mint édesít sok  lányszobát.

Nem ism erem  a zongorákon  
If jú estén, ha le jt  a kéz,
Á rad a szív és rajt az álom  
Gyöngy naszád ja, ha nászra kész.

Nem ism erem  a boldog várás,
A titkos légyott szom jas percét,
Nem voltam  én még hujnalpárás 
Úri lány ajkán  részeg vendég.

Engem az é le t m ostohája  
Bús fáklyafénn yel áldott meg 
Hogy kigyúlva m ajd  egy éjszakába , 
E lőre vessem  fényem et.

S kint-kínra gyűjtve nőjek  egyre, 
Vadulva minden véres hibán,
S úgy á llja k  ki a magyar gyepre,
Mint fö ld em ből feltört ős Titán!
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II.
SZIVEM.

K opott hajlék , nincs b ő  lakom ája .
Vig nesz, dús fény sem  ül ab lakába!  
Mégis, ak ik  kolelúsként bent laknak, 
M orzsái veinek sok kin cses gazdagnak  
U dvarába nem gördül be hintó, 
Rongy mez, tört arc csa k  az ajtónyitó  
H ej! . . .  ha vinnék m árvány palotába, 
K irály lesné kedvét, . . .  d e  h iába!

III.
MA.

Ma zene és bor veri a  vért.
S zakad  a bánat, az ócska  vért.
M a ünnep a szív, a szem  kacér, 
Á ldom ásra vár a tegnapért!
Ma hiábj) les m ező, pázsit,
A robotos láb táncra vágyik.
Ma minden szívben a  k ed v  terít 
K acagót, édest, meg ünnepit.
Ma bús le lk ek  is ú jra  éln ek  
És háltál ü lnek a tar létn ek .
M a éhes a vágy, faln i akar.
Simul a csípő karo l a kar.
A vér meg lázad , s egyre vadul, 
Nem akar élni többé rabul,
H ordón riko ltja : F e l  éln i hát!
T örd  össze, zúzd szét az ős igát!

C sak egy pohár k e ll s végső csöppjén  
K acagva tom bol m ár az örvény.
S ö léb e  bukik m ajd  az egész ,
Mint egy m egérett sz eretk ezés .

IV.
PIHENÉS KÖZBEN.

A hétköznapok za jos  hu llám a,
Ha nyugalom nak p artjá ra  vet,
Itt a  m ező, a le lkem  d a jk á ja ,
F e jem  jósággal sim ítja  meg.
E léb e  ülök, mini régen : ú jra.
G ondtalansággal hím zett gyepre.
J ö n  a fürge vágy láztó l pirulva  
Dal tüzet csihol vén sz ivem be!
S míg pajzán ked v v el em lékkockák bó i  
Építgetem  az e lm ú lta k a t . . .
Mint érett gyüm ölcs a m esefáró l 
Egy szép  gyerm ekálom  rám szakad .

E zt h ird essü k szüntelen
Irta: Sassi Nagy Lajos.

Örök természeti törvény, Hogy 
sem a fizikai, sem az erkölcsi vi
lágban nem veszhet el semmi sem. 
Hiába ítélték halálra az aradi 
tizenhárom vértanút, hiába bon
totta le a bukaresti oláh kormány 
az aradi vértanuk emlékszobrát: 
a vértanuzás örökké kamatozó 
erkölcsi töke, am elyet semmiféle 
hatalom  nem dönthet meg.

A történelem ezer példával iga
zolja, hogy a mindenkori mártírok 
a  mindenkori haladás kútfői.

Ahogy az aradi dicső tizenhá
rom em lékéből erőt merítő nemzet 
kidacolta  a 67-es feltám adást, a 
világháború magyar mártírjainak

nagy erkölcsi tőkéjéből is számta. 
ni pontossággal fog megszületni a 
régi Nagy-Magyarország, mert 
élet és halál, emelkedés és ha
nyatlás nem ellentétek, hanem 
egymást kiegészítő természeti sziik- 
ségeségek.

Az októberi forradalom nagy 
vértanúja: Tisza István sem halt 
meg hiába. Vére hullásából sar
jadt ki nemzetünk mai újjászüle
tése. A világháború névtelen hő
sei évszázadokra szóló erkölcsi 
tökét je len ten ek, m elyet csak az 
utókor lesz képes kellőképen  k i
aknázni. De hatását mi is érezzük. 
Nélkülük Csonka-Magyarország 
sem állna, történelmünk fényes

lapjai pedig hiányosak lennének 
dicső tetteink nélkül.

Emberileg a mártírság fölösle
ges, sőt igazságtalan szenvedés. 
A természetben azonban sem fö lös
legesség , sem igazságtalanság nin
csen. Ne bolygassuk avatatlan ke
zekkel a nagy titkokat. Adjunk 
hálát Istennek, hogy a magyarsá
got választotta ki erre a súlyos, de 
fölemelő hivatás teljesítésére.

A legsötétebb balsorsot is el 
kell viselnünk, mert jutalmazásá
ról maga a Mindenható gondosko
dik kifogyhatatlan tárházából. Aki 
világokat volt képes semmiből te
remteni, elég hatalmas arra is, 
hogy kiválasztott mártírjait meg

jutalmazza és mártír Csonka-M 
gyarországot naggyá tggye-

Istenkáromlás ennek az istc? 
igazságszolgáltatásnak eljövetel 

ben kételkedni.
Valóban sem a fizikai, sem 

erkölcsi világban nem vész 
semmi sem. Ha tehát büneinkt 
meg ke llett bűnhődnünk, erény - 
ink, szenvedéseink jutalm azó• 
sem m aradhat el.

Ez a fölemelő történelmi 
nulság ez a kibékítő termés/' 
törvényszerűség emelje föl a esi; 
gedőt és tegye hívővé a hitetlen'• 
Ezt hirdesse minden mag; 
a bűnös forradalom évfordulóját-
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M á rí-M a rie tta
Valam i négyéves lehettem, vagy félöt, M ari velem 

egyidős. Ta lán  P ityer juhásznak volt a leánya, talán másik 
juhászé, már nem emlékszem pontosan. Szép, kenderszíníi 
haja volt, mely ragyogott a napfényben, ha sütött a nap 
és olyankor is, m ikor nem sütött. A z  ajka pedig olyan n- 
gyón édes. körte-érés idején ;. .

De a parádéskocsis kü is megszerette. És M ári 
szőlő-érés idején, amikor pediglen alighanem a legédesebb 
a csók, —  már a parádéskocsis fiát szerette. M e rt az a gaz
ember elhitette véle, hogy ő is parádóskocsis lesz, —  ha 
megnő, —  mint az apja ént meg legfeljebb orvos.

Vásár volt a faluban; kirakós, de marhavásár is. A  
marhavásár nem igen érdekelt; —  a ,,ringlispil“ a kirakós 
vásár közepén parádézott.

De szép volt a ringlispil!
A kko r már a mester úr keze alá jártam. Helyeseb

ben: akkor már a mester úr keze járt fölém. Megfogtam 
Va lic ika  kezét —  aki az egyetlen ügyvédnek egyetlen 
leánykája vo lt —  s azt mondtam neki:

—  Gyere. Valicika, befizetek a ringlispilre.
Mert volt valami két hatosom.
—  Csak azt az egyet, Valicika, —  folytattam utóbb

— hogy szeressél engemet. Mert úgyis nagyon el vagyok 
szomorodva a Mári miatt.

Fe lü ltünk  egy kereketlen/ hintóba, (amcjlyet fehér 
páva vont. A  pávának arany korona volt a fején. Szíve
men láthatatlan gyémántkő róna. Úgy ültem: én voltam 
az élet k irálya, azaz hogy —  egyelőre —  királyba. Merü
lünk, forogtunk, kerengtünk. O ldalvást hajtottam fejemet
—  Va lic ika  v á llá ra . . . Ugyanis, rosszul lettem.

Am ikor kábul tságomból felébredtem, a hintóm állott. 
De Va lic ika  már nem volt a hintóbán. Pedig még egy m>- 
net hátra volt. Támolyogva szállottam le, indultam elfelé. 
És láttam ám, hogy a piactér felső végén libeg Va licika. 
Ment hazafelé. Hanem a szép, fehér nyakát a jegyző fia 
tartotta átölelve.

Különös ember volt Skopál tanár úr, aki a negye
dik reálban az algebrát tanította. Folytonosan azt mondta: 
..Elég!" —  holott sohasem szóltam egy szót sem. Azután 
befestett a jegyzőkönyvébe egy vörös négyest. O lykor cs il
lagot is tett melléje, olykor koronát föléje, olykor fekete 
keresztet. Kvártélv-adó gazdám konyhájában a falak tele 
voltak aggatva csillogó edényekkel. A  fényes rezeken v 
szeszélyes figurák —  amelyeket kőporral kanyarínlott * 
rezekre —  Ju lcsa  művészi ízlését dicsérték. Nagyon sze
rettem, mondtam is neki nevetve, de alighanem komolyait 
vélve:

—  Ha llja , Julcsa, én elveszem magát feleségül. 
Hadd járjanak helyettem a gyermekeink iskolába. M é r
gelődjék azokkal a Skopál. ír  jóm. be azoknak fekete-ke
resztes, vörös négyest.

Nevetett. A z t mondta:
—  Jó, jó ...
Nagyon boldog voltam.
Egv estén így szólt hozzám:
— No, ifijúr, elhagyom a szolgálatot, férjhez megyek 

egy asztaloshoz.
Miért, m iért? Megtudtam. A z  asztaloslegény hu

szonöt forintot keresett hetenként. Én mindössze két forint 
zsebpénzt kaptam havonta.

Blanka egy főmérnöknek volt a leánykája. Fekete 
haja volt, nagy, fekete szeme. Törülközőbe csavartam 
arcképét, úgy kötöttem — éjszakára — a szivem fölé. 
Minden elsején bokrétát vittem neki. Sárga rózsából, kék 
ibolyából köttettem a csokrot, ötven krajcárt fizettem 
érte. Bizony, bizony, huszonöt sóspereccel többet ehettem 
volna havonként, ha nem lett volna Blanka. De volt.

Most elbúcsúzom, kedves Blanka — mondtam neki 
úgy május közepén. — Tanulni fogok, é jje l és nappal, 
hogy fölemelt fővel és bottal a kezemben kisérgethessent 
a Sós-tón.

Június közepére letettem az érettségit. Június kö
zepére férjhez ment egy főhadnagyhoz.

Mariska volt a leghütlenebb valamennyi között. 
Még nem is ismertem, már férjhez ment egy kasznárhoz. 
Bánatomban meg is buktam — valami ötször — az első 
gépészmérnöki szigorlaton.

Arany csizmában lépett fel esténként a cirkuszban 
a műlovarnő. Két esztendeig nap-nap után ott ültem a cir
kuszban, én, az ifjú riporter. Haragudtam a lóra, ha el
tévesztette a táncot; kezet csókoltam volna mind az ezer 
nézőnek, ha tapsolt. Ott emeltem dicsőségén1, ahol, ami
kor csak lehetett. A nevét minduntalan becsempésztem 
újságba.

Sohasem volt szerencsém a hölgyek körül? Ebben 
az esetben, mintha megkönyörült volna rajtam a sors: w 
szépséges műlovarnő szivesen beszélgetett velem a cirkusz 
istállójában, vacsorázott velem előadás után a közeli ven
déglő kertjében, sőt vasárnaponként, — amikor már dél
ben kimentem a ligetbe — a délutáni előadás után, esti 
előadás előtt, elvitt kccsikázni a Stefánia-útra. Piros bár
sonyülése volt a helyre hintának, két hatalmas, tarka cir
kuszi ló — műló? volt a hintó elé fogva, ő  hajtotta a lo
vakat. Az egyenesben, bizony, bizony, mintha kissé tá
molyogtak volna a lovak: nem szereti a cirkuszi ló az egye
nest, ahhoz van szokva a cirkuszi ló, hogy körben halad
jon, szédül az egyenesben. Hanem a víztoronynál, igen, 
a víztorony körül, ahol fordulni kell, körben szaladni, vág
tattak, mint a — ejnye, hogy is mondjuk? — vízfolyás!

Kart-karba öltve kisértem őt haza, meleg nyári é j
szakákon. Megígértem neki, hogy én leszek édes hazánk, 
valamint a nagyvilág első humoristája. Érette .. . Harminc, 
negyven napon belül . .  . Karját szorosabban fűzte ka
romba. Megígértem neki . ..

Sohasem volt szerencsém a hölgyek körül?
És akkor a cirkusz igazgatója leszerződtetett egy 

békaembert, külországbelit. Fényeszöld bőre volt a béka
embernek, vörös szeme és a mellét csillogó pikkely fedte.

Egyszer azon kaptam rajta szép kedvesemet, hogy 
az istállóban elérzékenyülve simogatja a békaember h '- 
ragoszöld kezét. Nagyo-m tetszhetett neki a zöld bőr.

A következő napon a békaember* vitte a pirosbár- 
sonyülésü fogat, ő  elhagyott engem r4 békaemberért.

Hát persze, persze, nekem nincsenek fényeszöld 
pikkelyek a mellemen s csak három és fél percig birom 
ki a víz alatt.
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A HAVASOK ALJÁN
Irta: Nyáry Andor,

Regény (7).

A csonka cigaretta füstje vékony, re
megő oszlopban szállt a plafon felé, 
főn a plafonnál szétterjedt, mint egy 
kék lepedő, mint a csendes tenger 
kekje.

A százados nézte és jólesően mosoly
gott.

— No, mit szóltak a parancsnoksá
gon? kérdezte Kovács Mihály, mikor 
leánya befordult az uccai kapun és a 
tornácra ért. — Mit mondott a szá
zados?

Az öregember felállt, térde reszke
tett, szemében bizonytalan fényű tűz 
csillogott.

Örzse felnézett apjára. Az volt szán
déka, hogy elmondja az öregnek a dol
got, úgy, amint volt. Ki adhatna neki 
jobb tanácsot, mint az édesapja? De mi
kor meglátta szánalmas remegését, sze
mében azt a bizonytalan fényű csillo
gást, amelyről ösztönös biztossággal 
érezte, hogy a gyötrelmes sejtelem, az 
iránta való mélységes apai szeretet ver
te a szemébe, hirtelen megváltoztatta 
szándékát. Nem szólt. Mélyen elpirult. 
Szégyelte magát az apja előtt. Szé
kelte a gondolatot, hogy mit akart ve
le a százados és miért hivatta. Egészen 
belesápadt.

— Nem mondom meg — viharzott át 
lelkén a gondolat. — Apám úgy se se
gíthetne a bajomon, csak elvfenném nyu
galmát. Minek szomorítsam meg öreg 
napjait? Aztán meg . . .

Az arca felragyogott:
—  (Jgy sem igaz az, amit a százados 

mondott. Ki hiszi cl, hogy megölnek egy 
embert azért, amiért az uccán találják?

A szeme felcsillant:
— A százados ezt csak azért mon

dotta, hogy megijesszen . . .  Hát igen!
Ennél a gondolatnál megnyugodott.
Kovács Mihály várta a feleletet. Ag

gódó tekintetével szinte rátapadt leánya 
arcára, s mikor Örzse nem felelt kérdé
sére, újra fölvette a szót:

— Mér' hivattak?
A leány nem számított rá, hogy le

kelljen térnie az egyenes útról, hama
rosan nem is tudta, hogy mit feleljen 
édesapja sürgető szavaira, himezett-há- 
mozott:

—  H á t .. . csak aszonta .. .
—  M it?
Örzse nem mert apjára nézmi, félt, 

hogy éles tekintetével kiolvassa szemé
ből a hazugságot, amit mondani fog. De 
mit is mondjon? Törte az eszét egy okos 
gondolaton s mikorra az öreg harmad
szor is fölvetette a kérdést, agyába is 
befészkelt a gondolat.

—  Aszcinta —  kezdte bizonytalan 
hangon, majd mindig jobban belegyőző
dött a hazugságba. — Azért h ivatott. ..

—  No?
—  A  libák belementek a búzába, oszt 

lelegelték a kalászt.
A z  öreg pislogott:
—  Ezért?
—  Ezért —  felelt a leány és lesütötte 

a tekintetét. Érezte, mint tüzel az arca 
és szeretné eltakarni kötényével.

—  Hm! —  bólintott az öreg és elgon
dolkozott.

A  ludak gágogni kezdtek.
Örzse felkapta a fejét:
—  H á j já ? . . .  M ár megint az uccán 

őgyetegnek.
És gyorsan elszaladt, hogy a libákat 

beterelje .. . hogy magával vigye szégye
nét, amely tüzes korbácsként űzte, haj
totta édesapja nyilt, becsületes tekinte
te elől.

Kovács úgy maradt az udvar közepén, 
mintha gyökeret vert volna a lába.

—  Hm! —  csóválta meg a fejét, mikor 
egyedül maradt. A z  ilyen kárféle dol
gokat a gazdával szokták elintézni a bö- 
csületes emberek, nem a fehér cselédek
kel . . .  Aztán) meg a lib ák .. .

Összehunyorította a szemét:
—  A z  nem lehet igaz!. ..
És tűnődött, gondolkozott.
A  libák zajongva totyogtak be az ud

varra s az eperfa alatt összesereglet- 
tek.

örzse bement a konyhába. Nyomban 
rá ágrecsegés hallatszott. Tüzet rakott,

mert innem-onnan dél felé járt az idő.
Kovács nézte az egybeverődő libákat, 

számlálta, összekeverte, aztán  ̂ megint 
élűiről kezdte a számlálást, kínlódott, 
vesződött s egyszer csak azon vette ész
re magát, hogy nem is a libákat szám
lálja, hanem azon töri a fejét, hogy há
nyán is vannak a őrségen a román ka
tonák . . .

Puskás Antal megrázta karján az éles 
bilincset s a bilincs belecsörgött a sö
tétségbe.

Mély, nyirkos levegő csapódott az ar
cába. A haja nedves volt, egészséges 
tüdeje nehezen zihált.

Nem tudta, hol van.
Megfogták, belelökték egy mély üreg

be s azóta ott kuporog. Aludt is, nem 
tudta, meddig. Hosszú órákig, vagy csak 
egy pillanatra szendergett el, fogalma 
se volt róla. Arra ébredt, hogy arcát 
hídeg sávok csiklandozzák. Odakapott, 
puha, undok bogarakkal telt meg a 
marka.

Megborzongott és azóta nem tudta Ic 
hunyni szemét.

Éhes volt, fázott.
Nézte a sötétséget, nem tudta, éjszak 

van-e vagy nappal, nem tudta, mióta 
sínylődik nyirkos börtönében, nem verő
dött be hozzá a napsugár egyetlen hala 
vány csikja sem, csak a nehéz katona 
csizmák döngése dübörgött feje fölött. 

Elkeseredetten sóhajtott:
— Miért vagyok én i t t . . .  Mit vétet 

tem? . .. Miért vetnek erre a nyirko 
helyre, ahol undok bogarak tanyáznak 
miért tartanak itt, ahol síkos férgek lop 
jók ki álmos szememből az álmot,

A bilincs csörgött. Halk, cseszmeteh 
nesz hallatszott, a férgek menekültek 
csörgés zajára.

Antal feje a mellére konyult, aztá; 
felállt, kiegyenesítette gönnyadt hát. 
s körültapogatta börtöne falát. A k': 
gömbölyű volt és sima, sehol egy mélye 
dés, egy nyílás,

(Folytatjuk.)
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Személyek: Ámor és az asszony.

AZ ASSZONY (díványon fekszik, mellette 
egy selyempárnán Ámor kuporodik és fejet 
gondtelve k'ezére hajtja. Este van, csönd, fél
világítás.)

ÁMOR: Hívtál. Eljöttem. Parancsolj velem.
AZ ASSZONY: Hallgass ide, Ámorkám! 

Nézz vissza sokezer éves múltadra és mond 
olympi becsületedre, láttál már olyan szerel
mes asszonyt, mint aminő én vagyok?

ÁMOR: Óh, óh, nagyot mondol, kedves 
asszonyom. Még ember nem is létszett és 
Gaea máris vágyódott Uranos ölelésére,

AZ ASSZONY: Ámorkám, ne hozakodj elő 
ősi dolgokkal. A nagyon régi csak csipkében 
érdekes.

ÁMOR: Így is jó. Tehát közelebb eső szc- 
relemekről beszélek. Memphis alapítója, Me
nés, szeretett egy csodaszép. .  • Hogy ez Is 
régi dátum lenne? Talán a nagy Ramsesek asz- 
szonyairól meséljek, akiknek szerelme a büsz
ke Pháraókat egy-egy pyramis vagy sphinx 
megépítésére lelkesítette. Vagy tudod, hogy 
valahol Afrikában élt egy szép, barnabőrű me
nyecske, akinek izzó szerelme oly erős vol'i, 
hogy mellette Antonius elfelejtett hazát és be
csületet. És Pompadour asszonyság? Aki oly 
öntudatos volt szerelmében, hogy mikor először 
surrant be koronás, unatkozó barátjának palo
tájába, a 'hajlongó komornyiknak gőgösen oda
mondta a szállóigévé lelt szavakat: ,,itt vagyok 
és itt maradok1" Ott is maradt, Lajos király 
szivében és a grande nation történetében •..

AZ ASSZONY: Ámor! Ne idézd ezeket a 
történelmi szerelmeket, melyeknek főrúgója « 
hatalomvágy, a politika, az érdek volt. A ma 
asszonya másképpen szeret- Szerelmében is 
fi nőmül tabb és függetlenebb. És a lelkikapcso
lat, a gondolatharmónia érzelmének az alapja. 
Ámor. Ámor, úgy teli van a lelkem, szívem 
ezzel a csodálatos új érzéssel, hogy ebben a 
boldogság előérzetben magamhoz szeretném 
ölelni az egész világot. Szeretlek, szeretlek!

ÁMOR (szárazon): Mióta)?
AZ ASSZONY: Tegnap óta, vagy már hó

napok óta? Nem tudom. De mióta tudatára éb
redtem annak, hogy most jön életem szépséges 
nyara, rzsaszínbe borult az egész míndensag 
és ujjongva szeretnék eldicsekedni boldogsá
gommal.

ÁMOR (ártatlan arccal): a szerelem mú
landó. Te talán mélyebben tudsz szeretni, te 
drága, kis ezüstmoly, — bocsánat! — szép 
asszonyom! De a te érzésed megtörik majd 
egy nagy calódás gránát kövén. Vigyázz. Ne 
kívánj túlsókat.

AZ ASSZONY: Ne jósolj, Ámorkám. Ide 
figyelj. Világgá megyünk mi ketten, költő 
barátom meg én Átbújunk egy barriéren, 
melyre szigorú morálbetűkkel oda van írva: 
„tilos." Nevetve, beérünk abba a csodaország
ba, ahol kéz-kézben járhatok kedvesemmel s 
csillogó drágakövekkel telehintett igéretúton. 
A modem Éden, a Földközi tenger egy szín

pompás partvidékén fekszik. Szerelmesen egy
másra boruló narancsfák árnyékában, a „rw- 
mény" hófehér köveiből épült, remek kis ott
hon húzódik meg. Ott fogunk ülni. Ott tör ma
gasba barátom lelke és gondolatívelése mind 
merészebb, csodásabb lesz. Én leszek genialitá- 
sának felszító tüze. Ámorkám! Képzelj el egy 
tengerparti alkonyt. Egy babérfa sátorában ej-y 
titokzatos tollas troubadour bűbájos trillákba 
kezd, nehéz, kábító virágillat száll be hozzánií. 
Kezem a félisten, a költőm, erős, meleg kezé
ben. Úgy állunk a teraszajtóban és . .

ÁMOR: Az esti levegőn meghűltök mind a 
ketten.

AZ ASSZONY: Ne szólj közbe ábrándjaim
ba, te könnyelmű olymplakó. Sok ezeréves pá
lyádon láttál izzó, lángoló szerelmet, a bűnig 
vezető vak és vad szenvedést, egy asszonyt lé
lek minden érzés paroxismusát ismered, de azt 
mégsem tudod, te kis bölcs, hogy mikor a ked
vesem ajakát keresem, a boldogságtól könny 
szökik szemembe és egyszerre nagyon-nagyon 
szomorú leszek, egy nagy bánat előérzetéíől 
vonaglik meg a lelkem. De addig, mig a földi 
istenek meg nem írígylik boldogságunkat, élni 
akarok, élni és szeretni, ott abban a csoda
országban, ahová a kedvesem elvezet- Kísérj 
minket oda, Ámorkám, maradj ott velünk. .

ÁMOR (szolgáltkészen rakosgatja nyilait 
tarsolyájában) megyek szívesen drága asszony, 
magam is kíváncsi vagyok a ti Édenkertetekr*. 
De csak egy napra jövök. Sokan várnak itt a 
földön, mint szerelmi ügyek szakértője — ke
resett vagyok.

II.
(Egy férfi dolgozószobája. Erős világítás, 

nehéz szivarfüst terjeng a mennyezet felé).
ÁMOR kopogtat. Majd szerényen belép.
— Megengeded kedves, régi barátnőm, hogy 

egy interjúért megzavarlak? Ezer mérföldes 
útról jövök. Fáradt vagyok és mégis azonnal 
kérdéseimmel megostromollak.

AZ ASSZONY (színtelen, halk hangon): Ho
zott Isten- Vártalak.

ÁMOR (letelepedik egy „Bachanenő" szo
borra): Kérek vallomásokat. Az olympiai »o- 
ciétés nagyon kiváncsi regényetekre. Engem 
küldött riporternek-

AZ ASSZONY (messzeségbe révedező sze
mekkel): Kérdezz!

ÁMOR: Végre annyi vihar, küzdés után el
jutottál az igéretországba. Tehát boldog vagy?!

AZ ASSZONY: Boldog?! Mond Ámor - -  
hiszen szakértő vagy, mi a boldogság?

ÁMOR; Amiben most részed van. Mikor te 
vagy kedvesed múzsája, miikor te váltod ki lei
kéből azokat a gyönyörű gondolatokat, melyek 
nevét híressé teszik- Te vagy mindeme ..

AZ ASSZONY: lesütött szemekkel): A kétí
vesein mindenkié. Szellemi kincseit két kézzel 
szórogatja. És magasröptű gondolatait apró
pénzzé váltotta. A napi sikert szomjazza, « 
nagy, igazi hírnév nem vonzza többé. Nincs l e 
folyásom reá, kisiklott a lelke kezeim közül,

Múzsája.
ÁMOR; De azért szeret, ugye? És ha beáll 

az alkonyat s a madárdal megszólal s ti ketten, 
kéz-kézben belenéztek a rejtelmes, csillagos 
éjszakába, hogy aztán szomjasan keressétek 
egymás ajakát •..

AZ ASSZONY: (remegő szájjal), ha hazajön 
a baráti körből, kedvetlenül rójja szobája sző
nyegét, nehéz szivarfüsttel kábítja magát és 
hallgat, hallgat. Vágyik magányra, bántja, ha 
ambícióját tüzelem s lassan-lassan két pecsétet 
lett lelkére. Ha szerelmes ölelésben össze is 
fonódik a karunk, ebben az otthonban nincs 
boldogság, nincs gondtalan kacagás •..

ÁMOR; Madonna! ne sírj, tudod védtelen 
vagyok a női könnyekkel szemben.

AZ ASSZONY: sírtam? Meg ne lássa költő 
barátom a könnyek nyomát, mert ilyenkor úgy 
bánkódik és mégsem enged fel a lelke. A meg 
nem értés örvénye tátong közöttünk s nem ta
lálom a hidat, mely azt átívelhetné-

ÁMOR; Szegény, fáradt asszony. Minek Is 
akartál „Múzsa" lenni, elégedtél volna meg az 
„asszony" hálásabb szerepével. Nincs más se
gítség. Váljatok cl egy időre, tagadd meg csók
jaidat, térj ki hűvösen az útjából és ha ő iga
zán szeret, megtalálja a boldogságtokhoz ve
zető utat. Ne áruld el szerelmedet- Maradj k i
rálynő.

III.
Elegáns, puha kényel'mű szoba. Festmények, 

bronzok, antik porcellánok művészies rende
zettségben. Meleg tónusu szőnyegek. A szoba 
közepén egy zongora, mögötte Chopin mell
szobra.

AZ ASSZONY (a zongora előtt egy album
ban lapozgat. Keskeny, sápadt az arca, a sze
mek örömtelenek.)

ÁMOR (egy kottaállvány tetején trónol. 
Gondtelt arccal figyeli az asszony mozdula
tait) Hát igen. Boldogok vagytok.

AZ ASSZONY (felrezzen): Szóltál valamit? 
Hogy boldogok vagyunk-e? Istenem, hát el
értük, amire vágyódtunk. Tisztult barátsággá 
nemesedett (vagy talán profanizálódott?) egy
kor oly forró szerelmünk.

ÁMOR (dörmöve): Az isteni szikrából földi 
salak lett-

AZ ASSZONY: Te következetlen kis bölcs! 
Hiszen a te tanácsodra hagytam ott a baráto
mat, hogy ő hozzám „megtérjen." Megtért; igaz. 
A „szerelmesem" ott maradt a narancsligetes 
álomotthonban és nyertem egy jó barátot, egy 
kedves pajtást, aki ma szívesen beszél iro
dalmi terveiről, mesél költő álmairól, de szerel
mének lángja elaludt Mint „ember" érdeke
lem őt, de mint „asszony" nem szerepelek az 
Hetében.

ÁMOR; Tudom. Minden kedden pontosan 
leró egy vizitet Hetek óta figyellek bennete
ket, egészen elhanyagolom olympusi kötelessé
geimet, máris kavarodás van az istenek kö
zött, mert a gyeplőt szabadjára hagytam. De
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nagyon érdekel csöndes tragédiád, kedves jó 
asszonyom. Tudom, hogy úgy, mint abban v 
mesebeli otthonotokban, ma is várakozón lesed 
kedvesed lépéseit És a szíved olyan fájón ver
gődött, szenvedőn dobog. De legyőzöd „gyön- 
gescgedet'* és nyugodt mosollyal fogadod ba
rátodat Beszélgettek, ö  minden tervéről, sike. 
réről beszámol, még hódításait sem titkolja. 
Te meg finom, halk szavaddal kikérdezed s ügy 
mulatod, mintha csak lelki élete érdekelne té
ged és nem vágyói többé a szívére borulni. 
Okos, hűvös vagy és a férfi titkon nézi óráját, 
neki iiti-e a tizet, hogy még egy vidám órára 
elmehessen a bohémek közé. A nagy, szent 
barátság templomából, egy kedves, meleg, füs
tös bohém tanyára, ahol édes asszonykacagás 
is felcsendül.
Lelkibarátságomra büszke vagyok: tudom.

AZ ASSZONY (elpirul): Ne folytasd Ámor. 
hogy sok szép gondolatának én vagyok az 
inspirálója, nem szabad magánéletének titkait 
keresnem. Ez a kettő össze nem fér!

Lelkibarátsága végre meghozta életem nyu
galmát és szivem elcsitulását.

ÁMOR; Ámítod magad. Boldogtalan vagy. 
Várod életedbe a csodát, a színt, a melegsé
get- Mert te ma is forrón szereled hűvös, ko
moly barátodat, aki meghajtotta előtted fejét, 
mikor asszonyszerelmedet kérte, de mikor *.e 
a lelkének is az ura akartál lenni — elfelejtette 
ajkaidat. Lelke megnyílt, de csókos szája el
hallgatott. Ez a tragédiátok. Clarissima mea, 
bízzál ezeréves praxisomban. Most ismét más 
télre tesszük boldogságod szerencsegolyóját. 
Ide hallgass: légy aszony! Melegvérű, simulé- 
kony asszony. Ma kedd van. Jön  a költő bará
tod, Fogadd őt máskép, mint eddig, hűvös 
lelkibarátságtok gletscherideje alatt. Ne beszél
jetek parnassusi magasságokról és irodalmi 
dzsungelekröl. Ma ne légy müvészasszony, ne 
fáraszd barátod idegeit egy Bach vagy Haydn 
kompozícióval. Csevegj ezer semmiségről, le- 
gyezgesd férfi 'hiúságát, beszélj a múltról, idézd 
fel emlékében a tengerparti álom-otthont- Fond 
két karod a nyaka köré és hallgasd meg a 
szíve verését. Legyetek fiatalok, gondtalanok, 
mint akkor, mikor összeismerkedtetek. Ne tö
rődj a Múzsájával. Te csak asszonya légy,

egész, igazi asszonya. Most búcsúzom halo- 
vány Madonnám. Hat óra, jön a barátod. Azt 
hiszem, egy időre nem lesz szükséged taná
csaimra. Adio!

AZ ASSZONY (lassan, mintha álomból éb
redne, körülnéz, Szeme felragyog, meleg; ked
ves mosoly szalad szigorú szájára. A tükör elé 
áll, hogy rendezze haját. Ellfordúl. Ma nem 
csinál nagy toilettct a teához, jó ő így is, eb
ben a csipke pongyolában )

Sétál a szőnyegen. Felszítja a kályha tüzét, 
majd lekuporodik a dívány elé és ráhajtja fejét 
egy selyempárnára. Kis riporter barátja szavain 
gondolkodik, gondolkodik s lassan elszendereg.

Arra ébred, hogy két erős kar öleli, egy 
felragyogó szempár mosolyog reája. Szabad
kozni akar, újból felvenni a „lelki barátnő" 
pózát, de egy szomjas száj keresi és lezárja 
ajkait.

Á-\OR belenéz a kulcslyukba- Huncut kis 
riporter-arca csupa nevetés, megelégedés és 
percek után már vígan utazik az olympusi e.-- 
presszen.

A Magyar Nemzeti Szövetség hatodik országos nagygyűlése
Az ország jövőjét egyedül a becsületes munka biztosíthatja és 

csak erkölcsi erejének teljessége mentheti meg a nemzetet.
Vasárnap délután Pestvármegye székházá

nak dísztermében ünnepre gyűlt össze a magyar 
társadalom, mely a Magyar Nemzeti Szövetség 
táborába tömörülve dolgozik a szebb magyar jö
vendőért.

Eljöttek a Szövetség fővárosi tagjai, 196 
vidéki körének küldöttségei a Magyar Nemzeti 
Szövetséghez csatlakozott valamennyi társegye
sület deputációi, a vármegyék és városok kikül
döttei: a magyar társadalmi és tudományos élet 
színe java.

Olt láttuk a Magyar Nemzeti Szövetség 
országos központjának vezetőségét: báró Peré- 
nyi Zsigmond b. t. t. országos elnököt, dr, Oko- 
licsányi László ügyvezető elnököt, Szörtsey 
József m. kir. kormányfötanácsos, dr Thirring 
Gusztáv m. kir. kormányfőtanácsos, egyetemi 
tanár, dr. Raffay Sándor ev. püspök, dr. Lá
zár Andor alelnököket, dr. Hayde Gyula állam
titkár, báró Kaas Albert nemzetgyűlési képvi
selő, dr. Kelemen Kornél főügyész, Elek Meny
hért miniszteri l anácsos, az igazgatóság tagjai, 
dr. Baross Gábor postatakarékpénztári vezér- 
igazgató a Társadal mi Egyesületek Szövetségé
nek elnöke, Jekkelfalusy Zoltán v. b. t. t, dr, 
Berzeviczy Albert v. b. t. t, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia elnöke, báró Vojnich Sándor, 
dr. Cholnoky Jenő, Vikár Béla és Szádeczky 
fa jos egeytérni tanárok, Szlamirovsky Tadeus 
lengyel ügyvivő, vitéz Dány Balázs, vitéz Lá- 
nyi-Lindner Gusztáv és Lorántházy Loránth 
Dénes tábornokok, Battlay Dezső ny. kormány- 
biztos, Bernolák Nándor ny. miniszter, valamint 
társadalmi életünk számos reprezentánsa.

A hatalmas termet zsúfolásig betöltő több 
mint ezer főnyi hallgatóság előtt nyitotta meg 
i\ közgyűlést báró Percnyi Zsigmond országos 
elnök. Nagyhatású szavakban ismertette a Szö
vetség programmját és vázolta azokat a célo
kat, amelyeket megvalósítandó feladatként a 
Magyar Nemzeti Szövetség maga elé tűzött. 
Klasszikus szépségű beszédét egész terjedel
mében lapunk más helyén közöljük.

Ezután dr. Okolicsányi László ügyvezető 
elnök mély gondolatokban gazdag beszédében 
a békeszerződések revíziójának fontosságát és 
az egész világ békéjére kiható jelentőségét fej
tegette. Beigazolást nyert, hogy a Népszövetség 
tehetetlenségre kárhoztatott szerv, mely nem kA- 
pes arra, hogy azoknak a szépnek látszó gondo
latoknak és eszméknek, melyeknek megvalósí
tására hivatva volna, — érvényt szerezni nem 
tud és nem képes. A kisebbségek érdekeinek 
védelmére semmit sem tett. Pedig elsősorban a 
kisebbségek kérdése az, amely bennünket leg
közvetlenebbül érdekel a megszállott területe
ken élő magyar testvéreink sorsa miatt.

Szörtsey József alelnök Jókai szellemét 
idézte a költő király születésének centenáriuma 
alkalmából. Költői szárnyalású előadásban em
lékezett meg hazánknak száz évvel ezelőtt isteni 
elhivatottsággal meteorként érkezett két láng
szelleméről: Jókairól és Petőfiről. A mai nyo
masztó, szomorú időkben nagy szüksége van en
nek a nemzetnek Jókai derűs, reményt sugárzó 
optimizmusára, de szükségünk lehet Jókai nagy 
kortársának Petőfi Sándornak harsogó trombi
tájára is. Hitben, nemzeti öntudatban megacé
lozott lélekkel, tüzes magyar erővel kell küz
delembe indulnunk a szebb magyar jövendőért.

A szűnni nem akaró taps után Majoros Ist
ván igazgató terjesztette elő jelentését az el
múlt esztendő küzdelmekben gazdag, de ered
ményes munkásságáról, amelyért a megjelentek 
nevében először Bernolák Nándor ny miniszter 
mondott köszönetét és fejezte ki elismerését.

Dr. Battlay Dezső a székesfőváros társadal

mának rendszeres megszervezésére terjesztett 
elő indítványt, Balogh Elemér ny. vármegyei fő
jegyző csonka Biharvármegye üdvözletét tol 
mácsolta. Szeszíay Zoltán dr. kormányfőtaná- 
csos, Szabolcs vármegye főügyésze a nyiregv- 
házi és szabolcsvármcgyei kör elismerésének és 
együttérzésének adott kifejezést az országos el
nökség működése iránt. Bíró Balázs közigazga

tási biró határozati javaslatot terjesztett elő és 
tiltakozásra hívta fel a Szövetséget az Anghe- 
!escu-fe. sérelmes törvényjavaslat ellen, amely 
az erdélyi magyar egyházak és iskolák ellen a 
legkimé'etlenebb üldözést öltözteti törvényes 
formába.

— Tr. Lázár Andor a Szövetség ne
vében megígérte a leghatásosabb támogatási, 
Dr. ősz Béla kir. tanfelügyelő indítványt ter
jesztett elő, arra nézve, hogy a Magyar Nem
zeti Szövetség üdvözölje a bolgár-görög konflik
tus alkalmából a testvér bolgár népet és fejezze 
ki a magyar nemzet együttérzését az igazság
talanul megtámadott bolgár nemzet iránt.

A balkáni incidenssel kapcsolatban, tekin
tettel arra, hogy mi még a bolgároknál is sú
lyosabb helyzetben vagyunk, nemzeti létünk ér
dekében már most lépéseket kell tennünk, hogy 
engedélyt kapjunk egy nagyobb és erősebb had
sereg felfegyverzésére, természetesen az általá
nos had- és védkötelezettség alapján. Ezirány- 
ban indítson a Magyar Nemzeti Szövetség or
szágos akciót. Az indítványt viharos tetszéssel 
fogadta a közgyűlés.

Dr. Baross Gábor a Társadalmi Egyesü
letek Szövetségének országos elnöke a TESz-be 
tömörült 46 társadalmi egyesület együttérzését 
fejezte ki lendületes szép beszédében és ígére
tet tett arra, hogy a Magyar Nemzeti Szövet
ség nagy nemzeti célokért folytatott küzdelme 
munkájában mindenkor számíthat a TESz-bcn 
tömörült magyar társadalom önzetlen támoga
tására.

Báró Perényi Zsigmond záróbeszédében kö
szönetét fejezte ki a megjelenteknek azért az 
együttérzésért és támogatásért, mellyel a ma
gyar társadalom a Szövetség hazafias munkás
sága iránt viseltetik, A postás dalárda a Him
nuszt énekelte el és ezzel véget ért az impo
záns közgyűlés: a magyar társadalmi erők ün
nepélyes seregszemléje.
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Margit levelei.
I.

A  csonka irodalm i hagyatékot átnéz
tem.

Margit levelei és Gary bíró naplójegy
zetei nagyobb hatással voltak rám, mint 
valaha.

Rájöttem, hogy már akkor el voltam 
jegyezve a börtönnek, a szörnyű erköl
csi sírgödörnek, amikor a börtönben ülő 
Margittal levelezni kezdtem és amikor 
a tragikus végű Gary biró tragikus élet- 
történetét szenvedélyesen taaivIrányoz
ni kezdtem.

Gary biró tragédiáját külön ..Lom meg, 
mert ez maga is egy külön regé y. —  
mostani sorsommal és Marg itta l őssze- 
függésbejm még sokszer fogom említeni.

És az a mélység, amelyben most élek, 
egészem új viszonylatokat és összefüg
géseket tüntet fel az élet, a bűn és a 
bünhődés között.

Am a kamera obskura objektivján át, 
amelyben most vagyok: sokkal élesebb 
etikai megvilágításban rajzolódnak elém 
a társadalmi jogi, erkölcsi és gazdasági 
okok belső összefüggései é.. egymásra 
gyakorolt kölcsönl atá >aM vala*' .mit eme 
okok mögött re jlő  alacsony érdekek 
vagy magasabb etikai i t' ’ zságok.

E  pillanatban meg vagvok győződve 
róla, hogy valóban igazságos, megértő 
és a korszínvonalán á lló  itélöbiró csak 
olyan fogékonylelkü, tudományos kép
zettségű biró lehet, aki a börtönnek va
laha valameddig igazi lakója volt!

Magam elé idézem Margítot, a sze
rencsétlen örömleányt és leánykáját: a 
szentképekre emlékeztető 16 éves zár- 
daszűzet.

íme: ilyen volt egykor Margit is!
És a nyomorult kéz, mely letörölte 

arcáról a szűziesség édes vonásait, mely 
kegyetlenül beletaszította őt a legször- 
nyübb társadalmi csatornába: a bűnös 
kegyetlen kéz sohasem bűnhődött!

Sőt bizonyára sokan vannak, akik bo l
dogok, ha e bűnös nyomorult kéz, az ő 
kezüket barátságosan megszorítja.

Ah, pedig mit nem érdemelne egy 
olyan nyomorult, aki például M arg it 
leánykáját lökné bele egy olyan irtóza
tos társadalmi gödörbe, amilyenben 
anyja olyan sokáig élt!

Egyébiránt ki tudja?
K i tudja, vájjon azok bünhődnek-e 

mindig a legjobban, akiket hivatalos r i
deg kezek bélyegeznek meg, vagy akik 
ellen saját lelkiismeretük vérebei lázad
nak fel, iszonyúan tépve, marcangolva 
mindent, ami belül f á j . ..?

M a jd  ismét más erkölcsi szempontok 
csatáznak egymással lelkemben.

A  bűn és az ártatlanság tehát ilyen 
közeli vérségi kötelékben élhetnek egy
mással?

Hogyan, milyen sorsrendelés paran
csára keletkezhet ily  szoros vérségi kö

telék az ellkárhozott anya és a menyei 
gyermek között?

M ily  hatalom fűzte egybe a szennyet 
a tisztasággal?

És ami még megfoghatatlanabb: ki 
tanította meg a szennyet arra, hogy a 
tisztaságot még a saját árnyékától is 
megvédje?

M ert a. Magdolnale lkü hetéra nem
csak szerette gyermekét, de amit leg
jobban imádott benne, az éppen szűzies 
tisztasága volt.

Ta lán  éppen azért, mert azt ő oly tra
gikusan elvvesztette!

Igen, itt valósággal valóra vált a hihe
tetlen, hogy egy örömleány, aki 16 éven 
át pénzért árulta csókját szerelmét, ö le
lését; mindezt csak azért tette, hogy 
megvédhesse leánykájának tiszta gyer
mekségét és serdülő ifjúságát; hegy elő
segítse szűzies növekedését és megte
remtsen számára egy tiszta jövőt, mely 
az élet és a világosság révébe vezet.

Mindenesetre különös, hogy egy an
gyali gyermek egyetlen védelmezője és 
támasza egy örömleány legyeim tizen
hat éven át!

De mennyivel különösebb, mennyivel 
csodálatraméltóbb az a valóság, hogy ez 
az örömleány lelkében ép oly tiszta, ép 
olyan szűz maradt, mint maga az égi 
tisztaságú gyermek!

Nem akarom hinni és mégis hinnem 
kell, hogy a lélek szűzies tiszta marad
hat az elkárhozottaknak azon hegytor
kolatában is, amelyben M arg it egy má
sik szűzi lé lek kedvéért olyaaii sokáig 
é li?

Tehát egy homlok, amelyre a gyalá
zat mindennap újra és ú jra rásütötte a 
maga fekete bélyegét: tizenhat év múlva 
még mindig olyan tiszta maradhat, minit 
egy másik, amelyik szűzies fehérséggel 
és hajnalpirral van elborítva?

Ah, itt már nem merek feltenni új 
kérdéseket, mert itt már minden egyes 
kérdés rejté llyé mélyül és a mélységek 
fenekén új mélységek nyílnak meg, ame
lyek fölé nem hajolhatok szédülés nél
kül, m ialatt bennük M arg it le lk i arcké
pét kutatom.

Vájjon  ki lehet ez a nő? Vájjon  ki 
lehet Marg it?

A  szűziességgé átalakult haeteraság 
szimbóluma, vagy a haeteraSágban, át- 
lénvpgült szűziesség?

Fele ljenek rá egyelőre az ő saját kéz- 
irású levelei.

Blackwels's Island 1918. okt.
T. Uram: —  M ibe mártotta Ön a to l

lát tinta helyett? Szivárványba, vagy 
balzsamba? Ah! milyen jól estek szí
vemnek e gyöngéd vigasztaló szavak. 
M intha balzsamcseppek lettek volnál 
Nem tudom leírni uram, milyen érzések 
ébrednek fel a lelkemben, amidőn úgy 
beszél velem, mint ahogy általánosan 
becsült, tisztességes társadalmi állású 
nővel szokás...

Ö r tehát nem akarja meglátni, nem 
akarja észrevenni, hogy a női méltóság 
és női fenség le van törülve arcomról?

Igaz, egyetlen tiszteletreméltó vonás 
csakugyan van még bennem. Anya  va
gyok! És igaz, fenséges anyai érzéssel 
szeretem gyermekemet.

M it  mondjak, m ilyen hasonlatot keres
sek uram!

Úgy hallottam, hogy a lúgnak egy 
csöppje a piros lakmuszt megkékiti, a 
kéket megpirositja.

És —  ezt nem hallottam, de érzem, —  
hogy egy szerető gyöngéd szó sokszor 
a legsötétebb lelket fehérre mossa .. .

M it mondjak önnek uram?
Levele olvasása után vannak p illana

tok, amidőn igazi nőnek érzem magam, 
aki méltó arra, hogy egy férfi tisztelettel 
szóljon hozzá és lovagias gyöngédséggel 
bánjon vele.

. . . Olvastam egy fantáziával teli 
utópikus kis regényt, melyben egy or
vos —  egy merész demurgus —  ügyes 
operációval teljesen k itö rli egy kétség- 
beesés szélén álló bukott nő emlékezeté
ből a múltat és a nő az operáció után 
ép oly angyaltisztának érzi magát, mint 
amilyen valaha v o lt .. .

