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I R O D A L O M É S M Ű V É S Z E T . 
A régi Magyarország jókedve. Kitűnő' tör

ténetírónk, Takáts Sándor éz alatt a czím alatt 
egy becses és nagyon érdekes könyvben megírta 
a török hódoltság alatti Magyarország életének 
derűs oldalát kedves és vonzó képek és elmés anek
doták alakjában. Ez a kor a küzdelem és szenve
dés kora volt a magyarokra nézve, a nemzet vére 
folyton szivárgott, gyakran sugarakban ömlött a 
török és német elleni harczokban, a viszontagságos 
idők bizonytalanná tették mindenkinek az életét 
és gazdaságát, az ország ép úgy nyomorúságos 
állapotban volt, mint az egyesek, de azért a hu
mor mégse veszett ki a lelkekbó'l, a jókedv, a 
tréfa akkor is megszólalt, és pedig olyan gazdag
ságban, ami mindennél jobban bizonyítja, hogy 
a humor a magyar léleknek egyik lényegéhez tar
tozó tulajdonsága, és hogy van egy specziális, min
den más népétől különböző magyar faji humor. 
Takáts Sándor XVI. századbeli kiadatlan levelek
ből veszi könyvének anyagát, a mely nemcsak 
anekdota-gyűjtemény, hanem művelődés-és erköcs-
történeti dokumentumok tárháza is: a régi magyar 
élet stílusának és hangulatának ismeretéhez nyújt 
nagyon sok megvilágító adalékot. A történelem 
kulisszái mögé ad bepillantást, az egyszerű magyar 
emberek, végbeli vitézek, falusi nemesek és városi 
polgárok mindennapi élete, mulatozása, tréfálko
zása, apró-cseprő ügyeivel való bajlódása villan 
fel egy-egy vonásával az olvasó szeme előtt. 

Széchenyi igéi. Gróf Széchenyi István mon
dásaiból, gondolataiból, ötleteiből ad anthologia-
szerű gyűjteményt egy e czím alatt megjelent kis 
könyv, összeállítója, Szekfü Gyula láthatólag arra 
igyekezett, hogy ezekből a nagy magyar köny
veiből, beszédeiből, leveleiből összeállított idézetek
ből kidomborítja Széchenyi egész gondolkodásmódját 
és különösen annak erkölcsi tartalmát, a mely az 
ő felfogása szerint összeesik nemzeti tartalmával 
is. «A Nemzetiség Széchenyi számára nem külső
ség — mondja előszavában, — még a nyelv sem 
tölti ki fogalmát, hanem egyedül Erény és Erkölcs. 
A magyar nemzetiség tehát nem egyéb, mint ma
gyaros formában megjelenő erkölcsös élet, a 
keresztény erköcsnek megvalósítása, tényékké át-
öntése a társadalmi és állami élet minden terén.» 
Ennek a gondolatnak az élére vannak beállítva az 
idézetek, a melyek tizenegy csoportban következ
nek és valóban megvilágítják Széchenyi gon
dolatvilágának lényegét minden fontos oldaláról. 
A könyv elmélyedő szeretettel és tárgyismerettel 
van összeállítva s kitűnő eszköze lehet annak, hogy 
Széchenyi eszméi mélyebben hatoljanak bele a 
magyarság tudatába. 

HALÁLOZÁSOK. 
Farkas Pál volt országgyűlési képviselő, ismert 

és népszerű író, meghalt Budapesten 42 éves korá
ban. Kiválóan tevékeny munkása volt az irodalom
nak és közéletnek. Még egyetemi hallgató korában 
kezdett szerepelni ; előbb főleg szociológiai tanul
mányokkalfoglalkozott, majd a regényírásra vetette 
magát, regényei, köztük különösen az Egy önkén
tes naplója általános nagy népszerűségre találtak. 
Több darabját játszották különféle színpadokon, 
a legnagyobb sikert A konventbiztos aratta a 
Nemzeti Színházban. Tagja volt a Petőfi-Társaság
nak, majd a képviselőháznak is, a hol Tisza István 
leglelkesebb hívei közé tartozott. A háborúban 
mint tüzértiszt vett részt és a harcztéren szerzett 
betegség ölte meg. Halálát apján, Wolfner Józsefen, 
az ismert könyvkiadón kívül nagy rokonság és 
igen sok jóbarát és tisztelő gyászolja ; a magyar 
irodalom kiválóan érdemes munkását vesztette el 
benne. 

Elhunytak a közelebbi napokban: Farkasházi 
Farkasházy F. Vilmos, a herendi porczellángyár 
egyik alapítója, állami agyagipari tanár 83 éves 
korában Budapesten. — Sződemeteri Dömötör 
Vilmos máv. főfelügyelő 56 éves korában Buda
pesten. — Zombori-Rónay Jenő, Torontál vármegye 
nyugalmazott főispánja, volt országgyűlési képviselő 
Szegeden. —' Soproni Dezső, Magyarországnak leg
öregebb dohányárusa, a Magyar Dohány Nagy-
árusok Szövetségének elnöke Budapesten. — Liiske 
Lajos pénzügyminiszteri számvevőségi főtanácsos, 
a II . osztályú polgári érdemkereszt tulajdonosa, 
54 éves korában Budapesten — Ivádi Ivády Aladár 
ny. pénzügyi tanácsos Budapesten. —Kertész Tódor 
fővárosi kereskedő, kereskedelmi tanácsos, 87 éves 
korában Budapesten. — Jeszeniczei és vadasi id. 
Jankpüich Béla 77 éves korában Ráczalmáson. — 
Bér Géza kereskedő 43 éves korában Budapesten. — 
Miháldi Splény Ernő báró, miniszteri tanácsos, 
Budapesten. 

Ozv. Szappanos Imréné dr.-né, szül. Thury 
Zsuzsanna fülöpszállási földbirtokosnő 84 éves 
korában Kaposvárott. — Eggbéli körmendi Kör-
mendy Péterné, szül. csurgói Kétly Anna bárónő 

Székesfehérváron. — Dr. Lányi Benedekné Bars 
vármegye nyugalmazott h. tiszti főorvosának és 
kórházigazgatójának felesége, Aranyosmaróton. -
Fuchs Dezsó'né, szül. Büchler Valéria Budapes
ten. — özv. Hanuy Jánosné pécsi háztulajdonosnő 
84 éves korában Pécsett. — Báthory József né, szül. 
tarna-eörsi Pesthy Gizella, néhai Pesthy Frigyes 
történettudós leánya, 67 éves korában Budapes
ten. — Brenner Rózsika 21 éves korában Buda
pesten. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A Hazai Kank Részvény tá r saság /><;»</ 

Ernő báró v. b. t. t. elnöklete alatt most tartott köz
gyűlése elhatározta, hogy a l5.803,0s!2-68 koronát tevő 
nyereségből f. é. május 2-tól kezdve a részvények 
20. számú osztalékszelvényei 20 koronával váltassanak 
be, 1.500,000 korona a tartalékalap, 1.000,000 korona 
pedig a nyugdíjalap javára fordíttassák. Az igazgató
ság új tagjaivá Teleki Pál gróf és Hajós Menyhért 
választattak meg. 

SAKKJÁTÉK. 
3176. számú feladvány Intsen Károlytól, Bécs. 
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VILÁGOS. 

Vüágoa indnl és a második lépégre mattot ad. 

Kai. 
A 3172. számú feladvány megfejtése. 

A 3173. számú feladvány megfejtése. 
B c 4 + ! Ff3. 
F c b * . 

A 3174. szánni feladvány megfejtése. 
Vdí. 

Vh71 
A 3175, számú feladvány megfejtése. 

K É P T A L Á N Y . 
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megjelent képtalány meglejtése : Ki a jövőnek él, 
nem ismer nélkülözést. 

Felelős szerkesz tő : H O I T S Y PÁI, . 
Szerkesztőségi iroda: IV., Vármegye-utcza 11. 

Lapkiadó tulajdonos: Franklin-Társulat IV., Egyetem-u. 4. 

Bélyeggyűjtőkkel 
cserélek, adok debreceni Zóna I. és 
II. kibocsájtást, különlegességeket is. 

SPRINGER J„ Debrecen, Fö-u. 38. sz. 

Kelte tögépeket 
minden nagyságban, 

csibenevelöket, csontdarálógépeket, 
i ö m ö g é p e k e t 

és az okszerű baromfitenyésztéshez szükséges 
SMIM felszerelési tárgyakat szállítja a leg

régibb szakezég 

NICKEBLÉSTÁBSA Bészvénytársaság 
Budapest, V., Vilmos császár-út 52. szám. 

Minden keltetflgéphez 30—50 drb keresztezett va^y tiszta fai-
keltetötojist ingyen szállítunk. 

Kérje a 34. szarná, árjegyzéket 5'— K bélyeg bekiil.Uae ellenében. 

Az elegáns világ cipőkrémje 
Gyárija: Herczeg Géza, V., Báluány-uica 16 
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LOHR MÁRIA (KROHFUSZ) 
A főváros első és l eg rég ibb 

csipketisztitó, vegytisztitó és kelmefestő 
g y á r i i n t éze t e . 

Gyár és főüzlet: UH1.9 Baross-u. 85. 
Fiókok: II., Fő-utcza 27, IV., Eskü-út 6, Kecske
méti-utca 14, V., Harminczad-utcza 4. VI., Teréz-
körút 39, Andrássy-tit 16, VIII., József-körűt 2. 

W A G N E R 
országszerte elismert elsőrendű magyar 
hangszer és b e s z é l ő g é p e k áruháza 

Budapest , TOL, József-körút 15. 
F ióküz le t : IX., Ráday-utcza 18. 

K é p e s á r j egyzék i n g y e n ! 

•|" BetegtolóKocsíK 
rokkantak és lábbadozók részére, szabadulni, szobaürszékek. 
bidet-ek stb. Dús választék az összes betegápoláshoz szükséges 
czikkekben és giimmiarúkbau. Gyárt legtökéletesebb kivitelben 
mülábakat; műkezeket, sérv- és haskötöket, gummiharisnyákat. 
i/pi PTI f o p v o s i múszergyáros. Budapest, 
r V C J t d 1 J . IV. ker., Koronaherczeg-utcza17. 

PALINKAFOZOUSTOK 
zsírolvasztó- és mosőüstök vörösrézből. 

Vermorel-rendszerű szőlö-
permetezők. Szénkénegezök. 

Permetező alkatrészek 
gummiból és sárgarézből. 
Szőlőzúzók és prések. Ku-
koriczamorzsolókés darálók. 
Répavágók és szecskavágók. 

Rézgalicz, rarfia, 
kénpor, rézkénpor és 
kénlap raktárról azon
nal kapható: 

S Z O N T Á G H P Á L 
rez - é s s z e r s z á m g y á r 

B u d a p e s t , I X . , Ü l l ó i - ú t 1 9 . sz . 

0 PAJTÁS 
B E N E D E K E L E K 
GYERMEKŰ JSAGA 

a szívet-lelket nemesítő törté
netek, mesék, versek, ismeret-
gazdagító olvasmányok való

ságos kincsesháza. 

Rendes munkatársai: Váradi 
Antal, Vargha Gyula, Lampérth 
Géza, Kfírlhíj Emil, Avar Gyula, 
Feleki Sándor, Mihály ff y né Fái 

Lenke, Bercnyi Lászlóné, Tábori Kornél, 
Kozma Imre, Csanády Sándor, Székely Nándor, 
Jókay Lajos stb. 

Állandóan közöl a régi nagy magyar és ide- j 
gen költőktől a gyermekifjúságnak való költe
ményeket. 

A JÓ PAJTÁS-t a Franklin-Társulat (Budapest, 
IV., Egyetem-utca 4.) adja ki. 

Előfizetési ára negyedévre 25 korona. 
Egyes szám ára öt korona. Mutatványszámot í 

kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal. 
ifri'ttW'fW '"»•. U H »«ff WW'WW f fff't»/"jl»|W*fjr»JHl'*'Í» 
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10. SZÁM. 1921. (68. ÉVFOLYAM.) MBRHHST0 

H O I T K Y P Á I , . 
Szerkesztőségi iroda: IV . Vá rmegye -u tozo 11. 
Kiadóhivatal: I V . E g y e t e m - u t c z a 4. 

I BUDAPEST. MÁJUS HÓ 25. 
Előfizetési ára : az április júniusi évnegyedre 60 korona. Külföldi e lő l ie tekbe , a postaiUg m.g-
Megjelenik havonta kétszer. — Egyes s/ám ára 11 korona. állapított ritoldij is csatolandó. 

GRÓF APPONYI ALBERT Jelfy G y u l a m á j u s 20 - ik i f e l v é t e l e . 
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GRÓF APPONYI ALBERT ÉS CSALÁDJA BUDAVÁRI PALOTÁJA KERTJÉBEN. 

G R Ó F A P P O N Y I A L B E R T . 
© Semmi sem őrli meg oly biztosan, és 

egyszersmind oly gyorsan is az emberek te
kintélyét s a beléjök vetett közhitet, mint 
a politika. Érthető dolog. A politikai élet 
pártküzdelmek jegyében folyik le, s egymás= 
sal szemben álló eszmék és törekvések zász= 
laja alatt. A mit az egyik párt helyesnek, 
jónak, megvalósítandónak tekint, azt káros
nak, végzetesnek nézi a másik, a mi ellen tel
jes erőből küzdeni kötelesség, sokszor: élet* 
feladat. Csak ritkán történik meg, hogy az 
ellenpárt kimagasló alakjait megbecsülik, tisz
teletben tartják egyes elfogulatlan politiku
sok ; a nagy párttömegek majdnem soha. S 
nagyobb a veszély, ha az államférfi nemcsak 
theoretikus alapon csinál politikát, hanem 
hatalomra is kerül s az életbe próbálja át
vinni eszméit. Itt a nyilvánosság világos
ságában ezer szemmel ellenőrzik minden cse
lekedetét, sót minden szavát. Hamar észre
veszik minden botlását, minden apró téve
dését; intencióit pedig, bármily nemesek 
legyenek is azok, sohase hajlandók tekin
tetbe venni az ellenfelei. Az ellenpárt szó
nokai és hírlapjai naponta találnak benne 
gáncsolni valót, s ezt naponta készek kár-
hoztató szavakkal belekiáltani a világba. 