A h  emlékezet!
Átkozott kínos, gyötrő emberi ado

mány!
M iért, hogy nem ism erjük többé a bo l“ 

dog feledés Léthe vizét?
Semmiféle állatnak, semmiféle nö

vénynek nincs meg az emlékezés mérges 
fullánkja, csak az emberi szív érzi az 
emlékezés marcangoló fá jd a lm á t...

Oh uram, ha az életben is valóra le 
hetne váltani azt a fantázia szülte utópi
kus kis regényt!

Ha akadna valóban orvos, aki örökre 
kitörölhetné emlékezetünkből a rettene
tes, sötét múltat!

*

Am ikor tizenhat évvel ezelőtt örökre 
elhagytam szülőfalumat, ahol először 
szerettem és végül o ly nyomorult let
tem: könnyes szempilláimon keresztül 
láttam, amint lassanként láthatatlan 
köd ereszkedik a csöndes kis városka 
fölé és szemeim elől lassanként te lje
sen elvesznek a csalóka remények part
jai és a fájdalmas hajótörések bércei.

M iért, hogy az ember emlékei fölé, 
bárm ilyen távol legyen is a múlttól, 
mégsem tud ilyen áldásos köd borulni?

De vájjon mit beszélek én? Badarsá
got, lehetetlenséget, hagymázos őrü lt
séget.

H iszen az emlékezésnek nemcsak a 
fájdalma van meg, hanem a kéje és örö
mei is!

Istenem mi is lenne, ha kitörlődne em
lékezetemből a múlt és nem emlékez
hetnék többé arra a fájdalmas gyönyör
re sem, hogy éveken át napról-napra 
fe jlődni és serdülni láttam drága drága 
leánykámat!?
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Fájdalmas gyönyört mondtam úgy-e? 
És nagyon jól mondtam! Mert hiszen 
annak a tiszta jövőnek fényes pillérei
hez, melyet gyermekem számára építet. 
tem, minden egyes kövéhez, minden 
egyes téglájához gyalázat és szenny ta
pad.

És mégis: tört életemnek minden szen
vedélyével csüggök ezen a múlton, mert 
ha érzésben, gondolatban drága gyerme
kemhez értem, akkor gyalázatban élve 
is a gyalázat felett lebegtem és ez volt 
az a fájdalmas gyönyör, amelynek em
lékéről nem tudnék többé lemondani.

Hiába uram! Vannak az életnek meg- 
vihatatlan sziklái, melyek a lehetetlen
ség határmesgyéin állanak.

A múlt gyalázata teljesen elválasztha
tatlan a drága angyal birásától, akit én 
gyermekemnek nevezek. Ez a végzet 
megváltozhatatlan.

És én inkább elviselem az emlékezés
nek százféle gyötrelmét, mintsem le
mondjak ama egyetlen fájdalmas gyö
nyörről, hogy gyermekem van.

Nem, nem. Nem mondhatok le emlé
keimről soha!

Teljesen kitörülni emlékezetünkből a 
múltat annyi, mint meghalni vagy min
denkit eltemetni.

És én gyermekem kedvéért százszor 
inkább visszaemlékezem.

Igen jól emlékszem mindenre.
Mintha csak ma mondtam volna bú

csút- örökre szülőföldemnek.
Tele volt csillaggal az Ég, tele volt 

virággal a Föld és tele volt fájdalommal 
a szívem.

És mégis nagyon boldog voltam: Mert 
szivem alatt hordoztam a Jövő bűbájos 
Ígéretét.

Búcsúzom Uram.

1925. november 1.

Ismétlem, kimondhatatlanul jól estek 
sorai.

Sokszor csalóka ábrándképek játsza
nak velem, mintha valóban olyan nő vol. 
nék, akit megilletnek e sorok . . .

És valóban, az életben is voltak már 
hasonló gondolataim.

Gyakran, ha bele tekintettem ama 
ártatlan, ragyogó szempárba, mely ne
kem köszönhette: ártatlan ragyogását; 
úgy tűnt fel előttem, mintha e tiszta 
mélységben én magam is ártatlannak 
és tisztának tükröződnék vissza ..  .

És most e csalóka, gyorsan tovaröp
penő pillanatoktól is megfoszt a börtön!

Ha sok ideje lesz, írjon újra szeren
csétlen és boldogtalan ismerősének

Margitnak.

Szegedy László.

Ab-Del-Krim a tevével. Készítette 
Gyapay Miklós.

Rejtvények
1. sz. Képrejtvény.

névmás tárgyeset-

Vízszintes sorok-
Arabs törzs.
Vonatkozó 

ben- 
Régi adónem.
Részeg ember az- 
Marokkói város.

Párbajoz másképen- 
Helyhatározó.
Csepelszigeti község-
Fgv „a" betűvel a törökök Istene.
Gazdák öröme-
Szamár tesz így.
Felkelő vezér- 
Sivatagokba van.
Sok ilyen bajos van.
Gyerek teszi,
A vonaton van.

Függőleges sorok- 
Mint a vízszintes 31.
A kocsmában sok van.

3. Furcsa rövidítése-
4- Bukás más szóval.
5- Takarmány.
6- Gazdasági cseléd.
7. Legfontosabb tudomány-
8. Névelő.

10- Kerget szinonimája.
11- Francia börtön.
12. Sivatagi állat-
15- Ketrec szinonimája-
17. Ruha készül belőle-
18. Úgy áll mint a • ■ .
19- Lóvcrsenyzö teszi.
23- Erdei virág.
24- ősatyánk-
26. Számegység.
27. Kis libát csalogatjuk így. 
29- Téli sport eszköz.
32. Máskép lekvár.
33. Bánat szinonimája-

A helyes megfejtők között a következő díjakat sorsoluk ki:

1- A Nemzet 2 hónapi 4 száma.
2- Szabó János festő és fényké

pész műterméből Múzeum körűt 
3 darab művészi fénykép.

3- 1 Lázár István regény.
4- Kápolnay József üzletéből

2. sz. Árnyképrejtvény.

3. sz. Képrejtvény.

4. sz. Képrtjtvény.

Fáik Miksa ucca 1 üveg cserkész 
folttisztító, 1 drb. pipere szappan, 
mosópor.

5- 3 drb- könyv (elbeszélés)
6. Gyapay Miklós festőművész

től 2 drb tusrajz.

5. sz. Betürejtvény.

____________

Ki ez?

(A könnyebbség kedvéért elárul
juk, hogy egyik legismertebb és 

legkiválóbb olasz zeneszerző).

FIGYELMEZTETÉS.

Ha csak egy rejtvényt is fejt 
meg az olvasó részt vesz a sorso
lásban- A borítékra szíveskedje
nek ráírni azt. hogy REJTVÉNY- 
A pályázat beküldési határideje 
november 10-ike. A később érke
ző leveleket nem vesszük figye
lembe.

Az olvasók köréből beküldött 
eredeti kereszt-, kép- és szórejt
vényeket — amennyiben megfele
lőek — készséggel leközöljük.



Száz éve már, hogy elhangzott az Ige,
Hogy tetté vált a lomha szó-beszéd, - 
És tündöklő és lángoló belükkel 
Jegyezték fel: egy nap tö rté n eté t...
Száz éve, hogy egy fenkölt, tiszta Jellem 
A köz-oltárán dúsan áldozott —
Száz éve már, hogy áll a büszke csarnok — 
Oh nézzétek meg jól e templomot!
Óh szent e hely, mert minden zcg-zugából 
Varázsos múltnak csábja integet —•
Óh szent e hely, mert minden oltárképe 
Erőt sugal, mely Istentől ered.
Az ,,öntudatra ébredés" korában 
Itt csillant meg az első fény-csoda:
A tudománynak pislákoló mécse, —
Útjelző, hivó, áldott fárosza- 
Itt fejlődött, pallérozódolt: nyelvünk — 
Hajlékonyabb, szebb, zengöbb lett a zsó; 
Túláradó szív húrjain remegve —

A százéves Akadémia
Csapongásában — - égig szárnyaló • •

Oldott sarukkal járjatok suhanva,
Hegy léptetekkel zajt ne csapjatok, — 
Szellemhadaknak: csönd az ihletőjük: 
Köztünk élnek a: H a lh a ta tlan ok ...
Emilt a gyújtó, „legnagyobb magyar‘‘nak 
Csendül felétek bűvös szózata —
Amott Kemény és Toldy kezd vitába,
S a bölcs Aranynak suttog halk szava . .  .

Védő azilum volt e hős oázis, —
— Egy nemzet érző, dobbanó szíve. — 
Önkény, erőszak tarlott pusztaságán 
Mint éji őrszem kémlelt messzire . .  .

És felfigyelt a lélekrezdülésre. —
Túllátott gyászon, könyes arcokon: 
M egdönthetetlen Szellem sziklavár volt, 
Megvívhata/lan Ész s T u d ás-o rom ...

S a várnak hősi szellemkatonái 
Kitartó, véres harcot vívtak itt: 
Búvárharanggal mélységekbe szállva 
Kutatták lel: a titkok ú t ja i t . . .

Ma új, zord század ösvényére érve —
Óh szent ház — sok-sok zárt ablakszemed 
Sugárzó fényét szórd a végtelenbe:
Hadd lássa Észak, Dél, Nyugat, Kelet!

Hadd lássa kint: a hitvány koneraéhes — 
Hadd lássa bent: a fáradt-csiiggedő 
legyen világod: szikrázó szővétnek, 
Parancsoló je l . . .  félelmes erő!
Hirdesse, hogy még élünk és remélünk, —
— - S bár elvesztőnk egy gigászi csatát —
A Haladásnak fáklyalángja mellett 
Várjuk, várjuk az Ész diadalát. . .

Vályi Nagy Géza.

A „Nemzet“ egész évre 300.000 korona!!
A NEMZET már első számának meg

jelenése irodalmi és kulturális szenzá
ció volt. Mindenki érezte, hogy mai köz
élet vigasztalan sivárságába a magyar 
értelmiségnek legnivósabb, legtartalma
sabb, legnagyobb igényű — külső for
mában is pazar kiállítású — folyóirata 
köszöntött be. A NEMZET a magyar 
középosztály szellemi bástyája, a nagy 
magyar éjszaka virrasztó őrcsillaga s a 
magyar feltámadást törhetetlen hittel 
hirdető örömhtvnöke lelt. A múlt szá
zad Honderü-jének „Aurorájáénak és 
„Képes Családi Lapjának hézagát és 
hivatását töltötte be A NEMZE1. Min
den számának megjelenése irodalmunk 
ünnepnapjává magasztosult. Az eszme 
és művészet diadalmas lobogóját len
gette szakadatlanul s tartalmát a legne
mesebb értelemben vett költészet és tu
domány mozaikjából rótta össze.

Ma „A Nemzet" anyagi sorsával kap
csolatos örvendetes, jelentős esemény
ről számolunk be olvasóinknak.

A NEMZET — „Helikon Irodalmi 
Rt.“-gá — való alakulása óta minden 
eszközzel, — nagy áldozatok árán is — 
azon fáradozott, hogy a lapot — a ma
gyar középosztály anyagi teherbíró ké
pességével számolva, — lehetőleg min
dönki számára hozzáférhetővé tegye. 
Nehezen keresztülvihető, buzgó törek
vése végre sikerült.

A NEMZET előfizetési árát a mai 
naptól kezdve a felére szállította le. Az 
új előfizetési árak a következők:

egész évre — 300.000 K
félévre  — — — 150.000 K 
negyed évre — — 75.000 K

Reméljük, ezzel lehetővé tettük, hogy 
az az őszinte nagy szeretet, mely 
A NEMZET-et indulása óta körülvette, 
azoknak a lelkében is lobogjon, akik 
idáig a NEMZET-et nem rendelték meg.

Azon előfizetőinknek, kiknek előfize
tése legalább 1925. december 31-ig ren
dezve van: lejárati határnapjukat a 
megfelelő idővel meghosszabbítottuk.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Értesítés.
A Nemzet k i a d ó h i v a t a l a  Budapest. VIII, Főher
ceg Sándor tér 3. III. emelet 2. sz. alá uj helyiségbe 
költözött. Mindennemű kiadóhivatali értesítés és leve

lezés fenti cim alá küldendő.



1925. november 1.
820

A letiprott M ag yaro rszág
(1849— 1867.)

Haynau.
Irta: Kornai István.

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

használásával.)
XI

II. Józsefnek igen keveset sikerült 
megtudnia a készülő nemzeti forrada
lomról, amelynek vezérei a francia for
radalom után már néhány hónap múlva 
több bátorságot is éreztek arra, hogy a 
kockát elvessék. Pergen bécsi rendőr
miniszter csak annyit közölt József csá
szárral, hogy összeesküvés van, de a 
részletekről nem informálhatta . . . Per
gen, aki szintén szabadkőmíves volt, le
het, hogy nemcsak a bécsi, de valame
lyik berlini páholynak is tagja volt. Két 
vasat tartott a tűzben.A  Habsburgok érezték, hogy dinasz
tiájuk ismét veszedelemben forog. Tö
rökországgal is hadakozni, Poroszor
szággal is szembeszállni, no> meg a fran
cia forradalom bátorító hatása alatt a 
fellázadó Magyarországgal is bírókra 
kelni: ez kész bukást jelentett volna. 
Ekkor hall meg váratlanul József csá
szár és ugyanekkor a magyar alkot
mányt az ő nevében visszaállították. 
Azért halt-e meg, mert vissza kellett 
állítania a letiprott magyar alkotmányt, 
avagy csak azért állították vissza az al
kotmányt, mert meg kellett halnia: ezt 
bizonyosan nem lehet tudni. . .  A két 
esemény e,nmyira egy időben történt, 
hogy lehetetlenség megállapítani, me
lyik esemény előzte meg a másikat.. .

Annyi azonban bizonyos, hogy az 
olasz nevelésű toscanai II. Lipót király 
rövid két évi uralkodása alatt a magyar 
alkotmányt csakugyan; visszaállították, 
újabb törvényekkel megerősítették és az 
c végből összehívott országgyűlés a ma
gyar rendek akaratából nem is Pozsony
ban, hanem egyenesen Budán gyűlt egy
be, ahová a magyar koronát is Bécsből 
ünnepélyesen visszahozták . . .  A magya
rokat ki kellett engesztelni!

A magyar nemzet jogainak teljes ér

vényesítése mellett érdemes megemlí
teni magyar protestáns szempontból azt 
a nevezetes újítást is, mely különösen 
a magyar református egyház statútumá
ban is ekkor valósult meg. Ez abból ál
lott, hogy a református zsinati szer me
zeiben  a világi elem ettől az időtől ju
tott nagyobb hatalomhoz a papsággal 
gal szemben. Ez is a francia forr dalom 
hatása volt.

Mikor aztán a nemzet vezérei a di
nasztia detronizálásának gondolatáról 
a berlini diplomácia minden további 
sürgetésének mellőzésével lemondottak 
az új alkotmánybiztosítékok ellenében 
és ekként a Habsburg-dinasztia. feje fe
lől a véres fellegek ismét elvonultak: 
II. Lipótnak szintén hirtelen bekövetke
zett halálával I. Ferenc személyében a 
reakció újból előre nyomult, mely dia
dalát két év múlva érte el, amikor Mar- 
tinovícsékat lefejezték . .. Engedménye
ket ők akkor adtak, ha mi voltunk erő
sebbek, a hurok akkor szorult a nya
kunkon, ha mi voltunk gyöngébbek!

Látnivaló tehát, hogy az osztrák-né
met hatalom felett már a 18-ik század 
végén is hatalmas befolyást tudott gya' 
korolni a protestáns német hatalom.

Ez a befolyás I. Ferenc uralkodása 
alatt sokkal óvatosabb, de annál mély
rehatóbb volt. V. Ferdinánd korában 
sem vált szemmel láthatóbbá a protes
táns német szellem hatása, de a-rnál in
kább áthatotta az osztrák-németség mű
veltebb tagjait.

Amilyen inferioris helyzetben állott a 
katolikus, bár fejlődni akaró Francia- 
ország a tőle északra levő és vele foly
ton versengő Angliával szemben: Ugyan
így Ausztria is kénytelen volt érezni, 
hogy a tőle szintén északra levő, és ve
le már egy század óta versengő Porosz- 
ország a többi protestáns német államra 
támaszkodva, előbb-utóbb meg kell hogy 
szerezze a hegemóniát az összes néme
tek felett.

Kétségen felül áll, hogy a 48-iki sza
badságmozgalmak elsősorban két hatal
mas és világuralomra törő nemzetnek 
messze kiható nagy terveit mozdították 
elő. Eza két nagy nemzet volt: az angol 
és a német.

Az angol elérte azt a célját, hogy Európa nemzeteit forrongó mozgalmakba sodorta, amelyekből aztán meggyöngülve kerüllek ki, amíg ő zavartalanul folytathatta testvérnemzetével, az Észak-Amerikai Államokkal nagy koncepciójú építő munkáját. Egyúttal pedig rokonszenvét tudta megnyerni a szabadságért küzdő nemzeteknek, akik mellett te/rmészetesen nem egyenes úton törve előre, hanem a diplomácia tekervényes ösvényein haladva, okkal- inóddal, sokszor csak kierőszakoltnak látszó fordulatok után éreztette szimpátiáját, sőt tettekkel is támogatta. Minl- ahogy e/t velünk, magyarokkal is cselekedte. A  távolabb levő és európai felelősséggel kevésbbé törődhető Amerika azonban ezt a rokonszenvet és támoga- 1 ást még nagyobb mérvben nyújthatta. 
t. glia elérte azt a célját is„ hogy a protestáns többségű Németország egysé” gét a lelkekben előkészíteni segített, Magyarországon, pedig a protestáns, valamint a felvilágosult, haladni akaró többi mgyaroknak tekintélyét, befolyását, a nemzet és a müveit világ előtt magas fokra emeltette és így a nemzeti meg polgári szabadság rajongó szeretetc kiirthatatlanul vésődött az emberek leikébe. Végül azt a célját is elérte, — ami a protestáns Németország céljával sem ellenkezett, — hogy a reakciós Ausztria tekintélyét mélyen aláásta és az orosz intervenció meg nem akadályozása miatt Oroszországot, mint a görög keleti egyház és a cár autokrata rendszerén felépült szláv birodalmat Európa nem-szláv népei előtt úgy tüntette fel, mint a haladni akaró szabad nemzetek ellenségét és eként erkölcsi tekintélyében aláásva, kevésbbé tette képessé Ázsiában az angol imperialisztíkus törekvések ellensúlyozására.
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M ezőkövesd a 
m atyó m etropolisz

(2)

Irta: Tóth Kálmán-

A mezőkövesdi népeket a ma
gyar vezérek korában a kun-palóc 
néphez sorozták, bár nyelvkiejté- 
siikre eltértek a gömöri palócok
tól A matyó nép azonban teljesen 
palóc eredetű.

Borsod vármegyében jelenleg is 
három virágzó községet lakja ma
tyó nép: Mezőkövesden, Tardon és 
Szentistvánon. Ruházatuk, visele
tűk, szokásuk egy. Metropolisuk: 
Mezőkövesd.

A borsodi matyónép a Mátra 
északi és a Bükk nyugati oldalán 
1089-ben letelepedett palócság- 
nak egy kiszakadt töredékéből 
származik. F a ji büszkesége meg 
van, de mindig visszautasítja a pa
lóc atyafiságot- A bárdi ncp inkább 
palócosabb jellegű, de ő is matyó
nak nevezi magát. Mezőkövesdet 
tehát eredetileg matyó elnevezésű 
palócok lakták, miért is az ősbor
sodi matyók székhelyének, illetve 
„inatyóniának" nevezik. A régi 
pásztor matyó-palócoknak pedig 
Szent György-napja volt az uj esz
tendő. Ekkor volt a kondások esz
tendeje, meg a szolgáké is s ekkor 
egy hétig még a kondásnak sem 
parancsolhatott senki. A matyók
nál divatos a Murányi, Pető, meg 
a Csirmaz név.

A régi méterrendszer idejében 
Mezőkövesd Miskolctól 28—46 
mérföld távolságra esett. 1843-ban 
a IX-ik postajáratba tartozott. A 
hatvani járatban W\ stáció volt. 
A levélkézbesítést ebben az időben 
nem ismerték, mert leveléért min
denki maga ment a postára.

A matyók fészekrakása.

A  malyónép háza rendes és tisz
ta. Az uccasoron a garád sövé- 
nyes, de vályogból is készítik- 
Líjabb keletű már a cifrázott lóc. 
Minden, házon kis kapu. Homlok
falán két ablak va az uccára- Az 
istállót ólnak nevezik, mint a pa-

h-cok. A matyó élen istállóban'hál 
gyáron > szabadban: vályog, vagy 
tégla-dákon Az előtornác boll- 
ives-ambitus — köböl rakott hen- 
geralaku oszlopos, deszkakerítéssel 
ellátott rácsos Verőcével. A matyó- 
ház sokrészben hasonlít a palóc
házhoz. Az eresz, a padka, a ga- 
lambdúcos kapu és a kapufelírás 
pedig olyan, mint a székelyeké.

A matyóházakon keresztek, év
számok és a tulajdonos nevét fel
tüntető írások láthatók. A háztetőn

kereszt és buzogányos (üstökös) 
búbos-kémény. Az ajtón íakilincs 
tolózárral. Jön a pitvar, uccai szo
ba, hálókamra és az éléskamra. A 
ház előtt sövényfonásos víztelek. 
A berendezés palócos. A bútoro- 
zat: rózsás, tulipános.

Virágos, kakasos tányérok; má
zas edények borítják a falakat, 
amit inkább csak lakodalom és bú
csú napján használnak. Szépek a 
fogas-korsóik. A szobában padló 
nincsen. Szabad tűzhelyt használ
nak, a búboskemencei pedig pad
kás. Az ablaktábla tulipános, ró

zsadíszes. Az ablakból már látni 
lehet a tornyos-nyoszolyát, a fes
tett almáriumot és a tulipános szé
kel. A szobában még aranyrámás 
szentképek, madaras-tálak és a tu
lipános láda.

Az éléskamra két részre oszlik: 
egyik a zsíros-kamra, a másik a 
hombár. A mezőkövesdiek a há
zaknál, a földeken és kerti szőlők
ben szent szobrot állítanak. (A 
klementinái határban pl. Szent 
Vendel pásztor szobra áll, hová a

lakosság ínséges időben precesszió
val zarándokol könyörögni.)

Az országszerte híres m atyó, 
lakodalom .

A matyólakodalmi szokások igen 
érdekesek s a régi matyólakoda
lom három napig tartott.

Tizennégy éves korában a ma
tyó leány már ki van fejlődve és 
férjhez megy, a matyólegény pedig 
tizennyolc éves korában házasodik.

A matyólegény ha a summásság- 
ból hazajön, már előre megháza

sítják a szüiők. Indulóba szokás- 
szerint egy tulipános selyemkendőt 
küld a leány foglalóba- A matyó- 
ifjúság tehát szintén igen korán, 
még esedékes katonasora előtt 
megnősül.

A kézfogó nagy ceremóniával 
megy végbe az első kihirdetés 
után. Először a násznagyok kül
detnek el, azután megy a vőlegény 
a leányos hálához. A vőlegény nász
ajándékul jegykendőt visz a meny
asszonyának. (Bojtos időben azon
ban nem házasodnak.)

Többnyire több pár együtt tart
ja esküvőjét s inkább hétköznapi 
mise után, honnan a leány is, a le
gény is külön-külön hazamennek. 
Ebédre a menyasszonyi háznál van 
a lagzi. Patyolatgatyás matyó le
gények — kakasos kötényben; 
höndörgősszoknyás, tulipiros ma
tyólányok és a fuvó-blázer a legé- 
nyes háztól indulnak a menyasszo
nyért. A fúvósbanda uniformisban. 
Ujong a násznép! A menü többnyi
re: kása, disznósült, szárnyasok; 
tészták, gyümölcsök, stb. Minden 
egyes fogás előtt egy-egy verses
mondóka, közben tardi vagy daró
ci vinkó.

A matylakodalom másodnapján 
szőkébb körben „hőrész" van. Ebéd 
után a menyasszony nyoszolyáját 
felrakják a szekérre s a menyasz- 
szony elbúcsúzik a szülei háztól. 
Csak a férfi népség megy vele, ké
sőbb a lakodalmas népet külön 
hívják a legényes házhoz, az úgy
nevezett ,,hőrész"-be. A menyasz- 
szonynál tartandó déli ebédet csak 
,,kedős"-nek nevezik. A legényes 
háznál vacsora után tánc kezdő
dik. É jje l a menyasszony részéről 
hívott vendégek a ,thőrész‘‘-ből 
visszamennek mulatni a leányos 
házhoz. Lakbdalom után a férj a 
feleséget ,,asszony“-nak; a feleség 
a férjet .Ikend"-nck nevezi.

A matyó néprajzi művészetet és 
népszokást érdekes motívumokkal 
örökítette meg szülőföldjének: Ga- 
ramszeghy Sándor a budapesti 
Nemzeti Színház művésze, aki a 
matyókról „Matyólakodalom" cí
men egy látványos színdarabot 
örökített meg. (1914. január 16-án)

A matyólakodalom később „Dé
libáb" címen filmre került.

( F o l y t a t j u k )

Matyó lakodalmi pár.
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Gyermekpara
dicsom

London, akt. végén.
Soha szebb őszt nem láttak er

refelé, a ködös Angliában, mint az 
idei. összekavarodtak az évszakok 
s a komor ősz helyeit beköszöntött 
a mosolygó nyár, hogy kicsalja az 
embereket a város körengetegéből. 
Tömött vonatok robognak minden
felé, de legtömöttebbek mégis 
azok, amiknek mozdonya Wembley 
városa irányába fordítja kormos 
ábrázatát- Abban a városban csu
dálatos kiállítást rendeztek az an
golok s egybehalmozlak ott min
dent, ami szép, ami hasznos, meg 
ami furcsa is-

Hogy az angol vonatok sok-sok 
gyermeket is visznek Wembley fe
lé, annak nagy oka van- A kiállí
tás területén, egy dombos szige
ten áll a Gyermekparadicsom s 
ezt látni akarja minden angol gye
rek. Volt egy híres angol meseíró 
egyiik könyvében a gyermekparadi- 
— a neve: Slevenson — aki leírta 
csomot és aztán belüröl-betűre úgy 
csinálták meg Stevenson álmát a 
a valóságban, aihogyan elképzelte.

Nos, hát a gyermekparadicsom 
egy szigeten épült, amit el is ke
reszteltek Varázsszigetnek. De 
csakugyan rászolgált a nevére! A 
Varázssziget legmagasabb pontján 
óriási gyertya ég s ha nem süt is 
a nap, besugározza az egész kis 
paradicsomot. Domb emelkedik a 
szigeten s a domb körül valóságos 
vár áll, ágyúkkal és ólomkatonák
kal. A várat sáncárok veszi körül, 
tele vízzel és benne aranyhalak, 
meg teknősbékák úszkálnak. Azok
ra a gyermekek nyugodtan vadász
hatnak s kiki magával viheti, amit 
fogott.

De van olt még egyéb is! Külön 
áll a törpék tanyája, apró fákkal 
s apró á Hatokkal a ház körül. Be 
is lehel menni házukba s lám: ép
pen vacsoráznak Hófehérkével. 
Hát még a tündérek kastélya, az 
csak a csodaszép! Ott, a tövében 
mély barlang sötétlik s abban la
kik a Hétfejü sárkány. Néha ki is 
búvik tüzet okádva, fogát csattog
tatva. De senki sem ijed meg tőle, 
hiszen csak papirosból, bádogból 
van. Amott mézeskalácskunyhóban 
a Vasorrú bába üi s kílesekedik az 
ajtón. Hüvelyk Matyi házikója 
olyan csöpp, hogy egy fa ágára 
akasztották, mint valami kalitkát.

Végül még csak annyit, hogy az 
igazi mulatság akkor kezdődik, 
amikor a gyereksereg megostro
molja a Gyermekparadicsom várát, 
Persze, nagy zaj jal-lármával di
csőségesen el is foglalják. Hiszen 
csak ólomkatonák védik s a vár
ágyú is mind csupa játékágyú.

Ezüstsubás pásztorember, 
Dereshajú, vén November. 
Terelgeti ködnyáját 
A mennyei pusztán át.

Csillagvírág ha kifcslett, 
Ködbárányok nekiesnek:
Terül a köd, fodorul,
Fogy a csillag . : : beborul:

Csillagvirág fényes mása: 
Mécsvilág nyit minden házba 
S vén November lehozza 
Nyáját földi tilosba.

SZÉCHENYI.
Volt egyszer egy elhagyott, ma

gányos nemzet. Felhős ég alatt, sö
tét éjszakában, végtelen pusztán 
bolyongott s még egy árva csillag 
sem világolt felette, hogy úttalan 
útján irányt mutatott volna. Csak 
mögötte hangzott fel az üldözők ri- 
volgása és már-már azt hitte a 
világ, hogy eltűnik az éjszakában, 
megsemmisül a pusztaságban az 
üldözött nemzet: a magyar.

Akkor támadt egy csillag az 
égen. Tüzes-fényes csillag, ami
lyen ezer esztendőben ha egy ra- 
gvog fel. Ilyen lehetett az az irány
mutató csillag, amelyik a három 
királyokat vezette a betlehemi is
tállóhoz. Ez a fényes csillag su
gározta az égről elhagyott nem
zete felé a tudás és műveltség vi
lágosságát, hogy megmentse a sö
tét pusztaságban tévelygőket.

A magyar nemzet csillagának 
neve: Széchenyi. Száz esztendeje 
annak, hogy a mi csillagunk ra
gyogó fényétől felgyulladt magyar 
földön a tudás csillaga, amikor 
Széchenyi megalapította a Magyar 
Tudományos Akadémiát. Most ú j
ra sötét éj borul ránk s üz ben
nünket az egész világ, hogyne hin- 
nők hát bízó szívvel: megint el
jön, el kell jönnie közzénk Szé
chenyi szellemének.

Bajuszos tanuló. Ameriká
ban, Newyork városában most azt 
csinálja Smith John harmincéves, 
bajuszos ember, hogy leckét magol. 
Smith John autón ment. Ami jó- 
Sebessen ment- Ami még jobb. De 
csak az autón ülőnek jó, a gyalo
gosnak veszedelem. No, le is fü
lelte Smith Johnt a rendőr s vitte 
a törvény elé. A szigorú biró rá
nézett Smith Johnra, aztán elő
vett egy vastag könyvet, amiben 
az állott: mikép kell autón járni. 
Kisült, hogy Smith John ebből a 
könyvből egy szót sem tud. Az

Hej, hol a csősz! Hal-e, éle-e? 
Más bilangol a földjébe — 
Pirkad immár, hogy felkél 
A rest csősz: a hideg szél.

Nosza, neki a ködnyájnak, 
Kergeti az égi tájnak 
S vén pásztornak ottfogja 
A subáját zálogba.

Másnap aztán, hajnaltájbv 
Vén November dísz-subája 
Kiterítve ott pihen 
Ezüstös dér képiben.

okos és igazságos amerikai biró 
arra ítélte hát Smith Johnt, hogy 
magolja be az egész könyvet és 
egy vasárnap délután mondja fel 
nyilvánosan, mindenki füle halla
tára. Hát ezért magol most Smith 
John, harmincéves, bajuszos ember 
létére.

— Píacrajáró kutya. Sokféleké
pen mentették már meg a kutyák 
gazdájuk életét, de olyan kutyá
ról, amelyik élelmet hordott gaz
dájának, hogy éhen ne haljon, 
csak most hall először a világ. 
Norvégiában, Gjölnar Péter nevű 
pásztorfiúé volt ez a nevezetes 
kutya. Péter megbetegedett hegyi 
kunyhójában s míg elhagyatva, te
hetetlenül feküdt, kutyája lejáro- 
gatott a „piacra", vagyis a falusi 
udvarokra „bevásárolni". Persze, 
csak úgy kutyamódra vásárolt be: 
összefogdosta a csirkéket s vitte 
kis gazdájának- Egyszer aztán a 
falusiak meglesték, utána mentek 
s így akadtak rá a beteg pásztor
fiúra, akit magukhoz fogadtak. Ez 
a piacra járó kutya története,

— Szénkorszak után szélkor- 
rzak. Fogyóban van gépeink 
mozgatója, tűzhelyünk melegítője: 
a szén. Kct-háromszáz esztendő 
még és — vége. Mivel fütünk, mi
vel melegítünk akkor? Azt mond
ja erre Fletler Antal német mér
nök: széllel. Ez a tudós német 
feltalálta a henger-vitorlát, a „ro
tor"-!, amihez nem kell szén, csu
pán szél. Hiszen a vitorláshajókat, 
szélmalmokat is szél hajtotta. De 
ereje kevés volt nagy gépek moz
gatására. Flettner mérnök aztán 
óriási hengereket készített s eze
ket olyan erővel forgatja a befuvó 
szél, hogy akár a világ valamennyi 
gépét elhajtják. Fogyóban van a 
drága szén, de az emberi értelem 
jóvoltából munkába foghatjuk Is
ten soha el nem fogyó, ingyen 
ajándékát: a szelet.

T ü n d é n  favágó
Székely rege —

Reges-régen élt Székelyföldön 
egy favágó, akit Berzegnek hívtak, 
Ez a Berzeg nevű faragó minden 
nap kiment az erdőre feleségével, 
ott nagy tüzet kanyarítottak s av
val elkezdtek sütni-főzni. Ha pedig 
nem főztek, akkor heverésztek, 
vagy aludtak. Estére mégis ott volt 
a sok levágott fa, csak éppen el 
kellett adni. Hát bizony úgy vég
ződött el a munka, hogy egy öreg 
erdei, tündér mind felvágta a Ber
zeg fáját s egyebei sem kívánt ér
te, csakhogy a fa alá egy darabka 
húst, meg egy csepp bort tegye
nek, amit a tündér megevett, meg 
ivott.

Hanem Berzegné asszonyság cu
dar fösvény istenteremtménye 
volt: sajnálta a bort a tündértől s 
kapta egyszer, vizet lopott helyé
be. Jó l van. a tündér titkon elve
szi az eledelt — inért tülkön jjött 
és titkon ment, sohasem láthatta 
senki — megeszi a húst; veszi az 
üveget is, hát érzi ám, hogy meg
csalták: vizet adtak innia bor he
lyett. Megbosszankodott ezen a 
tündér'

—. No, ha ti vizet adtok nekem 
bor helyébe, igyatok ti is vizet! 
és haragjában minden szőllősker- 
tet elpusztított a köryéken.

De azért még mindig segített a 
favágóéknak. Hanem azok felyvást 
fösvényebbek lettek hozzá- Egyszer 
aztán nem adtak a tündérnek sem
mit sem. Hideg tél volt már ak
kor- Berzeg és a felesége éppeij 
gémberedelt ujjúkat fújták, mikor 
a tündér haragosan elibü'k top
pant, még pedig vadtekintetü öreg 
alakjában-

—• Miért fújtok a tenyeretekbe? 
kérdezte a házaspártól.

Hogy felmelegedjék, — felel
lek vissza favágóék.

Kisvártatva az asszony kitálalta 
a forró levest. Fújták teleképpel 
minden kanálnál.

— Miért fújjátok a levest? — 
kérdezte a tündér-

— Hogy meghűljön, — kapta rá 
a választ.

Dühös lett erre a feleletre a tün
dér:

— Egyszer fújtok, hogy meleg 
legyen, másszor fújtok, hogy hideg 
legyen! Engem nem tesztek bo
londdá- Várjatok csak!

És elment a tündér, soha többé 
nem segített favágóéknek. Nem 
volt több ingyenben vágott fájuk 
Berzegéknek,, hanem azért mégsem 
akartak rászokni a munkára. Las
sanként így fogyott cl mindenük s 
talán még éhen is haltak volna, ha 
jószívű emberek nem vetnek ne
kik néha-néba egy-egy falatot.

NAGYVBLAG



1925. november 1. 823

A Nemzeti Színház és 
Rózsavölgyi Kálmán 

ezüstmenyegzője
Irta: Polgár Géza.

Amikor még ott állott a ,,Kere
pesi ut” elején a régi Nemzeti 
Színház. nemcsak „szerződésileg”, 
de fizikailag is; nagyon nehéz volt 
oda bejutni. Itt aki a kapu
bejáró végén levő kis  ajtón, — 
amely voltaképpen a Nemzeti Szín
ház tágas, szellős szép udvarára 
nyílt, —  átlépett, az vagy művész, 
vagy író; újságíró, vagy igazi szín
házi ember volt, mert azontúl az
tán sok minden megnyílt előtte. Itt 
évődtek, tereferéltek írók, kritiku
sok, muzsikusok a Nemzeti Színház 
művészeivel és az oldalt, a falak 
mentén álló padokon üldögéllek 
tisztelettudó szerénységgel a sla- 
tisztálásra várakozó akadémiai nö
vendékek, nyilván arra gondolva, 
vájjon mikor kerülnek ők is a nagy 
művészek, művésznők irigyelt pol
cára . • .

Itt ezek között az ifjak között 
ült valamikor növendéksorban egy 
nagyszemü, lobogóhajú ifjú, aki 
olyan áhítattal nézett a „nagyok. 
ra“, mint aki soha se kerülhet még 
nyomukba se.

Amikor elvégezte a sziniakadé- 
miát és bezárult mögötte a Nem
zeti Színház kapuja, nyilván azt 
hitte, hogy ő oda többé soha be 
nem teheti a lábát és különben is 
a könnyebb operett műfaj felé gra- 
vitált; elment hát vidékre — ope
rettkomikusnak. Debrecenben, K o
lozsvárott már jó hangzásúvá lett 
a neve Rózsahegyi Kálmánnak, — 
mert ő volt a lobogó hajú ifjú —  
úgy, hogy Beöthy  László, aki ak
kor a Magyar Színházat igazgatta 
felhozta Budapestre ugyancsak ko
mikusnak a Magyar Színházhoz.

Azután térült fordult az idő és 
Beöthy a Nemzeti Színház élére 
került. Rózsahegyi meg a — /üdé
jével veszekedett; jó hívei elküld
ték gyógyulni s ahogy makkegész
ségesen hazajött, egyszerre csak 
azt vettük észre, hogy a R ózsahe
gyi neve ott szerepel a Nemzeti 
színház színlapján. Sokan nem ér
tették a dolgot, de Beöthy  aztán 
magyarázatát adta:

— Kálmán olyan kitűnő operett
komikus, — mondotta — hogy 
megérdemli, hogy itt a Nemzetinél 
gye kicsit kipihenje  magát, aztán 
úgyis visszamegy az operetthez. •.

Ámde a kitűnő színházi ember

ezúttal alaposan — tévedett, mert 
Rózsahegyi ott maradt a Nemzeti
nél, ott van ma is, sőt januárban 
ünnepük meg nemzeti színházi tag- 
sú. nak eziistlakodalm ál huszonöt 
esztendős gyönyörű művészi mun
ká ja  színhelyén.

Feltárultak hát a Nemzeti Szín
ház kapui ri. előtt, aki ebben so
hasem hitt éss aki most a negyed- 
százados évfordulón nyilván köny- 
nyes szemekkel gondol majd nö
vendékkorára, meg u későbbi idők
re, amelyek során Rózsahegyi a 
magyar színjátszás legmagyarabb  
legjobbizü és legterm észetesebb  
reprezentánsává fejlődött.

Ahogy ott jártam nála a minap, 
hogy ez egyszer szerep nélkül szó
laltassam meg, ezeket mondja:

— Az a legnagyobb boldogsá
gom, hogy fertályszázados nemzeti 
színházi tagságom jubileumát ilyen 
fiatalon, frissen és életerősei: értem  
meg. Tele van a lelkem gyönyörű
séggel, hogy nem csak én, hanem 
mindazok a pályatársaim , akik 
egyhuzomban itt töltenek huszonöt, 
vagy még több esztendőt a Nemze
tinél, egy-egy ilyen emberöltőnek 
is beillő becsületes — akár szeré
nyebb, akár ragyogóbb —  művészi 
munka után a jutalomjátéknak il
letve a megjubilálásnak erkölcsi 
és — nem tagadom - anyagi meg- 
pecsételésében lesznek ezentúl ré
szesek.

Mert manapság megesik, hogy a 
régi nagy művészek egyik másikát 
bizony lyukas cipőben látju k . . 
Nem gondol velük senki, pedig 
a közönségbeliek holtuk napjáig 
sem felejtik el azokat a lelki gyö
nyörűségeket, nekik köszönhetnek.

Nos hát abban, hogy ezentúl 
minden pályatársam a huszonötév 
leteltével egyetlen egy estének a 
teljes erkölcsi és anyagi jövedelm ét 
megkapja, nekem is van egy kis 
részem, mert én forszíroztam ki 
azt, hogy ez a  gyönyörű szokás a  
Nemzeti Színháznál meghonosítlas- 
sék.

Ennyit mondott Rózsahegyi a 
Nemzeti Színházban hivatalossá 
vált jubileumokról, amelyek egyik 
legérdekesebbje az övé lett és ame
lyet az eddigi megállapodások sze
rint nemcsak a Nemzeti Színház
ban, hanem valószínűen a Városi 
Színházban  is meg fognak ülni 
e6y-eőy előadás keretében, nem 
szólva arról az ünnepi bankettről, 
amelyet a Newyork kávéházban 
rendeznek Rózsahegyi tisztelői az 
előadások után.

Ahogy körülnézek Rózsahegyi 
intim otthonában ott látom a mű
vész pompás mellszobrát, amelyet 
Ottó király pompás képmása, aztán 
aztán egy érdekes hangulatos tá j
képen akad meg a szemem. A p a 
latáblára  festett kép alján belekar
colt dedikációt látok:

„Kálmánnak festettem  Egerben 
Gárdonyi Géza''

a kitűnő író remek darabjának a 
„Bor“-nak valamelyik jubiláns 
előadása után vendégül látta R ó
zsahegyit és akkor adta neki a 
kedves emléket. Ugyanekkor, —  
bár gyönyörű darabja ma js friss 
és egyik legnagyszerűbb értéke 
népszínmű irodalmunknak ke
serű szemrehányást tett a művész
nek, mondván:

Kálmán, Kálmán te tönkre
tetted a darabom at .

— 7171 ’ __
Hát tudod fiam, nagyon jót 

csináltál benne mindent, csak egy 
dolog szom orított el nagyon.

Ugyan mi, az istenért?
— A parasztember - folytatta 

G árdonyi — ha csirkét visz a ke
zében, úgy fogj.? azokat, hogy a 
— farkuk kifelé álljon, ne befelé, 
mert — hogy is mondja.m csak, — 
könnyen baj történhetik . . .  a ma 
gyar ember mádliján, e pedig nem 
szép. De hogy meg ne neheztelj az 
igazmondásomért, fogadd cl tőlem 
ezt a magamfestette tájképet; p a 
latáblára  pingáltam, aminthogy az 
az öreg tanitóm eseterhez illik.

Rózsahegyi most egy elszáradt 
buzakalászokból összerótt koszorú
ra mutat és ezeket mondja:

— Ládd édes Gézám, itt a laká
somban alig találsz más „babér‘'-t, 
mint ezt az összcszáradl kalász
koszorút. Képzelheted, hogy ezt 
becsülöm meg legjobban valameny- 
nyi között, amit kaptam életem
ben. A története pedig az, hogy 
mikor a Vén gazem bert nem tudom 
hányadszor játszottam, egy szép 
napon csak beállít hozzám S zékács  
Elemérrel az élén vagy harminc 
daliás, napbarnított arcú falusi 
gazdatiszt, meg erdész és néhány 
meleg szóból való üdvözlés után 
valamennyi végigparolázott velem, 
azután átadták ezt a buzakalá
szokból font koszorút, mint elis
merésük jelét.

Ebből a nagy tisztességből ki- 
érezlein a magyar vidék  szívedob. 
bánását és mondhatom semmi sem 
hatott meg egész pályámon jobban, 
minthogy szerény működésemmel

ezeknek a nagyszerű magyar test
véreimnek a rokonszenvét kiérde
meltem.

Mielőtt elköszöntem Rózsahe
gyitől, még megkérdeztem: hogy 
esik neki a tanulás; gondoltam ma
gamban, hogy így az ötven  körül 
talán nehezebb egy-egy uj szerep 
betanulása.

Rózsahegyi meg a felesége ösz- 
szenézte!:, aztán Rózsahegyiné 
mondja:

— No én az uramat még nem 
láttam szerepet magolni, de tükör 
előtt se láttam még soha, hogy 
egyik másik figurájának az arcjá
tékát tanulmányozná.

Ö meg:
— Biz én nappal sohase tanulok. 

Legfeljebb éjjel az ágyban előbb 
elolvasom a darabot, aztán lapoz
gatok a szerepeimben. Régen, fia
talkoromban egyáltalán nem tanul- 
tam  a szerepeimet, hanem -  tud
tam. Most is, ha csak néhányszor 
átlapozom: tudom. Valahogy meg
élednek  bennem az alakok és amint 
kilépek a színpadra úgy érzem: 
nem a  színész vagyok, aki valakit 
játszom, hanem az a figura, akit 
ábrázolnom kell. Ez kölönben a 
mesterségemnek a titka. A színpa
don élem  az alakjaim életét és eb
ben végtelen nagy gyönyörűséget 
találok; mostanában nagyobbat, 
mint valaha, mert igazában csak  
most érzem az izét a  m esterségem 
nek. Majdnem úgy érzem, mint 
amikor akadémista korom előtt — 
beleharaptam  és  — G öndör Sán
dort is énekeltem  . . .

Arra pedig, hogy milyen pompás 
népszinm űénekes volt hajdan R ó
zsahegyi, magam emlékszem leg
jobban. Ott ültünk, diskuráltunk 
egyszer régen a régi Nemzeti Szín
ház füstös társalgójában. Valami 
népszínművet adtak, talán a Szö
kött katonát és a társalgóban, szü
net alatt a magunk mulattatására 
ott a Nemzeti Színház „úri bandá
ja'1 közöttük Lányi Gézával, Bla- 
háné egykori kedves cimbalmosá
val-. Akkortájt született meg F rá
ter Lóránt pompás nótája a „Száz 
szál gyertya“ és Rózsahegyi egy
szerre csak odaszól Lányinak:

— Pajtás, tudod-e a Lóránt nó
táját?

—  Hál hogyne tudnám, mikor 
tudom, — szólt Lányi és már be
le is vágott a cimbalomba. R ózsa
hegyi meg fokossal a kezében fú j
ta, fújta s ahogy kivágja, hogy:
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Korcsmárcsné 
Száz szál gyertyát,
Száz icce bort 
Ide az assztalra.

akkorára már odasereglelt a tár
salgóba jóformán az egész művész- 
személyzet, Márkus Emma, Dezső 
Jóska, Jászai Mari, Gabányi, Gye- 
nes Laci és össze-vissza csókolták 
Rózsahegyit remek nótázásáért. 
Újházi mesternek az örökös bri- 
tannika is kiesett a szájából a bá
mulattól, Gyenes meg könnyek kö
zölt ölelgette Rózsahegyit a párat
lan műélvezetért.

. . .  De ezek a drága szép idők 
elmúltak; nem js térnek vissza töb
bé soha-

■■■■■■■■■■■■■■ ■■■

B E M U T A T Ó K :

Elzcvir-
Hevesi Sándor 3 felvonásos szín

müve a Kamara-színházban-
A tavasz után jön a nyár, a 

nyár őszbe borul. Hideg, deres, 
ködös idők járnak, a virágok ru
hája megsárgul, mintha leforráz
ták volna s ha déltájban rövid 
időre felragyog a napsugár, a dér
csípte levelek hitevesztett kalim
pálással lehullnak ágaikról, elmúl
nak az őszi avarban, hogy a rost
jaikban maradt élöanyagból új 
erőt adjanak a földnek a tavaszi 
rügyfakadásra- Ez a témája He
vesi Sándor szép, költői történe
tének. Andersen János antikvárius 
élete őszbe borult, már. Tavaszá
ban rákacsintolt a boldogság, gyö
nyörű érzelmét nem árulta el an
nak az üde viruló kis lánynak, aki 
pedig viszont szerette őt, hanem 
eltemette könyvei közé, s mikor 
huszonegy év után ez a tavasz is
mét beragyogott a boltjába, An
dersen János magányos, aggle
gény szive már az őszt élte, s úgy 
járt, mint a dércsipte őszi levői, 
leikéről egymásután lehullottak a 
tavaszi virágok, a levelek s méla 
melankóliával látta, mint viszi el 
élete későn jött tavaszát fiatal 
dolgozótársa, a tanár.

Ahogy Hevesi ezt a halk bá- 
natú mélyről jött mesét megírta 
és színpadra vitte, tökéletes és 
örökbecsű nyereségévé tette R 
magyar drámairodalomnak. A fel
építése s általában az egész költe* 
mény, mert hiszen költemény ez 
a szerény cím alatt meghúzódó 
bolti történet, — oly tökéletes, 
hogy benne a legrosszmájúbb kri
tika sem találhat kifogásolni valót. 
Ha Hevesi eddig soha nem tett és 
írt volna semmit, úgy ez a darab 
is díszes helyen megőrizte volna 
nevét a drámairodalomban.

A színészek is megérezték azt, 
mert olyan összjátékot produkál
lak, hogy évtizedek elmúlnak, 
amíg a színház járó közönség hoz
zá hasonló művészi teljesítmény
ben gyönyörködhetik. Tasnády 
Ilona maga volt az őszbe ragyogó 
tavasz, szinte érezni lehetett illa
tát, melegét. Csathóné érett asz-

szonyisága pompás ellentéte volt. 
Gál Gyula Andersenje előttünk 
virult ki másodszor is előttünk 
hervadt el késői tavasza- Hihetet
len, hogy mégis mint tudott bele
vinni alakításába. Abonyi Géza 
tanárja a lalinludományól a szc- 
relemvallásig egy szerény lélek 
fejlődésének széles skáláját já t
szotta meg bravúrosan. Petheő At. 
lila kedves, kissé léha fiatal sze
relmest alakított s szerepe jellem - 
rajzában egyik legszebb alakítását 
csinálta meg- Pethes Sándor öreg 
könyvmoly bárója mély elgondo
lásra vall s egyúttal a fiatal szí
nész hatalmas izmosodását bizo
nyítja. Kis szerepeikben igen ked
ves volt Rákosi Szidi, Kis Irén, 
Uray, Fehér és Gyergyai a rende
zés gyönyörű munkáját Horváth 
Jenő végezte.

B. Nagy Gergely.
Vitéz Miklós vígjátéka a Nemzeti 

Színháziban.
Aki ezt a darabot megírta, az 

külsőségekben és — úgy ahogy 
— nyelvben ismeri a parasztot, 
de a föld fiainak belseje, gondol
kozása, szóval a paraszt lelkivilá
ga teljesen idegen előtte. Azok az 
emberek, akik ebben a darabban 
fent a színpadon járnak-kelnek, 
magyar szóval beszélnek, magyar 
gúnyát viselnek, de nem magyar 
parasztok.

Hogy >gy van, lépésről-lépésre 
bebizonyítom.

A darab kiindulási pontja, job
ban mondva, az a mag, amelyből 
a vígjáték kinőj paraszti szem
pontból fantasztikum. Arról van 
szó, hogy az após és a vő perbe 
szállnak a birtokért, mert a vő 
magának követeli a feleségét il
lető harminc holdat. A pert az 
após nyeri nveg, de — hogy ve
iét préfruVa tegye — elhiteti vele, 
Hogy a pt'r az ö javára dőlt el, 
mire a vő rendkívül boldog lesz- 
Az eseményeknek ez a beállítása 
bántóan hamis, mert a paraszt 
alaptermészetében rejlő ravaszság 
nem tűr meg ilyen naivságot. A 
valóságban a vő bizony nem az 
apóstól tudta volna meg pőre -ki
menetelét, hanem — különösen,
mikor sorsáról van szó, __ még
büntetésből sem maradt volna el 
a tárgyalásról. A maga fülével 
akarta hallani az ítéletet s a ma
ga természetes, éles eszével fi
gyelte volna ügyvédje minden sza
vát, hogy jól beszél-e, ha nem. 
maga egészítette volna ki a tény
állást. úgy, ahogy neki a legjob
ban megfelel. Tehát már a kiin
dulási pont teljesen paraszt ész 
ellenes. De, ha a paraszt esze 
szerint ment volna, akkor nem 
lett volna darab.

A második abszurdum a földvé
tel. mikor az após az öreg zsidó 
segítségével meg akarja vétetni 
cselből az ugyanabban a faluban 
lakó Csornák, vagy Csopák föld
jét, amelyet ő az após már egy 
esztendővel ezelőtt megvásárolt. 
Nem tudom, hogyan gondolja el a 
szerző, hogy egy faluban, ahol 
még egy hold föld vétele és el-

Ar‘ * > Ján0‘  trodalml i i  nyomdai milnUzol VW„ SuntU rily i

adása is eseményszámba megy és 
jó ideig közbeszéd tárgya, hogy 
egy esztendeig ne hallana a vő 
egy százhatvan milliós földvétel
ről, különösen, mikor azt éppen 
az apósa veszi meg? Pár napig ti
tokban lehet tartani, de egy esz
tendeig ki van zárva. Mert hiszen 
az adásvételt a községházán fog
lalják írásba tanuk előtt. Ha 
másként nem is, a tanuktól el
terjedt volna a hire- 

Ebből a földvételböl rögtön kö
vetkezik a harmadik abszurdum. 
A vő megveszi a földet százhal- 
van millióért. Száz milliója van- 
Ötvcnhetet összehoz még keser
vesen. végül marad hiány három
millió- Hogy ezt a pár milliót elő
teremtse, eladja a rajta levő ru
háját s mindjárt ott a színen le is 
veti. Miféle paraszt az, aki ezt 
megteszi? Teljesen ki van zárva, 
hogy akadjon magyar paraszt .ki 
ne tudná, hogy százhatvan milliós 
vételnél nem okoz gondo' rongyos 
három, vagy négy millió hátralék. 
Az ő helyében Kovács Imre, — 
ha már mindenáron olyan sürgős 
lett volna az egész összeg rögtöni 
kifizetése, — azt mondta volna a 
zsidónak, adjon kölcsön három,
\ agy nem tudom hány milliót s 
egy hét múlva adott volna érte 
duplát. A zsidó van olyan üzlet- 
ember, hogy ebbe belement volna 
Ha pedig nem ment volna bele 
akkor a paraszt feltétlenül meg 
érezte volna, hogy itt baj van 
De, ha így lett volna, akkor Ko
vács Imre nem vetkőzhetett volna 
le a színpadon és nem oldódott 
volna meg a darab.

A negyedik abszurdum mindjárt 
a darab elején van, amikor Nagy 
Gergely elmeséli, hogy hogyan 
került neve elé a B. jelző, amely 
Borjut jelent. Úgy, hogy a vásár
ból vállán vitte haza a borjút és 
az útközben lepiszkította s ezért 
elnevezték őt Bé. vagyis Borjú 
Nagy Gergelynek- Ezt az egész 
család kacagása közben maga me
sélj el a falu legtekintélyesebb 
polgárainak, akik azért jöttek 
hozzá, hogy bírónak felléplessék. 
Később azután, mikor a vejét le- 
vetkőzése miatt elnevezik Gé, 
vagyis Gatya Kovács Imrének, 
akkor azt mondja vejének, hogy 
ne haragudjon ezért, mert az a 
betű, amit a paraszt a neve előtt 
visel, az az ő -nemesi előneve s 
erre büszkének kell lenni. Ez ta
lán ha fokozatot lehetne a sok 
tévedés között vonni, — a legvas
tagabb. Igen. a paraszt büszke a 
neve előtti betűre, de csak akkor, 
ha például S. Kovács István. Sark* 
Kovács Istvánt jelent, azért, mert 
nagy sarok háza van, vagy G. Ko
vács, Gazdag Kovács azért, mert 
vagyonos stb. Különben is ezek a 
'betűk arra vatók, hogy a hasonló 
nevúekct megkülönböztessék egy. 
mástól. Más aztán az úgynevezett 
gúnynév mint ebben a darabban 
IS. B. Nagy Gergely, Borjú Nagy 
azért, mert a borjúval csúfolják. 
Az ilyesmit a falu gúnyból ad rá. 
bzt azonban az illető nem viseb 
büszkén, mégikevésbbó meséli el,

ellenkezőleg, ha valaki ki merj 
mondani előtte, még bicskát is 
ránt érte.

Különben a szó gúnyosságát ma* 
ga a szerző is érzi. mert hiszen 
G- Kovács eleinte igen dühös, mi
kor a Gatyáról beszélnek előtte. 
Csak az öreg csititja le teljesen 
parasztész ellenesen.

Maga a darab szürke, helyen
ként mulatságos, drámai , és vig 
elemekkel kevert s fönti hibái 
miatt kabarés levegőjű játék. Sze
rintünk sokat használt volna a da
rabnak, ha a négy felvonást há
rom felvonássá gyúrta volna ösz- 
sze, úgy. hogy az 'első és a máso
dik felvonásból csinált volna egy 
felvonást s a darabot mindjárt a 
per elvesztésén kezdi. így terjen
gős a mese.

Szerepe tulajdoniképpen csak 
Rózsahegyinek van s ez az ara
nyos, csupa báj és lelke mélyéig 
magyar színéz úgy elöntötte ős- 
hmnorával a színpadot, hogy el- 
felejttette a daralb folytonos 
hiányt éreztető zökkenéseit. Kis 
Ferenc a vő szerepében csak küz- 
ködött, az ő tehetsége nemi ilyen 
sötét alakításban éli ki magát 
Pompás alakot csinált Bodnár J e 
nő egy öreges magyar szerepéiben- 
Végtelen kár, hogy ennek a na
gyon tehetséges színésznek nem 

£ adnak egyszer olyan szerepet, 
amieilyel bebizonyíthatná, hegy a 
legnagyobb népies színészeink 
közé tartozik. Kis szerepeikben 
jók voltak Fáy Szeréna, Somogyi 
Erzsi, Ligeti Juliska, Bartos, Al- 
másy, Gabányi, Gyenes Ede1. A 
rendezést Ráday Dénes végezte 
nagy hasznára a szép és tökéletes 
előadásnak.

Bírálatunkban a szokottnál ta
lán szigorúbb voltunk. Azért tet
tük, mert bántó, hogy a mai né- 
pies'kedő divatban olyan írók já
ratják le a népies irányt, akik, ha 
a baross-téri cselédkorzón kétszer 
végigmennek, már azt hiszik, hogy 
ismerik a magyar levegőt és a föld 
fiát. Hogy valaki a magyar pa
rasztot ismerhesse a maga igaz 
alakjában, köztük kell születni,

-  gyermekeikkel felnőni s a közös 
levegővel felszívni gondolkozását, 
sokrétű és finom, sokszor hajszál- 
finom lelkének villanásszerü meg
nyilvánulását és gazdag kincstárát- 
Enéikül minden akarás kabarés- 
kodássá sülyed, pesti szemmel lá
tott parasztokat termel, a nép
színmű irodalmunknak árt s vég
eredményben agyoncsapja.

Ny. A.
: : : : : : : : : : : : : : : :  j e n  i : : : :  at 
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Felelős szerkesztő: SZ E G E D Y  LÁSZLÓ
A. Nemzet m egjelen ik  m inden hó 1. és 1.1-éii.

ELŐFIZETÉSI ÁRA: Csonka Magyarországon egy évre 300.000, fél évre 150.000 
negyed évre 75.000 korona 

Amerikába - egy évre 6, fél évre 3* dollár.

SZERKESZTŐSÉG : Budapest Vili. kér., Eszterhózy-utca 4 a 
KIADÓHIVATAL: Vili., Föherczeg Sándor tér 3. 

Telefon: József 195.

Hegedűs Lóránt
A  trianonfelhős bús magyar Égen ritkán ragyog fel 

biztató csillag.
De ha nagyritkán mégis felragyog: nyombain jelent

keznek a „lámpaoltogatók a Mfényességgyülölők“ és sa
ját le lkűk gyűlöletes szürkefátyoiával takarják el a szeré- 
nyen-félve felbátorkodó új magyar csillagot.

M indenk i emlékezik, hogy a Trianon utáni borús 
Magyar Ég első reménycsilíaga Hegedűs Lóránt volt, a 
költő és író pénzügyminiszter, aki sziszifuszi erőlködéssel 
igyekezett rendbesteedni Magyarország kétségbeejtően 
szomorú pénzügyeit.

És mert valóban akarta; és mert magasain szárnyaló 
elgondolásai voltak; és mert védte a kisembereket és 
,.Hegedűs" létére nem akart lenni a ,.szürke hatalmasok ' 
,,hegedőse": Guliver-Magyarország szellem i törpéi elbuk
tatták, elgáncsolták üuliverország egyetlen szellem i 
óriását.

Sőt nemcsak elgáncsolták, nemcsak elbuktatták: ha
nem —  legalább azt hitték —  el is temették.

És íme csoda történt!
Ugyanaz a csoda, amit a háromszoros vagy ötszörös 

vaskazettába zárt rádium művel.
M e rt az a háromszoros vagy ötszörös fémkazettába 

zárt rádium diadalmasan keresztül tör sokszoros vasbör
töne falán és fénye, sugárzása, megvilágítja a fénynélküli 
éjszakákat . . •

Ezt tette ,,eltemettetése" után Hegedűs Lóránt is.
Távo l á ll tőlünk, hogy tömjéniezzünk. H iszen egy és 

más kérdésben talán világnézeti különbség is van közöt
tünk. De elzárkózhatuink-e ezért egy nagy világító ma
gyar elme ragyogása e lő l?

Hegedűs Lóránt a magyar közéletben ma: szinte 
egyedülálló jelenség.

Igazán nem lehet eldönteni, Hogy nagyszerű írásaiban 
és beszédeiben mit csodáljunk inkább: A  ragyogó humort, 
az öldöklő gúnyt, a zokogó lírát, a mélabús akkordokat, a 
szárnyaló történelmi távlatokat, a tacitusi menyköveket, a 
nemes b ib lia i pátoszt, vagy a jövőbelátó komor próféciát?

M ié rt írtuk e sorokat Hegedűs Lorántró l a ..Ma" ro
vatában? M ert erőt, hitet, bátorságot és alkotó kedve me
rítünk Hegedűs Lorántból a H o ln a p r a ,

M ert érezzük, tudjuk, hogy a Hegedűs Lorántok M a 
gyarországnak lesz H o ln a p ja  és H o ln a p u tá n ja  is!

Rákosi Jenő
Tú l a rendes emberi értékelésen, túl az irodalm i és 

egyéb méricskélések mindenféle rendszerén: Rákosi Jenő 
egyszerre a Tegnap, —  a Ma, a Holnap, —  és a H ol
napután embere, mert hatása, jelentősége, egyénisége 
messze tulemelkedik mindenen, ami köznapi, ami átlag
emberi, ami időköz, múló perchez kötött-

. . . Rákosi Jenő nyolcvanhárom éves!
K i hiszi el!?
Rákosi Jenő egyedülálló jelenség a világirodalomban.
A tavaszi frissességnek, a hamvas üdesegnek, a fé rfi

kor alkotó sugárzásának és az ifjúság határtalan munka- 
bírásának ezt a mértékét a világirodalom  egyetlen a lakja 
sem mutatta még fel nyolcvanhárom éves korábain!

De Rákosi Jenő kivételes egyénisége rácáfol az év
ezredes fogalmakra és szellemének kiapadhatatlan sugár
zásával, mint az új emberi lehetőségek új pharosi tornya: 
diadalmasan á ll a múlás és levés  örökös ár apá lyá
ban, —  az Időnek  nevezett emberi történések viharos 
áramlásában.

M i fiatalabb nemzedék —  válla inkon még negyvenen 
inneni vagy néhány évvel túl a negyvenen: —  hányszor 
sóhajtunk fel bizakodó reménységgel, sóvárgó hittel, 
amint Rákosi Jenőre, a nyolcvanhárom éves nagy Öreg- és 
Ö rök-Ifjúra gondolunk:

—  Istenem! Hátha reánk is ránk sugározod kivételes 
kegyelmednek azt a kivételes mértékét, amelyet ő  reá, a 
Nagy Öreg- és Ö rök-Ifjúra sugároztál! . . .

—  N incs hát okunk az ernyedésre, a csüggedésre, a 
reménytelenségre, a meghátrálásra!

így  lesz ő . a nyolcvanhárom éves Rákosi Jenő, ami 
olthatatlan emberi vágyódásunk élő Mekkája, —  így lesz 
ő  a mi törhetetlen!/ b izodalm unk élő A ra rá t orma és ami 
szik laszilárd  h itünk emberalakú Sionja! . . .

. . . Nem azért írtuk Hegedűs Ló rán t nevét zászlónak 
a ,,M a‘l fölé és Rákosi Jenő nevét pharosi toronynak a 
H oln ap  fölé: mintha az egyik inkább a M a és a másik in
kább a H oln ap  embere volna; hanem csak azért, mert e 
két kivételes nagyság harmonikusan kiegészíti egymást és 
e kettő együtt teszi, együtt jelenti a Nem zet Géniuszát!

És végül azért: mert ahogy e két név a ,.Nemzet" két 
első hasábjának élén áll: úgy kellene á llan ia  e két kivéte
les nagyságnak a M agyar Nemzet élén is!

M ert lelkűkben harmonikusan ö le lkezik  össze a M a% 
a H oln ap  és a H o ln a p u tá n f
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HEGEDŰS LÓRÁNT:
Az Akadémia előadótermében a Kisfaludy-Társaság 

minapi felolvasó ülése igazi ünnepdélután volt.
Hegedűs Lóránt ezen az ülésen mutatta be nagysz.*. 

bású tanulmányát Tisza Istvánról: Magyarország utolsó 
nagy ,.bazaltoszlopáról".

Hegedűs Lóránt szavai olykor olyanok voltak, mintha 
a világtörténések nagy gongjára súlyos kalapácsütések 
hullottak volna.

Az ugrai levél.

Tisza István — mondja Hegedűs Lóránt — már 
1914-ben, tehát tíz évvel a világháború kitörése előtt, 
megsejtette a világháborút, amikor a világ politikusai 
még álmodozva, homályos aggyal szemlélgették a ,ibé- 
kés eseménvek" és ..fejedelmi csókolózásck" vértele' 
köldökzsinórjait.. .

Ekkor írta meg híres ugrai levelét, melyben azt 
ajánlotta, hogy béküljünk ki a román nemzetiségekkel, 
mert ő olyannak látja az idők járását, hogy: ki kell bé- 
külnünk!

A levél nyomában nagy felzúdulás támadt, meyt a 
levélben nem leheteti megírni azt, amit iisza István a 
sorok között gondolt és a lelkében hordozott.

És ez nem volt más, mint az a gondolat: Ha már 
ezer éven át nem tudtuk megmagyarosítani a nemzetisé
geket: számoljunk a történelmi adottságokkal és békít- 
sük őket magunk mellé!

Nagy történelmi gondolat volt ez: de rajta kívül még 
nem értette meg senki.

TISZA ISTVÁNRÓL
Aki ismerte Tisza jelleméi és egyéniségét: az csak 

természetesnek és magától értetődőnek talalta, ha a ve
szélyes és felelősségteljes magaslatid gyáván mej, nem 
szökött, hanem igyekezett mentem amit lehetett es mind
végig elszánt hősiességgel maradt meg sorstol k„elolt veH- 
zetes he'lvén.

Mind igazak és ámenek.
Hegedűs Lóránt őszinte Tisza rajongását semmisem 

bizonyítja olyan megkapóan, mint az, hogy márcsak a 
zsoltárok zsolozsmáival tudja őt jellemezni.

Először azt mondja el Hegedűs, hogy Iisza István 
halála már akkor megvolt pecsételve, amikor egy Kovács 
nevű kévisele gyilkos merényletet követett al ellene es ezt 
a képviselőt nemcsak felmentették, hanem a Lipótváros be
teg idegzetű szépei virágesővel halmozták el.

Tisza ettől kezdve, mint mondani szokás. „v o g e lh e i ‘
volt.

. . . Amikor a Károlyi-forradalom kitörése után oan. 
dor János és Vadász Lípót könyörögtek Tiszának, hogy 
meneküljön el és mentse meg életét: ,,ő nem ment, nem 
mehetett.. . mert a mártiremság törvénye itt tartotta 
öt . . - "  ,,És mikor leterítette a gyilkos golyó: utolsó sza
va ez volt: Tudtam, hogy így fog történni! ..Ha Tisza 
ezt mondta: akkor ő tudta, mert sohasem mondott mást, 
mint igazat". — ,,Itt már szinte a zsoltár zsolozsmáját 
halljuk":!

,,Mind igazak, mind Ámenek,
Amik szádon kijöttenek".

A Monarchia vaksága a 
Balkán háborúban.

Tovább haladva az eseményeken: Hegedűs Lóránt ra
gyogó okfejtéssel mutatja ki, hogy milyen szánalmas sze
repünk volt már az első Balkánháborúban.

Tisza István Apponvi grófot és Hegedűs Lórántot 
küldte akkor a Balkánra, hogy tanulmányozzák a viszo
nyokat és ha előnyös feltételek mellett lehetséges: he
lyezzenek el magyar tőkéket a Balkánon. Ekkor azonban 
az történt, hogy a Balkánról kínáltak nekünk aranyat 
tokkal o’csóbba.rji „kocsjiderékszámra"-.

Kiderült, hogy a rengeteg tőkét Franciaország köl
csönözte a Balkánországoknak, de a Monarchia Czernin 
jeinek eszük ágába se jutott, hogy ezen egy kissé gondol
kozzanak és a hallatlan áldozatok rejtett célját igy2kez- 
zenek kifürkészni.

Mert a rejtett cél ekkor már az volt, hogy Törökor
szágot verjék ki Európából, mert a Törökország nélküli 
Európában nem lesz többé szükség egy Ausztria-Ma- 
gyarországra sem.

Ezért vette fel a milliárdos aranykölcsönöket Francia- 
ország Amerikában és adta tovább Oroszországnak és a 
Balkán-államoknak.

A világtörténelem nagy háborús hálója félig-meddig 
már ekkor ki volt teregetve, de a Czernin Ottokároknak 
és a Berchtoldcknak minderről halvány sejtelmük se;m 
volt. Élték a bizánci hajlongások, a kicsinyes intrikák és 
a boldog emésztések korszakát.

Tisza és a világháború,

Tisza István nemcsak megsejtette a világháborút, de 
mikor eljött az idők teljessége, mikor a háború réme tel
jes fegyverzetben „ante portás" kopogtatott a Monarchia 
korhadt kapuján: akkor Tisza István egyéniségének teljes 
súlyával ellenezte a háborút! Ez történelmi tény és két
ségtelenül világtörténelmi látókörre vall! Tisza István 
nagyságát, Tisza István mindenkinél nagyobb, óriási át
fogó elméjét ennél semmi sem bizonyíthatja fényesebben.

Tisza István ellenségeinek örökös kérdése: hogy 
miért inem mondott hát le, ha ellenezte a háborút és 
mégis háborút csináltak; ma már unalmas közhely.

Ö álla halála vérmosta fokán . ,
Hegedűs Lóránt tovább beszél és megkapóan hason

lítja össze Tisza István tántoríthatatlan jellemét és hősi 
lelkűidét gróf Berchtold jellemével.

Tisza lstvának hiába könyinörögtek hozzátartozói és, 
barátai, hogy meneküljön és mentse meg életét. Tisza 
István nem hallgatott setnkire és rendületlenül maradt 
helyéin, ahova sorsa állította és ahonnét nyitott szemmei 
látta a forradalom véres hidráját maga felé közelednie.

De ő maradt és „álla halála vérmosta fokán és diadal
lal várta be végét".

. . .  És Berchtold? Bsrchtold, amint azt saját jószág
kormányzójának vallomásából tudjuk, a forradalom hírére 
úgy megijedt, hgoy éjnek idején mászott ki palotája abla
kán és úgy elfutott, hogy Svájcig meg sem állott.

Ez volt a különbség Tisza István és Berchtold jelleme 
és egyénisége között.

Quo vadís — Európa?
. . .  A világörténelem országútján egy szobor áll a vá

laszúton és arra Tisza neve van bevésve. . •? változhat a vi
lág. Az egyik út az, amilyen tizenhat millió embert meg
öltek. Ennek az útnak a követését egyedül Tisza ellenezte,

A második út pedig az, ha „Európa megfordul Tisza 
keresztjénél és Tisza vértanusága kedvéért felemeli Tisza 
nemzetét".

Az élő Tisza Magyarországért küzdött: a halott Tisza 
Európa üdvéért harcol . .  . Tisza a vértanuk jogán kérdezi: 
Quo vadis — Európa?

Mit akarsz? Életet vagy elkárhozást? — Mintha a 
bibliának nagy látomását látnám: Az Urnák lelke száll a 
vizek felett!

Dióhéjban ez volt Hegedűs Lóránt beszéde, vagy job
ban mondva: Hegedűs Lóránt Tisza apoteozise!

Hegedűs Lóránt úgy tűnt fel az óriási hallgatóság előtt 
mintha ő lenne a tisztán látók utolsó mohikánja, mintha ő 
lenne a homályos látású milliók prófétája és a részeg vagy 
cinikus Európa agya, gondolkozó központja.

Büszkén elmondhatjuk, hogy a romlott vagy k i s z á r a d t  
lelkű Európa helyett most egy sokat meghurcolt, sokat 
szenvedett magyar ember gondolkozik, akit Hegedűs Lo- 
rántnak neveznek. (Sz. L.)
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NEMZET HÍREI
BUDA HALHATATLAN 

PRÉPOSTJA.

Méhdongás töltötte be a budai 
prépost kiskertjét Százezertagú 
zümmögő-kar muzsikája dicsérte 
a halhatalan tavaszt. Az út fordu
lóján két sötétreverendásl alak kö
zeledett. Beszélgettek.

— Isten őszentfelsége kezünkbe 
tette le a hatalmat a természet fe, 
lett s evvel nekünk adta a halha
tatlanság titkát. Aki egy magot 
dug a földbe ezer meg ezer nem
zedék életét veti el, hogy folyta
tódjék az idők végtelenjén át- 
Mély reverenciával hajlok meg 
szorgalma előtt, fötisztelendő Pet. 
rus prépost uram, hogy olyan bő
kezűen osztogatta kertjében a hal
hatatlanság magját.

— Elpirít dicsérete nagyjó uram, 
Odo de Deogilo- Bevallom: irigy
lem histórikusi tollát, amivel a 
múltak minden szellemének oszto
gatja a halhatatlanságot. Ahol én 
osztogatok halhatatlanságot, csu
pán tenyérnyi föld. Ahol nagy jó 
uram: a történelem egész világa.

— Ej, főtisztelendő prépost 
uram, hát itt van ez a gyönyörű 
kert: a szép Hungária, mért nem 
teszi halhatatlanná múltját jeles 
tollával? Nincs dicsőbb művészet, 
mint históriát írni, aki erre adja 
fejét, megérdemli a Magister ne
vet- Csodák-csodája is az, hogy mi. 
kor a perc a múlandóságba vész, 
ékes toll emeli ki a homályból és 
halhatatlanná teszi.

Ismét elpirit és vallomásra 
kényszerít nagyjó uram, Odo de 
Deogilo. Bent a ládafiában meg
kezdett pergament őrzők, Címe: 
Gesta Hungarorum s benne nemes 
hazám históriáját rovom egybe, de 
nem a hegedősök csacska beszéde, 
hanem az igazság szerént.

— Folytassa hát művét s fejez
ze is be, fötisztelndő Petrus pré
post uram, hogy halhatatlanná te
gye nevét-

— Igen, nagy jó uram, Odo de 
Deogilo, csábít a halhatatlanság, 
ha az emlékezet csak annyit őriz 
is meg: ez ama híres Ismeretlen, 
kinek neve Anonymus.

így beszéltek a budai prépost 
méhdongásos kiskertjében, a ti
zenkettedik század idején

él
A pozsonyi lutheránus iskola 

bolthajtásos nagytermében Belius 
Mátyás director úrtól búcsúzott 
egyik famulusa.

— Kedves fiam, szólott a 
professzor, — a halhatatlan tudást 
csepegtettem agyadvelejébe, ami 
csak por és hamu s a múlandóság 
tanyája. Mert csak a tudás örök, 
az ember viszontag elmúlik, bármi
kép neveztessék is. Kezemben im, 
nézd ezt a pergamentel, nagydicső 
férfiú írta, szívében a halhatatlan
ság reményével. De halhatatlansá
ga semmivé lett, neve immár Ano
nymus, az ismeretlen s hogy ki lé
gyen ő igazában, semmikép nem 
tudódik, azért hát ne bízd el ma
gadat tudásodban, mert nem egy 
az a halhatatlansággal.

~~ Meggondolám bölcs szavát, 
nagytÍRzteletű uram, —i felelt a di

ák, — s mivelhogy atyám halálá
val mészárszéke gazda nélkül ma
radt, félreteszem a halhatatlanság 
pergament-lapjait, ellenben haza
mén vén Bártfa városába, taglóm
mal osztogatom a halandóságot.

—■ Cselekedj, fiam, elméd látása 
szerént. Úgy lehet: neked van igaz
ságod-

Ekként beszéltek a tizenhetedik 
század idején a pozsonyi lutherá
nus iskola bolthajtásos nagytermé
ben tudós Bél Mátyás, több jeles 
munkák halhatatlan szerzője és az 
ö tanítványa, a halálosztogató tag
lók jövendőbeli kezelője.

A bécsi Hofbibliothék polcos 
termében tudós Jakubovich Emil 
a modern, technika vívmányainak 
felhasználásával fogott hozzá, hogy

Hegy mi légyen az a „muldero- 
zás‘‘, nem igen tudják erre mife
lénk- Pedig Amerikában nagyon 
tisztes ipar és egész sereg ember 
él belőle. Hát odaát, a tengeren 
túl, az a szokás, hogy a szobák fa
lát köröskörül, ahol a festés vég
ződik, aranyozott léccel szegélye
zik s ez a mulderozók dolga-

Mulderozó volt harminc eszten
dővel ezelőtt a derék Blazer mes
ter is, aki most leánya meggyilko
lásáért felel a littletoni bíráknak. 
Soha boldogabb embert nála! Mi
kor úgy esténkint vállára vette 
hosszú létráját s ötdolláros nap
számával zsebében hazament, fi
karcnyival sem érezte magát 
alábbvalónak, mint akár az 
Egyesült államok elnöke-

Ha már ekkora úr valaki, nyil
vánvalóan nem lakhatik muldero- 
zatlan szobában. Amely hiányt ki
pótolni Blazer mester nem Í6 kés
lekedett s felállítván magas lét
ráját, vidám füttyszó mellett éke
sítette lakását. Éles füttyébe vé
kony hangon pityegett bele a csöpp

a múlandóság takarója alól nap
fényre hozza Anonymus nevét s 
újra visszaadja a halhatatlanság
nak. Kvarcprizmával és a higany
lámpa ibolyántúli sugarával vilá
gított a sok százados sötétségbe 
és íme: Petrus budai prépost neve 
előtűnt a homályból, méhdongásos 
kiskertje, a pergamentet őrző ládá
ja, mintha itt állna előttünk.

— Anonymus nem ismeretlen 
többó. Előbukkant újra a halhatat
lanság útján, — olvasta fel tudós 
Jakubovich Emil az Akadémiában 
tanulmányát a magyar nemzet tör
ténetírójáról, Béla király névtelen 
jegyzőjéről.

A huszadik században ezt 
mondja a technika nyelvén a 
kvarcprizma és a higanylámpa ibo
lyántúli sugara.

Jenna, mister Blazer háromeszten- 
dös leánya, míg ott tipegett a szer
számláda körül.

Mármost ha Blázerné asszony 
azon a vidám napon nem lett vol
na pontos az estebéddel, Blazer 
uram sem állana ma bírái előtt 
Dehát pontos volt, mint mindig s 
kihívta az urát-

A kis Jenna magára maradt-
Előbb a fényes léceket rakos

gatta ide-oda az apróság. Aztán 
gondolt egyet: ahogy más gyermek 
papát-mamát játszik. Jenna „mul- 
derozást" kezdett játszani. Apját 
utánozva felkapaszkodott a létra 
első fokára s minthogy a fokok 
sűrűn következtek egymásra, fel. 
jebb-feljebb lépegetett.

Csak Isten szeme ügyelt rá.

Nincs Isten
— Asszony, be kéne aranyozni 

mind a tíz körmödet! — lelkese
dett Blazer mester étkezés után.

Csakhogy nem került sor az ara
nyozásra-

Fórjeoiuram éppen nyújtózni

akart egyet, mikor tompa huppa- 
nás hallott a szomszéd szobából s 
míg a házaspár rémült elmeredés. 
sel nézett egymásra, egyszerre 
olyan halálos csend támadt odaát, 
hogy attól Blázerné asszony elkez
dett hideglelősen reszketni, mister 
Blazer pedig — mintha ez a ször
nyű hallgatás érthetőbben beszélne 
hozzá a dobhártyarepesztő kiál
tásnál is — csak felpattant helyé
ről s rohant a csöpp Jennához- 

Ott feküdt az ártatlanság a létra 
lábánál- Bodros, szőke haja piros 
lett a vértől,, keze-lába, pici teste 
iszonyatos roncs módjára, összega
balyodva terült el a földön, hogy 
nem lehetett tudni: melyik tagja 
hová tartozik. De mister Blazer is 
úgy érezte, hogy szíve a torkában 
lüktet, esze meg a lábába szállt. 
Míg lehajolt, csak elbödült, mint a 
sebzett barom:

— Nincs Isten! . . .
Sose tudta volna megmondani, 

hogyan került a kis tetemmel az 
ágyhoz. Nem látott, nem hallott, 
nem érzett- Azt sem látta, ahogy 
felesége — még hideglelősebben 
reszketve — mered rá a roncsra, 
aki gyermeke volt. Aztán mintha 
azt a sikolyt űzné, ami sehogysem 
bir előtörni torkából, tébolyodottan 
fut körül a szobában, ki az ajtón, 
végig a folyosón, le a lépcső során, 
neki az uccának s amikor össze., 
rogy végre, felszakad szivéből az 
őrület hangja:

- Nincs, nincs az én gyerme
kemnek anyja!

Adjátok vissza!
Vad hajsza következett azután- 

Blazer-mester életében: orvostól 
ki, orvoshoz be.

— Pigyegő hangját adjátok visz- 
sza! — könyörgött.

De a csöpp Jenna néma maradt.
— Karjának erejét, lábának für

geségét adjátok vissza!
De a csöpp Jenna béna maradt. 
Mister Blázer már nem kísérte 

vidám füttyszóval munkáját s ha 
napszáma zsebében csörgött is, 
nem ment már haza olyan büszkén, 
mintha az Egyesült Államok elnö
ke volna. Egy bálványa volt ott
hon: torz, nyomorék, félelmes, ami
hez foghatót a legvadabb keleti 
képzelet sem termett s ebben az 
útálatos roncs-bálványban csak 
apai szeme látta még a régi bod
ros, szőke gyermek mennyei arcát. 
A szomszédok suttogva beszéltek 
a félelmes kis roncsról, Blázerék 
házának szörnyű bálványáról. Fe
lesége menekült az üvöltöző, fer- 
dültábrázatú, összegabalyodotttagú 
élő-rém elől- Olyannyira futott 
előle, hogy esztendő fordultával 
elköltözött a háztól jómeszire, a 
— másvilágra-

Blazer mulderozó-mester egye
dül maradt rémbálványával s az 
orvosi könyveket bújta, hogy apai 
szemével fedezze fel a gyógyszert, 
amit a tudósok még nem leltek 
meg. Egy szép napon arra ébredt, 
hogy tökéletes orvossá lett. Sarok
ba állítota hát a létrát, minden ba
jának okozóját és vizsgát tett tu
dásáról.

Blazer inulderozóból így Utt 
Blazer arvos.

Szeretet
Te vagy minden felett az egyetlen Url 
Kezedben letéve sorsa mindeneknek, 
Szem rebbenésedtől világok rem egnek,
A porból élet támad — s az élet porba hűli-

Hatalm adnak nincsen kezdete és vége . - .
Az élet és halál: két hűséges kutyád . 
Parancsodra, mit eldörög a szád,
Lehull az égbetörő poralak a mélybe.

Előtted nincsen gát, sem akadály ,
Benned az ész és minden gondolat,
Amit te mondasz: törvény és szabály.

Nagy az erőd és végtelen hatalmad.
De akkor, Uramistenem, neked  
M ekkora lehet a  — szereteted?!

Anka Éva.

Ö L J.-  NE ÖLJ!
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Ledőlt bálvány
Blazer doktor, a híressé vált se- 

bész, harminc esztendőn át ápolta- 
táplálta az irtózatos emberroncsot, 
aki valaha a csöpp Jenna volt. 
Harminc éven át avval a gondolat, 
tál forgatta éjszakánként könyveit, 
avval a gondolattal végezte nappa
lonként csodás műtétéit, hegy egy- 
szer mégis megleli a roncsember- 
bői ipembert elővarázsoló mód
szert.

Szíve harminc esztendeig kér
dezte értelmét a bűvös tudásról 
s nem kapott választ- De egyszer 
— átbúvárkodott éjszaka végén — 
gyilkos szívgörcs lepte meg az or
vost és akkor az értelem kérdezte 
meg a szívet:

— Meddig bírod még?
A szív pedig tempa dobbanással 

felelt haladéktalanul:
— Itt a vég!
Blazer orvos nem ijedt meg 

Vértanú élet után megváltás a ha
lál- Hanem mi lesz abból a roncs, 
bálványból odabenn a beteg-kam
rában, ha eltávozik, aki apja volt 
és papja volt egyszemclybcnü Hi
szen ha a betegágyhoz vezette or. 
vostársait, akik hozzáedzödtek a 
képzeletet is felülmúló emberi nyo
morhoz: ijedt orcával fordultak el 
Jenna irtózatos roncsától. Lesz-e 
érző lény, aki a rémbálvány előtt 
áldozik majd, ha elmegy a pap
apa?

I.
Mehdei-Gura apró kozákfalu a 

perzsa határon. Arról nevezetes, 
hogy asszonyok kormányozzák- 
No, mert a férfiak esztendőszám a 
határmentét járják, örökös csatá. 
rozásban mindenféle betörő nép- 
séggel, Hiába, Túrán és Irán ez
redéves nagy harca ma is folyik, 
csupán ragyogó dicsősége homá
lyosodon el apró csetepaték lőpor, 
füstjében

Asszonykormányzat — gyönge 
kormányzat. Kevés arra is, hogy az 
olthonmaradl kamaszfiúkal rend
ben tartsa. Hiába nő fegyver alá 
esztendőként az új sarjadék, friss 
hajtás támad helyében s épp 
olyan rakoncátlanul tör felfelé, 
mint a régi. Különösen, hogy az a 
Riza gyerek felnövekedett, se vé
ge, se hossza a temérdek bajnak. 
Mit nem csinált utoljára is!

Fenn, a Mehdei-dombon áll a 
határőrvidék parancsnokának nyá. 
ri laka- Olt piheni ki fáradalmait 
Ahmed úr, ahogy nyári fáradalma
it viszont teheráni palotájában 
szokta kipihenni- Amiből kiviláglik 
mély bölcsessége és a hasonszenvi 
gyógymód iránt való tudományos 
lelkesedése: gyógyítván a pihenést 
pihenéssel- Hát ez az ördögi Riza 
gyerek ott gyakorolta a hadijáté
kokat a többi kamasszal együtt 
Ahmed úr szeme előtt, amit csi- 
bukszó mellett nézegetni, a nagy. 
úrnak kedves gyönyörűsége volt.

Pokoli fa jzat! — dörmögte, 
mikor a suhanc-csapat felsorako
zott a házelőtti tisztáson s mire 
jól odanézett, már eltűntek, mint
ha a föld nyelte volna el ők'et 
Csak szemével üldözte a kamasz.

Nem lesz senki.
Blazer orvos határozott. Fecs. 

kendőt vett elő s a gyógyszeres- 
szekrény legkisebb üvegcséjéből 
megtöltötte. Másnap a szegény 
Jenna roncsa hidegen, szenvedés 
nélkül feküdt a betegágyon. Leom
lott a bálvány, mielőtt papja el
ment a földről

ítéljetek!

Eltelt tizenkilencszázad s még 
huszonöt év tetőzte be azidö épü
letét azóta, hogy az emberiség 
nagy gyógyítója a földre jött s 
ime: a littletoni bírák egybegyűl
tek ítélni a gyermekgyilkos Blazc: 
orvos fölött, aki szintén gyógyí
tott a maga módján- Azt gondolta 
magában a gyermekgyilkos doktor, 
hogyha nem történnek már csodák, 
vakokból látók, sántákból járók 
nem lesznek s ha nagy tudománya 
egyetlen ízt nem tehet helyére a 
boldogtalan Jenna roncsán, elkül
di hát oda, ahol nincs bénaság, 
nincs nyomorúság, mert nincs lest: 
a lélek országába-

Jó volt, vagy gonosz volt az or
vos, az apa? Nehéz itten ítélni.

A littletoni bírák talárjában az 
egész emberiség ott ül a vádlott 
előtt s kinek-kinek szívére telt 
kézzel kell döntenie, hogy melyik 
hát az igazi szabály: 

ölj . . ne ölj!

népet, ahogy a füves hegyoldalon 
látszott mozgásuk s mikor már- 
már azt hitte: no, most bújnak elő 
a kopasz tetőn, egyszerre kapuja 
előtt hangzott fel vad ordításuk.

Persze, ha Ahmed úr nem átall
ja hátrafordulni, ott láthatta vol
na csöpp lányát Szteál, amint a 
könyöklőre dől s még apjánál is 
jobban gyönyörködik annak az ör. 
döngös Rizának mutatványaiban. 
Aztán szó, ami szó, de mintha az 
egész harcjáték Sztea kedvéért 
történt volna s nem Ahmed úrért. 
Legalább egy szép napon az tör
tént, hogy a kamaszok ordítása 
nem a kapu előtt, hanem a kö
nyöklőnél hangzott fel s mire Ah
med úr jól szétnézett, már a falu 
felé haladt a csapat, de annyi vál
tozással a rendben, hogy Riza kar
ján vitte a kis Szteát,

— Mi a fene! — dörmögte Ah
med úr, akii alig birt észbekapni. 
Közben a suhanc-sereg eltűnt az 
úlfordulónál.

Hé szolgák! — ordított fel 
most már a csibukozó úr is, meg
sejtvén a bajt- Aztán megfeledkez
ve legfontosabb teendőjéről, a pi
henésről, maga eredt elsőnek Riza 
csapata után, míg szolgái felcihe- 
lődtek. A kamaszok Riza anyjá. 
nak házához mentek s mikor Ah
med úr odaért, éppen abban a 
munkában lelte a derék asszony
ságot, hegy kedves fia haját tépte

— Ja j, kegyelmes úr, — mente
getőzött az asszony, pillanatig sem 
hagyva abban a haj tépés művele
tét, — még mit nem csinált ez a 
kölyök, ez a disznóólba való per- 
nahajder! Idehozza nekem a gyö
nyörű Sztea kisasszonyt, hogy ki

ne adjam a kezemből addig, míg fe
leségül nem veheti. Hát mióta ve. 
ti szemét a birka a pávára?

Ahmed úr azt sem tudta, hogy 
a haragtól, vagy nevetéstől robban
jon szét. De megőrizte nagyúri 
nyugalmát.

Édes fiam, — mondta, — be
csülöm a nagyravágyásodal: min
den kozák oldalán láthatatlanul 
olt lóg a nagyvezéri kard. A tied 
lesz Sztea, ha majd palotád ott 
áll nyárilakom mellett- Ezt foga
dom és ígéretem emlékezetét rád 
kenetem huszonöt pálcák alakjá
ban.

A következő pillantatban a szol- 
j ák lekapták Rizál tíz körméről s 
á szobában álló keskeny vaságyra 
hasaltatva, röviden elhegedülték 
rajta azt a bizonyos huszonötöt 
Mikor a fiú felkelt az operáció 
után, szikrázó szemmel nézett a 
nagyúrra:

— Felépítem a palotái, uram, 
azt adom leányodnak. Meglátod 
még! fogadkozott keményen s 
aztán vállára kapva a vaságyat; 
megszégyenítése hóhéreszközét, el
rohant, mielőtt bárki is kezel vet
hetett volna rá-

II.
A világháború zivataros napjai

ban Perzsia politikai egén komor 
hidegfényű csillag tűnt fel; Riza 
khán. Az a szó járta róla, hogy 
kegyetlen, kíméletet nem ismerő 
ember. Mások bolondos képzelő- 
dönek csúfolták. A harmadik párt 
úgy tett igazságot a két első kö
zött, hogy kegyetlennek és bolond, 
nak mondotta egyszerre-

Hát bizony kemény szív is kel
lett ahhoz, hogy valaki kozákgye
rekből nagyvezéri méltóságra ve- 
rekedje fel magát. Ahhoz pedig jó 
adag bolondság kellett, hogy az a 
hatalmas valaki, minden kincs ura, 
holmi rozoga vaságyat mondjon 
legdrágább kincsének- De még 
ügynökeit is leküldje Mehdei-Gurá- 
ba, ott földet vásároltasson, abból 
ti|ndérkertet teremtsen, annak 
kellősközepébe palotát emeljen s a 
palota legszebb termébe tétesse azt 
a bizonyos ócska vaságyat.

Mikor Riza khán ügynökei je
lentették, hogy mindent parancsa 
szerint végeztek el, a hatalmas úr 
sokáig mélázott maga elé, aztán 
csakúgy magának suttogta:

Az a vaságy volt szégyenem 
hóhéreszköze- Majd a napján ab
ban viszem nászra Perzsia legszebb 
asszonyát, hogy eltakarja szépsé
ge a szégyent.

Az ám, csakhogy nagyon-na- 
gyon késett az a nap! Riza khán- 
nak a politika sok dolgot adott. 
Nem ért rá a nászra gondolni. Pe
dig a szép Sztea feleségnekvalóvá 
növekedett azóta s talán-talán már 
túl is lépett azon a koron, amíg 
a hajadon nevezetei gúny nélkül 
viselheti valaki. De Riza khán még 
mindíg-mindíg váratott magára.

Most éppen nagy oka volt Per
zsia leghatalmasabb emberének, 
hogy komoly dolgai közben ne 
gondoljon a nász örömeire. A leg
magasabb polc után a trónra ve
zető út nyílott meg előtte. Csak 
egy lépés — és a hajdani kozák
gyerek Darius, meg Xerxes örö
kében ül.

A nagyvezér megtette ezt a lé
pést és Riza khánból Riza sah 
lett-

Valamennyi európai lap megírta, 
hogy milyen furcsa változás esett 
a messzi Perzsiában s megírták a 
kozákgyerek csodálatos pályafutá
sának történetét is. Csupán a szép 
Sztea további sorsáról hallgattak. 
Pedig annak folytatása volt, meg 
— vége is.

Amikor az újdonsült sah első 
kihallgatását tartotta a teheráni 
palota nagy fogadó termében, a 
felvonulók végeláthatatlan sorában 
lefátyolozott asszony lépett eléje- 
A sah unottan hallgatta végig a 
halkan elsuttogott kérést, fáradt 
mozdulattal vette át a felényújtolt 
kérvényt és szórakozottan olvasta 
el, ami benne állott:

Ha felép ítetted  palotádat, add 
annak, akinek ígérted.