Ezért van, hogy politikai nagyságaink kö
zül az alkotmányos «ra kezdete óta nem 
volt egy sem, a kit a nemzet osztatlan tisz
telete vett volna körül, sőt olyan sem, a 
kinek tekintélye idők folyamán el nem ho
mályosodott. Magának Deák Ferencznek is 
voltak nagyszámmal ócsárlói, a nemzetnek 
csak egyik fele tekintette őt vezéréül, s meg 
kellett halnia, hogy általánosabb legyen az 
iránta érzett ragaszkodás, de egészen álta
lánossá akkor sem vált. Tisza Kálmánt szinte 
gyülölségig menő szenvedélylyel támadták 
ellenfelei, s ez volt Tisza Istvánnak is sorsa 
egész életében. Kormányzó férflaink és vezető 
politikusaink között nem volt senki, a ki élete 
valamely pillanatában elmondhatta volna, 
hogy ő az egész nemzet osztatlan birodalmá
nak a letéteményese. Sőt olyan sem volt, a 
kinek tekintélye és népszerűsége idó'k folya
mán meg nem homályosodott. 

Egyetlen kivételt gróf Apponyi Albert ké
pez. S egyetlen ő e tekintetben nemcsak 
Magyarországon, hanem az egész kontinen
sen. Az ő politikai ellenfelei elhallgattak, 
ócsárlói elvesztették a hangjukat, s eljött az 
az idő, mikor az egész nemzet osztatlanul 
feléje fordította bízó tekintetét. 

Gróf Apponyi Albert épenséggel nem úgy 
kezdte politikai pályáját, mint a nép ke
gyeltje, még csak nem is úgy, mint a ki a 
népszerűség babéraira vágyik. Nagy átala
kuláson ment át a nemzet közfelfogása, a 
mig Apponyihoz megérkezett; de Apponyi 
felfogása és gondolkodása is óriásit változott 
ez idő alatt. Az ó=konzervativok programm-

jávai lépett be első alkalommal a parla
mentbe. Ez nála családi hagyomány volt, s 
megmagyarázható. Olyan környezetben nőtt 
fel, mely góczpontját képezte a konzervativ 
törekvéseknek, oly apa oldalán, a ki hatal
mas talentumával nagy hatással volt még a 
távolabb állókra is, s a ki nem lehetett be
folyás nélkül egy serdülő ifiúra, a ki napról
napra mellette folytatja életét, s a ki a sa
ját fia. És az apai ház egyszersmind a ha
sonlón gondolkodó művelt emberek országos 
czentruma volt. Ott beszélték meg a családi 
körben' az ország nevezetesebb eseményeit, 
e falak között, a hol úgyszólván a bútorok 
is a konzervativ szellemet lehelik. Az ott ter
jesztett tanok azonban nem találtak vissz
hangra a nemzetben, sőt azt lehet mondani, 
hogy gyűlöletesek, hazafiatlanok voltak a 
nagy tömeg előtt. A nemzet két nagy pártja 
talán csak abban az egyben egyezett meg 
egymással, hogy egyformán kárhoztattak 
mindent, a mi konzervativ. S midőn Deák 
Ferencz egy nála szokatlanul vehemens be
szédben megtámadta e férfiakat : szét kellett 
oszolniok. Belátták, hogy a nemzetben nincs 
talajuk. 

Ezzel a felfogással indult a politikába 
gróf Apponyi Albert, és lelkének folyton egy 
irányba fejlődő proczesszusán eljutott egé
szen az önálló magyar nemzeti bankig és 
az önálló hadseregig. Meg kell azonban je
gyeznünk azt az érdekes tényt, hogy mi
alatt Apponyi felfogásában ez a változás 
végbement, azalatt a nemzet gondolkodásá
ban egy másik ellenkező irányú folyamat 
támadt, s a közvélemény nemcsak magáévá 
tette Apponyi nézeteit, de erősen túl is ment 
azokon. Ez pedig az úgynevezett keresztény 
morálra vonatkozik. Apponyi gr. fölléptekor 
nyoma sem volt Magyarországon az anti
szemitizmusnak. Oly mélységes volt vallási 
dolgokban is a liberális felfogás, hogy türel
metlenségnek, sokszor obszkurantizmusnak 
tekintették a konzervatívoknak még azt az 
igyekezetét is, hogy a közmorált valláserköl
csi alapon akarták alátámasztani. Ez a libe
ralizmus ultramontánt látott Apponyiban s 
a nagytömegek e miatt is kárhoztatták egész 
politikai működését. Apponyi e tekintetben 
nem változott. Ma is az a felfogása, a mi 
volt. S annak a látványnak lettünk a szem
tanúi, hogy a közfelfogás nemcsak az ő né
zeteinek elfogadásáig ment el, de jelentéke
nyen túl is ment ezen a határon. Ilyen hely
zetben az a veszedelem fenyegette Apponyit, 
hogy mind a két küzdői fél kárhoztatni fogja 
a működését. A liberálisok azért, mert ő han
goztatta először a keresztény világnézet szük
ségét, az új kurzusnak hívei pedig azért, 
mert nem ment — szerintök — eléggé messze 
ebben az irányban. De épen az ellenkezője 
történi. A liberálisok azért magasztalják, 
mert nem ment a szélsőségig, a keresztény 
kurzus hívei pedig azért, mert ő volt az első 
apostoluk. 

Apponyiról szólva lehetetlen hallgatással 
mellőzni az ő szónoki képességét. Ez az ő 
legfeltűnőbb tulajdonsága. Egyszersmind olyan 
specziális és egyedülálló képesség, mely tel
jesen különbözik minden más szónokainkétól. 
Nem a Deák Ferencz kristálytiszta, átlátszó 
szónoklata, mely érveken építi fel egész kon-
strukezióját s nem ismer semmi mesterséges 
fogást, és nem appellál az ész kivételével 
semmi emberi tulajdonsághoz ; nem is Szi
lágyi Dezső' szónoklata, mely szintén érvek
kel dolgozik ugyan főképen, de azokat a 
dedukezió szövevényeivel fűzi együvé, nagy 
területeket kalandoz be, hogy összeszedje s 
aztán csokorba kösse a bizonyítékokat, s fel
használja nemcsak a gúny, a szatíra, a leki
csinylés megengedett fegyvereit, de sokszor 
a kicsinyes fogásokat is. Még Ugrón Gábor 
szónoklatától is lényegesen külömbözik az 
Apponyié, pedig Ugrón szokszor él az ő esz
közeivel, sok ragyogó színt és poezist kever 
felszólalásaiba. Ápponyinál is sok a költői 
elem, de legfőbb sajátsága a ragyogás. Esz
mei magasságban fogamzik meg minden gon
dolata, mintha a röghöz-kötöttség alig is 
érdekelné; a dolgoknak inkább a fényes ol
dalait nézi; tökéletesen kikerekített monda
tokban fejezi ki a mondanivalóit, de ez nála 
teljesen természetes, önmagától folyó, mintha 
azt másként nem is lehetne elmondani. A 
humort gyakran használja, az nála bő for
rásból fakad, de a gúnyt és szatirát alig 
ismeri. Eszmemenete egyszerű és világos, de 
a logikán is túlhatalmas erővel uralkodik a 
brilliánsan fényes előadás. 

S tegyük még hozzá, hogy Apponyi több
féle nyelven egyforma vagy csaknem egy
forma tökéletességgel szónokol. Ritka, kivált-
ságos tehetség. Macaulay mondja, hogy az 
egész világirodalomban csak két írót ismer, 
a kik két külömböző nyelven írtak klasszi
kái szépségű műveket. Az »egyik Dante, a 
másik Milton; anyanyelvükön kívül mind
ketten tökéletesen írtak s maradandó be-
csűt alkottak latinul is. Már pedig idegen 
nyelven könnyebb írni, mint szónokolni. Az 
íróasztal mellett több idő áll rendelkezésre 
a legmegfelelőbb kifejezés megkeresésére, s a 
gondolat legszabatosabb formulázására; a 
mellett a szónoknak figyelnie kell a hangsúlyo
zásra és a hanghordozásra, nem ritkán az 
arezjátékára is. És Apponyi egyforma kész
séggel szónokol nem is két, hanem több 
nyelven. Parisban az entente államok mi
nisztereinek szine előtt, midőn Magyarország 
jogai, mellett kellett síkra szállania, a legna
gyobb csodálkozást keltette szónoklata, mi
kor egymásután francziául, angolul és olaszul 
beszélt, s tudták róla, hogy anyanyelve ma
gyar, és az összegyűlt miniszterelnökök kö
zött csak kettő volt olyan, a ki egy másik 
nemzetnek a nyelvén is értett. De Apponyi 
még ennél is nagyobb bizonyságát adta va
lamikor ebbeli készségének. Mikor másfél 
évtized előtt a nemzetközi békekonferenczia 
Washingtonban ülésezett, s minden nemzet 
legjobb szónokát felkérték egy beszéd tar
tására, akkor Apponyi az imént említett há
rom nyelven kívül, még németül és magya
rul is szónokolt. Mindegyik nyelven utóiérve, 
sőt elhagyva a többi nemzetek legjobb szó
nokait. Olyan szellemi teljesítmény, a mely 
egyedül álló az egész világon, a melyre nem 
volt még példa eddig, s a melyet csak Kos
suth Lajos közelített meg valaha. 

De azért tévedne az, a ki csupán Apponyi 
szónoki kiválóságának tulajdonítaná azt a 
ritka hatást, melyet ő ma egész nemzetére 
gyakorol. Egy egész élet odaadó munkássá
gának eredménye ez, s annak a nemes idea
lizmusnak, mely az ő egész működését fél
százados közszereplése alatt eltöltötte. Meg 
kellett őt ismernie az egész nemzetnek az 
élet minden fázisaiban, a magyarság minden 
küzdelmeiben, hogy hozzá térjenek azok is, 
a kik valaha gyanakvással,, sőt ellenséges 
szemmel nézték működését. És ime ma előtte 
hajol meg afc egész mostani generáczió, a ki 
pedig nem igazgatja az ország sorsát, a ki
nek kezében nincs hatalom, a ki külsőleg 
semmi egyéb, mint a legideálisabb tartalom
mal töltözött puritán gondolkodású hazafi. 
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Valóban vadregényes hely volt ez, méltó 
tanyája egy meghasonlott, beteg léleknek, 
mely megunta az embertömegeket és vásári 
zajukat. Mellette tiszta vizű patak folyt, kö
rülötte az őserdő hatalmas fái örökké zúg. 
tak, morogtak, panaszkodtak és sóhajtoztak, 
a mihez kellemes változattal szolgáltak az 
éneklő madarak soha meg nem szűnő dalai. 
Mikor Sámson úr a ház elé ért, a vén Pa
tak valami lelki gyakorlatot végezh 
mert a házból egyházi dal hangjai hallat
szottak. Sámson úr leült egy fatörzsre és tü
relmesen várakozott. Egyszer aztán a vizsla 
elkezdett ugatni, mire az énekszó hirtelen 
megszűnt és a romok közül kilépett Patak 
Sámson. 

A vén paraszt nagyon megváltozott, arcza 
beesett volt és szeme fénytelen, megsoványo
dott és egyenes tartása megrokkant. Meg
viselte a lelki gyötrődés és a sok bojt. Mi-
kor urát meglátta, feléje tárta két karját, és 
valami értelmetlenséget motyogott, látszott 
rajta, hogy nagy zavarban van . . . végre is 
elkezdett sírni. Sámson úr odalépett hozzá, 
vállára tette a kezét éc nagyon meleg han
gon így szólt : 

No fiam érted jöttem, szedd össze a 
ezókmókodat és gyere velem. Nincs kegye
lem, viszlek haza. 

A remete szomorúan tekintett urára és 
tagadólag intett. 

— Nézd fiam, folytatta az öreg báró, — 
te mindég Istennek tetsző életet éltél, jobb, 
becsületesebb és igazabb lelkű embert tená
lad hármat sem [ismertem életemben. Ki 
mondta neked, hogy változtatnod kell ezen 
az életen ? 

Itt a paraszt föltekintett az égre és áhí
tatos hangon így felelt : 

Az Ur az ő prófétája által. 
Sámson úr hatalmas homloka komoly rán« 

ezokba húzódott. A baj mélyebb, mintsem 
gondolta, először történt, hogy ez az ember 
meg mer tőle valamit tagadni. Rövid hall
gatás után így folytatta : 

Nézd csak fiam, én tudom, hogy te 
olyan dolgokat láttál, hallottál és éreztél 
meg előre, a melyekről nekünk legkisebb sej» 
teimünk se volt. Mit jelent ez ? Azt, hogy 
az úr különös kegyelmében részesít téged 
azzal, hogy erre kiválasztott. És ez mit je» 
lent ? Azt, hogy rendkívül meg van veled 
elégévé és rendkívüli jutalomban akart ré
szesíteni. Hát akkor mért akarod megváltoz
tatni Istennek tetsző eddigi életedet? Vagy 
talán nem jól értetted a próféta szavát? 

A vén paraszt alázatosan meggörnyedve 
hallgatta urát, s mikor az befejezte, egy da
rabig hallgatott. Majd lassú töredezett han
gon elkezdett beszélni: 

Ha ez valóban a jó Istennek különös 
kegyelme, melylyel engem eláraszt, akkor én 
ezért még inkább különös hálára vagyok 
kötelezve. Akkor az én eddigi életem még 
kevésbbé elég arra, hogy ő meg legyen ve
lem elégedve. Igaz, hogy istenfélő és becsü
letes ember voltam teljes életemben, de ilyen 

ember, oh atyám, \ai . g ezer a vilá
gon, meg pedig olyan, a ki legénységben 
él és két késinek nehéj munkájával I 
a mindennapi kenyerei maga és családja szá
mára, holott én kényelemben és bőségben, 
minden gondtol mentesen töltöttem eletemet 
és soha a bánat egyetlen barázdát nem vont 
homlokomra. jkivflll n 
meg kell hálálnom, ha nyugodtan akarok 
megjelenni Itten ítélőszéke előtt. 