— Miféle palotáról beszélsz, jó. 
asszony? — kérdezte a sah még 
mindig szórakozottan-

Ami Mehdei-Gurában áll, 
Ahmed úr nyárilaka mellett! — 
felelt az asszony.

Riza sah felugrott a trónról:
— Ki vagy te?
Az asszony felemelte fátyolát és 

alig hallhatóan suttogta:
Sztea ■ ..

A sah elmeredve nézett a har
mincöt esztendőn át álmodott 
arcba. Kicsi fonnyadt ábrázat fe
hérlett elő a fátyol alól Régi 
elefántcsonthoz hasonló színét ba
rázdák árka futotta át sötét mély
séggel. Azokban feküdt a halott 
szerelem.

— Te vagy hát Sztea! — sutto
gott Riza sah és arra gondolt, hogy 
Mehdei-Gurában hiába vár a híres 
ócska vaságy a legszebb asszony 
nászára.

Az asszony pedig, mintha a sah 
lelkében olvasott volna, még hal
kabb suttogással felelte:

— Igen, én „voltam1' Sztea..
Riza sah lehajtota fejét és pa

rancsot adott olyan arccal amire 
szinte kirajzolódott a „bolond kép
zelődő" jelző,

— Szép palotámat Mehdei-Gu
rában, szólott, — adjátok en
nek a jóasszonynak - . .

Aztán egyszerre felvetette fejét, 
arcán a „kegyetlennek" mondott 
Riza kifejezésével s úgy folytatta 
rendelkezését:

De vaságyamat vitessétek 
teheráni palotám padlására!

Értesítés.
A Nemzet k ia d ó h i v a 
ta la  Budapest, Vili, Fő
herceg Sándor tér 3. Ill
emeiét 2. sz. alá uj helyi
ségbe költözött. Minden
nemű kiadóhivatali értesí
tés és levelezés fenti ám 

alá küldendő.
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Pengő
Találgatják, fontolgatják:
Milyen legyen, milyen legyen!? 
Lázsiás-e, máriás-e!?
Turul-e, vagy ősi címer 
Rikitson az új pénznemen!?

Ez a legfőbb, legnagyobb gond 
Mi legyen a gyermek neve!?
Ezért folyik vita, szó, harc —
Ezért fő a honatyáknak 
Dérütötte, drága f e j e i . . ■

Mi legyen hát, mi legyen hát!?
Mégis legjobb csak a pengő —
A mélabús lantosoknak 
Van is már rá rimök bőven:
Zengő, bendő, elegendő . . .

Ha pengő — hát legyen pengő — 
Beválik majd — én úgy látom — 
Sőt, ha mindig lesz belőle:

N yáry  A nd o r a 
Nem zeti Sz ín h ázb an

Velünk, újságírókkal vajmi ritkán esik meg; 
nem is számítunk rá, hogy amit megírunk: azéri 
valamikor valaki megszorítja a kezünket.

Vagy tíz esztendővel ezelőtt akkor egy 
nagy napilapnál dolgoztam — könyveket, szín
házakat bíráltam, A sok között, szimpla kül
sejű könyv akadt a kezembe. A. címe is szimpla 
volt: „János."  Írója egészen ismeretlen ember: 
Nyáry Andor. Ismeretlen ember írása különben 
is mindig jobban érdekelt, mint az ismerté. E l
olvastam és másnapra az ismeretlen Nyáry An
dor felöl teljes elragadtatással írtam meg, hogy 
izig-vérig szinmagyar író a javából, eredeti, 
igaz, új színeket lát, új, meleg érces hangol 
csendít meg.

Nyilván gáncsoskodtam is egy kicsit; lehel, 
hogy egyre-másra figyelmeztettem, de azt oda
írtam, hogy Nyáry Andortól még sok szép m a
gyar Írást várunk.

Aztán sok idő múlt el. A háború förgetege 
halálra rémítette a múzsákat és én kicsit meg. 
rokkantan az irodalom ápolása helyett egy 
nagy katonai lapot szerkesztettem.

Egy szép napon aranyszőke hajú, csontos 
arcú, viharvert külsejű tiszt állít be hozzám a

Higyje el Bud főfinánc Ur — 
Legjobb pénz lesz a világon!

Szó, ami szó — Magyarhonban 
Ünnep kézül nemsokára: 
Pengő-császár Őfensége 
Hosszú, fényes kísérettel 
Vonul bíbor trónusára . . .

Bíbor trónján pöffeszkedve 
Hallgatja az esdő szókat 
Mustrál gat ja hűvös gőggel 
Sorait a hétrétgörnyedt, 
Szolgalelkü hódolóknak. .

Már ezentúl pengő lesz a 
Nagyhatalmú, büszke császár — 
Milliónyi földi féreg 
Hunyászkodva omlik porba, 
Csúszik-mászik zsám olyánál. - .

Már ezentúl pengőn lehet 
Vígan élni, autón járni —

K. H. szerkesztőségébe azzal, hogy engem ke
res. Bemutatkozik:

— Nyáry Andor vagyok, — mondja eljöt
tem, hogy megköszönjem a ,,János‘‘-ról írt kri
tikát. Jólesett az elismerésed.

Aztán kezet szorítottunk és azóta Nyáry 
A n d or... azóta Nyáry Andor... ir, egyre ír. A 
közönsége egyre gyarapodik, ö meg nagyszerű 
magyar szívósággal - viaskodik az élettel. 

Közben valóságos kis remekműveket terem;.
„Nemzet“ olvasói jól ismerik az írásait Isten

adta tehetsége pillanatra sem hagyta el, pedig 
Budapest és Dunapentele közt (ott lakott so
káig Nyáry Andor), hej, de sokat töprenghetett 
azon, hogy miért kell neki a regényei meg a 
színdarabjai miatt kiadókkal és színházi ügy
nökökkel szakadatlanul csatáznia . ■ •

Szerénytelenség nélkül ideírom, hogy jóma
gam egyre bíztattam, ha csak jószóval is: A
világért se csüggedj, csak írj Bandikám!

Most aztán nagy az én örömöm mert Nyary 
Andor rövidesen az ország első színpadán  szó
lal meg egy háromfelvonásos paraszt vígjátéká
val. „A nyúl a bokorban '* a cime új darabjá
nak, amelyet Hevesi Sándor a Nemzeti Színház 
igazgatója örömmel elfogadott és még ebben a 
szezonban színrehoz.

Köröszfös Ján os  halála"  volt a darab első 
címe, de annyi bizonyos, hogy színpadon talán

Bőség-párnán terpezkedni, — 
Csömörleni a gyönyörtől,
Nagy urakkal cimboráim . . .

Pengőn lehet vásárolni:
Ékszert, hintát, cifra selymet — 
Címet, rangot, becsületet, 
Barátságot, boldogságot,
Hitet, elvet és szerelm et . . .

Pengőért fog majd mindenki 
Lótni-futni, könyökölni —
Letiporni embertársát, —
Hízelegni, hazudozni,
Lopni, csalni — s ha kell — ölni .. .

S vajh ki tudja — talán én sem 
Leszek iobb, különb, mint mások!? 
Dalaimért — nem borostyánt,
Nem Pantheont, nem glóriát — 
Isten bocsáss — pengőt várok . . •

Vályi Nagy Géza.

még soha kedvesebb, derűsebb, mulatságosabb 
— haláleset nem fordult elő, mint ez. Körülötte 
pedig ragyogó mese szövődik; öregedő, meg 
fiatal falusi emberek szerelmével, ravaszkodá
sával, földéhségével, pénzhajhászásával és sok 
mindennel, ami mind hü képét adja a mai ma
gyar falunak. De többet én se mondok el a da
rabról, nehogy - „kiugrassam a nyálat a bo
korból." Annyi bizonyos, hogy G árdonyi Géza 
,,Bor"-a óta nem volt a Nemzetinek olyan si
kere, mint amilyent Nyáry Andor darabja igér. 
Maga Hevesi Sándor, aki nagyon megfontolja 
minden szavát és tettét, ezeket mondta Nyáry 
Andor darabjáról:

Nagy elragadtatással olvastam Nyáry da
rabját és boldog vagyok, hogy színrehozhatom. 
Azt hiszem olyan sikerünk lesz vele, amilyen 
magyar parasztdarabbal évtizedek óta nem volt. 
Nyáryt kitűnő és eredeti tehetségnek tartom, 
akitől még nagyon sok értékes és maradandó 
becsű munkát várhatunk.

A „Nemzet“ olvasói* bizonyára jóleső öröm
mel fogadják ezt a mi „családi örömünket" ha 
neki magának sejtelme nincsen arról, hogy ezt 
most a „Nemzet"-ben is megírom akármennyire 
berzenkedik is ellene — nekem pedig különös 
gyönyörűségem, hogy őszinte szeretettel meg
szoríthatom Nyáry Andor kezét

Polgár Géza.
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A fecske meg az apró madarak
— La Fontaine meséiből —

Egy fecske, sok földet bejárva, 
tanult is egyet mást. Ki sokfelé forog, 
eszébe megragad nem egy dolog.
Előrelátja ö, ha vihar kél a tájra, 
s mielőtt jő a hadd-el-hadd, 
a matrózoknak ö jelt ad.
Kenderveréskor is, egy vén zahin amint ott 
jó nagy darab mezőn barázdákat hasított, 
a fecske szólt: ,,Gyanús ez, madárkáim, nekem. 
Sajnállak Hisz ha int komoly veszedelem  
én könnyen távozom, van is búvóhelyem.
Látjátok, ott a légben mi leng-lóg? Egy kar az.
El jő  a nap, nincs messze, közel gél hamar az,
hogy amit ez vet, romlástokra lészen:
tőr támad abbul, mely megfogja lábatok
és számotokra jó hurok
meg csapda sok kerül ki készen,
s már az idén benneteket
halálra vagy fogságra vet:
bogrács, kalitka fenyeget-
E magvakat — a fecske mond — hát
egyétek föl s rám hajtsatok“.
A madársereg neveti gondját: 
van a mezőn mit falniok.
Hogy a kender kezdett viruluni, 
a fecske szólt: „Hajrá, tépjétek mind föl ezt, 
amit az átkos föld növeszt, 
vagy egetek be fog borulni.“
Fecsegő vészmadár! — kiált a had -  Na, 
ez hát nekünk szép dolgot adna!
Hisz kéne vagy ezer szedő 
hogy megtisztuljon e mező.
Utóbb megért a kender és 
a fecske mondja. „Már ennek fele se jó: 
hamar női ám a rossz vetés.
De nem hisztek nekem, hiába szólt a szó.
Ügyeljelek hát: hogyha majd a
föld megtermii1 s a földesgazda
learatván, e gondjain túl
madarak ellen hadba indul
s kelepce, háló, tőr aratnak
vesztére apró madaraknak,
ne szálljon helyről helyre egy se;
vagy üljön fészkin, vagy menvén más ég alá,
ruca, daru, szalonka tanításit kövesse.
De hát köziiletek ki ne átallaná, 
velünk átkelni pusztán, óceánon, 
hogy új hazára igy találjon?
Nincs számotokra hát biztos menekülés, 
csupán egyetlenegy: falak közt holmi rés- 
A madárhad figyelni restel, 
teszi fejetlenül tovább a zsinatot.
Szegény Kasszandra is Tróját épily sikerrel 
intette, rá ki hallgatott7 
Balsorsa mindkettőt elérte: 
hurokra olt bizony sok kis madár akadt.
Nem hajtunk a saját szeszélyünknél egyébre 
és nem hiszünk a rosszban, amig ránk nem szakadt.

Fordította: Víkár Béla.
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Nocturno
Osbcrt Sitwell. — *

A nap döngö érczaja ejhái;
Trombitavirágok
Borítják az izzó lombot.
A fény elalszik,
Sötétre vál.

Az éji ezüstmadár 
Elhagyja nyári fészkét,
Felfelé tör 
Az ég boltjára

Zuhatagja lesz 
A fák ritka lombja 
Hideg cseppekké,
Melyek szem elöl tűnnek. 
Felolvasztja a szél,
Mely nekünk üdülést hoz.
A virágok ingnak 
S az esti illat 
Szele száll.

S mi újból szabadon 
Pihenünk a balzsamos erdő ár

nyán-
Zoltán Vilmos.

Magyar tisztek a háborúban
A dicsőség soha nem hervadó 

virágaiból szeretnénk koszorút 
fonni mindazoknak a homlokára, 
akik ajkukon a Magyar Haza szent 
nevével és lelkűkben az ezer éves 
örök Nagy-Magyarország esz
ményképével indultak a véres 
harcterekre, hogy a magyar név
nek és a magyar fegyvernek hírt, 
dicsőséget és becsületet szerezze
nek a világ összes népei között-

Százával és ezrével jelentek már 
meg könyvek és röpiratok a világ
háborúról és annak egyes esemé
nyeiről: de sehol semmi nyomát 
sem találtuk még annak, hogy a 
magyar bátorság és a magyar di
csőség hőseinek nevét rendszeresen 
megörökítették volna. Igaz, hogy 
a magyar hősök, tisztek és kato
nák oly sokan voltak, hogy nevük
nek megörökítése nagy feladat és 
igen nagy áldozatokat követel: de 
a Nemzet át van hatva attól a 
gondolattól, hogy a magyar hősök 
neveinek nem szabad homályba, 
feledésbe merülnie: és ezért a 
Nemzet megnyitja hasábjait e nagy 
gondolatnak és már mostani szá
munktól kezdve folytatólagosan 
közöljük a hősök neveit.

A hősök névsorának közlését a 
tisztek névsorával kezdjük meg:

Dr. Adóm Lajos, százados, moz
gósítástól leszerelésig. 2. o- vörös- 
kereszt hdm- bolgár Poourle Merite 
p. tiszti kereszt, bolgár vöröske
reszt hadi ékítmény, jubileumi em
lékérem 1912—13 évi emlékkereszt,

gróf Andrássy Sándor százados, 
világháború egész tartama alatt. 
Hdm III KÉK bronz Signum Lau- 
dis.

Almási Sándor, főhadnagy- 1914. 
VII. 26. forradalom kitöréséig-
— hdm- III. KÉK hadiékítmény, 
Károly csap. kereszt, Sebesülési 
érem.

Dr- Andor Béla, egészségügyi 
hadnagy, — mozgósítástól le. 
szerelésig. Bronz vitézségi érem.

Erős Aurél népi főhadnagy,
— mozgósítástól — leszerelésig, 
Orosz hadifogságban 1920-ig.

Dr. A lfö ld i Géza, főhadnagy, 
mozgósítástól — leszerelésig, — 
bronz vitézségi érem, bronz kato
nai érdem érem hadiékítmény, Ká
roly csapatkereszt.

Andretti Géza, százados, mozgó
sítástól — leszerelésig, — bronz 
kát- érdem érem, ezüst katonai ér
dem érem, Károlycsapatkereszt.

Dr. Antal Hugó, orvos ezredes, 
mozgósítástól - leszerelésig, — 
FArenc József rend tisztikereszt 
KÉK szallagján hadiékítmény, ma
gyar vöröskereszt tiszti díszjelvé. 
nye hadiékítménnyel III. o. tiszti 
szóig, jelvény, 1912—13 évi emlék
kereszt-

Dr. Angyal Vilmos, fhadnagy 
orvos, — mozgósítástól 1919 febru
árig, — bronz katonai érdemérem 
hadiékítménnyel, magyar vöröske
reszt, II. o- tiszti díszjelvénnyé, 
hdm-el, vöröskereszt ezüst díszér
me.

Dr. Balázs Manó, százados orvos 
mozgósítástól — leszerelésig, koro. 
nás arany érdemkereszt a vit. é- 
rem szalagjéa, vöröskereszt, II. o

tiszti díszjelvénye hadiékftmény. 
nyel, békebeli jubileumi emlék, 
érem (1998) és jubileumi emlékke
reszt (1908).

Barát J en ő  százados, mozgósí
tástól — leszerelésig. Signum Lau. 
dis, koronás arany érdemkereszt, 
Vöröskereszt II. o.

Berger Miklós, hadnagy, 1916— 
leszerelésig, II- o. ezüst és bronz 
vitézségi érem, Károly csapatke
reszt-

Bleyer Jen ő , főhadnagy, meozgó. 
sítástól lezerelésig, — hadiékit. 
mény III. o. KÉK bronz és ezüst 
Signum Laudis hadiékitménnyel. 
Károly csapatkereszt-

Bruck Manó, főhadnagy, mozgó
sítástól — lyeszerelésig, I- o. ezüst 
vitézségi érem, Károly csapatke
reszt, Sebesülési érem, 1912— 13 
emlékérem,

Dr. Bárt ha Jen ő , orvos őrnagy, 
mozgósítástól leszerelésig, Ferenc 
J .  rend érdemkeresztje, katonai 
érdemkerestz szalagján Signum 
Laudis hadiékítmény, KÉK hadi
ékítmény, károly csapatkereszt, 
vöröskereszt II. o- tiszti díszjelvé
nye hadiékitménnyel, Német II. o. 
vaskereszt.

Bárczy László, honv- százados, 
mozgósítástól — lezserelésig. Ha- 
diékitmény III. o. KÉK hadiékit- 
mény, Károly csapatkereszt, sebe
sülési érem, vöröskereszt, bronz 
díszérem.

báró M adarassy B eck  Gyula, 
honv. huszár hadnagy, 1913 decem
bertől leszerelésig, Ferenc J ó 
zsef rend középkeresztje a csillag
gá, vaskoronarend lovagja, Signum 
Laudis, német vaskereszt.

Bartsch Iván, hadnagy, 1914. IX. 
1 — 1918- XL-ig, Signum Laudis 
hadiékitményel. I. o. ezüst vitézsé
gi érem, bronzvitézségi érem, Ká. 
.-oly csapatkereszt

Baross Tibor, huszár főhadnagy, 
1914 december 26 — 1918 decem
berig, Signum Laudis hadiékít
mény, I. o- ezüst vitézségi érem, 
Károly csapatkereszt, sebesülési 
érem 1 sávval-

Dr. Bűben Iván, egészségügyi 
hadnagy, 1914. X. 26 — 1918- XI. 
16-ig, II. o. ezüst vit- érem, bronz 
vitézségi érem, Károly csapatke
reszt, sebesülési érem.

Dr Bálint Imre, tart. főhadnagy, 
mozgósítástól — leszerelésig, bronz 
katonai érdem érem hadiékítmény, 
koronás arany érdem kereszt, vit, 
érem szalagján és névre szólóan a 
II. o. német vaskerestz.

Baumgarten Egon Elemér, hu
szár főhadnagy, 1915 II- 1 — 1918 
Xl-ig, ezüst és bronz Signum Lau
dis kétszer hadiékitménnyel, Ká. 
roly csapatkereszt.

Bánd Pál, tüzérzászlós 1917 III. 
— leszerelésig, I. o- ezüst vitézségi 
érem, II. o. ezüst vitézségi érem, 
Károly csapatkereszt.

Bállá András, százados, 1914 IX. 
leszerelésig, bronz Signum Lau

dis, Károly csapatkereszt.
Berkes Sándor, hadnagy, 1915 

V. 15. — 1918 XI. 13.-ig, arany ér. 
demkereszt a vitézségi érem sza
lagján hadiékítmény, bronz vitéz
ségi érem, Károly csapatkereszt.
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Sp engler és a nyugat a lko nyata
Egészen más emberi sors a Spengleré. Ő egy csapásra 

meghódította a világot, mely Bodnárról hallani sem akart. 
Egy negyedszázad van föllépésük között és egy világ
háború.

De hát k i ez a Spengler tulajdonképen? Föl kell vet
nünk ezt a kérdési, mert még nem mondta meg senki, 
noha már hét esztendő múlt el könyvének első megjelenése 
óta. A  nagy Spengler-irodalomban egyszer sem olvastuk 
nevét Bodnár nevével kapcsolatban; pedig aki Spenglerről 
Bodnár nevének említése nélkül beszél, annak sejtelme sem 
lehet Spenglerről.

A z t már hallottuk, hogy milyen a termete, járása. A fe 
lől is tájékoztatást nyertünk, hogy mit eszik és hogyan 
lakik. Bizonyára vannak, akik több hasonló apróságot tud
nak róla. De amikor mi Spengler iránt érdeklődtünk, akkor 
ez az érdeklődés a gondolkodóra, a történetfilozófusra 
irányult, s nem arra, hogy „lencsét eszik-e vagy babot' , 
mint A rany János mondaná.

M it ad ő nekünk, amit eddig nélkülöztünk? M i az, amit 
ezentúl csak úgy lehet felfogni, ahogy ő fogta fe l? Még egy
szerűbben és világosabban: mit tanít Spengler, amit Bod
nártól már 1892 és 1908 között meg nem tanulhattunk?

Vegyük elő Spengler könyvét és próbáljunk belőle va
lamit kihámozni.

Abból indul ki, hogy népek, nyelvek, korszakok, csaták 
cs eszmék, államok és istenek, művészete és műalkotások, 
tudományok, jogok, nagy emberek és nagy események, mint 
a kultúra megjelenési formái, voltaképpen szimbólumot. 
Ezeknek a korok, korszakok, helyzetek, személyek, lipusok 
szerint ismétlődő formáknak száma korlátolt és ezekben  
az ismétlődő formákban van a történelem egyetlen gyökere

Nem arról van itt szó, hogy mik a történelem megfog
ható tényei magukban véve, mint jelenségek bizonyos idő
ben, hanem hogy mit jelentenek megjelenésük által. Egv 
jelenség ebben a beállításban nem csupán tény az értelem 
számára, hanem egyszersmind a lelkének kifejezése, alakot 
öltött lelkiség. Nemcsak tárgy, hanem szimbólum is.

E z  a filozófia, mely a lét minden nagy kérdését magá" 
bán foglalja, a jövő filozófiája abban az értelemben, hogy 
ismétlődő formák egybevetésével a természet morfológiájá
tól elütő s a jövőbe pillantásra képesítő morfológiát ad. A 
világtörténelmi fejlődést, amelyben á llunk és melyet eddig 
csak visszamenőleg tanultunk szemlélni, most nagy voná
saiban előre is követni tudjuk. Hasonlóról eddig csak a 
fizikus álmodhatott.

E z az új aspektus egyedül a fausti civ ilizáció emberé
nek skcptikus értelmét várta, hogy amíg ez a civilizáció 
tart, mindenki számára felfoghatóvá tegye azt, ha egyszer 
valaki rámutatott.

Spengler a történelemben örökös alakulásnak és át
alakulásnak, szerves formák csodálatos keletkezésének Os 
elmúlásának képét látja. Felvirágzó és elaggó kultúrákat, 
népeket, nyelveket, igazságokat, isteneket, mint ahogy van
nak fiatal és öreg tölgyek és fenyők, virágzatok, ágak, 
levelek.

Minden kultúrának megvannak a maga k ifejezési le 
hetőségei, melyek megjelennek, megérnek, elvirulnak és 
soha többé vissza nem térnek. Tehát csak egymástól telje
sen elütő kultúrák vannak, minő a kínai, egyiptomi, indus, 
babiloni, maya, antik, arab vagy mágikus és a mi nyu
gati vagy fausti kultúránk az 1000. és 2000. év között. S 
nincs egyetlen vonalban fejlődő emberiség, mely a galand- 
féreg módjára mindig új és újabb korszakot kezd.

A z  „emberiség" csak üres szó s míg előbb „a" festé
szetről beszéltek a barlanglakoktól az impresszionistákig, 
,,a“ zenéről a vak Homerostol Bayreuthig, ,,a‘ társadalmi 
rendről a cölöpéoítmények lakójától a szoiálizmusig lénia- 
szerű fölemelkedésben, melvnek mintha valami állandó 
tendencia szolgálna alapul: Spengler szerint van sok önma
gában zárt, egymástól lényegileg különböző plasztika, fes
tészet, mathematika, fizika, mindegyik határolt életta>- 
tammal*

Spengler tehát az egyes kultúráknak mint biológiailag 
zárt egységek életének leoergetésében szem lélteti a világ
történetet s azonos fázisaik morfológiai egybevetése, azono
sítása alapján magyarázza a jelenségeket.

M inden kultúrának megvan a maga civilizációja, mint 
annak kikerülhetetlen sorsa és ennek fölismerésével e lér
tük azt a csúcspontot, ahonním a történelmi morfológia 
végső és legnehezebb kérdései megoldhatókká válnak. E rő 
szak nélkül oldódnak meg olyan problémák is, melyek a 
modern szellemet évtizedek óta szenvedélyesen, de siker
telenül foglalkoztatták a vallási kutatás, művészettörténet’ 
ismeretkritika, politika, remzetgazdaságtan terén.

Ku ltúra és civ ilizáció egymást periodikusan, szerves 
egymásutánban követik, mint életet a halál, fejlődést a 
megmerevedés. A  kultúra ugyanis a bensőnek, a lelkileg 
lehetőnek megvalósulása. A  kultúra lelkiség, vallás, művé
szet, f i ’ozófia. A  civ ilizáció ellenben lélektelen, vallástalan- 
animális, filozófia és művészet nélkül való, terméketlen.

A  kultúra embere falvakban él, a c iv ilizác ió  embere 
néhány világvárosban s amannak madártávlatát a béka 
perspektívájával cseréli fel. ő  a nagyváros lakója, a hagyo
mány nélkü li parazita. É lete az anorganikus felé halad, a 
vég felé. Támadva a nemességet, az egyházat, a priv ilég iu
mokat, a dinasztiát, a művészetben a konvenciókat, a tudo
mányban a megismerés lehetőségének határait vitatva éles, 
hideg intelligenciájával. Naturalista. A th le tika és torna 
helyett sportot űz.



Eladtam a főbér
leti lakásom

Nagy summát kaptam érte. Ke
rek ötvenmilliót. Ebből lefizettem 
a háziúrnak (mert beleegyezett a 
föbérlöi személycserébe) huszonöt, 
milliót, a gondnoknak (mert köz
benjárt a háziúrnál) tízmilliót, az 
ügyvédnek (mert közbenjárt a há
ziurnái közbenjáró gondnokná]) öt 
milliót, a házmesternek kétmilliót, 
a viceházmesternek (istenem hiszen 
a légy is árthat) ötszázezrei, vé
gül a közvetítőnek, aki szállította 
a főbérlöt. két és félmilliót.

Az így némileg megcsappant tö
két (ötmillió koronát) feleségem 
gondosan elzárta egy szekrénybe, 
ennek a kulcsát egy másik szek
rénybe. mely szekrény kulcsát 
zsebkendője csücskébe csavartan a 
retikiiljébe tett.

Este (még mint föbérlök) össze
ült a családi tanács: feleségem, fi
am és én, hogy megbeszéljük a 
kezdő és döntő lépéseket, melyek 
minket albérlethez juttatnak.

Hogy hol kézijük el? Hát a köz
vetítőnél, annál a becsületes, jóra- 
való embernél, aki az ölvenmilliós 
zsíros pasast szállította- Szerezzen 
most albérleti lakást részünkre- 
Szerény ötszázezer korona előleg 
lefizetése ellenében hat címet bo. 
csájtott rendelkezésünkre, melyek 
közül valamelyik feltétlenül meg 
fog felelni- Ha e címek nem vál
nának be, ad újabbakat, s ha ezek 
sem jók. megint másokat, mindad
dig, amíg vagy el nem jön a Mes
siás, vagy nem találunk megfelelő 
lakást.

Első cím: Práter ucca 62. I. 2- 
Nincs albérleti lakás, nem is volt. 
Nem baj- Tévedés, félreértés, elné
zés, előfordul az ilyesmi. Menjünk 
tovább-

Ügynök ucca 11. I- 4. Bubifrizu. 
rás hölgy fogad- Egyebekben rend
kívül szűkszavú- Néhány száz szó
ban röviden felvilágosított, hogy a 
biharmegyei Komádi községből va
ló, rokona az Okányi Schwarcok- 
nak (hisz bizonyára tetszik őket 
ismerni) hogy Géza fiának szaba
dalmazott találmánya van. hogy 
Jóska fia hat hónapos korában 
hal el: röviden informált, hogy vált 
el első ura tőle, miért a második
tól ő s kihez akar férjhez menni 
harmadjára, stb. engem szerfölött 
érdeklő dolgokról. Miután rövid 
dióhéjban megismertetett egész 
életrajzával, áttért a lakásügyre

— Ez kérem roppant kényelmes 
s igen könnyen kezelhető lakás Ha

Uraságod az előszoba közepéről 
egyet lép jobbra, már bent van az 
ebédlőben egyet balra, bent van a 
konyhában, egy lépés előre, ott a 
fürdőszoba, egyet hátra, már künn 
van a folyosón- Ez kérem nem egy 
liodály, ez egy appart. graciöz la
kás. A szobák is mind ily hercigen 
kicsinyek.

— De nagyon sötétek-
— Csak nappal kérem, éjjel úgy 

sem látszik.
— Az egész lakás kiadó?

Az egész kérem. Az egészet 
használhatja Uraságod kizárólagos 
joggal-

— És Nagysád?
— Ó kérem, reám ne legyen 

Uraságodnak gondja- Én elalszom
az előszobában e\gy Schöbcrl 

ágyon. Az előszobában persze nem 
fér el egészen, úgy segítünk hát a 
dolgon, hogy kitárjuk az ebédlő a j
taját, az ágyat a küszöbön helyez, 
zük el. fejem az ebédlőben, lábam 
az előszobában. De lehel kérem 
fordítva is. Benn a lábam, künn a 
fejem Ahogy tetszik-

— És nappal?
Nappal? Hál istenem, meg

húzódom én akárhol. Megfőzöm 
kedves nejével (nős ugyebár?) az 
én szerény, kis reggelimet, ebéde
met. délben meg esténként az ebéd
lőben leszek Önökkel együtt. Egész 
gemíitlich. (otthonosan). Remélem 
nem fogom zavarni Uraságtokat. 
Hiszen szótlan, láthatatlan vagyok.

— Nem: Nagysád, nem zavar, 
dehogy is- Nagyon szívesen látjuk, 
legyen szerencsénk.

Megálltam az előszoba közepén- 
egyet léptem hátra, s künn voltam 
a folyosón . .

Rózsa ucca 16- III 8. Az ajtón 
két csengő gombja. Megnyomom 
az egyiket várok, nem szól, meg
nyomom a másikat, várok, nem 
szól, megnyomom egyszerre mind- 
akettőt. Hiába- Akkor pillantok 
meg egy zsíros, piszkos cédulát a2 

ajtó oldalára szegezve: Robogni 
tessék, a csengő elromlott. Robog
tam. sőt dörömböztem Nyílik. 
Tiszteletreméltó korú hölgy tessé
kel beljebb-

— A lakás iránt tetszik érdek, 
lödni?

— Igen. Miből áll?
------Két szép szobából, teljesen

külön konyhából, fürdő-, cseléd
szoba, stb-

Megnéztem a lakást. Sőt. jól 
megnéztem. Ez úgynevezett kom- 
binativ lakás volt- A fürdőszoba 
volt a „teljesen külön" konyha is, 
mert ide lehet állítani t- i. a spor. 
hertet. De, ha akarjuk, átadja ré

szünkre az ő konyháját, mely eset
ben ide helyezendő el a fürdőkád, 
vagyis fürdőszoba. A két ,.szép‘ 
szoba egyikévé a cselédszoba ala
kítható át, a cseléd elalhat az elő
szobában. (Nem kell őket kényez
tetni, úgyis elég romlottak). A la
kás stb. része kizárólag eredeti hi
vatásának felelt meg-

— Mit kér Nagysád a lakásért?
— Havi kettőmillió lakbért, öt

százezer koronát a bútorhasznála
tért. kettőszázezret a koptatásért 
és a teljes gáz és villanyszámlát. 
Ha azonban alkudni tetszik, eset
leg valamit .. -

Nem, nem alkudtam . . .
Budán még nem voltam- Oda is 

van cím: Retek ucca 8. I- 3. Ha
talmas termetű, kimért magatartá- 
sú úr a föbérlö- Cirka hetven éves. 
Arca kemény, rideg.

Mik a feltételek? — Érdek
lődöm a lakás iránt-

— Nagyon egyszerűek öcsém. 
Nem fizetsz többet a lakásért, mint 
amennyit én fizetek a háziúrnak. Én 
nem vagyok üzér.

Fentartás nélkül elfogadom...
— Csak lassan! Az egész lakás 

a tiéd, én csak ebben a kis udvari 
szobában húzódom meg; s ellátási 
adsz igénytelen személyemnek, per
sze a legegyszerűbbet, legszeré
nyebbet-

— . . .  Elfogadom!
— Csak lassan! Az ellátás áll: 

étkezésből, takarításból és ruha
mosásból.

— ■ •. fogadom!
Csak lassan! Az étkezés áll 

reggeliből, ebédből és vacsorából.
— .. Adom!
— Csak lassan! És ne zavarj 

folyton öcsém, hadd mondjam vé
gig A reggeli lehet kavc, l a, ka
kaó, vagy csokoládé, nem vagyok 
válogatós. Azzal sem törődöm, 
hogy vajas, vagy mézes zsemlét 
(elég 3 drb) adtok hozzé. Az is 
közömbös, hogy a kél tojást lá
gyan. fél, vagy egész keményen 
adjátok. Én nem vagyok kicsinye*-- 
Délig aztán nem kell semmi.Inkább 
az ebéd legyen bőséges. Vacsorára 
amit adtok, adtok, csak ne keve
set, mert fájdalom gyomorlágulá- 
som van, sokat kellene ennem. De 
cn nem vagyok követelő. .. Dél
utáni uzsonnára — mert szenvedő 
gyomromnak déltől estig nem sza
bad üresen maradni ~ csak egy 
kis haboskávét kérek kuglóffal eb
be a kis megszokott bögrécskémbc- 
Több bort aztán nem iszom. A dél. 
előtti uzsonnához már csak sört 
kérek. Egy kis üvegecskével. Mér. 
tékletes ember vagyok.

— Fog •.
Fogtam a kilincset és mentem. 

A lakást nem vettem ki.
Hála Istennek, még van két cim, 

ámde azt hagyjuk holnapra, mert 
már este van-

Feleségem ügyetlennek, gyámol
talannak nevezett s kijelentette, 
hogy másnap velem jön, mert ha 
rám bízza, sohsem lesz lakás-

Másnap péntek volt s első utunk 
(Tátra ucca 2) csütörtököt mon
dott, mert a lakást már szerdán 
kivették.

Végül a hatodik — utolsó cím — 
cím: Csáky ucca 30. földszint 2.

Csengetünk. A csengő szól. Jó  
jel- Fiatal, szimpatikus, bájos arcú 
nő a lakás tulajdonosa. A lakás 
igen szép, tágas uccai szobák, íz
léses bútorzat, minden mellékhe
lyiséggel. Négy szobából kettőt ad 
ki a konyha kizárólagos használa
tával-

— Mit fizetnénk — kérdem.
Én a lakást — mondja a szép

háziasszony _  nem üzérkedésből 
adom ki. (Ujjé, már kezdi!) Nem 
kérek többet, mint az évi lakbér
nek a lakás felére eső részét: 50 
%-ot, havi hétszázezer koronái. 
Ezen kívül, minthogy • . .

Ezen kívül? (Ahá, jön már a 
foghagymás piritós)

— Ezen kívül az Önök cselédje 
díjmentesen takarítsa az én szobá
mat is.

És?
És. ha a lakás megfelel hol

nap már be is költözhetnek.
Diadalmasan, ragyogó szemmel 

néztem feleségemre. De az ö arca 
komor volt, sötétbe borult- Nyúlok 
az erszényemhez, hogy a lakást 
(nyeremények főnyereménye)
mindjárt lefoglaljam, de a felesé
gem akkorát lép jobb lábával bal
lábamra. hogy mindkét szemem 
könnybelábadl. Megértettem, visz- 
rzatettem az erszényt.

— Délutánig meggondolási időt 
kérünk.

Ahogy tetszik.
Kiértünk. Csak az uccán szólalt 

meg a feleségem: Ezt a lakást 
nem vesszük ki • mondá s szeme 
azt a nem szokatlan lángot lövclle. 
amit én húsz és egynéhány eszten
dő óla már annyira megismertem.

— De miért? A lakás kényel
mes, szép — s ami fő igen ol
csó.

— Nem, (s ujabbi lángok) nem 
vesszük ki- Nem tetszik a főbérlő: 
lál'árfosan szép.

Holnap a lakáskeresést folytal- 
juk.

Pásztó Márton.
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Melina vendégszerep lése
Irta: Herczeg Ferenc.

Mikor Kálváry úr a múltkoriban vé
gigsétált az épülő körúton, szeme meg
akadt egy hirdetési oszlopra ragasztott 
színlapon, amely kövér betűkkel hirdet
te Melina asszony vendégjátékát.

Ej, lám, a kis Melina!
Mikor aztán hazatért a lakására, még 

mindig a régi kedvesére gondolt. Maga 
előtt látta megint csodálatos közvetlen
séggel, úgy amint akkor vagy tíz évvel 
ezelőtt, először eljött a lakására. A fé
lelemtől kipirult arccal, habozva és 
mégis örülve a saját merészségének.

— Ostobaság! mormogta Kálváry. 
— Melina nem volt egyéb, mint egy sző
ke intermezzo az életemben- Jött utána 
egész raj, barna, fekete, vörös.

Később az íróasztala fiókjában kez
dett kotorászná. Régi arcképek, adó
könyvek és gyászjelentések közt meg
találta azt, amit keresett: Melina egy 
régi levelét. A papiros már elefántcsont
színűvé sárgult, a tenta meghalványo
dott.

,.Kedves! Tegnap nem láttalak, ma 
sem látlak. Ha holnapig nem jössz, ma
gam jövök hozzád. Örökké a tied. — 
Melina".

Ennyi az egész, de elég arra, hogy az 
ember megismerje Melinát.

Kálváry fanyar mosollyal olvasta vé
gig a levelet. Vájjon emlékszik-e ma 
Melina, kinek írta ezt a levelet? Sem
miesetre sem emlékszik, — fogadni 
merne, hogy nem emlékszik . . ő  nem 
volt egyéb Melina életében egy — bar
na intermezzónál.

Kevés gondolkozás után tollat fogat 
és nagy betűkkel írta Melina levelének 
hátlapjára:

„Nagysád! Száz forintomat teszem 
egy üres rizsporos-skatulyája ellen, 
hogy nem emlékszik már. kit boldogí
tott egykor e sorokkal".

A levelet borítékba zárta és elküldte 
a szállóba, amelyben a művésznő lakott, 
aztán örülve, hogy volt kedvesének egy 
nyugtalan félórát szerezhetett, olvasni 
kezdte az estilapot.

Még nem ért a hirdetésekhez, mikor

megszólalt az előszoba csengője. Egy 
hosszúhajú fiatalember lépett be, aki
ről első pillantásra nem lehetett tudni, 
hogy inas-e, vagy drámai művész.

Modora után ítélve, mindkettő lehe
tet.

Uram, levél Melina asszonytól, — 
skandálta a hosszúhajú.

Aztán meghajolt, mint Posa márki II. 
Eülöp előtt, egy oldalpíllantást vetett 
a tükörbe és nesztelenül eltűnt.

„Kedves regi barátom! — írta Melina 
asszony. — Egy szegény statiszta ne
jének tegnap fia született- A fiú számá
ra igénybe veszem a száz forintot,, ame
lyet öntől nyertem, jutalmul megbo- 
csájtcm önnek a levélben foglalt neve- 
lenségét. Még mindig a régi — Melina".

Melina! A színpadi név pajzán tril
laként csengett Kálváry fülében, majd 
harsogó szimfóniává növekedett, amely
nek ütemeire halottaiból föltámadt sze
relmes emlékek vonultak be szívébe 
diadalmas menetben . . .

A régi Melina!
Kálváry úr nagy gonddal ölözködött, 

közbe meg eszébe jutott, hogy volt éle
tében egy pillanat, amikor nagy ostoba
ságot akart elkövetni- feleségül akarta 
venni Melinát. Szerencsére még jókor 
meggondolta magát . , . Szerencsére? Ej, 
az ember néha nem tudja, hogy milyen 
ostobaságnak köszöni a boldogságát!

Odatalált Melina szállójába. Az első 
szobában óriás úti bőrönd e’őtt egv csi
nos szobaleány térdelt, olyan takaros 
volt, mintha a richmondi vásárról szö
kött volna ide.

— Itthon van a művésznő?
— Tessék a másik szobába. •,
Egy kedves kis sikoltás hallatszott, 

aztán Melina áll előtte. Milyen szép 
még!

Igaz, hogy a haja, amely azelőtt sző
ke volt, most Tizian-vörös, az álla is 
kissé kerekebb, — de ez fölötte illik 
neki. A termete teltebb, de a szeméből 
a régi egészséges jókedv kacag ..  .

Kicsi, jól ápolt kezét nyújtja Kálvá- 
rynak, melyet az ajkához vezet.

Isten hozta, kedves jó barátom!
— Melina!
Ott ülnek a kereveten és halkan be

szélgetnek. Azaz, hogy Melina fecseg 
csak szokása szerint kedves semmisége
ket. Kálváry szomjas füllel nyeli hang
ját. Mindketten mintha meg volnának 
kissé indulva . . •

Mikor aztán odakünn bealkonyodik. 
légi bolondos emlékek jutnak eszükbe.

Emlékszik még? — kérdi egyik a 
másiktól, s ez úgy cseng, mint egy tün- 
dérromiáinc refrainje.

Melina édes, lágy moll-hangján be
szél, amelynek hallatára mindig kelle
mes borzongás futja végig a színházi 
habituékat.

— Igen, én azt is tudom, hogyan kez
dődött . . . Verőfónyes őszi nap volt, mi 
kelten föntjártunk a budai hegyekben. 
Emlékszik még? Jó  kedvünk volt, mint 
kél csavargó iskolás fiúnak. Le jövet pe
dig elfogott bennünket az eső és mi egy 
kis csapszékbe menekültünk .. • Emlék
szik még?

Kálváry meglepetten tekintett a mű
vésznőre, aki halkan folytatta:

Mikor ott becsuktam az ivó abla
kot, baj esett; az üveg eltört és megvág
ta a karomat. Megijedtem, maga pedig 
az ajkaival akarta elállítani a vérzést.

A művésznő kissé feltolta pongyolá
ja bő úiját, kerek karjának selyemfinom 
bőrén félholdalakú fehér sebhely lát
szott.

— Emlékszik még?
Kálváry úr az óráját nézte, legna

gyobb sajnálatára el kellett menni a 
kaszinóba, ahol egy jóbarátja várta. 
Megígérte azonban, hogy más alkalom
mal hosszasabban fog tisztelegni régi jó 
barátnőjénél.

Mikor leért az uccára, elgondolkozva 
állott meg. Azt biztosn tudta, hogv ő 
soha életében nem járt Melínával a bu
dai hegyekben, még kevésbbé csapszé
kekben. A karián lévő sebhelyet is ma 
látta először. Csak azt nem tudta, hogy 
vájjon kivel téveszti öt össze Melina?
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BÖRZSÖNYI BÉLA: LEVELEK MESSZE IDEGENBŐL
Lepkék az éjben.

Az asztalom kék orgonáktól illatozik 
s az ablakon át az est tavaszi íze surran.

A lelkemből lepkék szállnak a kékho
mály selymébe és a sárga gyertyafény
be; a szobán egyenlően dobban az inga
óra ketyegése: — monoton hangja az 
óra ébenfekete keretét átlépi és hoz
zám ér el, — elszunnyadok és a lepkék 
csak egyre szállnak.

Kékek és sárgák a; lepkék, alsó 
szárnyfelületük sötét, mint a bársony és 
puha hamvadóra hajló. Felül sárga a 
szárnyuk vagy kék, vagy piros és néha 
színaranyként csillan vagy sápadtan 
nyugszik mint a hervadó rózsa. A tel
kemből jöttek ők és találkoznak a hold- 
sugáros éjben, valódi földi lepkékkel és 
— párt keresnek köztük. De ezek hoz
zájuk képest csúnya, keményszárnyú 
szörny rovarok, hatalmas forgó szemű 
szitakötők, mik sárkány szájukat táto
gatják

Mind ezek a lepkék és földi szitakö
tők még tegnap undok bábálomban él
tek, hernyótestüket remegve rejtik ha- 
zugszines szárnyaik közé és belévesznek 
a sápadt gyertyafénybe.

És én lepkeálmaim elmúlnak itt a 
földö«n és nem találnak és nem szeret
nek senkit.

Mimóza.
A tenger lehunyta szemét és messze 

kéklett. Á szirtfalra rávetődött az utolsó 
sugár és biborral takart be mindent.

Fázósan bújtak a bokrok önmagukba. 
A fák szétszórtan gubbaszkodtak a sós
párás légben és utána sóhajtottak a bú
csúzó napnak,

A mimóza most óvatosan kihajolt a 
homok peremére, szétteregette és meg
simogatta remegő leveleit.

— Talán aludni készül, — figyelt rá 
egy halavány csillag az égből és lemo- 
solygott rája.

A mosoly remegett még egy percig 
ott a légben azután rászáll a mimózá
ra, — de ijedten rettent vissza a leve
lekről, mikor azok az érintéstől zizegve 
csapódtak össze.

Körül-köriil azután mélységes csend 
volt csak a harmat könnyei peregtek 
halkan-

Messze, vágy szárnyon.
Megvetem a porban élőket, kik nem 

látják az Istent.
Sajnálom a lenyűgözött lelkű kalmá

rokat, kik az aranycsörgetést vélik a 
legszebb muzsikának.

Mindezek utamba jönnek és bemocs
kolnak engem.

De este a csillagok tükrébe nézek és 
megfürdetem lelkem.

Gyertyavílágnál
Már együtt ül a család és megpihen. 

Még tányérok állnak az, asztalon az est- 
ebédről és poharak állnak féiig, halvány 
borral.

A csend kibontja kéklö vitorláját és 
nótaszó suhan, hogy messze szálljon.

Az öreg énekel.
Lányszemek csillannak fel az est sö

tétből s a fényvilág köré fonódnak.

A kisfiú már alszik a duzzadó pánnán-
A kútnál a homályban, áll egy lány 

s egy ifjú s a lánynak csókja illan, mint 
az élet.

Néma szívek temetője.
A délutánban elveszett a napfény és 

szerteomlott. Még játszottak a hullámok 
a tó vizében és gyűrűzött a víz, mint az 
asszonyi hajzat.

Eldobtam virágom és újat téptem.
Messze túlról a város látszott. Ott 

szörnyű házak meredtek kőből, ércből és 
bennük éltek, jártak, szóltak, sírtak.

Mind messzebb mentem elmosódott 
minden, csak roppant halmaz, sírkőten
ger látszott.

Miért is élek?
Hajló ujjaim arcom vonásait simítják, 

remegő simulással hajolnak minden mé
lyedésbe: itt ajkamon futó barázdák sír
ni kész árkai futnak, szemem gödrében 
megpihenjek ujjaim, halántékom lük
tető páncélján felszaladnak s meggör
nyedve tapadnak boltozott homlokomra: 
— Itt-itt. Itt fáj- Innen jön minden.

Ujjaim lefutnak szívem fölé, mint vert 
viharmadarak, megállnak ott, hol emel
kedik, hol süllyed az ütemnek vére.

Összecsukódik az ököl s körmeim en- 
básómba vájnak.

Tovább dobog a szív: megy a malom, 
zakatol, kiizködik.

A lélek? Néha virágot is hoz a lélek
nek remetéje s álmokat hint el. Azért, 
hogy ne fájjon egy percig a kérdés: 
miért is élek?Az elhagyott

Vérem olyan, mint esküvős napon 
Lobogó kedvű, parádés msnet. 
Táncol, énekel, kurjant is mellé, 
Mindenkit tegez, mindenre nevet.
Szívem e boros, vad forgatagában 
Magába síró, szomorú ara,
Ki vissza-visszanéz, kiséri-e 
Volt szeretője: hűtlen tavasza.