A főúr "megdöbbenve hallgatta az át 
lemült parasztnak ezt d különös beszédét. 
Lelke mélyén valami leitelem kezdett kibon-
takozni és lassan tudattá érlelődni. Kinek 
beszél ez az ember? Maga-magának vagy 
neki? És ki nyilatkozik meg az Ő együgyű 
ajkai által? Igen, neked beszél Ő Sztrcgovay 
Sámson. Hát te mit tettél azért, hogy meg
érdemeld ezt a hosszú, boldog és földi javak
ban dúskáló I le, a ki gazdagságban 
születtél és pompában éltél, te, a kinek csak 
a kezét kellett kinyújtani, hogy rang, kitün
tetés és hatalom az öledbe hulljon. Hiszen 
igaz, hires vagy a jószívűségedről és a jóté
konyságodról, építettél iskolákat, kórháza, 
kat, árvaházakat és egyéb közhasznú Inté* 
zeteket, nevedet egy csomó iskolánál alapít
ványok örökítik meg de hát elég ez tő . 
led ? Ez mmd csak banális, chablonszerű 
jótékonyság, melyet minden gazdag ember 
hasonlóképpen elvégez. Ez neked nem csak 
nem érdemed, hanem a legelemibb köteles, 
séged. És mindezt neki ettől a primitív el. 
métŐl kell megtudnia, melynek sejtelme sincs 
arról, hogy mit mond és nem is álmodik 
arról, hogy ura lelkében milyen lázongást 
idézett elő. Ebben az emberben csakugyan 
valami csodálatos, megfoghatatlan ihlet dol* 
gozik. Talán van benne valami rejteti tehet-
ség, mely Őt erre képesíti. Ha elvégezte volna 
az iskolákat és kiművelte volna magát, talán 
nagy költő vagy szobrász lett volna belőle. 
Valami efféle talentumnak kell benne lap. 
pangani. 

Sámson úr a földre dobta sapkáját és ki« 
gombolta vadászkabátját. Ezek a gondola, 
tok ugyancsak befűtötték neki. A térdérc 
könyökölt és mereven bámult maga elé. Egy. 
szerre csak egy fekete bogarat látott, mely 
előmászott az árnyékból és megállt azon a 
fényes folton, melyet a fák közt átsütő nap 
a földre vetett. Letette a szájában levő ha
talmas kenyérmorzsát és első lábaival mintha 
a fejét vakargatta volna. Ugy látszik, sütké
rezett. No látod Sámson, báró Sztregovay 
Sámson, ennek a nyomorult féregnek min
den öröme csak annyi, mig az egyik árnyék
ból ezen a meleg és fényes napfolton keresz
tül átmászik a másik árnyékba. Talán az 
egész élete csak ennyi, mert hátha a másik 
árnyékban a megsemmisülés vár rá. Egy ke
nyérmorzsa és egy sugár a napból, ez va
gyona és életének szépsége. És talán boldog 

és éppen most hJláikcdik érette a Te
remtőnek . . . Tudod-e Sámson báró, hogy 
csak külsőleg külömbözöl ettől a bogártól, 
mert lényegileg ugyanolyan életerő mozgatja 

ac 6 testét, mini .1 tiédet és puszta véletlen, 
hogy ,i te snSd nem a: 6 testibe került, ha. 

be, még pedig olyan emberébe, a ki az 
emb> I is a legkn .illatosabbak 
t a r t . 

Most már Sámson báró homlokáról 1 
hullott .1 véreitek, fölkeli és 

talán léptekkel járkált föl s alá a 
táson. Hova tévedtél el Sáms. mör« 
mogott magában, vigyázz, ez a rajongó 
paraszt téged Is megbolondít. Miféle ostoba 
gondolatok támadnak benned ezzel a bogár
ral kapcsolatban? Eh, mars, ki veink a te 
józan és okos elmédből I Dühösen felemelte 
puskáját és lecsapni kéttOlt vele a bogárra... 
a bogár « megindult J másik árnyék 

egysrenv leeresztette fegyverét 
és kis híja, hogy rá nem kiált. égre: 

llf szerencsétlen, le nem tudod, milyen 
<v 0 tt meleg napfoltod, hogy milyen rö

vid az elet és a boldogság. 
A paraszt, a ki eddig ott állt és meg nem 

rebbenő szernpillákkal, mereven maga elé né-
zett, most urára emelte tekintetét és meg. 
szólalt : 

- Mikor Remete Péter megérezte, hogy 
az Urnák szándoka van vele, ott hagyta az 
embereket él 0 begyek sötét szakadékai közé 
bujdosott. Ott várta a kinyilatkoztatást, mely 
megmondja neki, hogy mely útra lépjen és 
hogyan teljesítse a reá váró feladatot. És ott 
a magányosságban megvilágosodék az Ő lelke 
és megtudta, hogy azért teremtetett erre a 
világra, hogy a hitetlen pogányokat kiűzze a 
Szent földről. És Remete Péter teljesíté 
isteni küldetését és megtett mindent, a mit 
emberi erővel megtennie lehetett. És én csak 
az ő példáját követtem, mikor ott hagytam 
az emberek társaságát és remetévé lettem, 
mert itt, a nagy csöndességben talán meg 
fogom hallani az Úr szavát és megtudom, 
hogy minő kötelesség vár még reám és mi-
vei tartozom még azoknak,a kiknek Isten után 

éppen köszönhetem, hogy hosszú életem 
boldogságban és megelégedésben folyt le. 

És mikor ezt mondta, úgy nézett Sámson 
úrra, mint egy hűséges vén házőrző eb a 
gazdájára, mikor az simogatja. Az öreg bá
rót szinte zavarba hozta ez a meleg tekin. 
tet és így felelt. 

Hát csak tedd azt fiam, a mit lelked 
sugallata parancsol. Csak annyit mondok, 
hogy az egyetlen ember, a kinek te hálával 
tartozol, az én szegény jó apám már régen 
sírban nyugszik, én csak azt teljesítettem, a 
mit Ő kötelességül rám hagyott. Ez nem ér
dem, apám emléke ellen vétettem volna, ha 
máskép cselekszem. Áldjon meg az Isten! 

Kezet nyújtott a remetének, a ki megra. 
gadta, tenyerébe fektette s a másik tenye
rével simogatta. Azután megcsókolta és így 
szólt • 

A jó Isten áldjon meg téged atyám és 
mindazokat, a kiket szeretsz. De kérlek, vi-
gyázz magadra, mert mindenfelől veszedel
meket látok. Ha bokor mellett mégy el, eíőbb 
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zörgesd meg, mert talán mérges kígyó lap= 
pang benne, mely gyilkos fulánkját beléd 
mártani készül. Mielőtt hídra lépsz, vizsgáld 
meg a hídlábakat, hogy nincsenek=e befü= 
részelve ellenséges szándékkal. 

Sámson úr eltávozott, de a tisztás szélé= 
ről visszanézett. A ház előtt állott a remete 
és két kezét áldólag terjesztette feléje és a 
főurat mély szomorúság fogta el. Fölöttük a 
nyári verőfény ragyogott, a rengeteg titok= 
zatosan zúgott, a rigók vidáman kurjongat= 
tak és felelgettek egymásnak, a fákról a ját* 
szadozó mókusok jókedvű czinczogása hal* 
látszott, a levegőt megtöltötte a milliónyi 
bogár zümmögése . . . És ez a szegény ember 
mindezt talán nem is látja, nem élvezi, ha= 
nem alkot magának egy különös fantasztikus 
világot, melyet benépesít látomásainak szel* 
lemalakjaival. Mi lesz ennek a vége, hova 
fog vezetni ? Balsejtelmek fogták el és min= 
den energiája mellett sem tudott tőlük sza= 
badulni. 

Ez időtől fogva Patak Sámson télen, nyá= 
ron a predméri vadászlak romjai közt lakott 
és nem tért vissza sztregovai kényelmes há= 
zaba. Legalább nem látta senki. De vannak, 
a kik azt állították, hogy éjjel látták őt a 
falu utczáin kóborolni és házába besuhanni. 
Az urasági cselédek már egészen határozot= 
tan beszélték, hogy nem egyszer látták a 
kastély körül sétálgatni. Ezek azonban csak 
kószahirek voltak. Sámson úr különben meg= 
bizott egy, a kastélyhoz tartozó mindenest, 
hogy vigyázzon a remetére és észrevétlenül 
gondoskodjék, hogy az semmiben szükséget 
ne szenvedjen. A predméri remete nemsokára 
híres alakja lett az egész környéknek. 

VII. 
Mit jelent a r i a n á s ? 

Micsoda szél hajthatta ide a rianáshoz 
a remetét, a ki eddig gondosan kerülni lát= 
szőtt a nyilvánosságot ? Ez a kérdés izgatta 
Sámson bárót, a ki hosszú hónapok óta nem 
látta már vén druszáját. A tűz felé közeledve 
a társaság megállt egy hatalmas hóhalom 
előtt, melyet a vihar söpört össze egy rakásba, 
innen észrevétlenül megfigyelhették a törté* 
nendőket. A nép áhítatos csendben csoporttá 
verődve állt, a férfiak levett kalappal, az 
asszonyok imára kulcsolt kézzel. Egy szánon 
állt a remete és beszélt. A hó szakadatlanul 

és elég sűrűn hullott és egészen belepte az 
aggastyánnak kissé meggörnyedt, de még 
mindég hatalmas alakját. Ugy festett, mint 
egy hóból kigyúrt szobor és Sámson báró 
megdöbbenve látta, hogy Patak uramnak a 
fején a hó olyan alakulatot öltött, mintha 
valaki fehér halotti koszorút tett volna rá. 
Most egy kis szünet következett, a szónokot 
köhögés fogta el. Majd újra beszélni kezdett, 
mély, nyers, durva, de érczes hangon: 

— Én vagyok a sötétségben=látó . . . én 
vagyok, aki meghallom a csöndesség beszédét 
és megérzem az eljövendő idők vészedéi* 
meit . . . 

. . . Most már mindenki tudja közületek, 
mit jelentett az, a mit a sötéts'égben^=látó lá= 
tott, hogy Illés próféta égő palástjának fosz= 
lányait szétdobálta a mindenségbe. Tüzet, 
vért, halált és pusztulást. Hova lett fiaink= 
nak szálas erdeje? Körülnézek feleletért, de 
nem kapok, csak könnyes szemeket és seb= 
zett sziveket látok. Pedig emlékeztek rá, 
ugye, milyen csendes volt, milyen békés volt 
az a Szilveszteréjszaka ? A hó meleg taka= 
rója alatt édesen aludt és pihent a termé* 
szét, hogy friss erővel foghasson a tavaszi mun= 

kához. Éjféli óraütéskor az emberek megölel* 
ték és megcsókolták egymást és a legromlot 
tabb szívbe is be tudott lopódzni egy fényes 
sugár, mely kiűzött onnan minden rossz indu, 
latot és helyébe szeretetet varázsolt . . . Csak az 
én szivemnek kapuját döngette csontkezével a 
balsejtelem. Betört és nyugtalansággal töltött 
meg engemet, szegény együgyű, tudatlan 
elméjű embert . . . 

(Itt a remete hangja hirtelen elcsuklott, 
egy csomó szó tódult még ki a száján, de 
nem volt köztük összefüggés. Egyszerre 
türelmetlenül toppantott és úgy megrázta 
magát, hogy a rája rakodott hó, mintha egy 
szélroham hirtelen oldalba fújta volna, felhő, 
alakban szállt tova róla és úgy állt ott az 
aggastyán, mintha kibujt volna valami fehér 
burokból. Körülnézett, azután emelt hangon, 
most már érthetően így folytatta): 

— Mi történt az éjjel a Vágón ? Furcsa, 
hát megrepedt a jég, mondják a süketek éli 
vakok. Hallottak egy robbanást, egy dördü* 
lést, vagy egy zuhanást, vagy nem hallottak 
semmit, hanem aludtak tovább. Most is 
meleg hótakaró fedi a földet és védi az élj 
magvat mint akkor, de az éjszaka nem v f l 
oly csendes, mert északról szélvihar tört ránk 
és hófelhőkkel lapdázo.tt. Nyögtek és haj* 
longtak a fák, mint a bűnös ember, mikor 
bűnbánattal veri a mellét és bocsánatért kö
nyörög. Néha elült a vihar és nagy csöndes* 
ség támadt. És ekkor jött a rejtelmes dör= 
gés és úgy hangzott, mint egy fájdalmas 
sóhajtás, vagy tán fájdalmas sóhajtás volt, 
mely úgy hangzott, mint a dörgés ? A ki a 
csöndesség beszédét meghallja, annak a fülei 
ezt is meghallják, akármilyen messze van is 
innen, mert a predméri remete messze volt 
innen. Messzebb, jóval messzebb, mint a nem 
hallók, akik közel laknak. Mert ők reá fe* 
küsznek a jobb fülükre és betakaródznak a 
bal fülükkel. Az egyik fülük derekalj, a mái 
sik fülük takaró. Ezeknek a lusta testű és 
lusta lelkű felebarátaimnak beszélek, hogy föl" 
rázzam őket renyheségükből és hallóvá tegyem 
azt a fülüket, melyen keresztül az igazság és 
az ige lelkükbe hatol . . . 

(Folytatása következik.) 

Csonka Magyarország — nem ország, 
Egész Magyarország — mennyország. 
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ÜNNEPÉLY LUTHER SZOBRÁNÁL. 

A WORMSI LUTHER-ÜNNEPRŐL. 

KUTHY DEZSŐ, 
a magyar e v a n g é i k u s o k képviselője az ünnepélyen. 

V E S S Z Ő Z Ö T T VÁGYAK. 
(Aladin első szerelme.) 

Elbeszélés. — Irta Majthényi György. 

Mennél közelebb álmodta magát Irénhez 
megcsapkodott gyerekszivével, annál fajdal* 
masabban érte az elválás parancsa az iskolaév 
kezdetével. A mi rövid ideje még addig volt, 
azt lehetőleg mind Irénnél töltötte. Most már 
napjában kétszer is följárt, jóllehet szülei is 
észrevették túlzott vonzódását és féltették, 
tiltották a lánytól. Szégyelte is a gyöngesé* 
gét, még se birt ellenállani a vágyának. 

Kis szivének kibimbult tűzvirágai lekók* 
kadtak a válás gondolatára s ha ott volt a 
lánynál, olyan fájdalmas mozdulattal hútó-
dott Irénnel szemben a pamlag sarkába, 
mintha beteg volna. 

Szárnyak vergődtek benne, mint egy lelőtt 
madár. 

A lány anyja, jólelkű, egyszerű asszony, a 
búcsúzáskor házilag készült ribizlUborral ki* 
nálta. Erőltetve, keményen törte a magyart: 

— Tehád igyík, Alika, nem fog ártani, ma* 
gam csinálta. 

Aladin megkóstolta a pompás, tüzes bort, 
a mely bár kissé kipirította, még se hesse* 
gette el a szomorúságát. Csak jobban vergő* 
dött, mint fiatal fa a szélvészben. És hogy 
el ne sírja magát, egyre számolta magában 
az annyiszor megjárt lépcsőfokokat: 

— Kilencz van a fordulóig s onnan tizen= 
k e t t ő . . . Jaj, mikor járok megint ra j tuk . . . 

Azután, csakhogy mondjon valamit, hal* 
kan kezdte: 

— Holnapután a reggeli vonattal bemé* 
gyünk apámmal. De nem ott fogok lakni a 
vénkisasszonyoknál, a hol tavaly, hanem má* 
sutt. Idevaló fiúkkal. Karácsonyig haza se 
jöhetek. Nix tralala, mondta az apám, mert 
nem nagyon tetszett neki a bizonyítványom... 

Azt hitte, így, ezzel, horgonyt vethet e 
remegtető helyzetben. Irén bátorította is az 
idősebb felsőrendűségévei. 

— Nem olyan nagy dolog az. Három és 
fél hónap. És a mi a fő, mára negyedik gym= 
názium! Ott már sok szépet és érdekeset ta= 
nulnak és maga okos fiú, egykettőre készen 
lesz ve le . . . Aztáh majd itthon, karácsony* 
kor elmondja nekem is, meg én is elmondom 
magának, hogy mit olvastam. 

— No, az szép lesz, a mit én mesélhe* 
tek, — dünnyögte Aladin. Csupa a+b—c=x, 
meg egyéb efféle. Tudom én. Aztán vetítés 
egy meg két síkra, meg unalmas meander= 
vonalak, meg latin fordítás, biflázás, hogy a 
falnak megy tőle az ember, és több ilyen 
gyönyörűség... Persze, ha mindig Balassa 
Bálint verseit meg Csokonait olvashatnánk!... 

Aztán felugrott és gyorsan elbúcsúzott, ne* 
hogy ideje legyen elérzékenyülni. Belül a sze* 
gény szárnyak kétségbeesetten csapkodtak. 

Irén megértette és nem tartóztatta. Az 
üvegajtón át még utána nézett és látta, hogy 
a fordulónál milyen lobogó arczczal, zihálva 
néz vissza a fiú. 

És harmadnap reggel, a mikor apjával a 
vonathoz mentek ki, hogy a szomszéd bánya* 
városba utazzanak, Aladin nem mert föl* 
nézni Irén ablakára. 

— Minek már? gondolta. Itt vége van 
a szép tündérmesének, a könyvet be kell 
csukni, hogy sose olvassuk többé. Vagy el* 
vitte és elvesztette valaki, mielőtt még meg* 
tudtuk volna, hogy mi lett a herczcgkis* 
asszonynyal s a herczeg fiával.. . 

Elszontyolodottan ült apjával szemközt a 
vasúti kocsiban. Jeges karmok tépték belül* 
ről. De nem tudott sírni. Körülötte hangos 
volt a kocsi a vonuló diákok beszédétől. 
Friss kezdések bizalma, -uj lehetőségek élet* 
izgalma csendült ki a hangokból és a tekin* 
tétekből. Búcsuzások megszokott szomorkás 
hangulata fogva tartott ugyan egy párat, de 
lassankint föloldódott és kisugárzott a sok 
fiatal lélek és az új barátkozások, a fiatal 
bizakodások üde és hangos kicsengése zengve 
csattogott végig az őszi tájon átfutó diák* 
vonaton. 

Kint szeptember bágyadt mosolygása de* 
rítette a széles völgyet. A Nap aranyhaját 
megvénítette a bomlottan szállongó sok=sok 
ökörnyál. Aladin apjára mégis átragadt ez a 
kívül-belül fölzengő napfény. Az emlékeit 
kezdte élni. A múlt fölsétált rejtekeiből és 
rajokban teregette elébe Őszi rózsáit az egy* 
kor volt ifjúságnak. Izgatottan pödörte ke* 
menyre- húzott deres bajuszát. A kék sze* 
mében egy régi Őszi nap horizontja tündök* 
lőtt. Hatvannégyben volt, vagy hatvanötben 
tán? a mikor Bohanecz Misó szekerén 
igyekezett ide a bányavárosba. De őt nem 
kisérte senkisem. Azaz hogy, mégis: a többi 
fiúk. Négyen vagy öten, a kik egy vidék* 
ről valók voltak, mindnyájan egy kis ládács* 
kával, a miben fehérneműt, könyvet, mitgy* 
mást vittek. Milyen más idők voltak azok! 
Akkor még nem járt itt vasút. 

Nagyot sóhajtott és rákezdte: 
— Tudod, fiam, a mi időnkben . . . 
Aladin ráemelte fátyolos tekintetét. Egész 

fiatalsága egy gúzsba kötözött kín volt. Sze* 
retett volna elbújni maga elől, valami biztos 
helyre, a hol rá nem találna ez a végig* 
fájdalom az életére. Valahonnan jó lenne még 
egyszer rámosolyogni erre a világra és úgy 
igazgatni, hogy minden csupa öröm legyen. 
Hát van ilyen hely, hát történhetik ilyesmi?— 
ébredt magára. Persze, hogy van, eszméiké* 
dett aztán. Vagyis, hogy volt inkább. A mi* 
kor még oda mert húzódni az édes anyja 
ölébe. . . 

Erre úgy elérzékenyedett, hogy mélyről, 
nagyon mélyről könnyek szivárogtak föl a 
szemébe. Elfordult, hogy elrejtse azokat. 

Az apja éppen kimutatott az ablakon be* 
néző tájra. 

Látod, fiam, az a vár ott a Mátyásé 
volt, az igazságosé. Amonnan hordatta le, 
arról a kiálló, magas hegyről. Ma már csak 
a kápolnájában van pár emléke annak a kor* 
nak. De- ott nyugszik Balassa Bálint is, a 
kcdvenczed, meg valamelyik Eszterházy . . . 

Csak bólintott, mintha értené, de kábult* 
ságát, vesszőzöttségét nem tudta lerázni. 

Az apja meg egyre magyarázta a vár ér* 
dekességeit. Hogy hányszor volt kurucz«la= 
bancz vetélkedések, háborúk színhelye, hogy 
Rákóczi lobogóját is hordozták ezen a vidc* 
ken s hogy a túlsó völgyben Görgey vezette 
a tót legényekből álló csapatokat aTsászá* 
riak ellen. Ismerte jól a vidéket és a törté* 
netét s most emlékeit öblögette jóságos rá* 
juk*érzéssel. 

Aladin meg a Garam szembefutó vad vi» 
zét bámulta társtalan eltévedtségében. Mi* 
lyen szabad maga*ura ez a víz! Hogy marja 
a partot ott a fordulóban ; amott meg mi* 
lyen lágy terjengessél öleli a hajlott fejű, vén 
silbakokat, a fűzeket; emitt a sziklák közt 
pedig milyen tajtékos haraggal veti magát a 
természet ellen és vad kínjában üvölt, csat* 
tog és zakatol, hogy még a vonat robogását 
se hallani tőle. 

Irigyelte. 
És szeretett volna folyó vize lenni, hogy 

szabad lehessen, hogy törjön, zúzzon, vág* 
tasson, hogy lágy terjengessél ott úszhasson 
el Véghalom alatt. Vagy szél szeretett volna 
lenni, a melyik Irén ablakát kinyitja ; virág* 
illat, hogy őt körülölelhesse, cső, hogy a 
szemére hulljon, napfény, hogy a száját mo= 
solygósra csókolhassa annak a lánynak. . . 

Kis diák volt, az iskolába vitték s ha el* 
mondta volna, ha el tudta volna mondani 
valakinek az érzéseit, azt felelték volna neki: 
te kölyök! 

A lelőtt madár halálosan vergődött. 

HECTOR ELESTE. 
Kigördité a Végzet a harczikocsikat 
és szembeállítá a két daliát. 
Az istenek iszonyodva nézik, miként ád 
csapást csapásra két hős s mint riad, 

horkan, fut világaveszetten a harczi mén. 
És messze döng a pajzs, mit alkota isteni kéz; 
most összecsap, nekihajol a két vitéz 
s Hector — körösztűlfordúl kocsija peremén. 

Achilleüsz Laomedon vonagló sarját 
kerék után köti —, egy pillanat 
és meghurczolja a bástyák alatt. 

Irtózatos jajban kiáltanak 
az égre fel a széles kőfalak 
s az istenek szemüket eltakarják 

Boda József. 
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SZÉPIRODALOM ÉS TERMÉSZETISMERET. 
Irta Bársony István. 

A szépirodalom a „költó'k" világa. Akár 
versben, akár prózában írja a költőíró az ő 
képzeletének a szülötteit, mindenképen a 
„szépirodalom" berkeiben éli lelkivilágát. Ez 
a lelkivilág nagyon különböző lehet; de nem 
nélkülözhet megfelelő tájékozottságot mind= 
abban, a honnan a témáit veszi, meg a mi= 
vei a témáit kiegészíti; különben könnyen 
kerülhet ellentétbe olyan igazságokkal, a me= 
lyek híján hitelevesztetté s így hatástalanná 
is válik, már legalább azok előtt, a kik eze= 
ket az igazságokat ismerik és ellenőrizni bir= 
ják. — Hogy a szépirodalmi témák, kivált az 
elbeszélő műfajban, az író fantáziájában ala-
kulnak ki, az még nem jelenti a szabadosság 
jogát a lehetőségektől való eltérésben. — Em
ber- és természetismeret nélkül, ennek a ket-
tőnek bizonyos fokú fejlettsége nélkül, az író 
(a ki egyszersmind költő is) könnyen elveszt= 
heti érdeklődésünket és éppen ellenkező ha= 
tást ér el, mint a minőt elérni szeretne. — 
„Meséje" nem történet többé, hanem — mese, 
a melyről érezzük, sőt tudjuk, hogy nem 
történhetett meg. Már pedig a nélkül az 
illúziókeltés nélkül, hogy mindaz, a mit az 
író nekünk elmond, a valóságban is úgy es= 
hetett volna meg : lehetetlen érzésvilágunkat 
magával ragadnia. Csak nagyon felületes ol= 
vasóra lehet hatással a pszihologiai abszur= 
dum ; de megrontja érdeklődésünket az is, 
ha az elkerülhetetlenül felhasznált természeti 
jelenségek valótlanságát felismerjük. — Hogy 
a pszihologiai túlzások, vagy éppen lehetet= 
lenségek hol kezdődnek, ezt határozottan 
megmondani és körülírni igazán nem lehet, 
mert az élet ebben olyan szokatlan fordulato-
kat is megenged, a melyek teljességgel ki= 
számíthatatlanok. A költő-író dolga, hogy 
alakjait és ezek cselekvéseit elfogadhatókká 
tegye előttünk. De ha a természet jelensé= 
geit vonja be az író a témájába : itt már 
jóformán semmi önkényes szabadsága sin-
csen az igazi lehetőségektől való eltérésre. 
A természetet tehát ismerni kell; — tudni kell 
azt, hogy melyek a törvényei; az elképzelés 
ezeket sehogysem változtathatja meg, mert 
az ily merész változtatásokat nem hitetheti 
el a legnagyszerűbb írói elmondás sem. 

Jókai Mór nemcsak a mi legnagyobb élbe-
szelőnk, hanem dúsgazdag mesélő vénájával 
a világirodalom legnagyobbjai közt is elől 
van. — De éppen akkor hat legkevésbbé, a 
mikor fantáziája a szertelenbe csapong. — A 
mikor például „A kőszívű ember fiai" czimű 
gyönyörű regényében Baradlay Ödönt haza= 
hozza Oroszországból s farkasokkal üldözteti 
a Néva jegén, a melyen korcsolyázva mene= 
kül s azután a jég leszakad alatta : a gon-
dolkodó olvasó nem aggódik miatta, mert 
tudja, hogy a regénynek ez a része teljes-
seggel lehetetlen s az író majdcsak megmenti 
a hősét valahogy, ránk bízva, hogy higy-
jünk=e neki a mentés módozataiban. De a 
mikor ugyanebben a regényben a bátyja he* 
lyett kivégzett Jenő véres mellényét viszi a 
marczona katona a Baradlay=fiúk édesany= 
jához : ennek a jelenetnek a mély drámaisá= 
gát, benső tragikumát mindenki megrendülve 
érzi át, mert ez a szörnyű csere igazán meg= 
történhetett mindazzal együtt, a mit az író 
ezzel kapcsolatban elmond. Meg is van lélek= 
rázó hatása. 