Bakó József.Kormos éjszakában bibor hasadás. . .
Emlékszem az alkonyi órára,
Mikor először hozott a Sors felém, 
Léhán, könnyelműn jártam 
Csak úgy találomra menteni 
Te feléd
. . .  A két tüzes szempár 
A szőke korona 
S a bíbor ajak,
Melynek szögletéből hideg áramlatként 
Szállt a fuvalom —
Megálított engem 
A könnyelmű legényt.
— Nincs jövöd! —
Dacosan villogta szemed 
S ajkad körött szelíd gúny redökben 
Lelkem sebzésére fontál koszorút.
A nem ivott bortól 
Már is kábult fővel 
A virradó hajnalt epedtem.

Ki lesz, ki megtanít majd minden 
nagy titokra a csöndesség szárnyán?

Az Isten.
A percnyi élet vágyai

Elhulltak a levelek a fáradt őszben. 
Sárgán és porosán hevertek a száraz 
földön s a szellő meglengette őket. 
Aztán tél jött, hó jött durva faggyal és 
egybeolvadt minden, ami gyászolt.

Szobámban kialudt a lámpa csak a 
kályhában didergett még egy kis zsarát
nok. Szürke hamu volt a puha ágyuk — 
abból néztek felém könyörgő szemmel-

Széttéptem levelemet, amit Neked Ír
tam és megnéztem, hogy meddig boldog 
a porszemnyi múló zsarátnok, — ha 
éghet.

Este a réten
Kit is fogok majd ezüstös fuvolámmal 

álomba elnyugtatni? Téged-e, kit sohase 
láttalak, ki tán nem is vagy, inem is le
szel, csak egyszer, ha megtaláltalak 
már, — talán akkor nem is élek már itt 
a földön.

A nap lehajlott az égen s én magam
hoz vettem aranyló kalászit. Kék búza
virágot vetett az égbolt s piros pipacsok 
ujjongtak a mezőn

Fehér, gomolygó báránykák kanya
rogtak hazafelé az égen és kiállott ka
pujába az aranysubájú hold.

Várta a harangszót a méla tájék s 
már kéklett a mélyem a köd.

Fürtömet meglengette a szellő, mint 
erre tévedt s az úton hazafelé csengő 
dalt furulyáztam.

De Te akkor is azt súgtad fülembe, 
Hogy tévedek, mert csak éjszaka jöhet. 
S ekkor már én is igy akartam,
De nem a ,,Te é jjedet“,
Hanem a mámortól 
Néma csendeset.
S jött száguldva az időnek ménje 
Maga mögött hagyva a perceket 
És én - . .
Az akaratomban győztem.
Emlékszel kedvesem?  —
Mikor először kereste ajkamat 
Biborló ajkad,
Mikor először fonta át karod 
Izmos nyakamat,
Mikor először bomlott ki 
Lágy tüzű tested vad ölelésem  
Forró hevében, tiszta hómezével,
Mint ártatlan virág —
Felbongott lelkemben az érzés 
Ez Ö, akire vártam.
S ment száguldva az időnek ménje 
Maga mögött hagyva a perceket,
Mikor egy napon orcád 
Szemérem-pirban égett . . .
És lágyan súgtad,
Mint andalító álom
J a j  úgy érzem, hogy jönni fog: „Ől>
Hajnalunk mámoros királya.
Ment száguldva az időnek ménje 
Maga mögött hagyva Téged.
Szép volt, mint nagy nagy vágy, —
Mely az egekben jár
Kormos éjszakában bibor hasadás . . .

Lendvay Béla-

öOOOOOOOOOCtOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCx:
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,,béke napján
Válasz a trianoni „békeszerződés1 ötö

dik évfordulójára.
Mert évek óta csendben hallgatunk: 
Trianonra majd lesz még válaszunk! 
Hangtalan itt most bú és szenvedés: 
Gyászunk elmondani minden sző kevés! 
Dal és öröm itt régen haldokol:
Csak belül viharzik száz fájó sikoly. 
Leikeinkben a múlt csak szendereg. 
Szemeinkből csak néma könny pereg: 
De mégis, mégis ez mi nem vagyunk:
És Trianonra más a válaszunk!
Láttatok-e már baljósló Eget?
Fekete méhű sötét felleget?
Harag szárnyán közelgő zivatart?
Zúgó tengert, mit taifun felkavart? 
Némán villámló messzi láthatárt? 
Tűzhányóból kiömlő lávaárt?
— Nézzétek hát a magyar lelkeket: 
Midőn megrázza belső rettenet;
Midőn szánt bennünk ősi indulat,
Mely dicső múltúnk útjára mutat;
Midőn viharzik bennünk szenvedély, 
Mely lelkűnkben a lávás mélyben él. 
Midőn villámlik bennünk szent harag: 
Mint hegyről ömlő zúgó zuhatag;
Midőn örvénylőn égig lázadunk:
Midőn megbámul korunk, — századunk!
— Nézzétek meg lelkünket legbelül, 
Melyben a Múlt látszólag elmerül; 
Nézzétek meg e szörnyű mély kútat, 
Mely Trianonra vádlón rámutat;; 
Nézzétek mind, mi nyugvó rettenet:
S meglátjátok a váró Nemzetet!
Tank-háton jött a békeangyala:
Ajkán Trianon szörnyű gyászdala . . . 
Tank-háton jött a „béke-ólajág“,
Amin zsarnokság ,,gyilkos férge rág“ 
Tank hátakon s milljó szurony hegyén . 
És dühödt népek bőszült tengerén- 
Jö tt. És kúszott s tiport a Tank-kerék: 
így diktált békét a „győző11 söpredék! 
így diktáltak „békét" a zsarnokok: 
Nevettek csak , hogy lelkünk háborog. 
Nevették csak, hogy élni akarunk: 
Nevették csak fájdalm as haragunk! 
Nevették csak nagy gyászunk és dühünk 
Egy egész világ esküdt ellenünk!
Lelkemben most a látás lángja ég: 
Megfordul egyszer a Sors-Tank-kerék! 
Visszafordul a Kúszó szörnyeteg;
A Tankon járó véres förgeteg.
Az eltiportak újra állanak:
Kardjuk hegyén villámlik szent harag.

És szuronyunkon zimankós, zord ború.
Visszafelé fordul a Háború! —

\ isszafelé fordul a Tank-kerék: 
Reszkessetek honrabló csőcselék!
~ Reszkessen mind, ki ránk tiport 

. gazul:
Trianonba ezt küldjük válaszul!

Szegedy László,
3J3TS33ZPetőfi é l . . .

. Piros torony ott túl és — ideát.
Szél ringatja imádságos szavát,
S hogy alkonyattájt szóért — szót cserél: 
Magyar dalt sír a langyos esti szél . . .
Az erdők fáján zöld levél rezeg,
Egyformák itt, — és ott. a : emberek,
Mind bús magyar, hívő, csodára vár,
S közöttük keskeny út: az új határ! . . .
Olyan közel és — messzebb nem lehet:
Egy ezredév, szent láng, — vad őrület;
A hősök hőse s lesködő pribék,
Förtelmes álmát hogyan értenék 
Kik hűk maradtak! . . .

Csak sóhaj, ha száll, 
Mi a szívekre mindig rátalál . . .
Ha ideát a tábortűz kigyúl,
A rongy pribék ott félve meglapúl,
Mert tudja: egy volt, s újra egy leszen 
Ha van még Isten túl a fellegen! . .

Áll kün az őr, a messzeségbe néz,
Harcok tüzében edzett, hős, vitéz;
A él sasszemében égő tűz lobog,
Körötte csönd, csak távol a habok 
Susognak halkan . . . Elült már a szél,
Alszik a lomb, nem sustorog, beszél; 
Felhöperemre könyököl a hold,
A csillagnyáj delelön rostokolt,
Hogy arra túl, hol a nap útra kél,
A hegy mögül hang szól:

Petőfi él! . .
Az őr riad: Megállj! . . .

Ki vagy?
De csend

Köröskörül, csak pár levél ha reng . . .
Káprázat tán? . . .  De nyugtot még se hagy. 
Tompán dobban a súlyos puskaagy.
A hold megindul, sápadtabb, remeg,
Ijedten fut szét a csillagsereg,
Fényesebb lesz köröskörül az éj 
És szól a hang új fent:

Petőfi él! . , .
Iít él, jár nyughatatlan, elhagyott 
Hazája most a csíki havasok,
Dalait zengi lomb, víz, görgeteg,
Paripája a villám, förgeteg,
Ha megjclen kopár ormok megül,
A gyáva móc riadtan menekül . . .
Most arra indul, hol a szó szabad,
A hadak útján nyugatnak halad,
I.ova patkója csillagokra hág,
A:» „Isten kardja'1 — veri oldalát.
Nyomában hősi, glóriás sereg,
A vérző szívük bosszúért liheg,
Hegy szétszórja az ellent, bármi nagy! . . . 
Csattan a závár. Szól az őr:

Ki vagy? .
Megállj! . . .

Ki vagy? . . .
Ez a határ! . . .

Lövök! . ■ .
Petőfi szól:

. . . Hisz hozzátok jövök! . • .
Ez a határ? . . .

Nem így volt akkoron! . . • 
A feltörő jajt régtől hallgatom;
A hármas hegy, a büszke négy folyó,
A tenger, eztán álom, puszta szó? . ■ ■
Én ősi népem: . . . Gyáva, korcsosúlt,
Egy ezredéven semmit sem tanúit.
Mi naggyá tette, mind feledve már,
Nem sebesröplü, lenn a porba jár.
Hát talpraállrí többé nem mer-e,
A széthúzás, rút önzés kenyere,
Mi nagy, dicső, nemes, mindent feled? • .
Cseh zászló leng kuruc Késmárk felett! . . •
Az ősi várak mind bitang kezén,
E tespedést, tovább, nem nézem én! . . •
A fejedelem hogyan alhatík 
Ha Kassa terén cseh zsupán lakik,
Ha Kolozsvárott gyáva bocskoros 
A dudaszóra sírokat tapos . . •
Tunya alázat lett úr mindenen 
Hogy meglapúltok? • . .

Én, nem engedem! . . 
Hogy vártok nyugtot lent a hant alatt,
Ha fiatokra szolgaság marad.
Ha lenn a Bánát, Bácska, Baranya 
Kincséből rongy rác hegyet hordana,
Ha martalócé Temesvár, Pozsony,
S nincs többé kereszt a Kárpátokon.
Ha népek alja, az a söpredék,
Mit eddig orzott, nem volt még elég.
Ki őket védte, azt rabolja meg? . . .
Hatalmas Isten! . . .

Szíved nem remeg,
Villámod nincs, kiszórtad menyköved? . . . 
Kérdőre vonlak! . . .

Hogyan tűrheted? . .
A hörgés, kín, szívedbe nem hasít? . . .
Vihar döntse le büszke tornyaid,
Álljon üresen minden templomod.
Ha ezt a néped végkép elhagyod;
Ki porba dönté Hadúr oszlopát 
Te hitedért, — tégy érte új csodát! • • .

* * #
Borúi az ég, komor, szuioksötét.
Vihar tépázza erdők üstökét,
Villám cikázik az égbolton át:
Kárpátok orma hívja ‘ Adriát.
A föld. az ég megreszket, háborog, 
Toronymagasra gyűlnek a habok,
Ormok ledőlnek, szikla, gát szakad.
Vad erő tombol lenn a föld alatt,
Sirok kinyílnak, idők inéhe forr,
Hörgő sikolyba fúl győzelmi tor,
A martalóc sereg riadva néz,
Sötét szárnyát boritja rá a vész,
Uj tavasz zsendül, rügy pattan, fakad,
Él a zsarátnok a hamu alatt,
S a lelkek lángja fel az égig ér 
Ha megindul a harc! . • ■

mert Petőfi é l . 

Thomée József-
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T á rn a y  István: A szeren csek ö íé l
Bús Bálintnál sorstólcsapottabb em

bert még elgondolni is nehéz. Sikertelen 
is keresni, mert amiféle macenálása csak 
elképzelhető az életnek, abban mind ré
sze volt Bálintnak.
Se családja, se cselédje, csak úgy élt 
egymagában, mint a pusztai tilalomfa.

Mostanában napszámba járogatott. — 
Koplalt, amennyi ráfért, de azért el
elszakított egy-egy papirkát, hogy majd 
vesz rajta egy hasas süldőt, azzal ra
gaszt talán valamit a szegénységéhez. 
Egy öreg sszonyt is fogott, aki mosott 
rá, sütött-főzött az üres kamrából és 
gondozta az egyetlen tyúkot, mely vala
hogy megérezte a gazdája baját s ka
rán elkotlott.

Már-már visszatért a Bálint remény
sége, hogy talán jut még neki is tejföl, 
mert, mintha a Sors elfeledte volna, 
hogy neki kommencióban jár az isten- 
verése s javulni kezdene. Egy hét múlva 
kikelnek a csibék, a félmilliómhoz is már 
csak az utolsó tízezres hiányzik. Ha az 
megkerül, megveheti a süldőt s akkor ta
lán újra kisüt felette az Isten napja.

Hát, amint az utolsó tízezrest akarná 
tenni a pénzek rejtekére, hát majd kő
vé vált az ijedtségtől. Nem talált egy 
árva papirt se ottan, ahol tegnap még 
majd egy félmillióm volt. Eltűnt szőrén- 
szálán és eltűnt véle Mári néni is, még 
nyoma sem maradt.

Mit lehet itt tenni? Megyen a csend
őrökhöz, elsírja a panaszát. No majd ke
resik. Hogy meglesz-c a pénze? Hát ki 
tudná azt így előre?

Kókadt fővel botorkál haza. A kis
kapu nyitva, ahogy siettében hagyta. A 
disznóól ajtaja sötéten ásít felé. Nem 
igen lesz lakója. Odabent is üres csend 
kiabál felé. Csak a szíve ver keményen 
s a vakszemén lüktet az ér, mintha kala
páccsal koppintgatnák rajta a taktust. 
A gyomra is lázong. Már késő este van 
s dél óta nem evett. Belekanalaz a ma
radék paszulyba, de nem igém ízlik. Ha 
egy kis szalonna volna, azt inkább. Megy 
a kamarába. Semmi. A falcn egy pár fe
jelésre váró avult csizma. Leveszi. Tán 
nem is tudja, mit tesz? Odaveti a földre 
rest visszatartani. Magasan van a szeg. 
És milyen jó. erős kampószeg. Elbir tán 
egy embert is szükségből. Na őt bízvást 
‘dbirná. nem tesz ő nehézségre egy em
bert. Meg is próbálgatja. Állja a szeg 
keményen a bizgatást, meg se moccan a 
falban. Az ablakban eéy kötőfék hever. 
Horogra van a vége. Ez meg ugyan el
bírná. Felveszi, átmegy vele a házba. 
Csomózza, oldja. Egyszer oszt a hurok- 
ját a nvakába veti s odaáll a tükör elé 
véle. Hogy állna, ha rajta csüngne? 
Persze az akasztott embernek kilóg a 
nyelve.

Veszi a kis széket. Bemegy a kamrá
ba, odaáll a horog alá. Felköti rá a kö
telet, jól le is húzogatja, nehogy meg
oldódjon. A nyakába veti a hurkot s 
összefonja a mellin a kezét. Csak egy 
rúgás kell. hogy kiperdüljön alóla a kis 
szék s míg elgondol egy rövid miatyán-

kot, az áment már talán rá se tudja 
sóhajtani.

Odakint a kotló leszállt a tojásról. 
Veszettül kodácsol. Mári néni bizton 
nem tette le reggel s most a lámpavi
lágtól nem nyughat. No ez most bizo
nyosam lever valamit. A komóton ott 
van a tulipános bögre az első asszonyá
tól. Ha azt öszetöri, megpirongatja az 
asszony, ha összetalálkoznak az égi me
zőkön. Már menne is le, hogy rendbe 
tegye a kotlót. Kint nyílik a kiskapu. 
wSarkantyú peng végig a tornácon. Szed
né le sebtiben a nyakáról a hurkot, de 
belegabalyodik, nem tudja szétfeszíteni. 
Csak még inkább szorul a nyakán. Az 
idegen bekiált: Héj, Bálint, itt vam-e?

Ez az őrsparancsnok. Biztosan a pénz
ről tud valamit. Izgatottan tépné le a kö
telet, de az minden rántással összébb- 
szorúl a torkán. Már-már fulladozik, 
kiáltani nem tud. Elakad a lélekzete, 
ijedten kapál a lábával s kirúgja maga 
alól a kis széket. Kapna a feje fölé, a 
kötél után, de a teste súlya feszesre 
rántja a hurkot s csak a levegőbe kele
péi a két karjával, míg erőtlenül hull
nak le s az egész teste lassan remegni 
kezd. Majd elhalkul a remegés és ki
múlik, mint a muzsikahúr.

A csendőr benyit a házba. Senki. 
Csak a kotló eszegeti a paszulyt a fa
zékból. A kamara ajtaja nyitva, Valami 
hörgés hangzik odabentröl. már egyszer 
hallott ilyet, mikor a Tusnádi Ferkó fel
kötötte magát a Bátki Verőn miatt. 
Furcsa lenne, ha most is . . .

Hát nem igaza van? Hamar a kardját 
és nyiszálja a kötőféket. Zuhan a test, 
összerogyik térdben. Úgy dűl el, fel se 
tudja fogni. Kapja, viszi, fekteti a dikó- 
ra. Loccsant a képibe egy bögre vizet. 
Odaken neki egy ébresztőt, amitől egész 
magához tér. így most, helyrebillent 
mivoltával el is mondja szomorú szán
dékát. Tán nem is akarta, csak a sátán 
vitte rá, hogy megszerezze a lelkét. 
Most már meg nem tenné egy egész vi
lágért sem.

— A Márit meg elfogták a Macson. A 
pénz is nála van. Holnapra itt is lesz
nek vele.

No akkor meg épen köszöni alásan. 
Ki is kísérné az őrsparancsnok urat, de 
valahogy még nem bírja a lába, A gé- 
gája is fáj, mintha csomós lenne. Hú
zogatja megnyálazott ujjal, tán elkene- 
tfeti.

Zörög a fakilincs, nyílik a deszkaajtó. 
Besettenkedik rajta Duci Sára néne. Ej 
is sajnálgatja. meg is kenegeti a nyakát 
a jó lélek. Utána emberek, asszonyok, 
kiváncsi népség tölti meg a házat. Nem 
is felel már nékik. Dühösen zavarja a 
résztvevő lelkeket. El is tisztulnak mind, 
csak Sára néne marad. Várja, hogy már 
menne ő is. Hát még odatelepszik a dikó 
szélire.

— Kedves egy Bajszi fijam, tehetnél 
velem egy jót, magadnak is nagy hasz
nára lenne.

No ez is jól kezdi! ö tegyen jót vala

kivel, akinek a nyomában csak a siker
telenség jár. Hát őzt mi legyen az?

Tudod egy gyermekem, azt hallot
tam egy tudákos embertől, hogy az
akasztott ember kötele szerencsét hoz. 
Adhatnál a tiédből . . .

— Bolondság . ..
— Dehogy is bolondság. Prihoda 

Mizsu mondta, a tót juhász, az meg 
vajákos ember, érti az ilyesmit. Neked 
már úgy sem kell. Csak egy kis darab
kát adjál. Nem is kívánom ingyér...

— Hozza hát kend be. Ott van a ka
marában.

Behozza Sára néni a kötőféket, Bálint 
előszedi a kenyérszelő bicskáját s lenyi- 
szál belőle egy arasznyit. Sári néne le
tesz az asztalra tízezer koronát.

— Szegény vagyok én is. Nincs több 
most köröttem, de majd még nevelek 
érte neked négy jércikét. Hanem oztcín 
el ne mond ám senkinek, mert akkor el
mén az ereje és hijába dobtam ki a 
pénzt érte. Azt meg — tudom — nem 
kívánod.

Bálint utánanéz. Sose volt e tiszta el
méjű. Valaki elcsavarta az eszét. De 
alighogy elmén, már ott tolakszik Tor
mási András, a hentes.

— Hallod-e Bálint, adhatnál nekem 
abból a kötélből, amivel kipróbáltad a 
másvilágot. Azt mongyák, akik értik, 
ha megdörgölik véle a hízót, kétszer 
annyit szed magára fele eleségtől. Csak 
egy kicsi kéne. Fizetnék érte jó ötven 
ezerest.

Bálintnak tágul a szeme. Hát csak
ugyan? No úgy nem is vesztegeti el. Jó  
lesz az neki is. Méri a kötelet. Hiányzik 
belőle már egy jó arasz.

— Nem úgy ám gazduram! Becses 
holmi az ilyesmi. Nagy annak az ára. 
Nem mindennap akad utas a másvilágra 
kötél forsponttal.

Beszélj hát! Szóbói ért az ember! 
Adok érte háromszor huszonöt ezrest 
is, ha kapok belőle.

— Meg még a negyediket ráadásnak.
Most már szükebben méri ám.' Majd

neki nem marad. Ezt már el is teszi, 
majd meglátja, hoz-e rá forduló szeren
csét? De Pénzes Nagy Mihály is kéri, 
meg Bagi István is. Utána Bicege Palya 
rurran be s mind csak attól várja a sze
rencséjét, hogy egy darabka kötelet kap
jon az ő fajtájából. Na hogy így ráesz
mélt a nagy kincsre, ugyan katikásan 
mérte árra is, meg hosszúságra is. Mégis 
elfogyott. Már Darabos Péternek nem 
tudott adni. Azért csak kikerült a ka
marába, hogy mutassa a jóakaratát. Ott 
meglelte a másik kötőféket. Nyiszált 
abból. Mikor az elfogyott, jött a ruha
szárító, meg a rudalló a padlásról. El
adott vagy harminc métert. Mikor össze
vette a pénzit, megütötte az egy milliót. 
Akkor állították elébe a csendőrök Mári 
nénit is a félmillióval. Az is meglett. 
Bevált hát a mondás, hogy az akasz
tott ember kötele szerencsét hoz, csaK 
az a kérdés, kire?
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Árkádiában
Szalay Károly költeménye.

Üljünk össze fiúk! Beszéljünk egymásról, 
Akármilyen kényes, csiklandós e téma;
Nem törődöm véle, ha valaki rám szól, 
b'évaj, csípkelelődő kedvben vagyok én ma. 
Bánt az a nagybánat, hogy mi csak kínlódunk, 
Sovány a betevőnk, a gúnyánk foszlóban; 
Hogy kuya se hallat vakkantást se rólunk 
Itt hol annyi szemét nyakig ül a jóban- 
Kell valaki hát, hogy mérgemet kitöltsem 
S mert körültem bántó, szürkeséget látok 
S mivel néha tudtok hallgatni ti bölcsen:
A vizes lepedőt terítem most rátok.
A mesterségünkről is esik egy pár szó,
A maga kis dombján mindenik bár mester 
S a saját dorombján mesterien játszó,
De magáról szólni szerénységből restek 
Olvik meg mást se lesz, csak az jár eszében 
Hogyan kürtölgesse kis-nagyságát széjjel 
S hogyan rakosgassa hirvirágit szépen, 
Homlokára babért mig körit kezével 
Mért ne zengeném hát én el a nótájuk?
Bár az én hangszerem csak egy hasadt brácsa; 
Annyi szépet úgyse kenhetnék én rájuk,
Hogy rám le ne csapjon haragúk korbácsa!
Ha tehát fejszémet nagy törzsekbe vágom 
S nyütt vonóm nyomában fület sért egy gikszer. 
Pokol fenekére senkise kívánjon,
Mert igazat szólok épp százegyedikszer!

Mert, igen, valóban •, , de hogyan is kezdjem? 
Annyian vagyunk már igazi poéták 
t ’s játszunk a lanton százféle ütemben,
Hogy megirigyelnek a mocsári békák. 
Mindenikünknck van egy kis nyavalyája: 
Szerelmi csalódás, mostoha sors, bánat 
Félreismertelés, ármány kritikája 
Mikből poézisük gazdag ere támad.
S úgy ontjuk a verset, jelennek, jövőnek 
S legbensőbb énünknek legmélyére szállva 
Hogy majd az utánunk baktató költőknek 
Égnek mered tőlük hajuk minden szála- 
S amelyikünk sürünritka ihletében 
Egy-egy műremeket rímekbe kovácsol:
■— Mert véletlenségböl mindig a zsebében! — 
Meghitt négyszemek közt el is kotkodácsol.

Ez a földi férgek bajait vizsgálja;
Az, mindig az égi szférák felé vágtat 
S az öreg istennek szakállát cibálja,
Hogy miért fordított a világnak hátat.
Ez, örökké saját köldökét szemléli 
S nagy sejtelmeibe annyira elmélyed,
Hogy, ha fakir látná, gratulálna néki;
Míg te: csak egy beteg holdsugárnak véled.
Az, a haza terhét mind egymaga hordja 
S átokkevert jajjal van tele a szája,
Hogy a léha lumpnak, ha nincs semmi gondja: 
Miért üres éppen az ő tarisznyája!
S ha nagy honfibúban nincs más segítsége: 
Odaáll az ősök mohos sírhalmára,
Csaba-útja felé integet, az égre 
S támasztgalni őket: toporzékol lába.
De csak a verslába . •. mert a cipőjének 
Rég elnyűtt a talpa, elfintorult sarka 
S olyan véknyan fizet a hazafi-ének,
Hogy száraz kenyeret alig vehet rajta- 
Feledi e dalnok, hogy amit ö nyekgel 
S magára erőltet: nem igazi nóta;
S hogy akinek húzza: egyre szegényebb lelt, 
Mialatt a haza bús robotját rótta-

De akik felhíztak a hazának testén 
S bele evesedtek, mint kullancs a bőrbe:
Vigan hahotázn ik lelki kincsek vesztén, 
Hitvány semmiségük így jutván előbbre.
E./. itt: beleolvad a nagy semmiségbe 
S keresi a leikéi lelketlen zsivajban 
S úgy elkalandozik a végtelenségbe,
Az jut az eszünkbe: itt valami baj van!
Már nem a nótában; mert ezt egyre fújja 
S tudjuk, hogy izzadva bár, de bírja szusszal 
Hanem gyanússá kezd válni már a búja, 
Látván, hogy kibékült e vad tirannussal.
De mert ezzel kezdte: abba hát nem hagyja, 
Egyre nyekergeti, folyton variálja 
S hallgatva dalát a hon apraja nagyja:
A sok szenvedés közt megnőtt a tokája- 
Hát az olt, mivé lett a nagy szerelemtől, 
Melyet a szegény nép sorsa iránt érzett? 
Megélni nem lehet égi kegyelemből . . - 
Szegény lantveröböl hát hamar tözsér lett. 
Megkönnyezi ugyan a proletár sorsát 
S megremeg a szive egy régi dalára;
De többre becsüli, amit a jósors ád 
S szolid burzsujjá lesz ő is nemsokára.
S hogyha olykor-olykor visszasír a lelke 
A régi berekbe s tán könnye is csordul: 
Könnyű boldogulás útját hogy meglelte:
Ffamis lesz a hangja . .  , kiesett a sorbul.

Van olyan, ki szegre akasztá a lantot,
Mig a forradalmi Carmagnole járta;
S bár a szabadságért nagyokat kurjantott: 
Bölcsen mérlegelte, hogy mi van még hátra 
S jól kiszimatolva a szelek járását, 
Számbavette, lantján hogy állnak a húrok;
S általfestye gyorsan vörös vitorláját: 
Könnyeket fakasztó, fehér nótát húzott. 
Ismerjük e fajtánk. Pardon! Rosszul szólok; 
Ezeket a lant csak kegyesen kitartja 
S ahol megfizetik, — szó ne essék rólok! — 
Ubi bene: ibi boldogságuk partja.
Veréb számba menő, csiripelő tábor 
Most is megtalálja saját szemétdombját.
Ezeket nem bántja a teremtő mámor 
S  hogy a hulladékot kik és hogyan dobják, 
Zsúrokon, brettliken, korcsmaaszaloknál 
Untalan rötyörész rímes locsogásuk 
S rájuk, a bezsebelt csengöbabéroknál 
F'ironkodva néz le útszéli múzsájuk- 
De hát a veréb is Isten teremtménye 
S akármennyin vannak, gondot visel rájuk: 
És a nagytermészet csodás koncertjébe1, 
Akármilyen lármás: egy hang a nótájuk.
Van aztán egy típus: még Árkádiánkban,
De nem veszedelmes; afféle cserkészek, 
Tetszelegve járnak költői subában 
S jól-ejtődzés közben rigmust hevenyésznek.
S boldogok, ha hálás publikumra lelnek 
Didergő dalosok kopott táborában 
S a kinyert tetszésre hálával fizetnek:
Silány bankóval, az éhesek markában;
Ártatlan örömük ne gáncsolja senki!
Hogy szagolják körül a poéta berket; 
Gyerekes mókájuk önmagukat zengi 
S  olyan, mintha gyermek szép pillangót kerget 
Sokkal utáltabbak ezeknél a golyhók,
Kik csapatban szállnak, mint vetési varjak 
Pár tökfejü körül szolgain imbolygók 
S arra büszkék, hogy ők közös kősót nyalnak. 
A Parnasszust ezek hivatalból bírják

S nem ők szolgálják, de őket a költészet 
S irigy könnyeiket untalan elsírják,
Ha tudtukon kívül bárki küllővé lett.
Van ekkor zsiyajgás! Hogy mert ez születni? 
És ki áll jót érte, hogy igazi fajta?
De a Pegazusra nehéz hámot vetni 
S büszkén lenéz rájuk, aki repül rajta.

Sziklabércen omló, százados rom ormán 
Láható nagynéha egy-egy vén sas, itt-otl, 
Amint körülhordja szemeit mogorván,
Melyekkel merészen a Napba pillantott- 
Aztán tovább gunnyaszt; untatja az élet, 
Zengő viharoktól sebzett is a szárnya;
S harci vijjogása, ha már rekedtté lett:
Lenézni se kíván a nagy pusztaságra- 
Várta egyre ö is, hogy lecsap közéjük 
Messzi — valahonnan a sasok királya;
S rettentő tusára összefogva vélük:
Földi zsarnokoknak szemeit kivájja.
Mindhiába várta! Egyszer majd leszédül 
Szélvész viharában magas romfaláról 
S álmodik majd szépet: szabaddá lett néprül, 
Ember-testvériség s világszabadságról, 
így él itt közöttünk egy-két, árva lélek, 
LIntatva az élet vásári zsivaja;
A lantjukon többé nem zeng harci ének . • • 
Úgy sincs, ki megértse . . • nincs, aki meghallja.

A mesterségünkről szólok még egy pár szót; 
Hogy helyben hagyjátok: csöppet se kívánom. 
Költő keze tartja azt a dicső zászlót,
Amelynél magasabb nem leng a világon.
De világnak szóljon, amit zeng a költő.
S olyan legyen hangja, mint az ég zengése; 
Nagy gondolatokkal hiteket felkeltő 
S prófétai lélek távolba-nézése- 
Ragadjon az égbe; csodás végtelennek,
Örök rejtelmeknek lebbentgetve fátylát;
Zúgjon át a földön; véges értelemnek 
S megejtő hiteknek oszlatva homályát. 
Pusztítva rohanjon, tűzfolyammá válván, 
Ezredek szemetjét hamuvá égetve;
De lebegjen lágyan, langy fuvalom szárnyán,
Hal megváltó eszmék vannak vetegetve.
Haragja tüzétől, hol az önkény tombol:
Örökös, lakatlan, vad sivatag váljék;
De a mosolyától, kikelve a romból:
Tavaszi derűben ragyogjon a tájék.
Lesse el a hangját daloló madárnak,
Moraját az égen robogó felhőknek;
S látomási míg a csillagokig szállnak:
Érezze át búját földi szenvedőknek.
Öröme a hajnal édes mosolygása,
Bánata borúja a viharos éjé;
Szerelme a szelíd gerle kacagása,
Fájdalma, a párját vesztett fülmiié jé. 
Nyelvezete hímes, mint mező pompája 
S tisztán csillogó, mint tengerszemek mélye. 
Mikor a kék égből fény özönlik rája 
S a Nap nézegeti magát tükörébe.
Ki erre hivatott: pengesse a lantot!
Poéta az, Isten ingyen kegyelméből;
De, ki rímekben csak makogott, kurjantott: 
Álmodni se merjen v á te s  dicsőségről!
Nincs ezeknek helyük szép Árkádiánkban,
Hol az igaz költők napsugárból élnek;
S hogy nem irigylésreméltó boldogságban: 
Bizonyítja ez a hosszúra nyúlt ének.
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N yáron n ag y o n  hideg v a n ...Abd el Krím.

Úgy hangzik ez a név, mintha 
puska ropogna és valóban ágyúdör
gés. puskaropogás között támadt 
híre. Afrika földjéről, Marokkó 
kopár hegyei közül jött elő, hogy 
kemény leckét adjon a gőgöseknek: 
hatalmatok múlandó. Mert manap
ság két részre szakadt a világ: 
büszke győztesekre és megalázott 
legyőzöttekre- A győzedelmes né
pek fennhéjjázva osztoztak a le
győzőnek minden javán- Akkor tá
madt elő az ismeretlenségből. Abd 
el Krim s a győztesek térképére 
ütött kardjával: az én hazám föld
jén pedig nem osztozhatik senki  ̂
Lehet, hogy Abd el Krim híre na
gyobb, mint ereje, hanem azért ki 
csodálkoznék azon, ha a legyőzői
tek. megalázottak titkos reményke
déssel néznek a messzi Marokkó 
felé, magukban pedig arra gondol
nak, hogy közülük is támadhat 
egyszer a barnaképü Abd el Krím
nél hatalmasabb szabadító.

Rak Pista iskolába megy-

Én vagyak a híres-neves, cilin
der es Rák Pista, a világjáró turis
ta• Amilyen nagy a Tátra, Fátra, 
Mátra mind bejártam, de persze 
— hátra. Mert természetem, hogy 
lábam hátrafelé szedem s nem úgy 
követem az utat, amerre az orrom 
mutat, hanem úgyszólva: tisztes 
rákmódra- Így esett máma, amint 
sietek iskolába: előre integet fe 
jem, de lábam mind hátra megyen. 
Hát aztán addig-addig mentem, 
mig magamat a réten leltem. Már 
ottan várt egy sereg hozzám hason
ló rákgyerek• Nem vagyunk mi is
kolakerülők, tudják azt otthon a  
jó  szülők■ De mit csináljunk? Fur
csa a  mi lábunk! Az a hiba benne 
hogy úgy jön, mintha menne. Mon
dom, a réten háborúsdit játszot
tunk szépen- Ezért: először válasz
tottunk vezért. Egy vakondtúrás 
volt a  vár s a sereg csak a jelre  
vár, hogy a harcot kezdje már- 
Most hangzik: Előre! F el a várte. 
töre! Harcba rohantak soraink, re
pedt a kabát, hasadt az ing. A ru
ha rajtunk csak úgy szakadt, de 
elfoglaltuk a várfalat■ Nagy dicső
séggel és rongyos térddel dél ebéd
re hazamentünk végre. Hanem ami
vel ott várnak! Nincs ahhoz köze 
se késnek, se kanálnak, inkább: a 
pipaszárnak. Hej, hátrafelé menő 
lábparipák, igy jár velük az ember, 
ak i — rák!

Már vagy igaz. vagy sem, hogy a 
Nyár zöldleveles, virágos kalapot 
visel, de az bizonyos: elment az 
idén búcsútlanul s még csak meg 
sem emelte azt a híres kalapját-

Története van ennek.
Tudnivaló, hogy a Nyár dolgo

zik egy negyedével s pihen rá há
romnegyed esztendőt- Hiszen nem 
olyan hallatlan mai világban az 
efféle nagy szorgalom! Elég any- 
nyi. hogy munkája végeztével ta
valy is hazament a nyár, szegre 
akasztotta aranyos mentéjét, aztán 
[elköltötte helyettesül bátyját, az 
Őszt. Maga pedig lefeküdt s fü
lig betakaródzott zöldpázsit-pap- 
lanával. mert szomszédjában aludt 
fagyasztó hódunyhája alatt öregebb 
bátyja; a Tél-

Lefeküdt a Nyár, aludt és álmo
dott- De álma olyan gyönyörű 
volt, hogy amikor kisöccse a Ta
vasz költögetni kezdte az idén, 
sehogysem akaródzott kibújnia 
paplana alól.

— Üh.hüm, — diinnyögte, — 
csak egyet szundítok még. Most ál
modom a legszebbet.

Éppen azt álmodta, hogy örökös 
nyár támadt a világon, a fák égig 
nőttek s águkon levél helyett is 
piros gyümölcs, rózsaszínű virág 
ült- Mindenki csak a nyarat dicsér
te:

— Ja j. be dicső ez a nyár, mi
lyen áldott meleg van!

Az álmodozó Nyár bátyát hiába 
költögette ilyenformán Tavasz öcs
kös, nem bírta felverni. Könyelmü 
ifjú létére fordított hát egyet a 
renden s felköltötte ősz bátyót.

Nosza, felpattant az ősz avar- 
levél-takarója alól és se szólt, se 
kérdett, csak nyakába kerítette fel- 
legköpenyét, hóna alá csapta öreg 
esernyőjét, avval ment dolga után: 
megnyitni az ég csatornáit, szabad
jára ereszteni a szeleket, csinálni 
zegernyét, árvizet, ahogy illik. Fo
hászkodtak is az emberek:

— Ja j, be bolond ez a nyár, 
mintha ősz lenne!

Gyanút fogott erre a panaszos 
szóra az ősz és ahogy a felsza
badult szelek beverték valami iro
da ablakát, odapislantott a nagy 
fali naptárra. Akkor látta, hogy ja 
va nyáridö van-

— Óh. az a gézengúz Tavasz
gyerek! — kiáltotta mérgesen és 
egy szempillantásban hazaugorva, 
már markában is szorongatta kis
öccse fülét, hogy rendre kapassa. 
Avvar már el is tűnt avarlevél-ta- 
karója alatt, míg a felébresztett 
öcskös másodszor is költögetni

kezdte Nyár bátyát- De a felelet 
megint csak dünnyögés volt:

__Uh-hüm. csak egy szundítást
még! Hadd fejezzem be álmomat- 

Most meg azt álmodta, hogy az 
örökös nyárban kiköltözött minden 
ember komor, sötét téglabarlang, 
jából, vagyis házából és szellős- 
illatos lugasban lakott: állott a la
kodalom hegyen-völgyön-

— Nyáron nagyon meleg van! — 
dalolták vígan és Nyár bátya hí
zott a büszkeségtől.

Eközben Tavasz öcskös megint 
nem tudta mit kezdjen az álomszu
szék Nyárral. Kapta hát. felköltöt. 
te Tél apót-

No, elindult Tél apó is sebten, 
kötelességét tenni: becukrozta a 
hegyek tetejét hóval s bizony, a 
völgyeknek is juttatott valamit, 
hogy az emberek hangos panaszra 
fakadtak:

— Ja j,  be csúnya ez a nyár, be- 
illenék télnek is!

A panaszos szóra persze lé l  
apó is belepislantott a naptárba, 
amiből az lett. hogy Tavasz úrfi 
megint megkapta a fülcibálást- De 
már ez több volt kettőnél, fel is 
verte Nyár bátyát könyörület nél
kül. Mikor végtére feleszmélt a 
Nyár, majd sóbálvánnyá vált ijed
tében-

— Kipótolom a mulasztást! — 
fogadkozott és ugyan kapkodta 
magára öltözetét. Igen ám, de si- 
ettében Tél apó kucsmáját vágta fe
jébe és Ősz bátyó köpenyét kanya- 
rintotta vállára- Hát aztán, mikor 
meleget akart a földre árasztani, 
kucsmájából hideg szél fuvalt ki, 
mikor pedig veröfényt akart szór
ni, esőt markolt ki a fellegköpeny 
zsebéből.

■ Ja j.  be rút ez a nyár! — 
mondták az emberek és Nyár bá
tya szörnyen pironkodott. De hiá
ba: szégyenszemre le kellett szol
gálnia idejét.

Alig néhány hete, hogy a csúf
ságtól megszabadult, mikor felvál
totta az ősz.

— Hej, bátyó, __ panaszolta a 
Nyár. — sose hittem volna, hogy 
így megcsal az a dicső álom.

Amire az ősz bölcsen szólt visz- 
sza távoztában:

— Bizony, öcsém, többét ér egy 
inákszemnyi szerény valóság, mint 
egy mázsa dicsőség, ha — álom.

Csakhogy ezt már alig hallotta a 
Nyár, mert zöldpázsit-paplana 
alatt elszenderedett.

Mindez szórul-szóra így esett 
meg. Ezért volt hideg az idei nyár.

Amerikai magyar cserkészek.
Tengeren túl, a világ másik fe

lén, magyar szó hangzik az idegen
ben. Magyar fiúk, akik nem felej
tették el, hogy magyarok, cserkész, 
csapatot alakítottak New-York vá
rosában, hogy jobban őrizhessék 
hazájuk emlékét- Mikor Budapest 
utcáin felhangzik a misírozó cser
készek katonás dobaja, a föld el
lenlábas oldaláról érkezik rá a 
visszhang. Kürtjük hangjára kürt. 
szó felel, vezényszavukra vezény
szó válaszol odaátról. Egész világ 
választja el a magyar föld magyar 
cserkészeit, Amerika magyar cser
készeitől s mégis összeköti őket a 
magyar szív közös ütemre járó 
dobbanása.

Úszó iskola.
Szegény Robinsonnak még szök. 

nie kellett hazulról, hogy világot 
láthasson. Bezzeg az amerikai gye
rekeket tanáraik viszik világjáró 
útra. De nem is kaland vár ott rá
juk. hanem tanulás. A hatalmas 
Universyti hajóban szállásolják el 
őket s a hajó belseje tökéletesen 
berendezett iskola- A tanév most 
kezdődött s négyszáz diákkal, öt
ven tanárral indult el Newyorkból 
az Universyti, hogy két esztendős 
úton bejárja Ázsia partját, körül
hajózza Afrikát, meglátogassa Eu
rópát, szóval valamennyi földrészt 
A tengerjáró iskola tanárai nem a 
földabroszról tanítják a világ tér
képét, pálmafáról, struccmadárról 
nem a természetrajzi könyvből sze
dik a tudományt, hanem a való
ságból- így bizonyítják be, hogy 
nyitott könyv ez a szép világ, csu
pán lapozni kell benne.

Margit néni, a kis diák-leány.
Nagy dolog esett múltkoriban: 

kim aradt az isko lából a világ leg
öregebb tanulója, a k i kereken  k i
lencven esztendeje ül a  padban• Öt 
esztendős korában kezdte a tanu
lást s talán még most sem fejezte  
volna be, ha meg nem betegszik-

A merikában la k ik  ez a  kilenc
venöt esztendős iskolásgyerek. Al- 
lison Margit a neve s bizony elég 
furcsa, am ikor a  tanítónő azt 
mondja n eki:

— Margit néni jö jjön  felelni.
Amire az öreg tanuló azt feleli 

a tanítónéninek:
M egyek, fiacskám , megyek-

Hanem a rossz tanulók azt ne 
higyjék, hogy Margit néni talán 
kilencvenöt esztendő óta ismétli az 
iskolát. V ilágért sem • Csupán kedv
telésből járt el az órákra. Már p e 
dig a  rossz tanulóknak nem vala- 
mi nagy kedvtelés az iskola.
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Margit levelei.
II

Olvasgatom Margit leveleit.
Amikor először olvastam: akkor én 

még szabad voltam.
De jól visszaemlékszem még ma is, 

hogy milyetni megmagyarázhatatlan, 
szorongó érzés fogott el arra a gondo
latra, hogy aki a leveleket írja: az egy 
más világ lakója.

Elzárva az élettől, elzárva napsu
gártól, megfosztva a természetes embe
ri örömöktől: vájjon hogyan tud ez a 
szerencsétlen nő ilyen színesen és min
den komorsága mellett is ilyen ragyogó
an írni?

Vájjon milyeini erő, milyen hatalom 
milyen eszme az, amely a börtön éj j 2- 
lében ilyen újszerű sugárzással világít?

Mi más lehetne, mint a levélíró lelke-
És a fénynek és sugárzásnak kétsze

resen is kitaszítottja: a börtön rab- 
ágyám fogyasztja lassú halódással érté
kes életét., .

Mire leveleit másodszor is végigolva
som: talán éppen utolsót lobban lelké
ben az élet lángja, melyet sem az öröm
leány mostoha sorsa, sem a börtön meg
bélyegző gyalázata, sem a karncalarcú 
sors torzító fintorgatása nem tudott el
homályosítani.

És ha él és tovább vergődik magára 
hagyva és szeretetlenül a durva börtön
ágyon: milyen élet lehet az ő élete?

Van-e borzasztóbb halál, mint a las
sú elnyelő posványba sülyedni és átélni 
azon irtózatos öntemetkezést, melyet se 
föltartóztatni, se siettetni nem lehet?

Az áldozat úgy érzi, mintha egy is
meretlen hatalom megragadná és lábai
nál fogva görcsösen a Mélység fenekére 
húzná.

Ha az áldozat vergődik vagy segít
ségért kiált: a Mélység, mely él és 
melynek feneke posvány: bugyborékol
va kacagja áldozata kínjait és még 
erősebben húzza lefelé a feneketlen 
sírba, mintha csak megtorolni akarna 
minden menekülési kísérletet.

Szegény leány! szegény pusztuló he- 
téra!

Száz és száz emberrel osztotta meg az 
olcsó mámor, a részeg kéj és a csalóka 
gyönyör perceit: de vájjon ki hallaná 
meg teljes elbukása pillanatában e sze
rencsétlen leány segélykiáltásait?

Pedig a kgszörnyübb sorsok között is, 
micsoda sors lehet az övé?

Napról-napra jobbam érezni a posvány 
ördögét, mely lassan, de menthetetlenül 
húzza egyre lejjebb és csak azért enged 
még időt, hogy láthassa a viruló fákat, 
a színes virágokat, a zöldelő síkságokat, 
a boldog tűzhelyek füstjét, új életre eve
ző hajók vitorláit, a posvány fölé boruló 
eget és rajta a fényes csillagok ezreit. 
És mindezt csak azért, hogy annál ször
nyűbb, annál dermesztőbb és lélekbe- 
markolóbb legyen a búcsú, az elsuhanó 
élettől, amelyhez nemrégen még ő is tar
tozott . .  .

Van-e einnél iszonyúbb elsülyedés, 
van-e ennél iszonyúbb halál!?

És vájjon ez a sors csak Margité-e, aki
nek leveleit most újból olvasom, — és 
nem vár-e magára a levél olvasójára is 
a sorsoknak legszörnytibbike!?

És most olvassuk tovább az olvasóval 
együtt, Margit második levelét:

BlackwelTs Island 19.18. dec.
Tisztelt uram, kedves vigasztalóm!

. Ön tehát egy rejtélyre vár megol
dást. Hogyan volt lehetséges, az én vég
zetem? Hogyan volt lehetséges — mint 
ön mondja, — hogy egy olyan emelke
dett lelkű és ragyogó értelmű nő, mint 
én voltam, első botlásom vagy mini 
Ön gyöngéd tapintattal írja: — első 
szent fellobbanáscm és szerencsétlensé
gem után az ,,életpályáknak” éppen a 
kgmegvetettebbjét választottam?

Ez a szó, hogy ,,választottam” fáj 
nekem.

Mit gondol uram!?
A legmélyebb erkölcsá-;bün. piacát, 

ahol a testet és lelket bocsájtják áru
ba, nem az Önök társadalma engélye- 
zi-e és nem az Önök társadalma tart
ja „üzemben”?