Ha a mi nagy Jókaink is megírhatta va = 
lahol, hogy a süketfajdkakas ősszel dürög, 
(van rá eset, hogy egészen rendellenesen ilyen= 
kor is megszólal, csakhogy az erről megem-
lékező írónak nem szabad ezt normálisnak 
feltüntetni), akkor bizonyára elnézéssel lehe= 
tünk mások iránt, a kiknek a tollúk rácsú-
szik valamely eféle} botlásra ; csakhogy kü= 
lönbség van lapszus és lapszus között. Azt 
például semmiesetre sem olvassa a dolog-
hoz értő olvasó egykedvűen, ha az író olyan 
történetet mond el neki, a mely egyenesen 
a „szarvasbngésről" szól s azután azt írja 
(többször is), hogy a szarvasbika november= 
ben bőg, — mint a hogy egy neves írónk írta 
„Szarvasbőgés 19J4=ben" czímű tárczájában, 
a melyben azt is mondatja valakivel, hogy: 
„soha szebb nem volt a szarvasbőgés, mint 

A KORMÁNYZÓ KÖRÚTJA A KIÁLLÍTÁSON 
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az idén lesz," — meg hogy : „A szarvasbő= 
gés a legszebb zene a világon . . . csak egy 
van még, a mi hasonlít hozzá a téli vada-
szátokon : a vadkanhajtás, a mikor a kutyák 
csaholnak"... 

A szarvasbőgés igazi évadja ugyanis a szep= 
tember, de október első harmadával ez az 
évad lezáródik és novemberben már nincs 
bőgés. — Azt sem lehet előre tudni sohasem, 
hogy milyen lesz a bőgés, mert ez jórészben 
az időjárástól függ ; nem szólva sok más döntő 
körülményről. Azután a szarvasbőgésre so= 
hasem a „szép", hanem a „jó" jelző illik rá. 
S végül a téíi vadkanhajtás „zenéjét" egyet-
lenegy vérbeli szakember sem hasonlítja össze 
a szarvasbőgéssel, a mely amattól teljesen 
különböző, zenének, is, hangulatkeltésnek is 
stb., stb. — Pedig, lám, arról is tudunk, hogy a 
szarvasbikák deczemberben (!) „megbomlot-
tak" egy bizonyos területen (sohasem min= 
denütt), és rövid pár óráig bőgtek. Hanem 
ez csak olyan kuriózum, a melyet általáno= 
sítani, kuriózum-jellegéből kivetkeztetve fel= 
használni, nem szabad az írónak. 

Egy másik írónk „Az utonjáró" czímű tár-
czájában szintén vadászattal és egyben a ter-
mészettel kaczérkodik, — októberben (!) tojá-
sokat talál a nádifészekben ; ismeretlen ma= 
darák „kelepelését" hallja ; (az egyetlen ma-
dár, a mely „kelepel", a gólya), köveket talál 
a zsebében s ezekkel akar egy kövér ludat 

(vadludat!) „leteríteni" (!) „Vadszárcsák'" 
húznak a feje fölött; kőzáport (!) zúdít rá= 
jok, egynek eltalálja a fejét; az lekalimpál, 
de tovább szálldos, meg újra leesik:,,úgy 
kétszáz lépésnyire (!)", — ezt az író a „zsom= 
békosban" (!) üldözi, a mig a holt madár 
testét el nem kapja az ár, (a zsombékos* 
ban [! ] s akkor az a „borzalmas dolog" tör= 
ténik, hogy a szárcsát az író orra elől el« 
kapja egy vidra, vagy (!) „vizipatkány." -
Mily tökéletes járatlanságot árulnak el ezek 
az idézetek, mindabban, a miben az író jár* 
tasnak óhajt látszani. Mily lehetetlen úgy* 
szólván minden, a mit elmond. 

„A vadkacsa" czímű tárczában balaton* 
környéki nádasba jutunk forró és szinpom* 
pás szeptemberi este; „furcsa virágokról' 
van szó, „a melyek magját a csőrében hoz» 
hattá el valamely egyiptomi n>adárvándor"(!); 
a kezdődő hervadásnak „fanyar = boldog il» 
lata" van ; — valami panaszosan „karattyol' I 
egy vergődő tarka madár az, egy sebzett vad= 
kacsa, a melynek szárnyát törte a sörét. Az 

író „undort és szánalmat" érez ; de mégis 
hazaviszi a vadkacsát, (a mely pedig sem 
nem „karattyol", sem a míg úszni tud, ad« 
dig ugyan megfogni nem engedi magát); s 

„a szerencsés nagyvadvadászok mámoros (!) 
szárnyaló (!) boldogságát érzi a szivében"; "J 
(mert egy sebzett vadkacsát fogott!). — " 
kacsát állatorvossal kezelteti, azután „nemes 
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iszonyattal" tiltakozik az ellen, hogy a kacsa 
szárnytollait levágja : — végül ősszel, a mi= 
kor vadkacsák „gágognak (!)" a ievegő-
ben' Lóri (ez az író vadkacsájának a neve) 
velők röpül, hűtlenül. S az író napok, hetek, 
hónapok múlva is rendületlenül várja vissza 
és fel-felkiált: Lóri! Lóri! — „mintha egy 
visszasírt hűtlen asszonynak fájdalmas és 
drága neve lett volna." 

„A villámcsapás" czímű tárcza írója „a 
mennydörgés késlekedő szavából, a melylyel 
a villámlásra felelt, kiszámította, (!!) hogy a 
vihar olyan lassan érkezik, hogy ő a félórai 
utat kis sietséggel minden baj nélkül meg-
teheti." — „Szerette a természetet, ha (!) 
engedelmeskedett azoknak a törvényeknek, 
a melyekre kis diákjait tanította" ... „A mint 
egy villám nagy sustorogva (?!) bevilágított 
az erdőbe, nagyra nyílt szemmel nézett be= 
léje, hogy mit csinál ott ilyenkor a madár, 
a mókus, vagy netalán a róka" . . . (Mintha 
éppen ilyenkor mutogatnák magukat). 

Valaki ír az „őserdőről"; a hol gyönyörű 
nyári reggel. .. „lassan ébredeznek a barlan-
gok, fakoronák vízmocsarak nyugtalan né= 
pe i " . . . „Ezer kiáltozás, jajgatás, bőgés, csi= 
lingolás, (!) mintha egy farsangi zenekarszó-
lalna meg a kelő nap felé". . . „szarvasok 
bőgnek a párjuk u tán!" . . . Szó esik itt „Őz-
gémről", „a fák mögü^ hangzó /iűnczonyerí-
tésről"; „kék csókokról", medvebőgésről, far= 

kasüvöltésről; mindenről, a mi az írónak 
éppen eszébe jut. És a mi mind nincs úgy 
a valóságban. 

,,Palmárum"l... Az író haza utazik Buda: 
pestről a vidékre s kimegy az erdőre va= 
dászni, persze, szalonkára. „Az örvösgalam-
bok messzi kiáltását (!) hordozza a szél". 
(A szalonka is „felkiált" neki.) Sikerül a va= 
dászat. Az ^ró visszatér a faluba s a nagy 
kert tövében, öreg platánok alatt terített 
asztalka vár; az asszony kint ül egy lámpa 
világánál, könnyű kék ruha van rajta. (Akár-
csak ha legalább is május közepén volnánk.) 
Kint vacsoráznak ketten, — az író meg az 
asszony — húsvétkor. — Félnek is a nát= 
hától. És — ó — cserebogarat (!) fognak 
márcziusban, vagy április elején; „már raj= 
zik (!) tőlük a kert", — mondják, — hisz' 
tavasz van. És reggelre hó esik. És „néhány 
cserebogár mászkál a havon a fák alat t . ' 

Ilyesmiket gyakran olvashatunk szépiro-
dalmi íróink műveiben ; de talán valameny= 
nyin túltett az a nagyszerű vadásznak ki-
kiáltott tollforgató, a ki egy úgynevezett 
„kis regényt" irt a nyulakról s ebben úgy 
látja a fürjet (a legkisebb szárnyas vadun= 
kat) felborzolt tollal röpülni, mint a kilőtt 
nyíl és olyan berregéssel, a mely úgy hallik, 
mint távoli mennydörgés (!) — A mikor végre 
nyulat ló' a „vadász", ez így van megírva : 
„eldördült a puska, süvített (!) a nyúl, s a 

lehetetlen megtörtént; a boszorkánymesék 
hőse (!), a vágtató árnyék (?!) a lőhető vadak 
legfurcsábbika (?!) elterült a földön." Humo-
rosabb „kis regényt" már elképzelni sem 
lehet, mint ez, elejétől végig, minden termé-
szeti vonatkozásában. Idézni lehetne az 
egészet. 

Még „szaklapunk" is volt olyan (már nincs), 
a melyben egy azóta hirre vergődött ope-
rette=librettistánk így festett egy márcziusi 
hangulatképet, hogy kiment foglyászni, (már* 
cziusban!) felszált előle egy falka (!) fogoly 
(a fogoly február végén már párokra sza-
kad) s leszállt egy bokorra (!) (a fogoly nem 
száll bokorra), ő odalő s leesik egy pár csirke(!) 
(márcziusban nincs fogoly«csirke), a mikor 
odasiet, a bokor alól egy vadmacska vicso-
rog rá, a melyet Ő „felrúg"! 

Boldogult kedves rokonom és a maga ide
jében neves költőnk, Bartók Lajos, egyet
len vadász-verset írt, abban is az van, hogy 
mikor a vadász az „anyaszarvast" (szarvas
sutát) lelövi, a „királyi gim" (a bika) két 
borjával visszacsörtet éj idején a katasztró-
fás színhelyre és rívó árvái homlokát köny-
nyes szemmel nyalja, azután elbúsult düh
vel bőg s még hajnalban is „a két reszkető 
árva arczára hajlik." 

Bizony pedig az a szarvasbika semmit sem 
törődik a borjakkal s a bőgése nem bánat, 
hanem vágy; nem szól az a lelőtt „párnak", 
hanem valamelyik nagyon is eleven hárem
hölgynek. 

Egy bokrétában elég ennyi szemelvény, 
innen-onnan. — Nem akartam neveket leírni, 
(nomina sünt odiosa), czélom nem az volt, 
hogy rossz érzést okozzak íróink közül az ér
dekelteknek, hanem hogy használjak nekik a 
barátságos figyelmeztetéssel arra, hogy a mi
kor a természetről, állatokról, növényekről 
írnak, tartsák érdemesnek megbizonyosodni 

•az igazságról és ne viríttassanak valamely 
virágot sem ott, a hol olyan virág nincs, 
sem olyankor, a mikor nem virít; — sem 
pedig ne írjanak olyat az állatokról, a mit 
azok nem tesznek; ne szólaltassák meg télen 
a ligetben a fülemülét; ne szedessenek őszszel 
ibolyabokrétát a szende szőke hölgygyei az 
erdő mélyén; ne hordjanak össze hetet-havat 
a természetről csak úgy vaktában, azt hivén, 
hogy az úgyis mindegy; hisz' azért a mese 
csak olyan érdekes, ha nem is igazak a mel
lékjárulékai, a színfoltjai, az aláfestései, a 
mik pedig mind lényegesek, mert éppen ezek 
adják meg a fantázia alkotásainak az eleven 
életszerűségét. 

Kisdiák koromban egyik osztálytársam el
dicsekedett vele, hogy ő milyen nagyszerűen 
madarászott a „Somos"=ban, (egy erdőcske 
volt az, Nagykároly mellett) magam is nagy 
madarász voltam s irigykedve hallgattam. — 
Aztán mit fogtál? kérdeztem. Sok kanári 
madarat, felelte komoly arczczal. Persze, hogy 
kinevettem. Mindjárt tudtam, hogy az egész 
dicsekedése füllentés. 

A természet is el-eltér néha az ő sablon
jától, ismert közönséges rendjétől; — de a 
természetet érintő írónak az ilyesmikről is 
kell annyit tudni, a mennyi ahhoz szükséges, 
hogy írni merjen a természet bármely rész
letéről.-

AZ ELEMEK ÁTVÁLTOZTATÁSA. 
Pár hónappal ezelőtt hire érkezett annak, 

hogy Rutherford kiváló angol fizikusnak si
került előidézni a mesterséges atómbomlást 
s a nitrogénből hélium és. radioaktív kisu
gárzás kapcsán hidrogént állított elő. Ennek 
az eredménynek döntő fontosságáról meg
emlékeztünk a „Vasárnapi Újság" hasábjain 
s rámutattunk arra, hogy ezzel Rutherford 
megtette az első lépést a jövő nagy energia
forrásának, az atómközi energiának felsza
badítása és hasznosítása felé. A kísérlet rész
leteiről akkor még nem érkezett hír, de most 
egy ujabb hasonló siker kapcsán megtudtuk, 
hogy az angol fizikusok milyen eszközökkel 
dolgoztak ezen az eddig még teljesen járat
lan téren s eredményeiknek milyen a tudo
mányos jelentőségük. 

Rutherford után most Aston kísérleteinek 
eredménye jutott tudomásunkra, a ki a klór-
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ral kísérletezett és pedig azzal a meglepő 
eredménynyel, hogy a klór felbomlásából 
egyszerre két új elemet állított elő. E két új 
elem atómsúlya csak keveset különbözik a 
klórétól, az egyike fél egységgel kisebb, a 
másiké egy és fél egységgel nagyobb s a ké= 
mia eddigelé nem is ismerte őket. 

Rutherford és Aston elembontó kísérletes 
nek alapja a következő volt. Tudjuk azt, 
hogy ha magas feszültségű elektromos ára* 
mot vezetünk át nagyon ritkított gázzal telt 
csövön, akkor a csőbe forrasztott két fém* 
elektród között kékes sugárzás kezdődik, mely 
a negatív elektródból indul ki s a pozitív felé 
tart s ez a sugárzás zárja a két elektród között 
az áramkört. A sugárzást katódsugaraknak ne* 
vezik s a fizikai vizsgálatok kiderítették, 
hogy ezek a katódsugarak végtelenül apró 
anyagtalan elektromos testecskék, elektro= 
nok, melyek rendkívül nagy, másodperczen= 
ként néha 150,000 kilométert is elérő sebes= 
seggel száguldanak át a légritkított térben 
a katódtói az anódra. Ezek a sugarak vezet* 
ték rá a fizikusokat egyrészt arra, hogy a 
múltban a véletlen úgy akarta, hogy for= 
dítva nevezzék el a pozitív és negatív elek= 
tromosságot, mert tulajdonképen a negativ= 
nak nevezett elektromosság a pozitive létező 
energia — másrészt arra, hogy rátaláljanak 
az anyag és az energia összekötő kapcsára, 
mivel a katódsugarakban a szín=elektromos= 
ság, az «nergia, szinte érzékelhetően anyagi 
alakban jelentkezik : nagy sebességgel, nagy 
mozgási energiával mozgó parányi fél=anyag= 
szerű elektronok képében. 

Habár az elektronok szinte mérhetetlenül 
aprók, a nagy sebességük oly eleven erőt 
kölcsönöz nekik, hogy ennek az eleven erő* 
nek a megnyilvánulását már észlelhetjük. 
A pár grammos, de nagy sebességgel mozgó 
puskagolyónál is az energiája az, a mi ha* 
tást létesít s bármilyen kis tömegű is a 
mozgó test, ha kellően nagy a sebessége, a 
mozgási energiája óriási lehet. Az elektronok 
tömege elenyésző csekély, de sebességük csak= 
nem olyan rendű, mint c fénysebesség s 
ezért hatásuk meglepően nagy is lehet. 

Rutherford és Aston a katódsugarakat 
használták fel arra, hogy hozzáférkőzhesse* 
nek az elemek atomjaihoz és meg tudják 
bolygatni az atomok belső egyensúlyát. Az 
atomok belső szerkezetét ma már pontosan 
ismerjük. Minden atom egy = egy miniatűr 
naprendszer, középen egy nagyobb maggal, 
a mi positiv elektromos töltést képvisel, 
körötte számtalan, gyorsan keringő negatív 
töltésű elektronnal. A mag és a bolygó elek* 
tronek rendszere tökéletes egyensúlyban van 
egymással, kifelé nem nyilvánul meg az atomot 
alkotó elektromos energia hatása, csak a radio* 
aktív elemeknél, melyeknél a belső egyensúly 
nincs meg s ennek következtében a bolygó 
elektronok egy része folyton leszakad az atom-
iáikról. A modern fizikának, mihelyt felismerte 

az atomoknak ezt a rejtelmes szerkezetét, azon= 
nal az lett a czélja, hogy kísérleti módot talál* 
jon az elmélet végleges igazolására s e czél= 
ból mesterségesen is elő tudjon idézni a kö= 
zönséges elemek atomjaiban is olyan bomlást, 
milyent a rádiumnál észlelünk. A feladat rend= 
kívül nehéz, hiszen hozzá kell férni az amúgy 
is végtelenül apró atomokhoz s aztán meg= 
bolygatni bennük a még egyszer oly végte= 
lenül kicsiny bolygó rendszert, de Ruther* 
fordnak mégis sikerült módot találni rá a 
katódsugarak révén. 

A katódcsőben nagyon ritka gázt zárva 
be, az illető gáz atomjai ritkább eloszlásban 
lebegnek s könnyebben elkülöncdnek egy= 
mástól. A katódsugarak nagy sebességgel 
mozgó elektronjai hatalmas záporban bom= 
bázzák a gázatómokat, nagy részük termé= 
szetesen elsiklik az atomok között, de fel= 
tétlenül akad megszámlálhatatlanul sok szá* 
guldó elektron, mely telibe talál egyes gáz= 
atomokat. Rutherford azt várta, hogy ezek 
a telitalálatok meg tudják bontani az ere= 
deti gázatómok belső egyensúlyát s a kisér* 
letek csakugyan meghozták e remény betel* 
jesedését. A katódsugarak bombázása a nit= 
rögén atomjaiból letépett egy csomó elek* 
trónt, minek következtében a nitrogénató* 
mok megváltoztak és átalakultak a kisebb 
atómsuiyú hidrogén atomjaivá. 

Aston a klórral végezte el ugyanezt a ki= 
sérletet s míg részben ugyanazt az eredményt 
kapta, mint Rutherford, vagyis egy ujabb, 
kisebb atomsúlyú elem keletkezett, részben 
azt a meglepő felfedezést tette, hogy az 
atom egyensúlyának megzavarása ellenkező 
irányban is járhat következménynyel, azaz a 
bombázó elektronok nemcsak leszakíthatnak 
részeket a stabilis atomokból, hanem bele is 
hatolhatnak és ottmaradhatnak, mint mikor 
egy üstökös belekerül a naprendszerbe és itt 
ragad, megváltoztatva az ererleti rendszer 
képét. 

Ugy Rutherford, mint Aston kísérletei 
ezek szerint még távolról sem gyakorlati 
jelentőségűek, de azért mindenesetre komoly 
bázisul szolgálhatnak annak a kongresszus* 
nak, rnely most fog összeülni Svájczban, 
hogy megvizsgálja az atomenergia gyakorlati 
hasznosíthatásának lehetőségeit. Az angol 
fizikusok sikeres kísérletei egyelőre csak az 
atómbontás lehetőségét bizonyítják, de még 
nem mutatják meg az utat arra, hogy az 
atómközi energiát hasznosítható formában 
lehessen felszabadítani. A katódsugarakkal 
csinált atómbontáshoz ezzel a czéllal ellen* 
tétesen nagy energiára van szükség, holott ép 
ellenkezően az atómbontásbol várunk hasz* 
nosítható energiát. Abban a helyzetben va= 
gyünk, mintha már tudnánk, hogy a szénben 
energia rejlik, kísérletileg be is bizonyítottuk 
már, de még nem tudnánk, hogy a szenet 
meg kell gyújtani, hogy hasznosítható hő* 
energiává változzék át a benne felraktáro-

zott energiamennyiség. Az atómközi ener-
giához sem tudunk még ilyen értelemben 
hozzáférni, a mig meg nem találjuk az egy-
szerű „meggyújtás" módszerét, a miről egye* 
lőre sejtelmünk sincs, hogy milyen lesz, csak 
bizunk benne, hogy megtaláljuk. Sz. K. . 
• • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Hiszek egy Istenben. 
Hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Ámen. 

A SZERELEM ÉS LEWISHAM ÚR. 
Regény. (Folytatás.) 

Irta H. G. Wells. - Fordította Tonel l i Sándor. 

(Ha figyelmesebben megnézte volna őt asz* 
szonyom, kétségtelenül feltűnt volna saját* 
ságosan fényes gallérja, mely majdnem olyan 
volt, mintha felülete nedves gummival lett 
volna bekenve. Noha ennek tulajdonképpen 
semmi köze sincsen a történethez, úgy érzem, 
hogy mielőtt tovább mennék, erre is ki kell 
terjeszkednem, mert különben elveszteném 
a kegyed érdeklődését. Londonnak nagyon 
sok rejtelme van, ezek között ez a sajátsá= 
gosan fényes fehérnemű. ,,Az olcsó mosóinté= 
zetek megkékítik a holmikat" — mondhatná 
ön asszonyom. — „Ennek is kékesnek, álta= 
lánosan kopottnak, a gomblyuknál szagga= 
tottnak és kirojtozottnak kellene lenni. De 
ez a gallér . . ." Ha közelebbről megtekin= 
tette és végül megérintette volna, a tapin* 
tása olyan lett volna, mint a halottasházé, 
nyirkos és hideg. Ez azért van így asszo= 
nyom, mert a gallér vízálló anyagból készült. 
Abból a fajtából való volt, melyet este a 
fogkefével kell végigmosni és a szék támla* 
jára kell akasztani, hogy megszáradjon s 
másnap reggel megifjodva látja viszont. Le* 
wishamnak ez volt az egyetlen gallérja, mely= 
lyel legalább három pencet takarított meg 
hetenkint, a mi egy tanulmányait végző south= 
kensingtoni tanárjelöltnél, a ki az atyai, de 
egyúttal túlságosan takarékos kormány által 
engedélyezett heti egy guineából él, kétség= 
telenül igen megfontolandó összeg. A gallér 
nagy felfedezés volt Lewishamra nézve. Leg= 
először egy gummiárúkkal teli üzleti kirakat* 
ban pillantotta meg, a hol egy üvegmeden* 
czének a fenekén feküdt, a melyben az arany-
halak rosszkedvűen össze=vissza úszkáltak. 
Ekkor állapította meg magában, hogy na= 
gyón szereti az ilyen fehérneműt.) 

Meglepőnek tűnhetett azonban fel a széles 
vörös nyakkendőnek a viselése, — olyanforma 
széles vörös nyakkendő, a milyent a délnyu* 
gáti vasúttársaság portásai szoktak viselni. 
Más egyéb Lewishamon nem volt dandy* 
szerű, még a hiúságból viselt szemüvegről is 
letett. Kellett, hogy ez gondolkozóba ejtse 
önöket . . , Hol is láttak önök nagy tömeget 
együtt, tüntetésszerűen sok vörös nyakkendőd 
vei ? Meg kell mondani az igazat. Lewisham 
úrból szoczialista lett! 

Az a bizonyos vörös nyakkendő csak külső 
és látható jele volt a nagy belső és szellemi 
fejlődésnek . . . Lewisham, buzgó tanulmá= 
nyaitól való igénybevétel mellett is ez idő 
alatt átolvasta Butler Analógiáját és más 
könyveket; csoportosította az érveket, ké= 
telyei támadtak és az éjszaka csendjében 
Istenhez fordult, hogy „hitet" adjon neki, -
adjon tüstént „hitet", ha van értéke a Le-
visham úr megoltalmazásának. A hit azon* 
ban nem akarta őt megszállani . . . Sorsáról 
alkotott képzete többé nem merült ki egy 
távoli katedrához vezető vizsgák sorozata* 
ban és a „liberális szellemű" politikai kiváló= 
ságban. Kezdte társadalmi rendünknek egyes 
olyan tüneteit felérzékelni, melyek Whortley* 
ban nem nyilvánultak meg előtte, kezdte 
érezni, hogy a komor nincsetlenség hogy 
mélyül teljes nyomorúsággá és szenvedéssé, 
a mi a modern Londonban oly sok emberi 
életnek az alapszínét adja meg. Különösen 
egy éles ellentét rögződött meg szimbolikus 
módon az elméjében. Egyik oldalon voltak 
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a Westbourne Park yard sztrájkoló, elseny* 
vedt és éhező szénhordói, a fekete utczák 
sarában kolduló gyermekek és éhező munka= 
nélküliek egy leveskonyha előtt; a másik 
oldalon, két utczával odébb, a Westbourne 
Grove, fényárban úszó üzletek sorozata, cab=ek 
és fogatok nyüzsgő forgataga és a költekezés= 
nek olyan tobzódása, hogy a lyukas czipő= 
ben és rosszul szabott ruhában fáradtan haza= 
felé törtető diákot minduntalan feltartóztatta 
a szoknyák, csomagok és elragadóan bájos 
nőiességnek a forgataga. Kétségtelen, hogy 
a fáradt diáknak saját dicstelen tapasztalatai 
élezték ki az erkölcsi tanulságot. Ez azon= 
ban csak egyik pontja volt az élénk meg* 
ismerések állandóan visszatérő sorozatának. 

Lewishamnak erős, mondhatni ösztönszerű 
meggyőződése volt, hogy emberi lény nem 
lehet boldog, míg mások közvetlen közeié* 
ben nyomorognak s a gazdaságnak ez a de-
rűs csillogása a bűn érzete gyanánt érintette 
őt. Ekkoriban még azt hitte, az emberek 
felelősek a saját sorsukért és ezekben a na= 
pókban még az erkölcsi közömbösségnek a 
fokát méregette magában és embertársaiban. 
Ugyanekkor azonban kezébe került a „Hala* 
dás és szegénység" és a „Közjólét"=nek ne* 
hány véletlen füzete s nem volt nehéz ma= 
gáévá tenni az ármányos és kizsákmányoló 
tőkések és földbirtokosok s a derék, becsüle= 
tes, szenvedő munkások elméletét. így lett 
belőle szoczialista. Természetesen annak szük= 
sége, hogy rögtön tegyen valamit, a mivel 
kifejezésre juttatja új hitét, sürgető módon 
ébredt fel benne. Elindult és egy történelmi 
pillanatban megvásárolta a vörös nyakkendőt. 

— Vérszínűt kérek, — mondta Lewisham 
szelíd hangon a fiatal hölgynek a pult mögött. 

— Milyen színű legyen ? — kérdezte a fia* 
tal hölgy a pult mögött, élesen. 

— Bíborvöröset kérek, — mondta Lewis* 
ham szégyenkezve. Estéjének legnagyobb és 
buzgalmának jelentékeny részét annak pró= 
bálgatására áldozta, hogy a nyakkendőt mi= 
ként kösse szép csokorba. Ennek kedvéért 
új kézügyességet kellett neki elsajátítani, 
azelőtt ugyanis mindig kész nyakkendőket 
viselt. 

Lewisham így proklamálta a társadalmi 
forradalmat. Az első alkalommal, mikor a 
szimbolikus nyakkendő megjelent az utczán, 
hatalmas termetű rendőrök menete vonult 
fel egyes sorban a Brompton Roadon. Lewis* 
ham ellenkező irányban haladt. Magában 
hümmögni kezdett. Sokat jelentő plllantás= 
sal haladt el a rendőrök mellett és a Mar= 
seillaiset dúdolta . . . 

Ez azonban már hónapokkal előbb történt 
s azóta a vörös nyakkendő használati ruha= 
darabbá és szokássá vált. 

Ezúttal egy kovácsolt vaskapun fordult be 
az Exhibition Roadról és belépett a főiskola 
előcsarnokába. Az előcsarnok diákokkal volt 
tele, a kik könyveket, táskákat, fizikai esz* 
közöket tartalmazó dobozokat vittek a hó* 
nuk alatt, álltak és vitatkoztak, a vitaegylet* 
nek bekeretezett és üvegezett hirdetéseit ol= 
vasták, vagy jegyzőkönyvet, czeruzát, radir= 
gummit és rajztollat vásároltak a szabadaU 
mázott papirkereskedőnél. Nagy számmal 
voltak köztük mindenféle új alakok, fizető 
diákok, fekete felsőkabátban és selymes ka* 
lapban, vagy jól vasalt ruhában és a hallga* 
tók zöme, a Lewisham osztályából, nyersek, 
kopottak, rendetlenek, groteszk módon rosz= 
szül öltözöttek és bizonytalan megjelenésűek ; 
egy feltűnt Lewishamnak bóbitás tengerész* 
sapkájával és arany kitüntetésével, egy má= 
sik durva fejes keztyűjével, a harmadik pe= 
dig nagyon finom bó'rkeztyűjével. A diákok 
között Grummett, az egyetemi törzskönyv 
örökös vezetője, buzgólkodott. 