Mit gondol uram, kitől vásárol az 
„erkölcsös” társadalom rabszolganő
ket, olcsó kéjt és kitaszított öröm
leányokat?

A nyomortól, a kétségbeeséstől, a tu
datlanságtól és az ifjú tavaszévek ta
pasztalatlan lángolásától!

A kéjre vágyó bűnös jólét teszi az 
ajánlatot: és a kétségbesés elfogadja 
azt.

Mondjam-e uram, hány helyen kopog 
tattam, mielőtt a meggyalázás küszö
bét átléptem — és mo:ndjam-e, hogy 
hány helyről űztek! el gyermekemmel 
együtt, akinek nem tudtam elfogadható 
okát és származását adni. ..

Tudatlan gyerekleány voltam még 
akkor magam is. Vidéken nevelkedtem, 
nem forogtam soha jobb körökben, sze
rény és tartózkodó voltam a gyámolta
lanságig; a háztartáson kívül nem ér
tettem semmi kereseti pályához, mihez 
kezdhettem volna? Néhányszor bátorta
lanul kopogtattam olyan helyeken, ahol 
nevelőnőket kerestek, de legtöbb helyen 
szóba sem álltak velem. A ladyk azt 
mondták, hogy ilyen ifjú, kihívó szép
séget nem lehet veszedelem nélkül há
zukba fogadni. Más helyen viszont ok
levelet kértek tőlem és nekem egyálta
lában nem voltak okmányaim- Hiába 
kaptam jobb nevelést: másnak, mint 
cselédnek nem vettek volna fel sehol, 
de még cselédnek is csak úgy, ha előbb 
elszakadtam volna gyermekemtől.

Még e nyomorult utolsó foglalkozási 
pálya is csak úgy nyílt volna meg szá
momra, ha gyermekemtől előbb elsza
kadok.

Azok, akik a föltételt ridegen, mint
egy magától értetődően elébem szabták, 
úgylátszik nem is sejtették,, hogy

micsoda rettenetes, teljesíthetetlen ál
dozatot kivánnak tőlem!

Pedig nekik is voltak gyermekeik és 
az élni naiv gyermeklány szívem kétség- 
beesetten tépelődött azon, hogy vájjon 
a jelétben és gazdag kényelemben élő 
szülők szintén oly könnyen tudnának-e 
lemondani gyermekeikről, mint ahogy 
azt én tőlem kívánják?

Én nem tudtam megbarátkozni ezzel 
a gondolattal.

Átléptem a gyalázat küszöbét és ettől 
a perctől fogva én fogadhattam cselédet 
gyermekemhez!

Ez pedig nagy különbség volt!
Nagy és keserű és mégis boldogító 

elégtétel volt ez akkor az én megseb
zett, vérig sértett anyai keblemnek. 
Ah, gondoltam magamban fájdalmas uj- 
jongással, a gyalázat szíve bőkezűbb és 
résztvevőbb, mint a Becsületé!

A Becsület gyermekemtől akart meg
fosztani, a gyalázat nagylelkűen vissza
adta azt.

Szép voltam, ifjú voltam, kívánatos 
voltam és csókjaimat csengő aranyakkal 
fizették meg azok, akik rászomjaztak.

Oh hányszor szerettem volna igazán 
szeretni! Hányszor szerettem volna oda-- 
adón, önzetlenül, perzselő lángolással 
csak egyet szeretni.

Egyet szeretni, egyetlenegyet isteníte
ni és egyetlenegyet boldogítani.

De ily nemes eltökéléssel, ily nemes 
rendeltetéssel nem kellettem senkinek.

A csókjaimat megfizették, rövid idő
re a lábaimnál heverték — aztáin elta
szítottak maguktól. - .

Sokan évek múlva tértek hozzám 
vissza, mikor már — apák voltak. . .  És 
fogcsikorgató keserűséggel hajtogatták*, 
hogy nem ismerték az életet, hogy 
könnyelműen eladták a szabadságukat, 
hogy léleknélkiili szoborhoz kötötték az 
életüket, hogy az igazi gyönyört az ég 
felé szárnyaló szerelmet, csak az én 
karjaimban! ismerték meg . ..

Egyszóval szerettek és megfizettek.
Gyalázatom árán csöndes és biztos 

polgári jólétben éltem és Nausikae szá
mára szorgalmasan gyüjögettem az ara
nyakat — és magam számára a ször
nyű élettapasztalatokat.

A többi hasonlósorsú nőnél csak azért 
voltam szerencsétlenebb, mert sokáig 
n‘=m tudtam elválasztani a gyönyört a 
szerelemtől.

De végre megtanultam ezt is-
Az ucca leánya voltam, — sőt — pi

rulok leírni, — de sokan az ucca király
nőjének ineveztek. És én napról-napra 
éjjelről- éjjelre átéltem és tanulmá
nyoztam az ucca rettentő erkölcseit.

Láttam az uccára kiaszított gyerme
keket, akiknek nagyobbrésze „törvé
nyes ágyból” származott és elborzad
tam a nyomor és képmutató polgári er
kölcsök e fattyú kinövéseiln.

Az ucca kövezete gyakran puhábbnak 
bizonyult, mint a hazug társadalmi sze
retet és az anyai kebel, mert amazok
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kitagadták, az ucca pedig keblére ölel
te őket. Igaz, hogy mostoha kebel volt 
ez is, de azért mégis életei, otthont és 
nem egyszer vigasztalódéit is nyújtott.

Láttam az ucca borzalmas életét és 
ilyenkor mindig remegve gondoltam 
Nausikae jövőjére.

Láttam az ucca gyermekeit és irtóz
va gondoltam el, hogy mi lesz később 
e gyermekekből, ha if jakká és hajado- 
nokká válnak? Mi lehetne más, mint 
amivé a társadalom nevelte őket? Nagy
korukban is ép úgy, az ucca fiai és az 
ucca leányai lesznek, mint ahogy gyer
mekkorukban azok voltak.

Oh, hogy vérzett a szívem gyakran e 
szegény apró kitaszítottakért, akik a 
szülői házban sokkal több nyomort lát
tak, mint mosolyt — és sokkal több hi
deg szívet, mint meleg tűzhelyet.

Valóban uram, egy fiatalember nyo
morúsága mindig csak viszonylagos. A 
komoly és nagy nyomorúság a nőnél 
kezdődik. De aki igazi, mindennél meg- 
reimdítőbb nyomorúságot akar látni: an
nak egy gyermek nyomorúságát kel lát
nia-

De nem tudom utam, megfeleltem-e 
már Önnek arra a rejtélyre, amelynek 
megoldását tőlem várja. Ön nem érti 
meg az én lépésemet, meri Ön köny- 
nyelműen és nagy általánosságban sze
reti eszményesíteni a nőt. Ne tegye 
uram, vagy legalább is legyen óvato
sabb.

Mert vauinak nők, vannak emberi nős
tények, akik a homályban nem látnak 
messzebbre, mint a világosságban a ba- 
goly.

Vannak nők, vannak emberi nősté
nyek, akik lusták kimosni rongyaikat, 
de kegyetlenségük gyors, mint a sólyom 
repülése.

Vannak nők, vannak emberi nősté
nyek, akik fénylő ékköveket, ragyogó 
gyémántokat viselnek testükön, de lel
kűk sugártalan éjszaka, világtalan sötét 
barlang.

Vannak nők, vannak emberi nősté
nyek, akik mindennap gondosan mani
kűrözik a kezüket, de ujjaikon mégis 
láthatatlan vércsekarmok vannak, hogy 
áldozataikat megragadahssák velük.

Uram! Amidőn kisgyermekemmel ka
romon, már második hónapja kopogtat
tam be „tisztességes jómódú polgári 
családok*1 ajtaján, hogy végre valami
lyen foglalkozást nyerhessek: akadt 
egy gazdag háztulajdonosnő, egy se
lyemben járó és palotában lakó ,,sír- 
rabló nőstény hiéna**, aki mindenáron 
szeretett volna felfogadni, de csak 
gyermekem nélkül! És midőn látta, 
hogy szótlanul távozni készülök: sut
togva azt a tanácsot adta, hogy fölös
leges terhemtől szabadítsam meg ma
gam. Ha nem tudnám a módját, ő majd 
jó tanácsokkal segítsemre lesz.

E pillanatban határoztam uram!
Miért ragaszkodtam volna tovább a 

„tisztességes társadalomihoz, amely
nek ennyi szennye van!?

A kéjre vágyó bűnös jólét már ré
gen megtette csábító ajánlatát, a nyo
mor ós kétségbeesés végre elfogadta 
azt.

És ha egy nő a meggyalázás e küszö
bét egyszer átlépi, akkor megadja ma
gát a gyalázatnak és megadása éppen 
olyan, mint mikor az élet a kérlelhe
tetlen halálnak adja meg magát-

Egy nő, aki az életnek a legsötétebb 
állomására érkezett: nem tart többé a 
síilyedéstöl és nem kerül többé semmit, 
ami a női méltóságnak legalább a lát
szatát mentené, mert érzi, hogy bármi 
történjék is véle, mélyebbre úgy sem 
sülyedhet már.

Tombolhatnak körülötte erkölcsi vi
harok, összecsaphatnak fölötte aj. csa
torna hullámai: mit árthat mindez már 
neki!?

Tolszívott spongya ő már, melyet 
hiába mártogatnak a kloákába, úgysem 
vesz fel magába több szennyet és több 
gyalázatot.

Olvastam valahol, hogy a Buddha hit 
mithologiája szerint, mielőtt Buddha 
tanított volna a földön, a Kaukázus 
egyik kráterében egy lángnyelvű óriási 
szörny lakott, mely a kráterből gyak
ran kitört és tüzet okádva: elperzselte 
a virágzó völgyeket és lávahamuval és 
füsttel mocskolta be Brahma kéklő 
egét és esténként a fényes csillagokat. 
A veszély nőttön-nőtt, mert a lángnyel- 
vü óriásszörny, már az égi csillagok 
közül is meggyujtott néhányat és az an
gyalok jajgatva járultak Brahma elé, 
hogy immár nemsokára lángba borul a 
napokkal, üstökösökkel és csillagokkal 
ékes egész égi firmamentum. Ekkor 
Buddha Brahma parancsára elment a 
szörnyű barlangba és a Buddha hit sze- 
lid igéivel lecsendesítette és megszelí
dítette a tűzgyomrú óriási szörnyete
get, amelyet a tudósok ma, egyszerűen 
lüzckádó hegynek neveznek.

És ugyanaz a szörnyeteg, mely eddig 
a pusztulásnak, gyásznak, siralomnak 
és rémületnek kiapadhatatlan forrása

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

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

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

És napsütéböl, nyárfareszketésből,
Színek pazarló játékaiból 
Szövödik-e én,bennem az a béke,
Mely mint egy láthatatlan sugárkéve 
Testvéreim szívére ráhajol?

Kolozsvár, Hója-erdő, 1923 október 25.

Reményik Sándor.
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volt: megbékülve, magába szállva, 
egyenletes melegével és tápláló hamu
jával táplálója és éltetője lett a hegy 
hátán támadó gazdag életnek: a fák
nak, a virágoknak, a gazdag legelőknek 
és Buddha boldog és megelégedett hí
veinek is.

Az Ige erejének e beszédes ábrázo
lása talán a legnagyszerűbb szimbó
lum, minden más szimbólum között és 
telkemből önkéntelenül tör fel egy kér
dés:

Vájjon ki fogja elküldeni újra ama 
szent férfiút, akinek szelíd isteni igéi
től, a társadalmi pokol és társadalmi 
elvetemültség szörnyű hidrái is meg
szelídülnek és nem fogínak többé áldo
zatul követelni annyi' tiszta életet és 
annyi romlatlan fehér telket?

Nausikae türe-lmeitilenkedík hosszas 
elmaradásomért. Mit tegyek? Kényte

len vagyok ismét gyöngélkedéssel ki
menteni magam!

De mit fogok tenni a jövőben még 19 
hónapig?

Olykor valami nagy, elviselhetetlen, 
végzetes szerencsétlenségtől tartok.

Hátha az utolsó pillanatban dől ösz- 
sze újra életem egész rménysége, mint 
egy homokra épített kártyavár?

Hátha hiába öltem! Hátha vlaami át
kozott hiénakéz mégis fellebbenti Nau
sikae előtt a szörnyű múltat, a mindent 
megölő rettenetes erkölcsi halált?

Oh uram, ezt a sorscsapást én nem 
élném túl!

Ha nem untatják egy börtönben ülő 
„veszta papnőnek** fájdalmas lekivisz- 
szacsendülései, írjon újból, hogy aztán 
válaszoljak.

És addig is gondoljon néha hálás 
hívére: Margitra-

Szegedy László.

Az örök folyam partján
Aki egyszer szemembe nézett 
S szememen át lelkembe látott,
Nem íog feledni soha többé,
Járja  be bár a félvilágot.

Nem „mély kútak" a szemeim,
Csak két nefelejts, kéiklö, halvány,
Mik ott nyílnak az öröklétnek 
Futó, kavargó folyampartján.

Az „élő vizek“-et mutatom 
Az örökélet szomjazóknak,
Balga Babilonból kijövöknek 
S a szikes pusztán vándorlóknak.

Kiket a víz már visz magával, 
Viszontlátásra hívogatnak . •
És én örömmel kelek útra,
A hullámok, ha elragadnak.

De addig még itt kell maradnom.
Lennem kell újnak és iránynak,
Mert iránytűje vagyok én az 
Időkön túl lévő világnak.

Csányi László.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAí
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A jó kanász, meg a rossz féreg
Több minit bizonyos, hogy rövidesen „majdnem végze

tessé válható baleset’* történik ama pusztán, ahol e szo
morú történetet írom . . .

De ne előzzük meg az eseményeket- Mert az esemé
nyek az ilyesmit nem kedvelik.

Annyit bizonyára mindenki tud, hogy nemcsak jó fér
gek vannak a világon, hanem rossz férgek is. Teszem fel 
ördögök és boszorkányok. Igen gyakori például, hogy va
lakit álmában megnyom a boszorkány; s éjszakának évad
ján magam is elégszer hallottam, mintha papiros zörgött 
volna az almárium tetején: az ördög olvasott olyankor. S 
bizonyára, ördög az a vén ember is, aki ferdén tartott fe j
jel megy be a falusi templom-ajtón; azért nem tartja 
egyenesen a fejét, mert nem férne be az ajtónyitáson, 
egyébként emberi szemnek láthatatlan rettenetes
szarva.

Hát éppen ezekről volt szó nemrégiben a lóistállóban 
is, zivataros nyári estén. Benn olaj mécs pislogott, künn 
villám csapkodott, egyszerre csak elkezdi ám düllesz- 
getni szemeit a Fojtik s furcsa, nyöszörgő, de szinte tul- 
világi hangokat hallat. (Egyébként é jje li őr >ez a Fojtik: 
töltetlen pisztolyát ha hozzávágná valakihez, no, az csak
ugyan megemlegetné. Igaz, fokosa is vajn, sőt olyan éles, 
hogy bátran meg is borotválkozhatnék azzal, aiki szeret 
borotválkozni — fokossal).

No oda súgja ám egy kocsis a kanásznak:
— Má rágyiitt!
— Micsoda?
— A bübájosság!
Meghökken a kanász.
S valóban csodálatos dolgokat kezdett művelni Fojtik, 

valósággal ördögöseket, teszem fel — utóbb — előkapa
rászott valami régi pénzt, hogy néhány pillanattal későb
ben a kanász kalapjának karimájáról szedje le. (Künn 
óriási csaltanással vágott le a menykő: az istállóban szinte 
daléit ijedtében a mécs.

— Ebben már nincsen igazság! — vélte a kanász s 
ahogy folytatódtak Fojtik János csudatételei, ugyancsak 
cl kezdte vetni a keresztet.

S ahogy a bűbájos Fojtik végre kimerültén lerogyott 
az ágyra, már reszketett a szegény kis kanász, mint a 
nyárfalevél, alig merte kinyögmi, nagy suttogva:

— Ördög lakozik tán a Főj tikba is?
— Úgy vélekszek — pislogott a kocsis, bizonyos 

Ugrics Ferenc.
— No, fene . . . Akkor baj van — sóhajtott a kanász.
—  A legkacafántosabb pediglen az, hogy alighanem 

kendre vetette magát.
— Én rám, ugy-é? De mér ippen én rám?
— Hát azt már ü tuggya jobban. Meg nem mongya 

azt az ilyen.
Hanem azért jóember a jóember, hogy segítse a fele

barátját, ha rossz ember bántja. Csak azt mondja Gulyás 
Józsi tehenes a kanásznak:

— Lehet ám ez ellen tennyi!
— Lehet?
— Persze. Eriggyen csak ki kend a szekérplaccra, de

rülje meg tizenháromszor, aztán vegye ki a középső sze
kérből a rúdszöget. Mikor az megvan, fordíjja ki a ka- 
laptyát, úgy gyüjjön be.

No, kiment a kanász. Fél óra múltán tért csak vissaz.

Csuromvizesen persze, s térdig csatakosan: a ,,szekérplacc“ 
a legsárosabb helye a pusztának: az ide-oda forgolódó 
szekerek ugyancsak felvágják ott a földet. Valamint nin
csen nehezebb dolog, mint koromsötétben kiszedni a rúd
szöget. b csakugyan nem valami kellemeíes, szakadó zá
porban levenni a kalapot, kifordítgatni.

— Hanem ha azt akargya kend — tanácsolta később 
bizonyos nevezetű Gothárdi Ferkó, — hogy a házatáját is 
elkerüje a haragos szellem, akkor minek előtte lefekszik 
kce, tégyen söprűt a küszöbre. Mer akkor, ha gyün az 
ördög azt hiszi, hogy már ott a boszorkány, vagyis neki 
már nincsen keresnyi valója ottand, osztán el megy.

— Továbbá — kezdte megint az első tanácsadó — 
ha azt akargya kee, hogy jártába, keltibe se bolgassa a 
rosszféreg, visejjen ökörláncot az ünge alatt, az a legjobb. 
Mer azér, hogy akkor, ha gyün a boszorkány, csak azt 
hájjá, zörög a lánc, osztán azt hiszi, má ott az ördög, 
vagyis nekije má nincsen ottani keresnyi valója.

— Napfölköttekor friss vakondtúrásból szedett fődet 
zsebre tennyi, igen ijánlatos — fontoskod a második. — 
Akkor aztán csak szórgya, szórogattya kend naphosszaní 
ezt a fődet, vagyis a szeme közé vágódik az a kisirtetnek 
és nem láttya kendet, nem rontya.

— Asse rossz — jegyezte meg a harmadik — éjfél
kor körüljárnyi a pusztát, de nígykézláb, de folyvást 
ugatva, úgy bcszígetnyi a kutyákkal, mer akkor azok 
ezavarják a rosszfírget, nem engedik háborgatinyi a ba- 
ráttyukat. Kee az a baráttyuk.

— Dehanem — vágott közbe megint Gothárdi Ferkó 
—a legeslegjobb mégis csak körösztül menni András

naptyán napfőköttekor két szál ígő gyertyával a tavon, 
akkor megtisztul az ember, egész haszonra az bübájnak 
a rávaló hatásátul. ---------------

— De ha esse használ — fejezte be Gulyás Józsi, — 
akkor át köl ugrani a selyemréti gémeskut káváját, de 
szinte punktosan éjfélkor. Mer azér, hogy azt a kutat a 
pokol fajzattya nem tuggya átugrani, ammá bizonyos.

No, jól van.
Azt mondják: másnap ugyancsak zörgött valami a 

kanász inge alatt. Talán ökör lánc?
S ha igaz, hogy tegnap éjfélkor a szérüskert felől fur

csa ugatás hallatszott, amelyre eszeveszett csaholással fe- 
lelgettek a kutyák, több mint bizonyos, ha nem segít c 
tevi séta sem, bekövetkezik a „végzetessé válható baleset” 
— mint ahogy szeretett rendőri tudósítóink oly lendüle
tesen írják.

Mert kérem, a selyemréti gémeskút szája jó öt métei 
széles, azt a szegény kis kanász sem viszi által. „Beleve
szekszik” — mondanák errefelé, az már bizonyos. Vagyis 
éppen akkor „viszi el — estében is — az ördög” e hiszé
keny lelket, amikor ez úgy véli, hogy végképp megszaba
dult tőle. '. ?

Feltéve, hogy ez az írás magához nem téríti, ha e 
komor sorok fel nem fedeztetik véle, hogy tréfás kocsisok, 
jókedvű béresek fogtak össze ellene, biztatásra ama Fojtik 
Jánosnak, aki nem hiába tud jólvigyázni — az éjszaka 
sötétjében is — a puszta tájékára netán elvetődő lopok 
körmére: magának is van jócskán a füle mögött. Persze 
csak ilyen huncutság.

De talán majd magához téríti.
T. i. ezért is írtam meg mind eme rejtélyes dolognak 

igaz történetét. (És ha nem tud olvasni a jó kanász?)
Továbbá — amiatt a kis ,,píz“ miatt „akit” érte 

adnak . . .
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A HAVASOK ALJÁN
Irta: Nyáry Andor.

Regény (7).

A régi kút a községháza udvarán!
. Abban vagyok.
Fölnyúlt, amennyire a bilincs engedte 

karját és ujját végighuzta az érces dur
va kövön:

— A malomkő! — suttogta elkesere
detten és ökölbe szorította kezefejét:

— Rám hengerítették a malomkövet, 
hogy el ne szökhessek.

Szeme megvillant. . .  A nehéz katona- 
csizmák döngése szabályos időközökben 
dobbant feje fölött.

— Az őr! — mormogta. Nem elég a 
mázsás malomkő, még őrt is parancsol
tak az őrzésemre.

Az arca elsötétedett, egy lopva jött 
gondolat megrázta a testét:

— Nagyon vigyáznak rám!
Fölvette a fejét:
— De miért?
Dacos tartású feje lassan sülyedt, min

dig jobban, egyszerre csak a mellére 
loltyant.. .

Apró, kinzó gondolatok rajzották kö
rül. Mindenik hegyes volt, mint a tü s a 
hegyét mindenik a szíve felé fordította 
?s közeledett, mindig közelebb és kö
zelebb . ..

Antal hajtotta, hessegette a gondola
tokat, de a gondolatok tapadók voltak, 
mint aj lépvessző, belecsimpaszkodtak 
a ruhájába, a hajába, a bajuszába, húz
ták, cibálták, tépték; a nagyobb, mely
nek hegye olyan volt, mint a tőr, bele
szúrt szívébe, aztán hirtelen elszállt, 
hogy rövid idő múlva újra visszaröpper.- 
jen és tőrhegyét újra belemártsa a szí
vébe.

Lihegett, kínlódott. Lázas szeme előtt 
rémes látomások sodródtak, egy, tíz, 
száz, ezer, millió .. . végtelen .. .

Birkóztak, minden izom megfeszült a 
karjukon, mindenik összeszedte az ere
jét, a mellük zihált, a szemük lángolt, 
dobogó lábuk alatt rongyokba csavaro
dott a szőnyeg és a férfi átkarolta a 
leányt . . .

Antal hideg kezével megsimitotta lük
tető homlokát.

— Örzse! — suttogta bódultán és hát
tal nekiesett a nyirkos falnak.

A tőrös gondolat kihúzta véres he
gyét a legény szívéhő! és elszállt. ..

A látomás eltűnt.
Antal karja ernyedten hullott alá. 

mint az élettelen madár, amelyet a va
dász golyója talált. Aztán mélyet lé- 
lekzett és zaklatott szíve lassan meg
nyugodott. A gondolatok gyülekeztek, 
ra jzottak .. .

Lekuporodott a földre, elfáradt, a lá
bai remegtek, az indulat megköhögtette 
tüdejét.

A tőrös gondolat ismét besurrant, he
gyét fente, köszörülte, aztán odaszálll 
Anitái mellére és a hegyét nekiirány;- 
*otta a szívének.

Újra látomás gyötörte. Sok-sok feke
teruhás asszony seregletl az udvarukon 
egyik jött, a másik ment. Ott volt az 
egész falu. Megismerte őket. Most a 
Mári néni ment át az udvaron . . . nini, 
a Kati némi. .. majd a sánta Panna Zsófi 
kopogott sietve a hóna alá szorított man
kójával.

Antal összeráncolta a homlokát:
— Hogyan van, hogy édesanyámat 

nem látom sehol?
A tőrös gondolat megsuhogtatta szár

nyait . ..
Fekete emberek fekete állványt he

lyeztek az udvar közepére, aztán a fe
kete emberek bementek a szobába, 

fekete koporsót hoztak az udvarra és a 
fekete koporsót rátették a fekete áll
ványra, Szentmihály lovára.

A sánta Panna Zsófi megcsóválta a 
fejét:

— Hm! hm! . . . Elment a fia után.
A tőrös gondolat belevágta hegyét a 

legény szívébe... Antal felordtíott:
— Édesanyám!
Azán eltakarta az arcát, hogy ne lás

sa a rettenetes látomást, amely véresre 
karmolta az agyát és szívét . . . Hiába 
volt! A gondolatok suhogva rajzották 
körül. . .

Antal szeme tágra meredt:

A halottkisérő asszonyok fekete ru
hája hófehér ruhává változott . . .  Az 
udvaruk fényes teremmé alakult. . .. A 
Szentmihály-lován cigányok ültek és 
táncot hegedültek a hófehérruhás asz- 
szonyoknak.

A tömeg kettévált.
A szárnyasajtón belépett egy férfi 

és egy leány. A leány arcát fátyol ta
karta, nem lehetett látni. A férfi testé
re feszesen rálapult a román századosi 
uniformis — arca ragyás volt és mo
solygott.

A leány megállt.
A zsibongó muzsika elcsendesedett. A 

százados a leányhoz lépett, fölemelte 
arcáról a fátyolt és a leányra mutatott:

— A szeretőm!
Antal a szívéhez kapott:

— Örzse!
Fölugrott, a szeme tüzet szórt, a fo

gai csikorogtak, aztán vad kétségbeesés
sel nekifeszítette vállát a nyirkos fal
nak, rúgta, ütötte, ki akarta dönteni. A 
fal azonban rettenetes nyugalommal 
állta az ostromot.

Antal tombolt, őrjöngött, a gondola
tok riadtan menekültek s a megkínzott 
ember arccal végigesett a nyirkos kút- 
mélyen.

A bilincs csörrenve vágódott bele hú
sába, a vér lassan szivárgott a földre, 
a puha bogarak előmásztak s rajba ve
rődlek a vértócsa szélén.

Lakatos Andrásné szörnyüködve csö- 
válgatta a fejét és megszapr.rázta a lép
teit, hogy majdnem futólépésben haladt 
már, amikor befordult Kovácsék portá
jára.

— Örzse! — szólt sápadt arccal, mi
kor megpillantotta Kovács Örzsét a tor
nácon, amint a csirkéknek kapargatía a 
lábos fenekéről a maradék ételt:

— Azt beszélik a faluban, hogy An
talt az éjjel elfogták a román pandúrok.
— Kutatta a leány arcát: — igaz?

(Folytatjuk.)
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A barnapolitúros, öreg sifonár 
cédula-univerzumában való bo
lyongás után utunk egy élet re
gényének útvesztőjébe vezet. A 
roppant mindenség után egy árva 
lélek, a végtelen után egy atom 
jelzi azt a beláthatatlan határt, 
ami „Hazugságok gyüjteményé"- 
ben elfér. Különben ez az ember
atom maga is egész univerzum- 
Goethe szerint ugyan csak „hó
bort-egyetemi", dehát lakjék ben
ne hóbort, vagy bölcsesség, mégis 
egyetemes hordozója mindennek, 
ami a világon van

Kenézrekezi Saul Öméltósága 
bizonyára azok közül való, akik 
a hóbort-egyetemet hordják ma
gukban- Másképp hogyan hordoz- 
tatná magát ágyparipájáyal 
könyvhimalájától könyvhiimalájáig, 
bele nem unva a betütömeg le- 
morzsolásába, legyen bár bölcse
leti mü, vagy legyen tavalyi nap
tár, amit forgat. Mindez pedig 
csak azért történik így, mert az 
észveszejtőén rőlhla\jú Georgina 
bárónő olyan gúnnyal mondta:

— Sa ul — né • •.
Hát persze, hogy százszor szeb

ben hangzik:
— A — ge — nor — né!
Nincs mit csodálkozni azon,

hogy a szépséges bárónő inkább 
lemondott a Kenézrekezi-kastély- 
ról és minden járulékáról, sem
hogy avval együtt a gúnymosolyt 
fakasztó Saulné nevezetet legye 
homlokára a báli télé t töviskoszo
rújaként. Inkább elment szépnevü 
választottjával a Névla) mellé, a 
cári Szentpétervárra s ott ragyo
gott a diplomata-társaság köz
pontja gyanánt, ahogy az már 
megillette észveszejtő röthaját-

Egy esztendeig ragyogatt „Age- 
norné" névvel- Esztendő teltével 
már „özvegy Agenorné" névvel 
gyászolt.

Már most itt némi kitérést kel
lene tenni az asszonyi következet
lenség magyarázatára. Mert a 
gyászév leteltével az történt, hogy 
a szépséges Georgina bárónő a ja
rográdi birtok főnemes urának 
nyújtotta kezét- Hát ez még elég 
következetes dolog lett volna, hi
szen a szépnevű Agenomak csu
pán a sírig fogadott hűséget. A 
következetlenség ott „követke
zik “, hogy a jarográdi birok urát

csak úgy egyszerűen Pálnak hív
ták. Már pedig a történelem eled
dig egyetlen esetről tud, amikor 
világrengető jelentősége lett annak, 
hogy valaki Saulból Paullá válto
zott. Hanem abból ha valaki Saul
né helyett Paulné nevezetre hall
gat, bizony nem következik sem
misem. A szépséges Georgina bá
rónő ilyen áron akár a Kenézre- 
kezi-kastélyban is maradhatott 
volna. Dehát ilyen az asszonyi lo
gika!

Hogy a szépséges Georgina bá
rónő nevek dolgában olyan követ- 
kezetlen volt, annak lett „követ
kezménye" az alábbi eset, ami egy 
lépéssel ismét közelebb visz ben
nünket V- F. doktor életregényé
hez. A dologhoz elsősorban az tar
tozik, hogy a bárónő leánya, az 
ugyancsak szépséges Paplovna 
Georgina a jarográdi birtok örökö
se lett. A többit pedig elmondja a 
barnapolitúros, öregsifonér „titkos 
fiók"-jában talált, elsárgult újság- 
lap-

Hát az a sárga ujságlap az elő
fizetők hiányában megboldogult, 
jóöreg „Morning Chronicle" ezer- 
nyolcszázötvennégyből megmaradt 
példánya. A hajdani híres lap — 
amelyiknek munkatársai között 
Dickens is ott ragyogott — szol
gál az alábbi történettel, (amiről 
különben Jókai is megemlékezett 
egyik rövidebb írásában. Két sú
lyos bizonyíték a história valódi
sága mellett.

Azidőtájt tört ki a krimi hábo
rú: az orosz medve rárontott a 
törökre, a védtelen „betegember
re". De már ezt a krísztustalansá- 
got sehogysein bírta el az itenes 
angol s még istenesebb francia ér
zékeny szíve. Rohantak „megvé
deni" a törököt, ahogy körmön
font diplomáciával hirdették. Úgy 
mellékesen pedig — amiről azon
ban bölcsen hallgattak — siettek 
ám azért, hogy a gonosz északi 
medve osztatlanul ne találja meg
kaparintani a szegény, védtelen 
„betegemher" örökrészét: a Dar- 
danellákat-

Volt öröm idehaza Magyaror
szágon! Hej, micsoda gyönyörűség
gel nézte a magyar nemzet, hogy 
Paskievics, |az oroszok vezére, 
mint kapja vissza kamatostul azt 
n kölcsönt, amit Világosnál adott

nekünk. Jókai végigélte azokat az 
időket, (bizonyára igaz hát, amit 
feljegyez, hogy egész Magyaror
szág a háromlábú asztal pithiai 
nyilatkozatait leste nagyremény- 
kedve-

Csakhogy az oroszoknak is volt 
óm magukhoz való eszük s ők is 
az asztrál-szellemekhez fordultak- 
Legalább Kumanov Nikolajevics 
Vladimír tábornok — Paskievics 
jobbkeze s a szilisztriui várostrom 
vezetője — erősen bizakodott az 
irkáió asztal orákulumában s a 
szellemek tudományos készültsé
géhez fordult stratégiai kérdések
ben.

Históriája volt annak, hogy Ni
kolajevics Vladimír a háromlábú 
pszichográf hívéül szegődött- A 
történethez tartozott egy sírhant- 
Az valódi volt. Azután az a bizo
nyos halhatatlan légy- Azt már 
csak a képzelet szülte-

A sírhant a jarográdi temető 
sarkában állott. Fejtől közönséges 
fa szerénykedett a halomba szúr
va s rajta egyetlen szó: „Iván-"- 
Hanem azon a közönséges fejfán 
friss koszorú virított mindennap- 
Beavatottak azt rebesgették, hogy 
a jarográdi határ úrnőjének, a szép 
Pavlovna Georginának hervadatlan 
szerelme borította el hervadatlan 
virággal azt a sírt-

A légy úgy keveredett a dolog
ba, hogy amikor Kumanov Niko
lajevics Vladimír — még gárdaka
pitány korában — körülnézett va
lami biztos alap után, amire ka
tonai karriérje magasbafutó lép
csősorát kívánta építeni: tekintete 
a jarográdi birtokon akadt meg. 
Igen ám, csakhogy mór akkor a 
szép földarab legbecsesebb részét 

Paplovna Georgina szívét — 
lefoglalta az a bizonyos „Iván." 
Valóban nevetséges lett volna, 
hogy a jarográdi hatalmas határ 
felől ilyen szívnek nevezett sem- 
mikis húsdarab döntsön s Nikola
jevics Vladimír keményen elszánta 
magát, hogy eltakarítja karriérje 
út jóból ezt a nevetséges akadályt- 
Alkalmat is talált rá hamarosan- 
Éppen társaságban ült barátjaival 
s a  szomszéd asztalnál ott szomor- 
kodott az a bizonyos „Iván". Egy
szerre a magányos búslakodó elé 
toppant Vladimír s asztalára csa
pott:

— Hallja az úr! Tíz perce né

zem, hogy az orrán mászik egy 
légy- Idegessé tesz vele.

Iván — szórakozott tudósféle 
léiére önkénytelenül kapott a 
mondott helyre s fogott is — hosz- 
szú-hosszú orrot. Vladimír társasá
ga harsány kacajjal kísérte moz
dulatát-

Másnap pisztollyal kezében né
zett farkasszemet a két férfi a ja
rográdi erdő tisztásán-

— Lelövöm az orráról azt a le 
gyet! — szólt hátra segédeinek 
Vladimir.

Le is lőtte-
A gárdakapitány idiadalmámor- 

fcan úszott- Persze, még akkor nem 
tudta, hogy az ilyen krakéler-öt- 
letből hazudott „legyek" néha-né
ha halhatatlanok. No, megtudta 
hamar, amint a jarográdi határ úr
nőjét végre otthonába vezethette 
s először közeledett hozzá f-érji 
gyöngédséggel.

— Várjunk még — szólott fur
csa tekintetet vetve rá a szép 
Paplovna Georgina s avval előhoz
ta a háromlábú asztalt, aztán tán
coltatta vígan, míg közben min
denféle másvilági dologról érteke
zett bizonyos „Iván" nevű látha
tatlan lénnyel.

Nikolajevics Vladimir várt tü
relmesen hajnalig- Hasonló türe
lemmel várta végig a mézeshetek 
éjeit. Kevesebb türelemmel házas
sága első esztendejét s egészen tü
relmét vesztve a másodikat. Ámde 
sem türelemmel, sem türelmetlen
séggel nem bírta elhódítani a szép 
Georginát a táncoló asztaltól. E l
lenkezőleg, egy szép napon csak 
azon kapta rajta magát, hogy ma
ga lett bolondja a szellemvilágnak. 
Ezalatt — a jarográdi birtok hát
védével maga mögött — szédüle
tesen haladt előre a katonai pá
lyán- Mikor kitört a krimi háború 
s hadba .parancsolták, tábornoki 
ranggal indult el, A szép Georgi
na hitvesi bucsucsók helyett — 
akkor is a háromlábú asztalt adta 
férjének útravalóúl-

így hát Kumanov Nikolajevics 
Vladimir, ez a derék, okos orosz 
tábornok amint ez olvasható a 
„Morning Chronicle"-ban és olvas, 
ható Jókai-nál is — a háromlábú 
pszichográffal informálta magát, 
Szilisztria védő műveiről. Azt a 
stratégiai kérdést vetette fel az 
asztrál-szellem előtt, hogy a vár-
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sáncok körül hol s merre vannak 
a törökök rejtett tűzaknái. Az 
asztrál-szellem aztán olyan ponto
san informálta, hogy amikor ro. 
hamot intézett a sáncok ellen, ép
pen ilyen rejtett tüzaknára állí
totta fel az ostromló hadoszlopot. 
Ráadásul, a bizonyos diadal me- 
merészségével eltelve, maga ve
zette seregét- Hanem ezúttal vagy 
rossz taktikus volt az asztrál-szel- 
lem, vagy megvesztegették az oro
szok romlását óhajtó, rebellis ma
gyarok, avagy talán annak a bizo
nyos halhatatlan légynek volt kö
ze a megtévesztő információhoz, 
elég az hozzá, hogy az ostromló 
had alatt felrobbant a rejtett tüz- 
akna s eltemette a vezért is, kato

náit is. Szilisztria alól vert sereg
gel vonult el az orosz, amihez Ma
gyarország — tilos lévén a nyílt 
öröm - - titkon tapsolta véresre 
tenyerét.

Hogy aztán a szép Pavlovna 
Anna mit szólt a dologhoz? Nem 
szólt semmit, de mivelhogy .épp 
azidőtájt egy cella ürült meg a ja- 
rográdi kolostorban, lefoglalta ma
gának. Ott élt már e világon an
gyal módjára. Csupán az a földi 
szokása maradt meg, ihogy olykor
olykor a levegőbe kaipott, mintha 
valami láthatatlan legyet fogna el.

Mégegyszer hivatkozom Jókai 
tanúságára, aiki viszont egykorú la

pok híradását emlegeti bizonyíték 
gyanánt, hogy ez a történet szó- 
rul-szóra igaz- Amit Jókai és a 
„Morning Chronicle" a háromlábú 
pszihográíról elmondanak, kiegé
szíti a barnapolítúros, öreg sifonér 
„titkos fiók"-jának egyéb cédulá
ja. A krónikásnak a história elbe
szélésénél valóban nem kellett a 
fantázia birodalmába betörnie s 
ekként nem is járt úgy, mint a ci
gány, aki földiesura lakásába tört 
be- Ott esett meg a barna legény
nyel, hogy amint körülnézett egy 
kicsikét, lépések riasztották meg 
s ijedtében az állóórába 
rejtőzött el, magára húzva a mű
vészi bútordarab ajtaját. Éppen a 
földesúr lépett a szobába s feltűnt

neki, hogy az óra megállott- Kap
ta, kinyitotta az időmérő szerszám 
ajtaját, hogy megindítsa sétálóját 
s elklkor legnagyobb meghökkené
sére a cigányt pillantotta meg, 
mozdulatlanul bepréselve a szűk 
helyre.

— Hát te mit csinálsz itt? — 
mordult rá-

__ Sétálok, tekintetes uram! —
felélt a cigány csavarós ésszel.

A krónikásnak ezúttal nem kel
lett azt felelnie az olvasó hitetlen
kedő kérdésére, hogy sétált a 
képzelet birodalmában a hazudo- 
zás útján, mert bepréselve a va
lóság szűk helyére, együltöhelyé- 
ben jegyezte fel az igazságot-

A recept
Irta: Mók Ferencné

(Szín: egy vendéglő külön szobája. 
Szem élyek: Drávay Béla dr., Fenyő 
Sándor. A két férfi egy sarokasztalnál 

ül. Mérsékelt világítás.)
Drávay Mond el hát történetedet, 

tudom hogy megkönvebbiil a lelked, ha 
meggyónsz inekem-

Fenyő  (elmélázva): Igen, akarom, 
hogy tisztán láss a lelkemben, bár mint 
nős ember talán máskép ítéled meg a 
helyzetet.

Drávay (bort tölt kettőjüknek): Be
szélj. Baráti szeretettel hallgatlak.

Fenyő: Ismered Szeintkúthynét? Nos, 
ez az asszony regényem hősnője.

Drávay (idegesen felüti fejét): Ella? 
Óh Istenem! De hát mit szól ehhez a — 
férj?

Fenyő: Értsd meg öregem. Itt nincs 
szó holmi hétköznapi viszonyról. Ez a mi 
regényünk nagyon komoly és — szomo
rú. Keress kibúvót számomra .

Drávay: Úgy? kibúvót? Hát már egy
másra untatok?

Fenyő (elgondolkozva hallgat, majd 
halkan szól): Nem szeretem. Érdekel, 
mondom és sajnálom, mert boldogta
lan,

Drávay: A sajnálkozás legbiztosabb 
alapja az ébredő szerelemnek- Én is 
merő — sajnálatból vettem el felesé
gemet s most ezer okom van, hogy ön
magamat sajnáljam. (Bánatosan simo
gatja kopasz fejét és felhajtja a poha
rát.)

Fenyő: Én vértezve vagyok a szere
lem ellen. Engem csupán hivatásain ér
dekel. Most is teljesen betölti a lelke- 
niet az utazási láz s boldog vagyok, 
hogy János herceg magával visz keleti 
expedíciójára. Nekem hírnév kell, egy 
asszonyszerelem kevés nekem, nem 
töltheti be életemet.

Drávay: A dicsőség, a kielégített am
bíció nem boldogít. Nem értékesebb egy 
szerelő asszony élete, boldogítása?

Fenyő: Ki fogom ábrándítani ma
gamból Ellát. Nem akarom, hogy jóinak 
lásisom. Ismerje meg a múltam minden 
viharát, ne maradjon illúziója s akkor, a 
milyen büszke asszony, elfordul tőlem-

Drávay: De nem ismered az asszo
nyokat. Ha okmányokkal fogod bizonyí

tani asszonyodnak, hogy egy léha, hűt
len, rossz és önző ember vagy, — 
akkor is ezer mentséggel szépíti, enyhí
ti hibáidat és bűneidet és vakon bízik 
benned. Bn ismerem Ellát és — isme
rem az urához való viszonyát.

lenyö (keserűen): Te ismered házas- 
életét? Én nem. Sohasem beszél az urá
ról.

Drávay: Te betolakodtál ennek a 
boldogtalan asszonynak éleiébe s most, 
mikor felszítottad szívében a szent lán
got — azt ambicionálod, hogy kiábrán
dítod magadból. Egyszóval bűnös játé
kot űzöl ezzel a szegény asszonnyal. 
Ez inem fog jól végződni öregem. Vi
gyázz.

Fenyő: Ne aggódj. Ha meg is tudtam 
szíve féltett titkát, de ismerem asszonyi 
gőgjét is- És miért ilyennek ismerem 
ezt az asszonyt, szeretnék segíteni 
rajta.

Drávay: Lelkiismeretlenség amit te
szel. Előbb felzavartad nyugalmából s 
most megakarod kínozni a lelkét.

Fenyő (kissé gúnyosan): Lám, eddig 
azt hittem te csak orvosi recepteket 
tudsz írni s most kisül, hogy filozófus és
— - emberbarát vagy sok idealizmussal 
megterhelve.

Drávay: Keserű lecke árán lettem 
ilyen megfigyelő. És most már, hogy 
positive tudom, hogy nem vagy szerel
mes Ellába, elmondok egy titkot, me
lyet eddig gondosan rejtegettem. Sze
retem Ellát halálos, nagy szerelemmel.

Fenyő (felugrik): Szereted? Te, a 
nős ember, szereted a más feileségét?

Drávay (nyugodt hangon): Szeretem. 
Jobban az életemnél. Ella tudott erről 
és okos beszéddel igyekezett engem 
ebből a — betegségből kigyógyítani- 
Lásd, jókedvű vagyok, végzem köteles
ségeimet, nem törődöm a holnappal, 
egyszóval élek a halálos betegség 
dacára. Igaz, sokszor bormámorban ke
resem a feledést.

Fenyő (idegesen, sápadt ajkakkal 
közbeszól): Dcktcr, hallgass. Itt olyan 
meleg van, hogy szinte szédülök.

Drávay (gúnyolódva): pincér! Nyissa 
ki az ablakot, mert a tanár úr szédül.

Fenyő (fel- alá sétál a szobában): 
Öregem! biztos vagy abban, hogy Ella
— nem viszonoazz szerelmedet?

Drávay (hideg, kemény arccal): Meg
örültél, ilyent kérdezni? Ha tudnám,

hogy szeret az a különös asszony, min
den áldozatra kész lennék érette, szét
feszíteném minden rabláncomat, nem 
törődnék az egész világgal, csak ka
romba emelném őt s vinném a boldog
ság csoda birodalmába.

Fenyő (szenvedélyes fellobbanással): 
Mi lesz velünk? Miért szeret engem?

Drávay (szarkazmussal): Te el fogsz 
menni János herceggel régi síremléke
ket felásni valami ismeretlen ország
ban, szerzel hírnevet, az újságok cikke
ket írnak majd rólad, a riporterek hada 
megostromol. Nagy ember leszel. És 
egy magányos, elhagyott boldogtalan 
ember. De Ella mellett ott leszek én, 
nem tűröm, hogy szenvedjen miattad, 
te nem fogod mártír koszorúján a tövi
seket gazdagítani. Lelkiorvosa leszek, 
barátja, segítője .. •

Fenyő (kalapját fejébe nyomja, sá
padt arccal, fehér ajakkal halálos gyű
lölettel néz farkasszemet barátjával, 
sarkonfordul, kirohan): Megyek Ellá
hoz!

Drávay (mély szomorúsággal néz ba
rátja után): Szegény asszony! Egymás
ra találtok-e végre? (Csenget.) Pincér! 
bort, bort, sokat. (Szelíden mosolyog 
jóságos arca ) És nézz ide fiam, ha ma 
holtrészeg leszek, fektess le erre a bőr- 
diványra és ne sajnáld tőlem az álmot, 
ne költs fel csak holnap. Holnap aztán 
újból beteget kell látogatni és recepte
ket írni.

(Arccal ráborul az asztalr.a)
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

A V1 RÁGSZ ÁLHOZ.
Nem lehet hozzád kis virágszál 
Percnél továbbra lehajolnom.
Csak mig rád egy mosolyt vetek. 
Messzi mezők, hegyek felett 
Ezer virág vár, sok a dolgom.

Nem tudok a tiéd maradni,
A valóság nem a világom.
Csak addig, mig érintelek.
Messzi mezők, hegyek felett 
Mindig-mindig odábbra vágyom.

Hogy rádleheltem s elhaladtam. 
Csodát tettem, csodát veled:
Múló, sivár való helyett 
Egy örök édes álmot adtam.

Boross Sándor.
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Nem veszünk el soha
Irta: Petrí Mór.

Álomnak is mily szörnyűséges álom, 
Ahogy szakadt a végzet átka ránk. 
Keserű kedve darabokra zúzta 
A mi imádott gyönyörű hazánk.
Még a sírból is tiltakozva tör fel 
És életet kér a hősök sora.
Ezer esztendő hangosan kiáltja:
Ez a nemzet nem veszhet el soha!

Kereszttüzében az egész világnak 
Azért véreztünk itt minden rögért,
Hogy most a balsors átkozott szeszélye 
így megcsúfolja Árpád örökét?
Nekünk a múltúnk csupa ragyogás;
Világgá süt szét égő bíbora!
Kit ily dicsőség fénye koszorúz:
Az a nemzet nem veszhet el soha!

A Szűz-Anyának képe volt a zászlón,
Hittel ment mindig hadba a magyar.
És Jézust hívta a kuruc vitéz is,
Mikor kezdődött minden viadal.
Szent István és Szent László birodalmát 
Védte a küzdő magyar katona.
Ki oly hűn hordja Szent Gellért keresztjét: 
Az a nemzet nem veszhet el soha!

Nándorfehérvárt folyt az a csata,
Mely győzelemre vitte a keresztet,
Ott harcolt vasban a magyar lovag,
Kinél különbet sehol nem kereshetsz.
Ezt az örök diadalt hirdeti 
Minden délben minden harang szava.
Kiben a nagy Hunyadi lelke él:
Az a nemzet nem veszhet el soha!

Nyisd fel, lapozgasd törvénykönyveid 
És lapjait mutasd fel Trianonnak,
Ahol fejedre, vérző nemzetem,
Nem cserkoszorút, de tövisét fonlak.
Igazáért szállt síkra ez a nép,
Kötelesség vezette s ős joga.

Kinek Werböczi Hármaskönyvet írt: 
Az a nemzet nem veszhet el soha!

Elorozhatják a jelent mitőlünk,
De nem a múltat és nem a jövőt- 
Szivárvány színes hídja köti össze 
E partokat a bús vizek fölött. 
Szigetvár, Drégely a magyar jövendő

Dicsőséges örök tüzoszlopa.
Kiért egy Zrínyi, Szondi drága nem volt:
Az a nemzet nem veszhet el soha!

S hallottatok a fényes egri névről?
Itt hágcsó, ott a török görbe kardja.
De mrt jelent a kitűzött koporsó?
Dobó meghal, de magát meg nem adja!
És véle harcolt tüzcsóvák a kézben — 
Az egri hős magyar nők tábora.
Kiért meghalni nem fél még a nő sem: 
Az a nemzet nem veszhet el soha!

Gazdag volt, dús volt a fejedelem, 
Társzekerekkel vitték aranyát.
De a magyar föld drágább volt neki,
Ezért áldozta végül önmagát.
A Márvány tenger habjaiba fűlt 
A magyar ég legégetőbb csillaga.
Kinek mártírja egy Rákóczi volt:
Az a nemzet nem veszhet el soha!

Arad fölött tarajos fellegek.
Sötét harag villámlik át a váron,
Itt szenvedett — ó, szörnyű végezet!
S hiába pusztáit az a Tizenhárom?
Nem volt elég tengernyi bünhődésünk 
Múltért, jövőért? Várt új Golgota!
Kiért a dicsők így meghalni tudtak:
Az a nemzet nem veszhet el soha!

Október h a t ... Volt még egy rémes, átkos 
Októberi nap. Ez volt csak a vég!

A félreismeri legszittyább magyarra 
Tört orvul a felkavart söpredék.
S hogy végképp összerogyjon ez az ország: 
Lelőtte néhány hitvány s ostoba.
A geszti sírnak árnya szól: a nemzet 
Nem veszhet el, nem veszhet el soha!

Világító tornyok, piramisok,
— De jertek a véres mezőkre el,
Ahol elestek ők, akik fölé
Nagy halmokat a pogány múlt emel.
Gyújtsd meg a fáklyát! Végeláthtatlan 
A Névtelen hősök csonthadsora.
Kiért vitézül annyi névtelen halt:
Az a nemzet nem veszhet el soha!

Száz éve múlt, kigyult egy üstökös,
El sohse hagyja a magyar eget.
Fényét a kerek földre önti szét,
Ott lobog a magyar Alföld felett- 
Világszabadság! Átütött szívének 
Végsóhaja, -  Akinek dalnoka 
Petőfi volt: a nemzet halhatatlan,
Nem veszhet el, nem veszhet el soha!

Mikor Erdélybe ásták azt a szent sírt. 
Akkor az Isten már pártunkra állott- 
S nem fog elhagyni, amíg el nem hagyják 
Rónáinkat a nyári délibábok.
Azok pedig örökre ott nyaralnak,
Ahol a költő dalolt valaha.
És mint a dal s a puszták délibábja 
Ez a nemzet sem vész el soha!

Ez a költemény hézagpótló iskolai és ha
zafias ünnepélyek rendezésénél. A költemény 
három főrészből áll, melyet három folytatásban 
közlünk le.

A költemény előadásának rendezésére nézve 
tájékoztatóul szolgálnak az alábbiak:

Nagyobb ünnepélyeknél a költemény mindhá" 
rom része teljes egészében előadható. Mind
egyik részt más-más szavaló mutathatja be. Is
koláknál az osztály minden növendékéneik oszt
ható ki egy-egy versszak. A műsorkoz hoz
zátartozzék a „Hiszekegy", továbbá a Himnusz 
és Szózat. Képek, amelyekkel a terem feldí
szíthető, rendelkezésre állnak mindenütt. Ma
gyarország térképe, címer, egy-két kép, min
denesetre-

D alnoka P etőfi volt.

H arcolt vasban e magyar lovag.
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MAGYARlIBODALOM
ÉLET A HALÁL UTÁN. A 
TÜLV1LÁGI ÉLET REGÉNYE. — 
BOKOR IMRE KÖNYVE.

Az ismert, jeles írónak és szín
műírónak — immár második kia
dásban —< jelenik meg nagyérde- 
kességű régénye, hogy a lét és 
nem lét örök problémáját újra ér
deklődésünk lumlokterébe állít- 
sa- — Avatott kézzel, alapos tu
dományos készültséggel nyúl hoz
zá ez emberi sors legizgatóbb leg
jobban homályba takart rébuszá- 
hoz. Gondolkodó, elmélyedő, 
kutató szellem, aki a titkok-titká- 
na/k, a nagy Ismeretlennek véghe- 
tetlen mélységeibe hatol. — A 
kellemes megtévesztésül szánt 
belletrisztikai külső csupán ta
karó; az aránylag sovány, szegé
nyes meyseváz nernjps és mélyre
ható tendenciák hordozója- — A 
szépirodalom ösvényéről a tudo
mányosság mezejére való elkalan
dozás, mivel a kalandos út unal
mas, fárasztó, száraz tudákosság 
útvesztőjébe tévelygg. — Bokor 
feladatát szerencsésen oldotta 
meg.

Müve korántsem doktriner sza
bályok miegrögzítése, vagy tudó 
mányos nagyképűsködés. — Kö
vetkezetesen, tudatosan, a szép- 
irodalom vonzó eszközeinek igény- 
bevételével tör diadalmas célja 
felé, melynek felbecsülhetetlen 
eredménye a tudományok — szo
rosabb értelemben az élettani is
meretek népszerűsítése.

A halál utáni élet jelenségeit 
boncolja az anatómia, biológia és 
kémia törvényeinek figyelemrevé. 
telével s arra a látszólagos para
doxonra jut, hogy a fizikai halál 
után feltétlenül élet következik. 
— Megismerkedik egy névtelen, 
tudós orvossal, akivel —< felesége 
társaságában — a kripták és te
metői sírok rejtelmeibe hatol,, 
hogy ott a hullák oszlásának fázi
sait közvetlenközelröl megfigyel
hesse. — Tudós barátjával föld
alatti tárnákat, alagutakat, lakáso
kat építenek s észleteikröl, tudo
mányos felfedezéseikről napló- 
iegyzetekel készítenek. — Kutatá
saik az energiai megmaradásának 
megdömtihetetlen elvét erősítik 
meg. Konstatálják, hogy testi 
halál nincs, csupán átváltozás. - 
\ hulla felbomlik s a bomlási 
anyagok, mint organikus részek a 
talajvíz, növénygyökér és más 
természeti erők következtében — 
anyag és erő szétválasztatlansága 
folytán újra felszínre kerül. — 
Véglege;s enyészet megsemmisü
lés nincs — csak átlényegülés . .. 
örök körforgás . . .  A vizsgálódások 
közben . a névtelen orvos szerel
mes lesz regényhősünk feleségé
be, aki a földalatti lakásban egy 
egészséges csecsemőnek ad éle
tet. . .  A csecsemőt a tudós egy 
alkalommal elrabolja, később visz- 
szaviszi s szerelmi bánatában ön
gyilkos lesz.

Bokor meséjét rendkívül érde
kesen, lebilincselő módon a 
fantasztikum, a grand guignolos

borzalom hátborzongató idegfe
szültséget keltő módszerrel — ad. 
ja elő, — s minden fáradság, fe j
törés nélkül szinte észrevétle. 
nül ismertei meg bennünket a sej
ti rendszer osztódásának törvé
nyeivel s az örök aktuális, élettan 
problémák legsikeresebb, legötle
tesebb megoldásával-

Bokor Imre kétségtelenül a tu
dományok népszerűsítésének úttö
rője- Könyvének jelentőségét, kul
túranevelő hatását csak Bölsche, 
,,Szerelem az élők világában" c. 
müvével vethetem össze. — A 
testi feltámadás legszebb elgon
dolásának szinfóniája e mű. —. 
Vajha! íróját több ily nemű munka 
írására ösztönözné. A könyv a La 
Fontaine Társaság kiadásában je
lent meg.

LORÁNTFY ZSUZSANNA.
I. RÁKÓCZY GYÖRGYNÉ FE
JEDELEMASSZONY.
Irta: Hegyaljai Kiss Géza, monoki 

ref. lelkész-

Mai irodalmunk legsikerültebb, 
legművésziesebb élet és jellem
rajza e becses mű, mely a szere
tet nagyasszonyának, az emberi
ség kétségtelenül egyik legfensé
gesebb női nagyságának, Lorántfy 
Zsuzsánának lelki portréját vetíti 
elénk. — A kiváló szerző, a jeles 
tollú költőpap — ez aránylag ne
héz és elhanyagolt műfajban való
ságos kis remeket alkotott. Mély 
eszmei tudással, történeti hozzá
értéssel, szerelő, komoly elmélye
déssel foglalkozik történelmünk 
legnemesebb, legfenköltebb gon
dolkodású, az erény és erkölcs leg
magasabb piedesztáján álló —. 
alakjával, aki a szelíd, szemérme- 
tes, tiszta, áldásos, munkás életű 
magyar nő örök mintaképe. Írói 
palettájának ragyogó színeivel, fi
nom találó vonásokkal rajzolja 
meg a szeretet és jóság fejede
lemasszonyának varázsos profilú, 
vonzó arculatját. Megelevenítő 
erejű, pompás lelKirajz, — mely 
a mesés kincsekkel bővelkedő ha
bitus legrejtettebb zugaiba is bele
világít. Hű tükör, melyben az 
,,ész, szív; erély; akarat csodála
tos magyar főúri nőjének minden 
vonása plasztikus tökéletességgel 
rögződik meg. Minden sorából ki- 
érzik, hogy a törékeny testű, föld
feletti nagyságba emelkedő földi 
lény egyénisége — szuggesztiv ha
tásával — az írót is lenyűgözte.

Bemutatja,, mint szeplőtlen életű 
anyát, hitvesi, a családi tűzhely 
őrangyalát; elénk állítja, mint hit
buzgó, vallásos hívőt egyházá
nak támaszát, fáradhatatlan mun
kását. Megrajzolja, mint meg
mérhetetlen szeretetü emberbará
tot, Isten teremtményeinek rajon
gását, Isten dicsőségének terjesz
tőjét. Elénk vetíti, mint a köz
ügyek és a nemzetnevelés tevé
keny, odaadó apostolnőjét, a ha
ladás szellemének fáklyahordozó. 
ját, az élet szépségeinek megne- 
mesítőjét.

Külön dicséretet érdemel a mű 
cizellált stílusszépsége — élveze
tes, lebilincselő előadásmódja, ér
ces, zengő igaz magyarsága.

A mű nemcsak • a kálvinista 
egyházirodalomnak, hanem egye
temes irodalmunknak is értékes 
gyöngyszeme. A könyvet a Ta
hitófalui Sylveszter nyomda adta 
ki. V. N. G.

KOLDUSA A SZIVEKNEK.
Irta: Demke Gyula. — Versek.

Az ismeretlen nevű szerző fenti 
hangzatos cím alatt adta közre
— szerény köntösű — verseinek 
gyűjteményét. Demke Gyula figye
lemreméltó, nemes érzésvilágú, de
— sajnos még kiforratlan poéta. 
A csaknem félszáz költeményt tar
talmazó könyv lapjain észrevehe
tően felcsillannak a tehetség két
ségtelen nyomai, ám sem hanggal, 
sem lendülettel nem birja. A leg- 
bíztatóbban kezdődő versei fáradt 
madár módjára lankadnak el. Leg
nagyobb hibája a formátlanság és 
a műgond teljes hiánya. Majdnem 
minden verse pongyola; rímei üre
sen kongók. Sokszor Ady-féle 
utánérzésekbe is téved, ami annál 
is inkább kirívó, mivel a nemes 
célzatú és becsületes szándékú 
versekhez a hagyományokon ala
puló költészet köntöse illenék. 
Mindezek leszámításával — egy
két szebben kicsendülő sora után 
ítélve Demke Gyula további fej
lődésére jogos reménnyel számít
hatunk. Ha majd ön magára ta
lál —- egyéniségre és formai tö
kélyre törekszik bizonyára ér
demesebb poétáink közé soroz
hatjuk.

TŰZPIROS ELET.
Segesdy László versei.

Eső, tűz, szilaj temperamentum, 
fantázia, fiatalos lobogás, belső 
forrongás, s bravúros technikai 
kézség jellemzi Segesdy László 
első verseskötetét. A verseknek 
friss, üde, szenvedélyes hangja, 
ódái lerülete, ünnepies szárnya
lása, forró hullámzása ragad ben
nünket kábitó, mákonyos bódu
latba. Segesdy László komoly 
figyelemreméltó tehetség, szüle
tett lírikus. Külső impressziókra 
fogékony, diffrenciált, mélyen ér. 
ző lélek. Versei egy ideális nagy- 
hitü, rajongó gyermek, finom lel
kivilágának hű megnyilvánulása, 
az életigenlésnek és életszeretet
nek lükre. Szubjektív, széles 
skálájú mélyrőll jövő és mcsszc- 
hangzó líra. Sjajnos, még magán 
viseli a fiatalságnak minden bi
zonytalanságát és kiforratlansá
gát. Úgy hisszük, hogy a való 
igazság kimondásával nagyobb, 
üdvösebb szolgálatot teljesítünk 
az érdemes, szép jövőre jogosító 
szerzőnek, mintha -  kétségtelen 
hibáit — elfogultan baráti vállve- 
regetéssel, vagy hazug bókkal 
kendőznénk. Az elfogulatlan, tár
gyilagos kritika megállapítása pe- 
d 'í ez: Kár, hofiy a kötet lapjain

lépten-nyomon Ady reministen- 
ciákkall találkozunk, (pl. Beteg 
derekú, rossz szívű, fulladt tüdejú 
harmadik.)

Kár, hogy az érzések közvetlen, 
őszinte intonálása helyett het- 
vonkedve titánkodik s a hallha
tatlanság gesztusait úgyszólván 
kisajátítja.

Kár, hogy az élettől duzzadó, 
dithirambikus alaphangját az Ady 
hatást mutató, szenvelgő Halál 
ciklusát zavarja.

A könyv tipikus dokumentuma 
annak a szomorú valóságnak, 
hogy a rosszul értelmezett és meg 
nem értett Adyzmus a mai fiatal
ság egész lelkiségét megmételyez
te.

A verseskönyvet a Középeuró
pai Kurír Lapvállalat adta ki,

„TURUL" NAPTÁR ÉS ÉV
KÖNYV 1926.

Bő, változatos, ízléses, szóra
koztató, irodalmi értékű tarta
lommal jelent meg a „Turul Szö
vetség" ezidei naptára és év
könyve. Orosz József, Jászay 
Horváth Elemér, Szegedy László, 
Lendvay Béla, Vályi Nagy Géza, 
Szöllösy László, Böszörmény Zoi- 
tán, Anka Éva, Dr. Cholnoky 
Jenő, Bársony János, Herczeg 
Ferenc, Kádár Lehel stb. irtak 
élvezetes, gyönyörű tárcákat, ver
seket és tudományos cikkeket. A 
becses tartalomhoz még naptári 
tudnivalók és egyéb közhasznú 
közlemények srakoznak.

Melegen ajánljuk, hogy lehető
leg minden magyar testvérünk 
szerezze meg e díszes kiállítású, 
hasznos könyvet, melynek jöve
delme a „Magyar Egyetemi és 
Főiskolai Bajtársi Egyesületek 
Országos Központjának javára 
fordíttatik. A kitűnő műszaki 
gondossággall és nagyszerű iro
dalmi ízléssel összeállított „Turul 
Naptárt és Évkönyvet" Lendvay* 
Béla szerkezti.

„A NŐ"
Egy kedves házibarát kopogtat 

most az úrinők otthonának ajta
ján és finom szerénységgel kér 
bebocsáttatást. Ez a barát egy új 
divat- és szépirodalm i lap , mely 
hézagpótló ebben a genre-ben.

„A Nő" tehát jóbarát, aki beve
zeti híveit a divat, a sport, koz
metika, ízlés, az otthon ápolás, a 
konyhai művészet és — last bul 
nőt le ast! az irodalom ked
ves világába.

Az új divatrevü, mely nobilis 
irodai értéket is beígér olvasói 
nak — október 1-én jelent meg 
-legáns, distingvált külsővel, gaz
dag tartalommal.

,,A Nő" redactiója, kiadóhivatala 
Irányi ucca 18. alatt van, a „Li- 
leraria rt." tulajdona és a szer
kesztésért Lórencz József ismert 
újságíró, felelős. Képei a grafikus 
művészet remekei.

Mák Ferencné,
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Szerelem és Halál játéka
Romain Rolland kétfelvonásos 
színmüve a Belvárosi Színházban.

A francia forradalomból merí
tett tárgyú írás, — legyen az re
gény, színmű, vagy mozidarab, — 
ma már nem érdekli az embere
ket. Sok köze van ehhez az üz
leti vállalkozásnak, amely meg
érezte, hogy a véres mocsárban 
dübörgő ezerféle drámai mozza
nat nagyszerű pénzszerzési lehe
tőséget nyújt, alaposan ki is hasz
nálta, de romantikus meséivel és 
színtelen jellemeivel egyben le is 
járatta ezt a kort.

Rolland, a nagy regényíró, a 
kristálytiszta jellemek szobrásza, 
a hús és vér emberek ábrázolója, 
mindennek dacára bele mert nyúl
ni ebbe az unott témakörbe, s 
amit a véres idők véres történeté
ből kimarkolt, belefért egy szép, 
szerelmes asszony szalonjába. Ott 
játszódik le a csodaszép, szívekig 
ható, tiszta, szerelmes történet a 
férj, a felég s a kommün hiénái 
által halálra üldözött férfi között, 
aki ezer veszedelmen keresztül 
beszökik Párisba, csak azért, 
hogy megmondja asszonyának, 
hogy szereti. Oly szép és oly 
mély ez az emberi történet, hogy 
mellette elhalkul a forradalom 
dübörgése, vérszaga, undora és 
nem látunk mást, mint három 
meggyötört lélek halálosan szép 
és hótiszta vonaglását. Szerelem, 
lemondás és nagy-nagy, végtelen 
odadobása az életnek ez a darab. 
Mint a szirmát hullató virág, úgy 
hullnak ki itt a szívekből az em
beri érték legszebb erényei. S 
ahogy Rolland a három ember 
drámáját megoldja, művészetének 
a csúcspontjaira ér el.

A színészek játéka pompásan 
kihozta mindazt, amit az iró el
gondolt és akart. Simonyi Mária 
tehetségének legjavát adta és szo
morú történetével nem egyszer 
könnyel csalt a szemekbe. Gellérl 
Lajos szintén egyik legszebb si
kerét aratta, a férj látszatra nyu
godt, de a nyugodtsága alatt vé
res cafatokra mart szivü alakjá
ban. Táray szerelmes férfia, za
vart rohanása és gyötrődése mes
terien egészítette ki az együttest. 
A rendezést Bárdos maga végezte 
a darab leikéhez méltóan. A for
dítás pedig Kállay Miklós szép és 
értékes munkája.

Ny. A.

Magyar bemutatók
A magánszínházakban is sorra 

kerültek a hazai szerzőik és dara
bok. így a Magyar Színházban, 
ahol Földi Mihály „Engem sze
ress" című vígjátéki került bemu
tatóra. Földi a „Nyugat" írógár
dájának egyik kiválóbb tagja, aki
nek éppen most kellene megmu
tatnia, hogy érdekes kísérletek 
után s regényeinek, novelláinak 
még sokban kiütköző mesterkélt
sége helyén az életábráznlás tel
jes igazságát, a művészet meg
örökítő erejét tudja revelálni. 
Ezen az úton nem jelez haladást 
új novelláskönyve, sem e vígjáté
ka, amelyben minden engedményt 
megtett s minden hibát elköve
tett, ami a művészieden próbálko
zásokat Cisalk jellemezheti. K ét
ségtelenül igen sok igazat s meg
hatót írtak már arról, hogy a jó 
emberek mennyire nem értik meg 
egymást, ám az is kétségtelen, 
hogy sokan visszaéltek a meg- 
nemértés motívumával, amelyet 
arra használtak fel, hogy a szín
darabjukat kitold ják valamiképen. 
Felettébb kínos az ily darab ha
tása: az ember folyton érzi, 'hogy 
már a kezdet kezdetén, vagy 
akármikor, akárhol befejezhető 
volna minden. Drámaírónak, víg
játékírónak is, az életből valóban 
jelentősét kell hozni: vígjátékot 
összetákolni csak szánalmas mó
don lehet- Földi Mihályról ezúttal 
meg kell állapítanunk, hogy nem 
becsülte túl az összetákolás lehe
tőségeit. Nem ígért sokat s mind
azokon a helyeken, ahol a szó
nak, színnek némi igazságára 
mégis szükség lett volna, nótákat 
énekeltetett, ilymódon követve 
népieskedő, magyaroskodó kollé
gáit,, akik darabjaik érdekességét 
úgy akarják biztosítani, hogy nó- 
túztatnak, félórákon át valóságos 
csúnya hangversenyt rendeztet- 
nck a legjobb prózai művészek
kel.

A Vígszínház „Madonna" című 
darabjának szerzője, Fazekas Im
re már nem volt ilyen szerény. 
Ö — művészi erő nélkül — sokat 
( s sokfélét akart produkálni- Is
mételjük: a dráma mindig nagyot 
ad, de nemcsak témában, hanem 
a kiérett, kiforrott művészi érté
kek harmóniájában és tisztaságá
ban is, — a művészieden kísérlet 
a legdrámaiatlanabb egyben. Saj
nos, ilyen a Fazekas Imre „drá
mája" is. Nem oly bántó, mint az

„Altona" volt, de nem sokkal te
hetségesebb: a jellemek éppoly 
élettelenek, a cselekmény épp
oly vadószínütlenül fejlődik s a 
dialógusok, jaj, a dialógusok . •. 
Gombaiszögi asszonyi pompája az 
élet, a szépség varázsával hatott 
ebben a darabban is, de mily kiL- 
lönös, hogy a színész önmagát ad- 
ja-éli mindig: ha gazdag az egyé
nisége, új tud lenni különböző da
rabokban, de nem azért, mintha 
a szerzőtől kapott volna impul
zust ilyesmire. Vájjon mikor lát
ják már be színházigazgatóink, 
hogy színészeik, rendezőik szá
mára nem ilyen darabokban kell 
hálás feladatot keresni?

Jeles fővárosi színészeink Mű
vész Színpad néven színházat ala
pítottak s vezetnek. A kis szín
ház első bemutatója magyar új
donság volt. Urai Dezső „Méltó- 
ságos papa" című vígjátéka. Nem 
szabad megrónunk e kis színház 
vezetőit, hogy első darabjuk nem 
volt jobb a nagy színházakéinál. 
Mert Urai darabja nem sokkal 
jobb az átlagosnál, alig mutatja 
jelét annak, hogy az iró a jelle
mekben igaziati, kedveset akarna 
és tudna teremteni, hogy valóban 
erezné, látná az életet, az érté
ket, a szépet. Kívülről ügyesen és 
gondosan megkonstruál mindent, 
de stílusa, levegője nincs vígjá
tékának. Eleinte a Művész Szín
pad rendezője nem is tudta el
határozni, hogy mit élénkítsen ki 
e darabból. Ám a színészek csak
hamar fölébe emelkedtek szere
püknek. így Toronyi Imre, aki
nél tisztább, nemesebb szavú, 
melegebb, finomabb intelligen
ciájú színészünk igen kevés van. 
S aztán Haraszti Mici, akinek 
d'.koirativ kedvessége mostanáig 
a kabaréban szerzett könnyű si
kereket, de aki most a legviru- 
lcbb s legfinomabb vígjátéki szí
nésznőik egyikének mutatkozott. 
Faragó Sári nagyon ügyesen oldot. 
ta meg a fiatal házikisasszony sze
repét. Velük együtt Várnai 
Jenő, Szentiványi Kálmán, Som
lai Zsigmond, csupa jó
színész. Ha első darabjával 
nem is, de színészeivel si
kere volt a Művész Színpadnak- 
Az előadások előtt Szentiványi 
Kálmán mond nagysikerű beveze
tést.

László István.

A Filharmóniai társaság harmadik 
hangversenye

A filharmonikusok harmadik 
koncertjén illusztratív vendége 
volt a pesti zenész-publikumnak 
a modern zene legkiválóbb olasz 
képviselője: Otorino Respighi
személyében. Markáns arcú Bee
thoven fej, igazi müvésztipus. De 
csak a neve olasz. Legalább is a 
neve az, ami mindig olasz. Az 
egyéniségében meglepően kevés  
taljánvonás. A híres olasz tempe
ramentumnak nyoma sincs a di
rigálásában, kompozícióinak a 
temperamentuma pedig inkább va
lami robusztus északi tempera
mentum, mint a napsütötte Itália 
izzó, lángoló vérmérséklete- Res- 
pighiről, mint dirigensről elsősor
ban nem szólhatunk. Respighi e l
sősorban  komponista, mint kar
mester leg fö ljebb  m ásodsorban  jö. 
hét számba. A dirigenspálcája fá
radtan, félszegül „imbolyog", 
nincs meg benne a kiváló dirigen
sedet annyira jellemző energia. 
A dirigáló valahogyan a bizony
talanság látszatát kelti de valóság
ban ez csak külső bizonytalan
ság Respighinél. Belső gondolat- 
világjában biztos, alaposan felépí
tett müvet érez, de nem tudja ezt 
kifejezésre juttatni a dirigálásá
ban. Bizonytalansága legjobban 
észlelhető és érezhető a müvek el. 
kezdésénél, másodsorban befeje
zésénél. A jó karmestert körül
belül az első taktusnál fel lehet 
ismerni. Sőt, — csak ott- Az ener
giája, vagy a bizonytalansága már 
rögtön itt kezdődik, később a len
dület már magától ragadja tovább 
a karmestert.

*
A műsor első száma a XVII., 

illetve XV III. század komponistá
jának és hegedűsének ,,H. Stag- 
gione (az évszakok) szvitje volt. 
A szvitet az ügyeskezü, fiatal 
olasz karmester, Bernardino Moli- 
neri dolgozta fel, amely bámulatos 
hatású mü.

Teljesen m ainak hat a kompozí
ció, frissességével és gördülékcny- 
ségével érdemes arra, hogy a zene
kari koncertek műsorán minél 
többször szerepeljen.

Respighi Concert kreác ió ja  
mint újítás érdekes, de. a megal
kotása már kevésbé szerencsés- 
Egyes helyein hálás feladathoz 
juttatja az előadót és egy meleg 
tónusú részletében, ahol néha meg. 
csendül az olasz lé lek , kellemes



hatást vált ki a hallgatóból. Ez a 
pár szépség elvés/., eltűnik a mű 
többi érdektelen és nehezen to
vábbhaladó részében. Szétolvad, 
mint a vizbedobott jégdarab. A 
közreműködő Gyárfás Ibolya is 
nagyon kevés helyen tudta meg
találni az éppen kéznél levő ,,ki
hozható" részleteket, hegedűhang. 
jának fénye itt-ott csillan csak 
meg, a többi helyeken „lejátssza" 
a koncertet.

Az ,,Antik táncok“ második so
rozatát, amelyet szerzőik lantra 
írtak, Rcspighi finoman, stíluso
san, sok ötletességgel írta át nagy 
zenekarra. (A táncok első szvitjét 
tavaly Korner Vilmos kamaraze
nekara mulatta be.)

Rotpighi legsikerültebb müve 
azonban a hatalmas zenekart 
igénylő „Finc di Roma", amely Rés. 
pighi másik müvének, a „Fontano 
di Rom ánok, amely Róma híres 
négy kútjáról szól mintájára) 
s titokzatosan susogó délszaki 
piniékról szól.

A mű programmja három rész-

Az „Ernst Muzeum“ 
csoportkiállitása

Az „első magyar11 szobrásszal 
szemben, az annyira magyar sor- 
sű, magyar szenvedésü és magyar 
halálű Izsó Miklóssal szemben, 
halálának ötvenedik évfordulóján 
kegyeletét mutatja be az Ernst 
Múzeum azzal a gyűjteménnyel, 
melyet a „Búsúló juhász" alkotó
jának összegyűjtött szobraiból ren
dezett- A kiállított anyag nagy
része arckép; vannak vázhítok, 
melyeket emlékművekhez készí
tett és néhány parasztzsáner ala
kot ábrázoló terrakotta szobrocs
ka, az első ötlet frisseségével. 
Mindazok meggyőző bizonyítékai 
annak a vitán feliilálló nagy ér
téknek, ami Izsó romantikus, 
klasszicizáló művészetét, minden 
idegen iskolás keresztül is, mégis 
a magyar szobrázat alapjává tet
ték. Azóta is alig van magyar 
szobrász, aki olyan nagy erővel s 
olyan tiszta, szabatos forinaérzék- 
kel tudna kifejezést adni a maga 
érzeteinek, s aki olyan poetikus 
látomásokká tudná élni őket, 
mint Izsó, aki pedig bele nőtt, 
hozzá volt kötve a romantikus és 
formát klasszikusan érezni szere
tő korhoz. Ma 'halálának ötven
éves évfordulóját ünneplő kiállí
tásán sokszorozott szomorúsággal 
kell érezniink korai halálának és 
mostoha életviszonyainak csapá
sát, súlyát — ahogy az a magyar 
művészet vesztesége.

Feiks Jenő, az impresszioniz
muson át valami rafináltan naiv, 
igen artisztikus, kissé édeskés ér
zésmódhoz jutott- Egy szép kis ön
arcképe különösen szép és a töb
bi képétől élesen különböző szín- 
harmóniája őszintébbnek is hal-

Márffy Ödön izzó színei a vo
nalban is felfokozott nagy nyű

re tagozódik; előbb a híres római 
palotának: a Villa Borgbesenek 
piniéit és a köztük játszadozó 
gyermekek katonásdiját fedte Ez 
az első része hatalmas disszonl. 
kájával, hangszerelésével fensége
sen, de egyúttal vaskosan hal. A 
másik része, amely a komor kata
kombád piniéinak zúgását érde- 
kelteti, közelebb áll a szélső egyé
niségéhez és már nem annyira 
„straussrichárdos", mint az első, 
míg a harmadikból a Jeniculum  
növényeit, idillikus pasztoratív 
hangulatot élvezzük ki- Ügyesen 
szólal meg a zenekarban a közön
ség által várvavárt gramofon 
hangja, amelyben a madarak éne
két hallani.

A rendkívül nehéz előadásé 
kompozíciót kitünően interpretál
ták a filharmonikusok, úgy az 
egész zenekar ügyessége, mint az 
egyes hangszerek külön-kiilön.

A közönség ünneplése nem is 
maradt el, szerzőnek, zenekarnak 
egyaránt kijutott a sikerből.

Polgár Tibor.

godt lengéssel lobogó tempera
mentumának kifejezői. Képei min
den izzásuk és széles vonalgesz- 
lusuk mellett is tisztán és első 
pillantásra átérezhetö kompozí
ciók. Éppen ez ad művészetének 
minden elvontsága mellett is 
olyan föltétlenül magával ragadó 
erőt, amit kevés új utakat járó 
művészetünkről mondhatunk.

Pebrott-Csaba Vilmos képal
kotó módjában van valami Cé
zanne megnyugtató, mélyen pró
fétai erejéből és szervezettségé
ből talán romantikusabb, de meg
fontoltabb is. Motívumai foltok, 
melyeknek elhatározásával, tónus 
hangolásával nagy monumentáli- 
tást tud adni. Néhány képen ere
je vonalban is kifejezést talál, de 
itt is színnel ölelkezik. (104, 114.)

Izsón szobrain kívül a kiállítás
nak szinte megrázóan hatalmas 
eseménye a Varga Nándor rézkar
cai. Ez a fiatal művész bámulatos 
sokoldallú, széles koncepciójával 
a szétomló,, széthulló művészi 
kvalitások mindenütt, mindenkép
pen forszírozott szintézisében 
óriási hivatottságával szinte pá
ratlanéi nagy Ígéret. Csodálatos 
technikai felfegyverzettségc köny- 
nyedién hozzásegíti ahhoz, hogy 
Dürer abszolút szabatosságának, 
elmélyülő formaszeretetének épp
úgy formát adhasson önmagából, 
mint Rembrandt széles, férfias 
monumentálitásának, vagy Goya 
robusztus, ideges erejének. Ro
mantikus nagy tájképein a tónus
ban elkülönített foltok belső ará
nyaival, arcképein a forma érez
tetés módjával, figurális kompo
zícióin, ezeken a tulajdonságokon 
kívül még a felépítéssel is a leg
templomibb, szinte gótikus monu- 
mentálitást fejezi ki.

Sz. B.

Huttkay Lipót
Nyelvében él a nemzet!

Ez a szállóige a XVI11. század 
végén támadt: a tespedés korsza- 
kát követő nemzeti felbuzdulás 
idejében. íróink irányeszméül gyü- 
mölcsöztetik, így alkalmazza 
Arany János is Egrssy Gábornak 
című költeményében: „Félre, kishi- 
túek, félre! Nem veszett el! Élni 
fog nyelvében, élni művészettel — 
Még soká a nemzet. . •"

Minden egészséges életnek, így 
a nyelv életének is alapfeltétele — 
a tisztaság- E részben baj mutat
kozik Eszményi nyclvtiszta.yg a 
folyó életben alig érhető el, de az 
irodalmi nyelvben igenis megvaló
sítható. Nyelvünket az utóbbi é- 
vekben áradalszerüen öntik el a 
szükségtelen idegen szavak. Van
nak bizonyos tudományos, irodal
mi, művészeti, különösen műszaki 
(technikai) idegen, úgynevezett 
nemzetközi műszavaik, amelyeket 
az emberiség értelmi és fogalmi 
egységesítésének megkönnyítésére 
általánosítottak s így nélkülözhe
tetlenek. Nem is az e fajtákat pa
naszoljuk, de amelyek tősgyöke
res magyar kitételekkel pótolha
tók. Ezeket az irálybeli fegyelme
zetlenség, hanyagság, léhaság, hiú 
negédesség, utánzási ösztön, 
nyelvízl'ésbeli közöny, kényelmes 
elsietés, megszokás, mint elkép
zelhető eredő-okok nemcsak fel
színen tartják, de hovatovább ve
szedelmes arányokban szaporítják

Nyelvünk jellege.
Az indoeurópai vagy árja népek 

európai germán-, szláv-, román 
nyelvtengerében u magyar, mint 
sziklába mélyülő különleges, ma
gános tengerszem csillog; alapjá
ban az ural-altaji nyelvcsalád finn
ugor ágához tartozván. Talán el
szigeteltségünknek, magunkrau lan
ságunknak köszönhető nyelvünk 
ősi üdesége, izmossága, mert a 
született eszes magyar faj foga
lomfejtésében saját nyelvgyökeire 
utaltatván: kifejező-ereje termé
szetszerűleg mélyült. A magyar
ban még a legelvontabb fogalom 
is körülírás nélkül megjelölhető. 
Míg a német és angol nyelvekben 
kényszerűségből nyüzsögnek az 
idegen szavak; míg a román és 
szlávnyelvek, mindegyik a saját 
körzetének változataiban, szinte 
elhatárolhatatlanul átnyúlnak egy
másba, addig a magyar nyelv fő- 
jellemvonása: a tisztaság föltétien 
lehetősége-

Csodás szépségét pedig elismeri 
a Külföld minden fajtája. Harctéri 
megfigyelésem ez. Méltán. Nem 
vetekedhetik a magyar nyelvvel 
sem a görög ereje; sem az olasz 
csicsergő csengése; sem a francia 
bája; sem a lengyel igézetes lágy
sága- Kifejezöképessége szinte a 
tenger mélyéig örvénylik és aka
dálytalanul szárnyal a magasba. 
Nyelvünk játszik, remekel, a ke
délyállapot, helyzet szükségesség 
bármely előadó fokán Mélyül, dü
börög, mint az ágyú szava: vihar
zik is, mint a tölgyeket ingató or
kán; majd suhan, mint a folyam 
sziklás partjai között; egyszerre 
csak niéltóságos kanyargásba, lej-

dr.: Nyelvrontás
tésbe fog, mint a Tiza búzavirá
gokkal szegett, pipacsokkal tűz
delt kalászos Alföldünkön; aztán 
suttog, zúg-búg, mint az erdők sej
telmes mélye; meg ismét cser
melyként csobog; tud lágyan 
csengni is, mint a hárfa ezüst húr
ja és nyomtatott hallgatagságában 
a magyar lélek komolyságát tük
rözi legszívesebben. A magyar szó 
romlatlanságában — merő báj, erő 
és kristálytisztaság-

Egyezerhatszáz szükségte
len idegen szó-

Csakugyan „Inter arma silent 
Musae", a fegyverzajban elnémul
nak a Nemtök. 1914-től szellemi 
életünket az eszmeietlenség pora 
iili meg általában, fenntartva a 
csekély kivételnek járó tisztele
tet. Tudásnak csak rendszeres is
meretet fogadhatunk el- Mostaná
ban pedig fogalomzavar tombol 
minden téren- Nem a fogalmak lé
nyegi jegyeit összesítvén, nem is 
nevezhetik nevén a gyermeket. A 
fogalmi tudás hiányának eredmé
nye, hogy nem képesek bizonyíta
ni és nem is bizonyítanak semmit, 
de nem is győznek meg senkit. 
Az odavetett állítások „petíció 
principii-ben szenvednek, e böl
cseleti műszó — elvhiányt jeleni, 
vagyis midőn a bizonyíték is bi
zonyításra szorul. A tartalmi igaz
ság, mélység, meggyőződés, ezmei- 
ség hiánya felületessé, pongyolává 
teszi a nyelvet is- így eshetett 
meg, hogy az 1914-től lehetőleg 
kezemügyébe eső különféle kiad
ványokból: egyezerhatszáz kikü
szöbölhető idegen szót szedtem 
össze. E kétségbeejtő tömegben: 
egyezer főnév; háromszáz ige és 
háromszáz melléknév van együtt. 
Valamennyi közhasználatú írásban 
és szóban. Szórványosan fel sem 
tűnnek talán, de csoportosítva: el
ijesztik az avatatlant is-

Az egyezerhatszáz idegen szó 
95 százaléka latin. Számonvéve a 
különleges, rossz budapesti ki 
szólásokat; mérlegelve az arány
lag kevés német, francia és a pár 
elenyésző angol szót: a súlypont 
mégis a deák szavak halmaza. E 
tünet magyarázata az, hogy Ma
gyarországon a tudományos hiva
talos, társadalmi nyelv a XIX. 
század elejéig a latin volt- Minden 
müveit ember folyékonyan be
szélt latinul, sok nő is. Révay 
Miklós (1750— 1870) felléptéig ma
gyar nyelvészetről alig lehet szó. 
6  viszi be elsőül nyelvtudomá
nyunkba a történelmi irányt; el
fogadva az ugor rokonságot, ki
mutatja nyelvünk törvényeit, meg
állapítja a magyar igeragozás ta
nát. És Révay nagy magyar nyelv
tanát 1806-ban még latinul kény
telen megírni. Sőt az országgyűlés 
a magyar nyelv jogait 1836, III. I 
c-ben csak részleg; teljében a/ 
1844, II. t. c-ben iktatja törvény
be.

Most a régi diák világ elevcnült 
fel szóban és írásban' Humora 
e különben elszomorító nyelvron
tásnak, hogy a szereplő kisgazdák 
ontják a divatos latin szavakat; 
persze olykor helytelenül.
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Mezőkövesd a 
matyó metropolisz

Irta: Tóth Kálmán.

— Befejező közlemény —

Az exotikus matyóviselet.

A mezőkövesdi matyó népipar 
ősered'etű, vele született a néppel. 
Hímzéseiket előbb a maguk lelki 
gyönyörűségére készítették, ké
sőbb világcikk lett belőle. A me
zőkövesdi himzöipar fejlesztése 
körül legnagyobb érdeme van Iza
bella főhercegnőnek, aki a felvi
déki himzőipart is magas színvo
nalra emelte. — A mezőkövesdi 
népviselet a magyar népművészet 
kincsesháza- Öltözékük pávapom
pás és aranyszegélyes. A matyó
lányok fejdíze saranyfőkötős és 
gyöngyökkel kirakott s „tornyos 
frizurának" is hívják- Exotikus- 
szerü viseletűk hasonló a bácskai 
viselethez.

F lóra  szivárványa a mat\ó 
varrotasokon-. •

A matyó népművészetben a nö
vényvilág minden színét megtalál
juk. A krónikás szerint Flóra leg
kedvesebb virágzása, mert a ma
tyóknál a nők kendőin, meg a le
gények ingelején ott van az abla
kok rozmaringja, a patakok nefe
lejtse és a kertek rózsája, tuli
pánja • A mezőkövesdi nép szi- 
várványszerü v a ro Masaid nemzeti 
szempontból is meg kell becsülni, 
mert idegen érdekeltségek már. 
már eredetiségük meghamisításá
ra törekszenek. A magyar nők 
azonban a hazai népipar gyakorla
ti pártolásával most már megák ár
ják védeni, mert sajnos a becsi 
gobelinek is kelendőbbek, mint az 
ősmagyar nép hímzett műkincsei-

A kincses matyóhímzések 
múltja és a Mezőkövesdi Há
ziipari Szövetkezet kultúr-ak- 
ciója-

A Mezőkövesdi Háziipari Szö
vetkezet a mindjobban terjedő 
ínatyó-himzőipar érdekében ál

landóan akcióban áll s ma is je
lentős szerepet visz a matyó kul
túrában. Morvay Jánosné a szö
vetkezet élén huszonnyol éven át 
kézimunka-tárlatot tartott fenn, a 
matyóművészet tanulmányozására 

pedig legjelesebb festőművészeink 
figyelmét is felhívta.

A mezőkövesdi háziipari művé
szetet ma már veszély fenyegeti, 
mert Morvayné óta nincs állandó 
ellkcs támogatója- Morvayné a 
leglelkesebb pártfogója volt a me
zőkövesdi matyóhimzőipar fejlesz
tésének, melyre a sorozatos kiál
lítások buzgó rendezésével nem
csak az ország, hanem a külföld 
figyelmét is felhívta.

A mezőkövesdi matyó népmű
vészet csonka Magvarország egy
etlen megmaradt háziiparát ké
pezi, melytől Mezőkövesd jövője
is (agg-

Borsod után Heves vármegye 
az ősrégi népművészetért.

Az egri érsek-főpásztor arany- 
miséjére nemrég egy matyóasszony 
egy nagyértékü, művészi ízléssel 
készített, mezőkövesdi motívu
mokkal ékesített cltárpárnát ka
pott az egri székesegyház főoltá

ráéra- Jellemző az ajándékozóra, 
hegy kézimüvészetét a szegény 
matyóasszony semmi pénzért nem 
engedte külföldre-

A háziipari művészetet utóbb 
Borsod után Heves vármegye is 
lelkesen felkarolta, mely a tarna- 
menti falvaikból és a mátrai palóc 
helységekből gyűjti á kiállításra a 
nép öseredeti, hamisítatlan művé
szetét- Mezőkövesd a matyómüvé- 
szet centruma. 1900-tól kezdve a 
külföldiek és a királyi-ház magas 
vendégein kívül, az etnográfusok 
is gyakran látogatták s kiküldetést 
tett ide a fővárosi Nemzeti Múze
um is.

A matyó népművészet diadal- 
ú/ja a kontinensen.

A mezőkövesdi matyó népművé
szetre nagy jövő vár a kontinen
sen. Utóbb a genfi világkiállításon 
volt bemutatva a kiállítás egyik 
büszkesége- Mezőkövesd népriiü- 
vészies, világhírűvé vált remeke 

a matyó-baba, amelyek azóta 
már Amerikában, Hollandiában és 
Svédországban is megfordultak- 
A babnfigurákat Bikkfalvy Hel 
budapesti rajztanárnö mintwJ.i 
babaruhákat pedig Ivó iv-»> '

nők készítették. A jellegzetes nép
művészeti remeket SleinDurczer 
Alajosné és Morvay Jánosne kül
dötték először Genfbc.

A milánói iparművészeti kiállí
táson a jutalmak felét Magyaror
szág nyerte el s a „Túrán Házi
ipari Szövetkezet" a velencei 
nemzetközi kiállítás után a párisi 
világkiállításon is elhelyezte a me
zőkövesdi matyók örökszép nép
művészetét, ahol a jellegzetes 
népviseletben megjelent matyókat 
és páratlan művészetüket nem 
győzték bámulni- Stockholmban, 
Svédország úri hölgyei is állandó
an lelkesednek a magyar népmű
vészet iránt, ahol nemrég maguk 
a svéd úrinőik mezőkövesdi népvi
seletben jelentek meg a magyar- 
országi Magyar Nemzeti Asszo
nyok Szövetsége kiállításán. A 
A matyóhimzés a matyó nép leiké
ből fakad. Az őseredetü, rendkí
vüli színérzékről tnuskodó s házi- 
iparszerüen előállított mezőköves
di varrottasok ma már a küföldön 
is keresettek, mert az élelmes ma
tyók Mezőkövesdről batyuzva is 
bejárják Páris, Berlin, Leipzig, 
München és Bécs világpiacait, 
hogy hírnevet szerezzenek hazá
juknak-

Borsod vármegye a hazai nép
ipar védelméért-

A matyó himzöipar mindjobban 
terjed a kontinensen. Egyedüli baj, 
hogy utóbb idegenek ráerőszakolt 
ízléssel meghamisították a matyó
eredetiséget s ezáltal nem a me
zőkövesdi ncp kezéből kerül ki az 
értékes munka. Ezeknél az után
zatoknál a színek és a mintarajzok 
is eltérőik s leginkább ezzel az 
idegen ízléssel hamisítják meg az 
ere de ti matyó-motívumokat.

Borsodmegyében mozgalom in
dult meg a hazai népipar védelmé
re, hogy az eltérült matyónépei 
visszavezessék öseredeti ízlé
séhez. — Soldos Béla d r- főispán 
törvényes védelemben részesíti a 
féltett népművészetet.

A kontimensen a mezőkövesdi 
matyónépmüvészelnek ma már 
világhíre van- Kultúrértéke a kül
földre utat talált, mert népművé
szetünk ezen ritka termékének 
nemzeti jellege van, amelyből ki
domborodik a magyar karakter-. -

Bicikliző m ezőkövesdi him zőnö.



1925 novem ber 15.

A Magyar kereskedelem lehetőségei a Keleten
Irta: Kuncze Endre.