— A czuczilista ! — mondta egy csúfolódó 
hang. 

Lewisham úgy tett, mintha nem hallotta 
volna, de erősen elpirult. Nagyon gyakran 
kívánta, hogy ne pirulna el olyan könnyen, 
hisz már huszonegy éves férfi volt. Figyelme* 
sen tanulmányozta a vitaegylet hirdető tábla* 
ját, melyen „Lewisham E. C. előadása a 
szoczializmusról" volt hirdetve a legköze
lebbi péntekre és áttörtetett az előcsarnokon, 
a hol a törzskönyv várt a bejegyzésre. Néhány 
perczig azonban nem tudott a bejegyzéshez 

jutni, mert társainak kézszorításai és barát* 
ságosan nyers élczei feltartóztatták. 

— Rettenetes biflázó ez az állat Lewis* 
ham, — jellemezte egyik társa. — A második 
volt a múlt esztendőben. Borzalmasan ma* 
gol. Valami állati önhittség ven ezekben a 
biflázókban. Vizsga . . . vitaegylet . . . vizsga. 
Mintha ezenkívül nem is volna élet. Az év 
elejétől végéig egyszer se menne valami mu= 
latóhelynek a tájára. 

Lewisham éles füttyentést hallott, a lift 
felé rohant és pont az elindulás pillanatában 
érte el. A lift nem volt kivilágítva és sötét 
árnyakkal volt tele, csak a vezetőnek az 
alakját lehetett megkülönböztetni. Mikor 
Lewisham találomra vizsgálgatta a sötét ar= 
cokat maga körül, egy lányos hang a nevén 
szólította. 

— .On az, Heydinger kisasszony? — fe= 
lelte. — Nem vettem észre. Remélem, kellé* 
mesén töltötte a szünidőt ? 

IX. 
Heydinger Alice. 

Mikor Lewisham az épület legfelső emele* 
téré megérkezett, félreállt a lift ajtajától, 
hogy egyetlen megmaradt útitársa előtte ki* 
léphessen. Az útitárs Heydinger kisasszony 
volt, a ki őt megszólította, az aranyszegé* 
lyes barna burkolatú könyv tulajdonosa. A 
többiek közül a földszintről egy sem jött fel 
a harmadik emeletre. A lift közönségének 
többi része a „csillagászati" és „kémiai" eme* 
leteken szállt ki, de ők ketten harmadik esz* 
tendei tanulmányuk tárgyául a zoológiát vá= 
lasztották és a zoológia az épület legmaga* 
sabb részében volt elhelyezve. A leány ki* 
lépett a világosságba és arczát akarata elle* 
nére könnyű pirosság futotta el. Lewisham* 
nak feltűnt, hogy a ruhája megváltozott. 
Lehet, hogy ez a leánynak a figyelmét sem 
kerülte el és észrevette a futó meglepetést 
Lewisham arczán. 

Az elmúlt tanévben — barátságuk ugyanis 
már csaknem egy esztendős volt — Lewis* 
ham sohasem gondolt arra, hogy a leány 
esetleg csinos is lehet. A legjellemzőbb do* 
log, a mire a szünidő alatt határozottan 
vissza tudott emlékezni, az volt, hogy haja 
sohasem volt egészen lesimítva és ha vélet* 
lenül egyszer rendben volt, valósággal izgatta 
őt és megint felborzolta. Lewisham különö* 
sen a leánynak ideges kézmozdulatára emlé* 
kezett, melylyel haját összekuszálta. Erről 
eszébe jutott, hogy hajának a színe kellemes 
világosbarna volt. A száját elfelejtette és a 
szemének a színét szintén nem tudta volna 
megmondani. Igaz, hogy a leány szeművé* 
get viselt. Alaktalan, sötét ruhája is csak 
bizonytalanul élt az emlékezetében. 

Mégis, míg távol volt tőle, meglehetősen 
sokat látott belőle. Nem ugyanabban a 
tanfolyam-csoportban voltak ugyan, de a 

vitaegylet választmányában megismerkedtek 
egymással. Lewisham ebben az időtájban 
fedezte fel a szoczializmust. Ez alapot nyuj* 
tott nekik az eszmecserére és érintkezésre 
ösztönözte őket. Ügy látszott, hogy a leány 
nagyon érdekesnek találta Lewishamnak 
a dolgokról alkotott felfogását és mintha 
a véletlen akarta volna, sokszor találkozott 
vele az iskola folyosóin, a hatalmas egye* 
temi könyvtárban és a képzőművészeti mú= 
zeumban. Bizonyos idő múlva úgy <ünt fel, 
mintha ezek a találkozások nem is volnának 
egészen véletlenek. 

Lewisham életében ezúttal kezdett először 
képzelődni beszélőtehetségéről. A Jeány fel* 
tette magában, hogy sarkalni fogja az ambi* 
czióját, a mi nem is volt nehéz feladat. Azt 
hitte, hogy Lewishamnak kivételes tehetsége 
van és hogy neki hivatása lehet ennek a te* 
hetségnek az irányítása. Kétségtelenül hozzá* 
járult hiúságának kifejlesztéséhez. 0 is be 
voít iratkozva a londoni egyetemre és a gya* 
korlati tudományokból együtt szigorlatoztak 
júliusban, — a leány kissé gyengén volt el* 
készülve — a mi csak arra szolgált, mint 
minden az ilyen esetekben, hogy újabb kap* 
csőlátót teremtsen közöttük. A vizsgája nem 
sikerült, de Lewishamnak a becsülését iránya* 
ban egy cseppet sem kisebbítette. A szigor* 
lati napok alatt nagy általánosságban beszél* 
gettek a barátságukról és más hasonló dol* 
gokról, a déli szünetek idején a Burlington 
Arcade alatt, — megjegyzendő, hogy az egész 
Burlington Arcade mulatott a leánynak di= 
vattalan szürke ruháján s Lewishamnak vö-
rös nyakkendőjén, — egyebek között a leány 
szemrehányást tett Lewishamnak, hogy egy* 
általán nem olvas költőket. Mikor a vizsga 
után együtt haladtak a Piccadillyn, megálla* 
podtak, hogy írni fognak a szünidő alatt 
egymásnak, költészetről és magukról s a leány 
némi habozás után kölcsön adta Rossetti köl-
teményeit. Lewisham kezdte elfelejteni, a mit 
eleinte nagyon jól tudott, hogy a leány két 
vagy három esztendővel idősebb volt nála. 

Lewisham a szünidőt egy kevéssé szimpa* 
tikus, de egyébként jóindulatú nagybátyjá
nál töltötte, aki foglalkozására nézve szerelő
mester és építő-vállalkozó vyalt. A nagybácsi
nak hattagú családja volt, köztük a legidő* 
sebb tizenegy éves s Lewisham mint tanító 
hasznossá tette magát. Azonkívül erősen ké= 
szült a tanulmányait befejező harmadik esz
tendőre, melynek folyamán nagy dolgokat 
szándékozott végrehajtani és megtanult ke* 
rékpározni. Azonkívül Heydinger Alicera is 
gondolt s mint ki fog tűnni, Heydinger Alice 
is gondolt rá. 

Nagybátyjával, a ki a helyi konzervatív 
pártnak kiváló tagja volt, vitatkozni szokott 
a szocziális kérdésekről. Nagybátyjának a vi-
tatkozási modora módfelett durva volt. A szo
czialista k tolvajok, szokta mondani. A szoz 
czializmus czélja az, hogy elszedje, a mit a-
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ember keresett, hogy szétossza egy csomó 
dologkerüló' csirkefogó között. Pedig a gaz* 
dag emberekre szükség van. „Ha nem volná= 
nak jómódú emberek, mit gondolsz, miből 
élnék? Nos? És akkor mi lenne belőled?" 
A szoczializmust, bizonyítgatta a nagybácsi, 
csak agitátorok szítják. „Pénzt, tagdíjat szed= 
nek olyan tapasztalatlan fiataloktól, mint te 
vagy és pezsgőre költik." Lewisham érveire 
mindig csak a bántó hangon kiejtett, „pezsgő" 
szóval válaszolt s kezével a jóízű ivást jelezte. 

Természetes volt, hogy Lewisham kissé eU 
hagyatottnak érezte magát s ezt kifejezésre 
juttatta a Heydinger kisasszonyhoz intézett 
leveleiben is. Nyilvánvaló volt, hogy a leány 
is elhagyatottnak érezte magát. Megvitatták 
a közönséges barátságtól eltérő, igazi barát* 
ságnak a kérdését és azután áttértefcGoethére 
és a kiválasztottak szellemi rokonságára. Le-
wisham megírta, hogy mennyire várja a leve= 
leit s ezek gyakoriabbakká is váltak. A levelek 
kétségtelenül jól voltak megírva. Ha Lewis* 
ham kritikát gyakorolt volna, megállapíthatta 
volna, hogy mindegyik egész napi munkának 
az eredménye. A gyakorlati szerelőmesternek 
a kérdései után, hogy mit szándékozik csinálni 
az ostoba tudományával, e leveleknek olva= 
sása üdítőleg hatott rá. Megszerette Rossettit 
és különösen egy költeményében az elválás 
érzésének tökéletes kifejezése ragadta meg őt. 
Általában azonban kissé meg volt lépetve 
Heydinger kisasszonynak a költészet iránti 
hajlandóságán. Rossetti olyan érzéki, oly virá= 
gos nyelvű volt. Ezt ahangulatot alig várta 
volna. 

Az iskolai év megkezdésekor több érdeklő= 
désseltért vissza a leány iránt, mint távozott. 
A reá való bizonytalan visszaemlékezés, mely= 
ben alakja kissé kopottnak és gondozatlannak 
tűnt fel, nyomban elpárolgott, amint a leány 
a lift ho.nályából a világosságba lépett. Haja 
teljesen rendben volt s amint a napfény csillo= 
gott rajta, szépnek is tűnt fel. Jól szabott szűr-
kés*zöld és fekete ruhát viselt, szélesen rán= 
czolva, az akkori időnek a divatja szerint s 
ez a gondozottság valamelyes módon a szűk* 
séges melegséget kölcsönözte az arczának. A 
múlt esztendő elhanyagoltságától eltérőleg, 
rendes kalapot viselt, olyan kalapot, amelynek 
még asszonyi ítélet szerint is, meg volt a for« 
mája. A kalap jól is állt neki, de ezek a dolgok 
kívül esnek egy férfi regényíró fejtegetésén. 

— Elhoztam a könyvét, Heydinger kisasz* 
szony, — mondta Lewisham. 

— Nagyon örülök, hogy előadást tart a 
szoczializmusról, — felelte a leány, átvéve a 
a barnakötésű könyvet. 

Együtt haladtak végig az élettani labora-
tóriumhoz vezető kis folyosón s a leány meg* 
állt a kalapfogasoknál, hogy levegye a kalap* 
ját. Az intézetnek ugyanis olyan szégyenletes 
volt a berendezése, hogy a leánydiákoknak 
nyilvánosan kellett levenni a kalapjukat és 
nyilvánosan kellett felvenni a holland kötényt, 
mely ruhájukat védte a laboratóriumi mun* 
kánál. Még a tükör is hiányzott! 

— Mindenesetre meghallgatom az előadá* 
sát, — mondta a leány. 

— Remélem, hogy tetszeni fog önnek, — 
mondta Lewisham a laboratórium ajtajában. 

— A szünidő alatt bizonyítékokat gyűjtőt* 
tem a szellemek létezéséről . . . emlékszik még 
az érveinkre. A leveleimben ugyan ezt nem 
emiitettem. 

— Kár, hogy még mindig ragaszkodik a 
spiritizmushoz, mondta Lewisham. — Azt 
hittem, hogy már túltette magát rajta . . . 
Olvasta a Bellamy Visszapillantását? 

— Szeretném elolvasni. 
— Itt van a könyveim között és ha akarja, 

sziveden kölcsönadom. Várjon azonban, míg 
az asztalomnál leszek. Tele van mindkét 
kezem. 

Együtt léptek be a laboratóriumba. Lewis-
ham udvariasan nyitotta ki az ajtót, Heydin* 
ger kisasszony pedig rendezgetve tapogatta 
végig a haját. Az ajtó közelében egy csoportban 
négy leány állt s Heydinger kisasszony ezek* 
nek csoportjához csatlakozott, lehetőleg ész-
revétlenül tartva a barnakötésű könyvet a 
kezében. Hárman közülökmár a múlt esztendő* 
ben együtt voltak vele és keresztnevén szólítot* 
ták, mikor Lewisham társaságában látták meg* 
jelenni. 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

DISZKOSZDOBÁS. 

A MAGYAR ATHLETIKAI KLUB MARGIT-
SZIGETI VERSENYÉRŐL. 

Egy rosszkedvű, koravén tanársegéd arcza 
pillanatnyilag felderült, mikor Lewishamot 
meglátta. 

— Végre egy jó diákot is látok, — mondta 
a koravén tanársegéd, a ki nyilvánvalóan a 
névsort állította össze. Egy másik ajtónyitásra 
megint felderült az arcza. 

— Smithers is itt van! 

X. 
A régi vasipar csarnokában. 

Ha valaki a Brompton Road felől lép be a 
southkensingtoni iparművészeti múzeumba; a 
régi vasipar csarnoka jobbkéz felől az épület 
legfelső emeletét foglalja el. Az odavezető út 
azonban nagyon útvesztőszerű és nem min* 
denki ismeri, minek következtében élhagya* 
tott voltát a tudományokat és a művészetek 
különböző ágait mű velő fiatalság nagy becsben 
tartja. A csarnok hosszú, keskeny és homá-
lyos s tömve van vasrácsokkal, vasveretes 
ládákkal, zárakkal, lakatokkal, fantasztikus 
formájú nagy kulcsokkal, lámpákkal és más 
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hasonló tárgyakkal. A korláthoz támaszkodva 
művészi vonatkozásokról is lehet beszélni, 
Michel Angelo szarvakkal ellátott Mózesének a 
Traján oszlop gipszmásolatának láttára, mely 
gigászi módon emelkedik fel az alsó teremből 
magasan a csarnoknak a színvonala fölé. Le* 
wisham és Heydinger kisasszony itt időztek egy 
szerdai napon, a legközelebbi szerda délután* 
ján, mely a szocializmusról szóló előadást kö* 
vette, melynek hirdetését olvasni lehetett az 
előcsarnok hirdető tábláján. 