_______________ ,^ k iiu ct.

Ezek előre bocsátásával áttér, 
hetünk Bulgária kereskedelmi le
hetőségeinek tárgyalására- Az or
szág természettől meglehetősen 
gazdag, földje termő, hegyei tetve 
vannak értékes ércekkel, a Duna 
közvetlen utat biztosít számára 
Nyugatra, keletről tenger (a Feke
te tenger) határolja. Mindezek da
cára nem jelenti Magyarország ke
reskedelmének azt a bázist, amit 
jelenthetne, elkéstünk ezen a pia
con is. mint már ez velünk történ
ni szokott. Bulgária piacán ma már 
a német az úr, akivel az angolok, 
franciák, olaszok sem tudnak ered
ményesen versenyezni. Jellemző 
erre, hogy Bulgáriában nagyon sok 
közszállítás van kiírva egy évben 
az állami szállításokra. melyek 
mind igen zsíros üzletek, mert pél
dául csak kininre (mely ott állami 
monopólium) évente mintegy 20— 
25 milliárd magyar korona értékű 
állami rendelés esik, azonkívül más 
egyéb szállításokra a posta, vasút, 
állami bányák és fürdőlelepek. ka. 
tonai kincstár szükségleteire stb. 
stb. száz és százmilliárdos rende
lések esnek. Olyan összegek ezek, 
melyeknek egy kis hányada is je
lentősen megjavíthatná kereskedel
mi mérlegünket, ha ez a nálunk 
mindenütt ott lábatlankodó „Ha“ 
ott nem lenne. A német .,Ha" nél
kül dolgozik és elhódítja a piacot 
mások orra elől. Elve, hogy még 
ráfizetés árán is bevezesse a né
met ipart és úgy gondolkozik, hogy 
ha egyszer már ott van és megis
merték annak jóságát és megbízha
tóságát, akkor úgyis csak hozzá
fordulnak és akkor behozza az el
ső ráfizetést százszorosán! Helyes 
elv, jó elv. de szív kell hozzá igen 
tisztelt Magyar kereskedelem!

A német pedig sokszor ráfizet- 
így legutóbb a szófiai áprilisi 
templom robbanás után a német 
kamarák óvást intéztek tagjaikhoz, 
hogy Bulgáriába egyelőre semmit 
ne szállítsanak és ottlévő követe, 
léseiket is tekintsék dubioznak, de 
lassan valamennyire megint helyre
állt a látszólagos rend és a vesz
teség egy része megtérül. Ilyen lát
szólagos kudarc sem tudja a né
metet visszarettenteni, dolgozik 
vasakarattal tovább, tiz körmével 
kapaszkodik a piachoz és az an
golt is kitúrja!

Bulgáriában sokszor nagy kava
rodásokat okoznak a kereskedelmi 
életben a zavargások, melyek az 
utóbbi évek alatt valóban némi 
kommunista ízt nyertek. Elszige
telt jelenségek ezek, melyek nem 
jelentik azt a nagy veszélyt, me
lyet Cankowék a maguk eljárásá
nak igazolására a külfölddel elhi. 
telni szeretnének, mindennek da
cára bizonytalanná teszik Bulgária 
egyes vidékeit.

A rablóvilág romantikája még 
fellelhető Bulgáriában. Nagyon sok 
rablóbanda garázdákodik. a ható
ság pedig a legtöbb esetben tehe
tetlen velük szemben, mert a fal
vak népe rendesen pártjukat fog. 
ja, azonkívül a járhatatlan zord 
hegyes vidék is ezer búvóhelyet ki. 
nál a bandáknak. Akárhány nagy

vállalat valóságos pausálét fizet 
egyes rablófönököknek, hogy békén 
hagyják őket. Megtörtént ugyanis 
nem egyszer, hogy valamely cég 
kiküldötte alkalmazottait vidéki 
körútra. Bulgária vasúthálózata 
nagyon gyatra úgy. hogy egy vidé
ki kőrútnál többet kell menni sze
kéren, vagy autón, mint vonaton. 
Ha egy-egy ilyen hivatalnokot a 
bandák elcsíptek, csak váltságdíj 
ellenében bocsátották szabadon. 
Ha a cég nem fizetett, az elfogot- 
tat a határidő elteltével megölték. 
Egy nagy cég mégsem veheti a 
lelkiismeretére, hogy egy hivatal
nokát megölni engedje, inkább fi
zették a váltságdíjat, ami nem egy
szer igen borsos volt. így megal
kudva a helyzettel pausálét fizet
nek, melyei szemben a bandák 
személyei biztonságot garantálnak, 
sőt kíséretet adnak!

Tavaly egyszer a bulgár királyt 
is megállították autójával a rablók. 
Mikor észrevették, hogy ki ül az 
autóban, kedélyesen megveregették 
a vállát és — „No, te vagy a ki
rály. te mehetsz tovább" — mon
dással, útjára engedték.

A bandák nem egyszer szövetke. 
zeti alapon működnek. Néhány fa
lu összeáll és kiválogatja a megle- 
lelő embereket. A szerzett zsák. 
mányból aztán részesednek. El le
het képzelni, hogy ezek a falvak 
maguk is segítenek a rablóknak, 
ha a csendörség üldözi őket!

Az elszaporodott rablóbandákat 
különben maga a hatóság termeli 
ki- A volt parasztregime híveit 
annyira üldözték és üldözik ma is, 
hogy sokan épp az üldözés követ
keztében váltak szegénylegénnyé.

Ezzel szemben Törökország az a 
piac, mely sokat ígérőén kínálko
zik. Sajnos, mi is abban a hibában 
leledzünk, melyben a franciák van. 
nak. Mi sem ismerjük eléggé a 
földrajzot, de nem is ismerjük a 
ránk nézve esetleg hasznossá le
hető nemzetek történelmét sem, pe
dig helyi és némi történelmi (po
litikai) ismeretek nélkül nem lehel 
a körülményekhez alkalmazkodva 
megfelelő alapot teremteni. Eb
ben az angolokat kell követni, 
akik nemcsak kereskedők, de dip
lomaták is és főleg viszont! .

Törökország a krimi háború óla 
úgyszólván állandó harcban állott, 
egészen az 1923-as kisázsiai görög 
háborúig. A görögök borzasztó 
pusztítást vittek véghez a török 
partvidéken-

Szerencsére a kritikus helyzet
ben olyan nagy férfiai támadtak, 
mint Kemál és Izmed pasák, kik
nek nemcsak az az érdemük, hogy 
a török fegyvereket diadalra vitték 
s aztán Lausanne-ban is teljes dip
lomáciai sikert arattak, hanem az 
az érdemük is megvan, hogy fel
ismerték azt az utat, melyen ha. 
ladva Törökország idővel feltétle
nül európai nagyhatalommá válik. 
Ez az út: Törökország mezőgazda- 
sági modernizálása.

Hatalmas területek hevernek ki
használatlanul, ezeket belterjes 
gazdálkodású termőterületté kezdik 
máris nagy lendülettel megművel

ni. ezzel párhuzamosan a vasút, 
hálózatot és az utakat építik ki a 
legminuciózusabb gondossággal-

Törökországnak mindene van, 
erdei, ércei stb. stb., amit eddig 
nem használtak ki. vagy idegen 
érdekek javára hasznosították. Ez 
most mind, egy csapásra meg
szűnt, Törökország minden kincse, 
gazdasága az ország jövendő nagy
ságát és jólétét szolgálja!

Kemal az izlamnál is — és ez 
újabb bizonysága zsenialitásának 
— megtart mindent, ami abban 
nemzetfenntartó eszme van, de ami 
az izlamnál útjában áll azoknak a 
céloknak, melyeket nép'i( jólété
nek érdekében célul kitűzött, mint 
a régi pasagazdálkodás, a hárem, 
uralom, a szofták (papok) politi
kai befolyása, a serény európai 
gazdálkodást kerékkötőén akadá
lyozó keleti fatalizmus, mindeze
ket megszünteti. A nemzeti érzést, 
mint nemzetösszetartó erőt a lég. 
gondosabban ápolja, mert felismer
te, hogy Törökország múlt szeren
csétlenségeinek éppen az volt egyik 
főoka, hogy a szultánok uralma 
alatt a nemzeti érzés el volt nyom
va. — akár csak nálunk Magyar.

Folyó hó 18-án délután ünnepé
lyes keretek között iktatták be a 
Társadalmi Egyesületek Szövetsé
gének kormányzó-elnöki székébe! 
Albrecht királyi herceget, A par
lament delegációs teremben tartott 
ünnepélyen a kormányzó képvise
letében Vass József; továbbá górf 
Klebersberg Kunó, Rakovszki Iván, 
Búd János miniszterek, báró he
rényi ZJsigmond, Bartha Richárd, 
Ravasz László ev- református 
püspök, Raffay Sándor, ev. püs
pök, Zadravetz István tábori püs. 
pök, vitéz Nagy Pál, Janky Ko- 
csárd és más közéleti előkelőségek 
jelentek meg.

Baross Gábor, a Tesz. országos 
elnöke nyitotta meg a díszgyülést, 
majd dr. Pogány Frigyes államtit
kár vezetése mellett küldöttség 
hívta meg a királyi herceget, akit 
a terembeléptekor lelkes ovációk
ban részesítettek.

Raffay Sándor ev. püspök, y  
Tesz. társelnöke üdvözölte a kor. 
mányzóelnököt:

„Vannak egyesületek — úgy
mond — melyek a magyar közmű, 
velődésnek és a nemzeti haladás
nak zászlait hordozzák. Azokat a 
zászlókat, melyek a környező né. 
pékét is hódolásra kényszerítik. 
Azokat a zászlókat, melyek nyo
mán a lelki vetés életet biztosító 
aratásokat készítgetik elő. A „leg
nagyobb magyar’* Sszechenyi,, esz
tendejében e zászlónkról felénk ra. 
gyog a nemzeti nagyság ígérete el.

országon az osztrák uralom alatt.
Ennél a nemzetmentö munkánál 

nekünk is ott kell lenni, nekünk is 
jut bőven munka, de jut a gyümöl
cseiből is, ha most szakítunk az
zal a nemtörődöm gondolkodással, 
mely eddig lehervasztott oly sok 
szép reménnyel elindított munkát. 
Törökország telve van lehetőségek
kel, értéke van a becsületes mun. 
kának, tág tere van a tisztességes 
kereskedelemnek, de nem a régi 
alapon! Ma már nem úgy van. 
mint a háború előtt, mikor a pári
zsi vagy bécsi cégek a divatjamúlt 
és használhatatlan árúkat összepa
kolták és a bálákra, ládákra ráír
va, hogy: Bon pour 1‘Orient" le. 
küldték Törökországba. Ma már a 
török tudja, hogy jó pénzért jót is 
kaphat és ha szívesen építene is ki 
Magyarországgal komoly kereske
delmi kapcsolatokat, ezt csak úgy 
fogja tenni — viszont így minden 
más nemzetet megelőzve szimpáti
ával teszi — ha mi kezdeménye
zünk és ha jó pénzéért jót adunk. 
Ezen az alapon indulva, feltétlen 
a miénk Törökország barátsága és 
kereskedelmi forgalmának jelentős 
része, de most kezdeményezzünk-..!

kötelezésének ama parancsé: lelki 
fggetlenség, kiművelt elme, nemze
tét szerető szív a haza megtartá
sának és nagyságának eszköze és 
útja. — Mindezek az egyesületek 
most Fenséged vezetése alá bocsát, 
lelkűket."

A hallgatóság által lelkes taps
sal fogadott beszéd után, Albrecht 
királyi herceg tartotta meg szék
foglaló beszédét.

„A Tesz. abban az időben ala
kult meg, amidőn a világháború, a 
forradalmak és a román megszál
lás után a trianoni béke országunk 
és nemzeti létünk teljes összedől
tét megpecsételte. A magyar társa, 
dalom ekkor -  minden eröveszte- 
sége dacára nem esett végleg 
kétségbe, hanem a tragikus időkhöz 
méltó lelki nagyságot mutatva ha
zafias lelkesedéssel megalakította 
e nagy szervezetet, melynek első 
és legfontosabb hivatása a nemzet 
fiainak honszeretetsugallata érzé
seit összefoglalni, hogy legyen az, 
mint hatalmashangú harangok zú
gása, mely végigkondul a főváros 
tereiről a magyar rónán véges-vé
gig egészen a Kárpátokig és erdé
lyi hegyekig, ahonnan a viszhang 
megszázszorozottan törvén meg a 
letagadhatatlan összetartozás és 
megbonthatatlan történelmi egység 
magasztos érzését és éltető erejét 
öntse lelkűnkbe."

Zúgó tapsvihar fogadta a királyi 
herceg beszédét, melyet Zadravetz 
tábori püspök zárószavai követtek.
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Irta: Csermely Gyula.

1914 december 16-án — Javában tombolt a 
nagy háború — a fent leírt címmel következő 
cikkem jelent meg a Pesti Hírlapban és keltett 
különösen katonai körökben igen élénk feltű
nést:

„Immár ötödik hónapja, hogy harcban va
gyunk a világgal és bámulatraméltó nemzetünk, 
a magyar, olyan hőstettekhez visz véghez, hogy 
ismertté kellene, hogy váljék a sarmata síkság
tól a Balkánig, a Pruthlól — Visztulától a La 
Mancheig. Nemcsak a muszka meg a szerb, de 
az angol, a francia és a belga is érzi, hogy ke
mény ökle van a magyarnak.

És mégsem tudják, hogy vagyunk, vagy csak 
kevéssé tudják . . . Vájjon miért? Honnan van 
az, hogy mire a külföldre kerül a híre magyar 
önfeláldozásnak és vitézi tetteknek: osztrákká 
válik a magyar?

Az osztrák sajtó az oka, mondják. Ez sik
kasztja el a magyart, vagy csinál a magyarból is 
osztrákot, németet.

Hát, nagyréiszben csakugyan így van. Az 
ausztriai német sajtónak még a debreceni 39-es 
és a székesfejérvári meg pécsi Hindenburg-ba- 
kák is „österreichische Soldaten". És annyira 
megy ebben a Lajtántul, hogy Arad városa fór. 
inálisan a miniszterelnökhöz írt fel, hogy tegyen 
ez ellen valamit.

Dicsérnünk kell Átadót, de kérnünk is kell 
egyúttal, hogy menjen tovább egy lépéssel. A 
magyarországi német sajtó is németet csinál a 
magyarból (igaz, hogy rosszakarat nélkül) hát 
fordulna tán Arad városa a hazai német sa j
tóhoz is, hogy hagyja meg magyarnak a dicső 
magyart-

Régi hibája tudniillik a magyarországi né
met sajtónak, hogy a magyar keresztneveket 
németre fordítva adja vissza és ez is egyik 
oka, amiért még mindig nem tudják, hogy va
gyunk. Például: Zell István magyar királyi 
csendőr tősgyökeres magyar, de vitézi tetteiről 
írva, a magyarorzági német lap csak Stefian 
Zell néven tesz róla említést. Meghagyná a ke. 
resztnevét magyarnak és István Zell néven em
lékeznék meg róla, rögtön észbe kapna a né
met is-

— Hohó, — gondolná magában — István: ez 
nem német név, ez magyar ncv, olyan mint Ár
pád; István Zell tehát magyar! De mit gondol, 
jón a német, mikor Stefan Zellről olvas és 
Matlhias Lenzről?

A magyarországi német sajtó — A Peste,- 
Lloydtól a Neue Lugoser Zeitungig — hangsú
lyozom, nem rosszakaratból, igen nagy károkat 
okozott a magyar ügynek azzal, hogy minden 
magyar keresztnevet mindig németül adott visz. 
sza. Pasics Nikola nevét még tévedésből sem 
írta soha Nikolaus Pasicsnak, Luigi Barzini ne
vét sem Ludwig Barzininok, de Wekerle Sándor 
nevét mindig Alexander Wekerle-nck és Wlas
sics Gyula nevét mindig Július von Wlassics 
nak- Hát, ezeknek ez nem ártott meg, ámbár itt 
is helyesebb lett volna a Gyula von Wlassics és 
a Sándor Wekerle . . .  de ha Filipszki Ferenc

magyar hajdú-vitéz nevét Franz-nak teszik ki 
a lapban: olvashat akkor róla bármilyen hős
tettet a német, eszébe sem lesz pillanatra sem, 
hogy magyar ember az a Filipszki,

És annál indokolatlaní'bb a magyarországi 
német sajtónak a magyar keresztnevek figyel
men kívül való hagyása, mert az olasz, a szerb 
és bármilyen más nemzetbeli keresztnevet 
ugyancsak respektál és a maga eredeti alakjá
ban adja vissza. Professzor Pietro Dazzi olasz 
tudós nevét Pietronak írja, nem Péternek, Ed- 
dondo de Amicis nevét sem olvastam sehol Ed- 
mundnak, de még az ügyetlen szerb tábornok, 
Sltpan Stcpanovics nevét sem írta soha Stefan- 
nak. Respektálta az olasz és a szerb keresztne
veket. De bezzeg, magyar ember volna sir Ed- 
v.'írd Grey, régen csak Eduard Grey néven és 
magyar író volna Henri Duvernois, régen Hein- 
rich Duvernois néven írnának róla a mi német 
lapjaink.

A keresztnév szerintem a nemzeti hovátarto- 
zóságnak egyik igen fontos, talán legfontosabb 
adata, amit eredeti alakjából kivetköztetni és 
idegen alakban visszaadni nem szabad. Sokszor 
fontosabb a keresztnév, mint a családi név. La- 
zarevics Lázó föltétlenül szerb ember — a Lázó 
bizonyítja, nem a Lazarevics, hogy szerviány 
emberről beszélek de Lazarevics Lázár vagy 
Lázár lehet magyar is, német is, más is, mert a 
keresztnév ez esetben tág teret enged a kétely
nek. Johann Kuntz: német, nem a Kuntz, ha
nem a Johann miatt, de ha János Kurutzról ol
vasok és ha százszor is német név vagy sváb 
név a Kuntz-név - mégis tudom, hogy ma
gyarral van dolgom.

Az elnémetcsített keresztnév révén hány jó 
magyar ember sikkad el németnek? Ha a veze
tékneve magyar, még csak megáll a német egy 
percre; Koloman Szász vagy Michael Szekeres; 
hm, ez magyar lehet, fogja gondolni Freund 
Michel . . . de Eugen Bildröl ha olvas, vagy 
Dcsider Pnagerről, Kari Henzről, lehetett olyan 
magyar ez a három, mint Kampós uram, a kasz- 
nár, vagy Filcsik uram, a Mikszáth palóca, 
mégis németek lesznek és maradnak a szemében.

Képzeljük csak magunkat annak a németnek 
a helyébe, aki német lapokat olvas. Ha Chris- 
tian Holzról olvas, hogy milyen hős volt, milyen
jó katona, azt fogja mondani: __ ein Deutscher.
De iha Keresztély Holzról fog olvasni, a homlo
kára fog bökni, tűnődve: — kereszteli, Keresz
teli, das kann nur so ein Magyar sein, wenn ei 
auch Holz heisst . • . Dennerwetter!

Az osztrák lapoktól ne várjuk, hogy ők kezd
jék meg az újítást, magyar keresztneveket kö
zölvén- De ha a belföldi német sajtó minden 
magyar keresztnevet meghagy magyarnak, évek 
múltán talán elérjük, hogy az osztrák lap is ma
gyar neveket ír. És akkor jobban fogják tudni, 
hogy vagyunk. És a hadvezetőség is jól tenné, ha 
minden magyar katona nevét meghagyná lefor- 
ditatlan magyarnak. Aki hős volt és vitéz, aki 
megsebesült, elesett vagy kitüntette magát, ne 
vegye el tőle azt az egyet, ami dokumentálja.

hogy magyar, hogy a miénk volt. Akkor, a 
veszteséglajslromot forgatván vagy a hadsereg 
aranykönyvét, egyszerre látni fogja a világ, hogy 
nemcsak vagyunk, de sokkal többen is vagyunk, 
mint gondolta.

Legyen szent előttünk a magyar keresztnév és 
tartassuk másokkal is sérthetetlennek, szent
nek . . .“

. . . íme, ezt a cikket írtam 1914 december 
16-án a Pesti Hírlapba.

1914-ben! Akkor — tizenegy esztendővel ez
előtt — még nem hiányzott Magyarország szent 
testéből egy darabka sem, ma pedig, hogy olyan 
nagyot és gyászosat fordult velünk a világ, ez a 
régi-régi cikkem h .y.nvalóbb és időszerűbb, 
mint valaha.

Mert Felsőmagyarországon Pozsonytól Mun
kácsig, nemkülönben a Dráva meg az Alduna 
mellékén és Erdélyben a hatalom ez idő szerint 
való birlalói, helyesebben bitorlói, még ke- 
vésbbé respektálják a magyar keresztnév szent
ségét, mint annak idején a k# u. k, hadvezetö- 
ség. Északon a csehek, délen a szerbek, keleten 
a/, oláhok — quo jure, bizony nem tudom — 
arra kényszerítik a magyart, hogy cégtábláját 
az ő imperiuinuk nyelvén festessék meg; annak 
tűrésére kötelezik a magyart, hogy újszülött 
fiát vagy leányát cseh, szerb vagy oláh kereszt
névvel írja be a születési anyakönyvbe az arra 
kirendelt egyén, s ha házasságot köt, ellent
mondás nélkül látnia kell, hogy a saját meg a 
tanúja nevét, ha meg valakije meghal, hogy a 
drága elköltözött nevét nem magyar, hanem 
neki idegen nyelven örökítse meg a megfelelő 
anyakönyv lapjain,

így lesz a magyar Pálból: Páso vagy Pavl, 
így lesz a magyar Jánosból Jan vagy Juon vagy 
Janó. Helyes ez, igaz ez, jó ez? Nem!

Végezzünk mindenekelőtt a famozus cég
tábla-rendelettel, mely Pozsonyban, Kassán ép. 
pen úgy napvilágot látott, mint Újvidéken, Ko_ 
lozsvárolt, Brassóban.

Kerekes János becsületes magyar csizmadia
mester a gyalázatos parancsnak engedve 
így festette át a cégtábláját: Jan  vagy Juon 
vagy Janek Kerekes. Honnan tudom én ebből, 
hegy magyar iparossal van dolgom? Mert az 
csak legszemélyesebb jogom, amit millió szu
rony sem vehet el tőlem, hogy mint magyar em
ber első sorban magyar véremet akarom kere
sethez juttatni! A „Kerekes” vezetéknévből bi
zony nem tudom meg, legalább megdönthetet
len bizonysággal nem. Mert a vezetéknév még 
mitsem bizonyít. Lukács meg Vajda és Mihályi 
nagyon jó magyar családi nevek, mégsem ma
gyar emberek, hanem hazaáruló oláhok a hoz. 
zájuk tartozó László, Sándor és Tivadar nevű 
egyének. De ha Kerekes uram így festeti cég
tábláját: János Kerekes, amit azonban már nem 
engednek meg neki a bitang bitorlók, akkor is 
tudom, hogy magyar iparossal van dolgom, ha 
a János után véletlenül nem Kerekest olvasok, 
hanem Voják-ot vagy Pribics-e't,

A keresztnév adja meg a nemzeti hovatarto.
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/óságnak egyik legfontosabb bizonyítékát, nem 
u vezetéknév,

Most beszéljünk valamit az anyakönyvi el- 
kcresztelésekröl is, ha már itt vagyunk.

A hatalom, pláne az oláh, a rác vagy a cselák 
hatalom nem igen törődik vele, hogy jogos-e 
valamely intézkedése vagy jogtalan (a szurony 
nem olvassa a corpus jurist); én sem akarom 
a jogosság vagy jogtalanság kérdését feszegetni, 
én csak arra akarok rámutatni, hogy a magyar 
keresztnév szentségének semmibe vételével a ha
talom bitorlói egyszerűen azt cselekszik meg, 
hegy az állami anyakönyvekbe hazug adatokat 
jegyeznek be- Kerekes István szerbül vagy 
oláhul is csak István Kerekes lehet, nem pedig 
Stepan vagy Stefan Kerekes.

Nekik abból a papiros-szerbségből vagy pa- 
piros-oláhságból semmi hasznuk, mert a kis 
Vutkovics György minden poklokon keresztül is 
jó magyar emberré fog felnőni, ahogy jó magyar 
emberekké lettek például a Dugovicsok, Dugo
nicsok és Damjanicsok, de nekünk magyaroknak 
mindenesetre kárt okoznak, mert ők és a tudat
lan világ is szerbnek fogja elkönyvelni akkor is, 
ha hűséges Györgynek marad holtáig.

Még ökölbe szorított kézzel is loyális ember 
akarok lenni s ezért azt tanácsolom nektek, ti 
megszállotl-területbeli magyarok, hogy csak tör
vényes eszközökkel kúzdjetek a magyar kereszt
név szentségének tiszteletben tartásáért- Ilyen 
törvényes eszköz például, hogy születendő gyer
mekeiteknek csak olyan keresztnevet adjatok, 
.mely eredeti magyar név és mely semmi más 
nyelven a maga magyar formájából ki nem vet. 
kőztethetö. Ilyen keresztnév például fiúknál: 
Árpád, Géza, Lehel, leányoknál- Etel, Tünde, 
Emese.

Mindig nagy tisztelettel és elösmeréssel adóz
tam a skandináv népeknek azért, hogy náluk 
majdnem kivétel nélkül az ősi nemzeti kereszt
nevek kultusza járja még most is, (Björnst'crne 
Björnson, Frithjof Nansen, Valborga Svaerd- 
slröm, Knut Hamsun, Valdemar Pslilander, Ásta 
Nilssen) . . .  és mindig is irigyeltem a skandi
náv népeket, leginkább a svéd és a norvég né
pet azért, hogy az ősi nemzeti keresztnevek 
szinte kimeríthetetlen bőségével rendelkeznek

Boldog skandinávok! Öhozzájuk képest mi 
gyarok valóságos szegény emberek vagyunk 
olyan ősi keresztnevek dolgában, amik nemzeti 
mivoltukból ki nem forgathatók Azaz: férfi
nevek dolgában nem állunk éppen valami rosz- 
szul, van például: Álmos, Árpád, Tass, Géza 
Kund, Előd, Lehel, Attila, Balambér, Elemér, 
Taksony, Zoltán, Huba, Vajk, Töhötöm, Béla, 
Csaba, Ernőd . de leánynevek dolgában már 
valóságos Lázárok vagyunk mi magyarok. Itt a 
kereszténység alig hagyott meg nekünk egy-két 
ősi nemzeti nevet, mint például Emese, Etelka, 
Tünde: a többi mind csak magyaros hangzású 
naptári név, mint például Lenke, Magda, Mar
git stb.

Nos, leányneve!', dolgában szegények va
gyunk. De hogy is mondta annak idején a hős 
Árpád-sarjadék, a mi későbbi dicsőséges ma
gyar királyunk Béla, mikor bajt vívott a lengyal 
herceggel? Ha rövid a kardod, told meg egy 
lépéssel, azt mondta. Nos, én meg azt mondom: 
ha kevés az olyan magyar lcánynév, ami nem 
nemzetközi naptári név, mint teszem a Juliska 
vagy Terka, akkor csinálni kell. Ilyen magyar 
mivoltukból ki nem forgatható lcánynevekiil 
például ajánlóin a következőket: Szende, Jóka, 
Dalos, Lelkes, Szorgos, Fürge, Hivő, Erényes, 
Áldott, Fehérke, Szöszke, Gerle. Aranyos, He
lyeske, Takaros, Méla, Üde, Jeggnye, Bájos, 
Selymes, Karcsú, Nádszál, Vilii, Hattyú, Lenge, 
Tiszta.
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íme, egy csupron mindjárt húsz-huszonöt 
olyan magyar lcánynév, melynek mindegyike 
éppen oly kevéssé nemzetközi és naptári, mini 
a skandináv népeknél a Dagmar vagy az Inge- 
borg. És húsz olyan magyar leánynév, melynek 
mindegyike vagyvalamely jó emberi tulajdon
ságra vagy színre emlékeztet, vagy valamely ne. 
künk kedves élőlényre vgy növényre- 

Ahogy t. i. a régiek, a latinok, olatszok stb< 
megtették, hogy az embereket megkülönböztető 
tulajdonságokból keresztneveket csináltak, mint 
például Bianca (olasz, fehéret jelent) Constan. 
lia (latin, állhatatosai jelent), Zsuzsánna (hé
ber, liliomot, azaz tisztát jelent) épen úgy meg
tehetjük mi magyarok is, hogy ilyen úton új ke

resztneveket alkossunk magunknak. Quod licel 
Jovi, licet etiam mobis- Ha lehet keresztnév a 
Pálma, miért ne lehessen a magyar Jegenye is; 
ha lehet keresztnév a Bianca, miért ne lehessen 
a magyar Fehérke is?

A magyar keresztnév: magyarságot jeleni 
befelé úgy, mint kifelé. Küköllei Szöszke kis
asszonyból sohasem fog a német egy Fraulein 
Blondinchen Kükölleit csinálni, sem az olasz 
egy signorina Biondicella Kükölleit, mert 
ilyen nevek, mint Blondinchen vagy Biondi
cella náluk nincsenek: hanem bent is, kint is, 
az egész világon egyformán Szöszke marad a 
magyar Szöszke.

M a g y a r  k ö l tő kEsti párbeszéd
,,Nézd: csillagot hajít az ég, 
tüzes futárt szalaszt keletnek . .

Halott futárt. A csillagok 
milyen káprázva megremegnek.

„Halott futárt. Mi is futunk 
titok-postával nemsokára .

Sötét hídnál átnyergelünk 
a hollószínü paripára.

„Csak élet várna: fényes ég, 
egy part, ahol örök sugár van . .

Az unokád arcára sütsz, 
ha visszasütsz a holdsugárban.

„Neked pedig, neked talán 
egy csöndes csillag jut szobául . .

S ahol lakom, az ablakom 
a szomszéd csillagokra bámul.

• . Vagy mindkettőnket, ügy lehet, 
a semmiség fehér bölcsője ringat . . •“ 
— S a napsugár, a napsugár, 
a napsugár nem sejti sírjainkat.

Áprily Lajos-

S rézkotlákban főzték a szilvalekvárt.
A kerti székeket is mind behozták 
És g y e r t y a  mellett a  szobában ettünk. 
Mint temetésre kongott a harangszó 
És a tűnő nyár settengett megettünk.
Kis nyári ruháim is eltemették 
Egy zöld ládába s ott tavaszig sírtak 
S nyomukba — hűvös, józan, őszi tömjén 
Halálosan fojtott a naftalin-szag.

Ilyenkor elfutottam a szobámba 
Az orvosságos-üvegek közé 
És néztem, hogy repül le néma gyásszal 
Az est a csapzott, tarlóit táj fölé.
Kis ujjaimmal csendesen doboltam 
A lágyan összeizzadt üvegajtón,
A konyhában daloltak a cselédek,
A szél valamit keresett sóhajtón.
És amikor már mindenütt setét lett,
Az ágyba megöleltem kisöcsómet.
Aztán pihegve sírtam egymagámban,
A fákra néztem, lombjuk úgy zúgott. 
Titokzatosan bámultak szemembe,
Mint rongyba burkolt, ázott koldusok.

Kosztolányi Dezső.Az első ősz
Az első ősz. Ja j, az de szomorú volt.
A híg eső sötéten csepegett 
És kézi lámpással, rozoga pallón 
ballagtak el a szótlan emberek.
Csak erre emlékszem. Meg néha arra, 
Hogy halt meg a kertünkben egy virág 
S a zöld gyepen, sárgáié délutánon 
Cikáztak a virgonc fehér cicák.
He estefelé fojtott már a füstszag,
Csak a gyümölcs mosolygott a rúdon, 
Gyertyával jártak a pincék homályán 
S lopótökkel bort hoztak, úgy tudom,
A vén pohárba, esti lakomára.
Mind, mind nevettek, én voltam csak árva 
És fájt az ősz és a zenés szüret,
A sár, a szél, a nyár bús nevetése,
A nagymamák, kik kéklő szemüket 
Rámcsillogtaták pápaszemen által.
És fájt az est, mikor az emberek tárt 
Csűrökbe vitték a dús szőke termést

Két út . . .
Két út szabad a messze végtelenbe 
Egyedül • •. Árván. De mindegyik szabad, 
Az út mellett a kilométer jelző 
Mutat: - letérni innen nem szabad. —

Az út mellett visz :két oldalt az árok,
S a két út köztük fáradtan 'halad,

Csak pár virágért volna jó letérni 
De int a jelző: - vigyázz, nem szabad!

Az út mellett van árnyékos fa száz is. 
Pihenőt kinál a puha lomb alatt,
Az út megállna, — rakkenő a hőség,
De int a jelző: — tovább, nem szabad!

Két út halad a messze végtelenbe. 
Közelben és mégis távol halad,
De a hoidfénynél összenéznak néha 
Vigyázva, lassan, a vézna fák alatt •.,

Bozzay Margit-
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Rádiótelefon
Irta: Szegedi Varga József.

(Folytatás.)

A vevőkészülékek két csoportja közül 
elsősorban is az egyszerű kristálydetek
toros készülékekkel kívánok foglalkozni, 
amivel az antenna útján felfogott elektro
mos rezgéseket egy kristálydetektorral 
való egyenirányítás után, erősítés nélkül 
vezetjük a telefónhallgatóba. Ilyen ké” 
szülék, egyszerűségénél, de különösen 
olcsóságánál fogva, különböző kivitelben 
s kapcsolással, igen sok van forgalom
ban. Lényegükben megegyeznek. Alkotó
részük rendszerint: egy kristálydetektor, 
egy vagy több változtatható indukciós
tekercs és kondenzátor. Ezekhez csatla
kozik még a telefónhallgatókagyló és ter
mészetesen a megfelelő antenna és föld
vezeték.

A telefónhallgatót és a kristálydetek
tort kivéve, már mind ismeretesek, fel- 
használásukat is több esetben láttuk, 
úgy, hogy azokkal bővebben most nem 
foglalkozom.

A rádiótelefónhallgató, úgy mint a kö
zönséges telefonnál, nem más, mint egy 
megfelelő tokba foglalt elektromágnes és 
a sarkai előtt szilárdan megerősített ru
galmas vaslemez. Ha a mágnes tekercsei
ben az áram ingadozik, akkor a mágnes
nek az előtte lévő rugalmas lemezre gya
korolt vonzó hatása is az áram ingadozá
sának megfelelőleg változik s a leme* 
levegőrezgést hoz létre, hangot ad. A rá
dióban szereplő elektromos energia igen 
kicsi, de igen gyors az áramingadozás. 
A telefonkagyló érzékenysége nagyobb, 
vagyis kisebbb áramváltozások is rezgés
be hozzák a hallgató rugalmas lemezét. 
A lemez tehetetlenségénél fogva csak 
egy bizonyos határig tudná az esetleges 
gyors áramváltozásokat követni, ezért ar
ról kell gondoskodni, hogy a felvevő
készülékben a telefonkagylóba kerülő 
áramingadozások már olyanok legyenek, 
hogy a lemez követni tudja.

A hallgatókagyló olyan elektromos 
rezgéseket követ legerősebben, ami a ru
galmas lemez önrezgésszámának megfe
lel. így a kagylóban azokat a hangokat 
halljuk legerősebben, aminek a rezgés
száma megközelíti vagy megyezik a ru
galmas lemez önrczgésével.

A kristálydetektor az ásványkristályok 
azon tulajdonságán alapszik, hogy az 
árammal szemben egyik irányban na
gyobb ellenállást tanúsítanak, mint a má
sikban. így ha váltakozó áramkörbe kap
csoljuk, akkor rajta nagyrészben csak az 
egyik irányú áramlökések mennek át. A 
forgalomban lévő detektorok kristályál 
leggyakrabban pirít, galenit, karborun- 
dum, molebdin, stb. alkotja. A kristály 
egy fémcsészébe van erősítve s a kris
tályra egy rúgó acél, foszforbronz, grafit 
vagy ezüst, stb. tüt szorít. A detektor két 
sarkát a csésze és a tü képezi. A kris
tálynak nem minden része alkalmas de
tektornak, a tűt. különböző helyekre szo
rítva, más és másképpen viselkedik. A 
legalkalmasabb helyet próbálgatással 
határozzuk meg. Úgyszintén a tü és & 
kristály közötti nyomás is befolyásolja a 
kristály viselkedését, úgy, hogy a legked
vezőbb rúgónyomást is próbálgatás útján 
határozzuk meg. Lehet a tü helyett, is 
kristályt használni s ez esetben az egy
másra szorított két kristály képezi a de
tektort.

Egy igen egyszerű detektoros vevő- 
készülék összeállítása a következő: Kap
csoljunk egy megfelelő antenna levezető 
huzal és a földvezeték közé egy induk-

Megunta már a csupadísz 
tavasz után a nyarat is, 
felvette újra ecsetét 
a nyugtalan festőművész.

Megmártotta az ecsetet 
az őrült festő s festeget: 
a fák csupaszzöldjébe hint 
haloványsárga pettyeket.

Foltokat is vet csakhamar 
s szőke tarló, fakó avar 
felett fátyolozza az eget 
úszó ökörnyálaival.

<®<

ciós tekercset és egy változtatható kapa
citású kondenzátort. Az így előállított 
rezgőkör tekercséhez induktíve kapcsol
junk egy indukcióstekercs, kristálydetek
tor és telefónhallgatóból álló kört. A te- 
lefónhallgatóval párhuzamosan még egy 
állandó kapacitású kondenzátort. Az an
tennát különböző állomások hullámai 
érik, rezgésbe azonban csak akkor jön, 
ha a körbe kapcsolt kondenzátor kapa
citásának, illetve a tekercs indukciójá
nak változtatásával valamely adóállomás 
rezgésére hangoljuk. így ha pl. 500 mé
teres hullámot akarunk felvenni, akkor 
ennek megfelelőleg 300.000 60.000
rezgés fog végbemenni másodpercenként 
a hangolt rezgőkörben. Ezt irányítjuk a 
detektorral. Az egyenirányítóit, de még 
mindig igen gyorsan fluktuáló áramot a 
telefonkagyló membránja nehezen tudja 
követni. Ezért a telefonnal párhuzamo
san egy kondenzátort kapcsolunk be, 
amit a fluktuáló áram feltölt. A feltöltött 
kondenzátor a telefonkagylón keresztül 
igen gyorsan kisül, ami a kagyló elektro
mágnesében lassúbb, a rugalmas lemez
nek már követhető, de gyors áraminga
dozásnak felel meg s a membrán a rez
géseknek megfelelő hangot ad.

:■ :■ :■ :*:■ : ■ 5 3  ■ s s  r :■

S mikor már minden csupa szín 
A nyárnak hervadt lombjain 
jön a kegyetlen őszi szél, 
és hull a dér és jön a tél.

Mikor minden színből kifogy, 
midőn már azt sem tudja, hogy 
mit is akar: fehérbe von 
mindent s ködös álomba rogy.

Még látni is ecsetjeit 
nyárvégi éjeken amint 
— egy-egy vakító meteori 
bús bosszúsággal elhajít.

<3J

Az őrült festő
Irta: Erdélyi József.
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Közgazdasági szerkesztő: 
NÉMETH JENŐ.

Az ipar az irredentizmus 
szolgálatában

Irta: Knapp Oszkár, oki- vegyész- 
mérnök.

A Csonikaország minden polgá
rának, minden lakosának kedves 
kötelessége, hogy minden tudását 
és erejét azon nagy cél szolgála
tába szegödtesse, hogy az ország 
régi határait, régi dicsőségét visz- 
szazerezze- A katona kiképzi, 
gyakorolja magát, hogy a nagy 
pillanat, a fegyverek összemérkö- 
zése készületlen ne találja. A pap 
fegyvere a szónoklat, 'harctere a 
szószék. A tanító, a tanár a ne
velés, oktatás erejével, a költő, 
az író a toll hatalmával küzd. 
Vájjon van-e az iparnak is sze
repe e nagy küzdelemben, vagy 
csak tétlen várakozásra van-e 
kárhoztatva?

Az ország körülicsonkítása igen 
erős csapással újtotta iparunkat 
s nemcsak fejlődési lehetőségét 
zárta ki, hanem még létét is két
ségessé tette. Nyersanyagaink, 
hatalmas ipartelepeink nagyrésze 
más országoké lettek, szénbá
nyáink egyrésze nem a mi gé
peinknek ad tápanyagot- Alig ör
vendezhettünk hatalmas erdélyi 
földgázfonrásainknak, melyek ame
rikai méretű ipartelepeket olcsó 
fütő- és világítóanyagot szolgál
tattak volna, már le is kellett ró
luk mondaniun.k. Olyan lett az 
iparunk, mint egy nagy, szép jö
vőre jogosult, fiatal technikus, kit 
a sors csapása megfosztott kezé
től lábától s csak agyát és izzó 
munkaszeretetét hagyta meg.

Mi tehát az ipar szerepe az 
irredentizmus szolgálatában?

E szerep kettős, mert hisz az 
Ipart is ketten szolgálják: a tech

nikus, ki azt műveli, s a fogyasz
tóközönség, ki termékeit hasz
nálja.

A technikus már a priori irre
denta, hisz munkaképessége, mun
kaalkalma és munkája elérhető 
eredménye annál jobb és nagyobb, 
minél tökéletesebb és hatalma
sabb országának ipara- Feladata 
hármas: tanulni, dolgozni és ok
tatni.

Tanulnia kell, hogy tudásban, 
ismeretekben ne maradjon hátra 
azon technikusokkal szemben, 
kik gazdagabb, vagy szerencsé
sebb országokban, tökéletesebb, 
fejlettebb ipar szolgálatában sok
kal kedvezőbb helyzetben van
nak. Figyelemmel kell kisérnie a 
világpiac működését és fejlődé^ 
sét és az ezeket regisztráló szak-'* 
irodalmat, hogy miket pangó ipa
runk mellett gyakorlatilag el nem 
sajátíthat, elméletileg tudomásul 
vegye.

Dolgoznia kell, többet, mint egy 
szerencsés iparú állam techniku
sának, mivel itt nehezebb körül
mények között, szegényesebb esz- 
közökk'ell, súlyosabb problémák 
nyers megoldása vér reá-

Tanítania kell de tanításának 
célja más, mint a tanáré, meg kell 
ugyanis értetni a nagyközönség- 
séggel, hogy nem jogosult a kül
földi gyártmányok vétele akkor, 
ha azzal egyenértékűt a magyar 
ipar is piacra hozott. A ma tech
nikusának és kémikusának nem 
szabad a titokzatosság és elzár- 
kozottság homályával erősíteni 
tudását, sőt meg kell azt a kö
zönséggel, a fogyasztóval ismer
tetni, hogy az bizalommal teljen 
el iránta, hogy higyjen neki és 
azáltal, hogy termékeit favori
zálja, munkaalkalmát is nagyob-

bítsa. A nagyközönséget nem sza
bad, nem helyes tilalonijával ki
zárni gyárainkból, hanem érdek
lődését ipari tevékenységünk iránt 
felkelteni, hadd lássa, hogy mi
lyen munka folyik ott, hogyan, 
mily gondosan készülő az, miről 
talán azt hiszi, hogy csak akkor 
jó, ha külföldi. Lássa munkánkat a 
műhelyben, a laboratóriumban, 
erezzen velünk, technikusokkal, 
hogy szimpátiája a magyar ipar 
iránt kifejlődjék, hogy pártolja 
azt-

Hogy a technikus és fogyasztó 
céltudatos együttműködése mily 
rohamos, hirtelen lökéssel bírja 
az ipar és egyes ágai fejlődését 
előmozdítani, arra az ipartörténe
lem számtalan példával szolgálhat. 
E példák azért érdekelhetnek 
bennünket, mivel azt bizonyítjuk, 
hogy az ipari élet korlátozása 
vagy megcsonkítása mindig ked
vezően halott annak fejlődésére.

így, midőn Napóleon 1806-ban 
zár alá vetette az európai kikötő
ket s megtiltotta a nádcukor be
hozatalát, a répacukorgyártás ro
hamos fejlődéinek indult.

Midőn a világháború kitörése
kor megszűnt Angliában és 
Amerikában a német kátrány- 
festékek bevitele s a két ha
talmas fogyasztóközönségü állam 
nélkülözni volt azokat kénytelen, 
megfeszített munkával indult meg 
a k át .ínyfestékek előállítá ának 
ipara s pár év alatt oly váratlan 
fejlődést értek el, melyhez e 
kényszerhelyzet nélkül sok év
tized lett volna szükséges.

Épp ily körülmények között in
dult meg Amerikában az optikai 
üvegek gyártása is s míg a háború 
előtt csak német gyár látta el az 
egész földkerekséget lencseüvc-

gekkel, ma már kérdéses, hogy 
nem tökélelesebb-e az amerikai 
üvegipar, mint a német.

S midőn a háború elzárta az 
amerikai benzin és terpentin Né
metországba való behozatalát, a 
német ipar kényszerülve lett ezt 
vagy nélkülözni, vagy helyettesí
teni. De nélkülözni nem lehetett, 
hisz motorjait, tengerlattjáróit 
hajtóanyaggal kellett ellátni. A 
német tudás és szorgalom tehát 
éjt nappallal összeolvalsztotl s 
folytonos kutatással s rendszeres 
munkával ellő bírta a naftáimból, 
egy nagymennyiségben r.yert, k is - 
értékű, szilárd gázgyártási mel
léktermékből annak hidrogén ve- 
gyületét, a folyadék tetralnit ál
lítani, mely a benzint és terpen
tint helyettesítette.

A magyar ipar szerepe tehát 
az irredentizmus szolgálatában 
kettős: a technikus irredentizmu
sa, mely abból áll, hogy tanuljon, 
dolgozzon és oktasson s a fo
gyasztóközönség irredentizmusa, 
melynek egyetlen parancsolatja, 
hogy pártolja a hazai ipart. 
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Irodalmi és Művészeti R. T.

A  „ N é m z e t “
A NEMZET már első számának meg

jelenése irodalmi és kulturális szenzá
ció volt. Mindenki érezte, hogy mai köz
élet vigasztalan sivárságába a magyar 
értelmiségnek legnívósabb, legtartalma
sabb, legnagyobb igényű — külső for
mában is pazar kiállítású — folyóirata 
köszöntött be. A NEMZET a magyar 
középosztály szellemi bástyája, a nagy 
magyar éjszaka virrasztó őrcsillaga s a 
magyar feltámadást törhetetlen hittel 
hirdető örömhírnöke lett. A múlt szá
zad Honderü-jének „Aurorájáénak és 
„Képes Családi Lapjának hézagát és 
hivatását töltötte be A NEMZET. Min
den számának megjelenése irodalmunk

Arany János irodalmi és nyomdai

e g é s z  é v re  300.
ünnepnapjává magasztosult. Az eszn-.e 
és művészet diadalmas lobogóját len
gette szakadatlanul s tartalmát a legne
mesebb értelemben vett költészet és tu
domány mozaikjából rótta össze.

Ma „A Nemzet" anyagi sorsával kap
csolatos örvendetes, jelentős esemény
ről számolunk be olvasóinknak.

A NEMZET — „Helikon Irodalmi 
Rt."-gá —• való alakulása óta minden 
eszközzel, — nagy áldozatok árán is — 
azon fáradozott, hogy a lapot — a ma
gyar középosztály anyagi teherbíró ké
pességével számolva, — lehetőleg min- 
deinki számára hozzáférhetővé tegye.

IllntMM r. 1. Budapest. Vili, Szentkirá'yi ucca 23.

000 k o r o n a ! !
A NEMZET előfizetési árát a mai 

naptól kezdve a felére szállította le. Az 
új előfizetési árak a következők:

egész évre — — 300.000 K 
félévre — — — 150.000 K 
negyed évre — — 75.000 K

Reméljük, ezzel lehetővé tettük, hogy 
az az őszinte nagy szeretet, mely 
A NEMZET-et indulása óta körülvette, 
azoknak a lelkében is lobogjon, akik 
idáig a NEMZET-et nem rendelték meg.

Azon előfizetőinknek, kiknek előfize
tése legalább 1925. december 31-ig ren
dezve van: lejárati határnapjukat a 
megfelelő idővel meghosszabbítottuk.

(Műszaki igazgató : Richter Márton.)