A, szigorúan okszerű, fegyelmezett lelkese* 
déssel előadott tanulmánynak igen nagy sikere 
volt, a kételkedő Smitherst alapjában véve 
megtérítette, a vitát befejező összefoglaló vá= 
lasz rendszeresés kerek volta pedig nagy hatást 
váltott ki a hallgatóság köréből . . . Lewis* 
ham úr Mózest r̂ ézte és a jövőjéről beszélt. 
Heydinger kisasszony leginkább az ő arcát 
nézte. 

— És azután ? — kérdezte Heydinger kis* 
asszony. 

— Ezeket a szempontokat^ kiváltképen a 
néppel kell megismertetni. Én még mindig 
bízom a röpiratokban. Úgy képzeltem . . . 

Lewisham elhallgatott, higyjük, hogy sze* 
rénységből. 

,— Hogyan? — kérdezte Heydinger kis* 
asszony. 

— Amint már tudta . . . Luther. . . A szo* 
czializmusban, úgy hiszem, van még hely egy 
új Luther számára. 

— Ugy van, — mondta Heydinger kisasz* 
szony elgondolkozon. — Ez volna a nagy 
feladat. 

Sokan hitték ugyanezt ezekben a napokban. 
De azóta kiváló reformerek hét esztendőnél 
hosszabb időn keresztül jártak körül, trom* 
bitáikat harsogtatva és lövöldözve a szocziális 
Jericho falait, véletlen sikerek és csalódások 
változatai után oly csekély eredménnyel, hogy 
ma már nehéz visszahelyeződni azoknak az 
elmúlt napoknak reményteljesen bizakodóhan* 
gulatába. 

— Ugy van, — mondta Heydinger kisasz* 
szony. — Ez volna a nagy feladat. 

Lewisham kiérezte hangjából lelkesedésé* 
nek a természetét. Feléje fordult és határta* 
lan bámulatot látott a szemében. 

— Nagy az elvégzésre váró feladat, — 
mondta és szerényen hozzátette, — ha ugyan 
meg lehet birkózni vele. 

— On elég erős hozzá. 
— Azt hiszi? — Az örömtől Lewisham 

élénken, elpirult. 
— Azt hiszem. On bizonyára el tudja vé* 

gezni. Még a reménytelen bukás is nagy dolog 
volna. Néha . . . 

A leány habozott. Lewisham várakozólag 
nézett rá. 

— Azt hiszem, hogy néha dicsőbb dolog a 
bukás, mint a siker. 

— Nem hinném, — felelte a reménybeli 
Luther és tekintete visszatért Mózeshez. A 
leány befejezte, a mit mondani akart és 
másra godolt. 

Elmélyedő szünet. 
— És ha már sok ember megismerte a néze* 

teit? — kérdezte a leány hirtelen. 
— Akkor, úgy képzelem, pártot kell ala= 

kítanunk s érvényesíteni kell az eszméinket. 
Ujabb szünet, kétségtelenül gazdag fenkölt 

gondolatokban. 
— Higyje el nekem,»— mondta Lewisham 

egyszerre, — hogy önnek tehetsége van, hogy 
bátorságot öntsön a csüggedőkbe. Ha kegyed 
nem lett volna, nem tartottam volna meg az 
előadásomat a szoczializmusról — Egészen 
megfordult, hátával Mózesnek támaszkodott és 
mosolyogva mondta a leánynak : — On iga* 
zán segíti az elvbarátait. 

A legszebb pillanatok egyike volt ez Hey* 
dinger kisasszony életében. Arcszíne meg* 
élénkült. 

— Csakugyan ? — kérdezte őszintén, de 
félszegen tekintve a szemébe. — Olyan . . . 
boldog vagyok. 

— Még" nem köszöntem meg a leveleit, — 
mondta Lewisham. — Most azonban azt 
hiszem . . . 

— Mit? 
— Hogy igazán őszinte barátok vagyunké 

A legjobb barátok. 
A leány kezét nyújtotta és sóhajtott. 
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— Ugy van, — mondta, mikor kezet szo
rítottak. Lewisham habozott, hogy megfogja-e 
a leány kezét. A szemébe nézett s e pillanat* 
faan a leány hátralevő éveinek háromnegyed* 
részét odaadta volna, ha szeme és tekintete 
kifejezte volna, a mit akar. Dee helyett úgy 
érezte, hogy arcza kemény, a kis izmocskák 
ajka körül engedetlenül rángatóznak s azt 
képzelte, hogy ez az önmegismerés kiöli az 
Őszinteséget a szeméből. 

— Ügy érzem, — mondta Lewisham, — 
hogy ennek így kell megindulni. Mindig őszinte 
barátok maradunk, egymás oldalán. 

— Mindig. A miben csak segíthetek, segítse* 
gére leszek. Segíteni akarom, ahol csak tudom. 

— Ketten együtt, mondta Lewisham, 
újból megszorítva a leány kezét. 

Az öröm villant meg a leány arczán. Szeme 
egy pillanatig a benső meghatottság szépsé
gében ragyogott. „Ketten együtt" isme* 
telte s ajka remegett, torka pedig elszorulni 
látszott. Egyszerre visszarántotta a kezét és 
elfordította az arcát. Hirtelen a csarnok vége 
felé sietett és Lewisham azt látta, hogy a zseb
kendőjét keresi zöld és fekete ruhájának redői 
között. 

Heydinger Alice sírt. 
A meghatottságnak ez a teljesen megma

gyarázhatatlan rohama zavarba ejtette Lewis
hamot. 

A leány után sietett és mellette megállt. 
Miért sir? Azt remélte, hogy senki sem jön 
a kis csarnokba, míg a leány el nem teszi a 
zsebkendőjét. Mindamellett a jelenet hízelgett 
neki. A leány végre erőt vett magán, leszá
rította a könnyeit és kivörösödött szemével 
újra mosolygott. 

— Olyan szomorú vagyok, mondta még 
a sírástól csukló hangon. 

Azután megnyugodva tette hozzá: 
— Olyan boldog vagyok... Együtt fogunk 

küzdeni. Együtt, mi ketten. Én segítek önnek. 
Érzem, hogy tudok segíteni. Kint a világban 
még oly nagy feladatok várnak megvalósí* 
tásra. 

— On nagyon önfeláldozó, hogy segíteni 
akar nekem, — mondta Lewisham, egy mon* 
datot idézve, melyet még azelőtt akart mon* 
dani, mielőtt látta volna, hogy a leányt meny* 
nyire elérzékenyítette. 

— Nem! . . . Nem tapasztalta«e már, 
kérdezte a leány hirtelen, hogy egy nő 
milyen keveset tehet egyedül a világban ? 

— Vagy egy férfi, — felelte Lewisham pil
lanatnyi gondolkozás után. 

A első szövetséges így csatlakozott Lewis-
hamhoz a vörös nyakkendő szolgálatában, 
a vörös nyakkendő és a hírnév szolgálatában, 
melynek rövidesen jönnie kellett. Első szövet
ségese volt neki; eddigelé — leszámítva a 
falra alkalmazott feliratokat, — titokban tar
totta személyi ambicsióit. Még ama bizonyos, 
félig elfelejtett whortleyi szerelmi ügy alkal

mával is, noha a bizalmaskadásnak elég ma
gas fokáig eljutottak, egyáltalán Rttl 
említési jövő pályafutásáról. 

XI. 
3sellemidec.es. 

Heydinger Alice nem volt hajlandó letenni 
a halottak szellemeiben való hitéről s ebbeli 
meggyőződése a laboratóriumban a délutáni 
tea alatt vitára adott alkalmat. A nődiákok-
nak, akik ebben az évben többségben voltak, 
délután négy óra és a t. un. ket bezáró szol
gának öt órai megjelenése közötti időben teát 
szolgáltak föl. Eset ró! -esetre a férfi hallgató* 
kat is meghívták teára. Utóbbiak k. 
ban ugyanazon időben egysz* eljebb 

vehetett részt a teázásban, nem 
több két fölös csészénél, mióta a hebehurgya 
Simmons összetörte a harmadikat. 

A szögletes fejű és kemény, szürke szemű 
Smithers határozott ellenszenvvel érvelt a túl
világi élet ellen, míg Bletherley, aki narancs-
szin nyakkendőjével és nyiratlan szőke hajtö
megével tetszelgett magának, nagyjában haj
landó volt hinni benne. 

— Mi például a szerelem ? kérdezte 
Bletherley. Bizonyára halhatatlan! 

Megjegyzését azonban tárgyhoz nem tar
tozónak tekintették és nem törődtek vele. 

Lewisham, aki az esztendőnek Intőbbet 
igérő diákja volt, a szellemek létezését érvek 
alapján mérlegelte. A szellemidéző seanceokat 
szemfényvesztésnek minősítette. 

Ostobaság és csalás! mondta Smithers 
hangosan és féloldalt pislantva leste, hogy a 
kihívás elérte-e a czéltábláját. A czéltáblaegy 
feltűnően kis arczú és nagy, szürke szemű, 
őszes kis öreg ember volt, a ki szótlanul állott 
a laboratórium egyik ablakánnál, míg csak a 
személyét nem vonták bele a vitába. Barna 
bársony kabátot viselt és rettentő gazdagság 
hírében állott. Lagune volt a neve. Nem volt 
rendes hallgató, hanem az olyan külső láto
gatók közé tartozott, a kik bebocsáttatást 
nyertek a nem teljesen megtelt laboratóriu
mokba. Buzgó spiritisztának ismerték s azt 
is beszélték róla, hagy Huxleyt nyilvános 
vitára szólította fel a materializmus kérdé
séről. Az élettani órákat azért látogatta s 
közben a laboratóriumi munkákon azért vett 
részt, hogy — mint mondotta, -* a hitetlen
séget saját fegyvereivel győzze le. Mintha 
csalétek lett volna, mohón kapott Smithers 
ellentmondásán. 

Tagadom! — mondta és a keskeny labo
ratóriumban a többiek felé közeledett, mintha 
utána menne a saját hangjának. A selypítésnek 
egy árnyalatával beszélt. — Bocsásson meg, 
igen tisztelt uram, ha közbeszólok. A kérdés 
azonban rendkívül érdekel. Azt hiszem, nem 
zavarom önöket. Bocsáson meg, uram. Vonat

koztassuk I Bt In szemelvemre. Bolond 
vagyok én, vagy csaló? 

Ivr.in, védeke.-i tt Smithers akkora 
udvariasággal, a mekkora cul uth« 
kensingtonl diáktol kitelik, lUeniormán 
a dolog kissé szemelve- t». 

rtffyOk lel uram, hogy én becsületes 
megfigyelő vagyok. 

— I lel ve- . . . é s ? 
Nos tehát, én latiam szellemeket ,hallo11am 

szellemeket és érezttm az érintésüket. 
Beszéd közben szürke szeme tágra nyílt. 
— Akkor csak bolond lehet, mondta 

Smithers halk hangon, úgy hogy a spiritiszta 
nem hallhatta meg. 

Esetleg csalódhatott, vélekedett Le
wisham. 

Biztosithatom önöket k láthat
nak, hallhatnak, érezhetnek. Én azonban tudo
mányosan ellenőriztem őket. Ellenőriztem I 
Van némi tudományos gyakorlatom és bizo
nyítékokat szereztem. Tudományos és két
ségbevonhatatlan bizonyítékokat! Minden el
képzelhető rnodón . . . De kérdezem öntől, 
uram, kereste már az alkalmat, hogy szelle
mekkel találkozzék? 

Az csak arra jó, hogy az ember egy 
guincát kidobjon szélhámosságra, felelte 
Smithers, 

Nos látja, ilyenek önök! Csupa előítélet! 
Itt van valaki, a ki tagadja a tényeket és 
következetesen nem akarja meglátni őket, 
nem akar a közelükbe menni. 

És ön megengedi akármelyik embernek a 
hármas királyságban, a ki nem hisz a szel
lemekben, hogy jelen legyen a seanccon, 
mielőtt abbanhagyná a tagadást? 

I eltét lenül igen. Feltétlenül igen! Bár
kinek, aki mé* nem találkozott szellemekkel. 

Ez az érv fokozta az érdeklődést. A kis öreg 
úr hamarosan belehevült. Ismer valakit, a 
kinek a legkülönösebb adományai vannak, 
egy médiumot, aki . . . 

Megfizetteti magát? kérdezte Smithers. 
A nyomtató lónak talán be szokták 

kötni a száját? — vágott vissza Lagune 
haladéktalanul. 

Mindenki Smithersen nevetett. 
Kétségbe vonná ön egy mérleg hiteles

ségét, mert pénzen vásárolta ? Jöjjön és győ
ződjék meg. - Lagune egyre jobban fel
hevült, gesztikulált és mind hangosabban 
beszélt. Azon melegében az egész osztályt meg
hívta egy külön seance-sorozatra. — Figyel* 
meztetem önöket, az is lehet, hogy nem jele
nik meg semmi. A valószínűség azonban 
mellette szól . . . Végtelenül örvendenéd 

Lewisham ilyenformán beleegyezett, hogy 
jeléig legyen a szellemidézésnél. Megállapod
tak, hogy Heydinger Alice is ott lesz s kí
vülük még a hitetlen Smithers, Lagune, 
utóbbinak gépírónője és a médium lesznek a 
társaságban. Azután másik társaságot állíta* 

SULYDOBÁS 
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nak össze a többiek s z á m á r a . L e w i s h a m örült 
S m i t h e r s erkölcsi t á m o g a t á s á n a k . 

— Hiába pazar lunk el „egy es té t , — je= 
g y e z t e m e g S m i t h e r s . — £ n azonban meg= 
b i z o n y o s o d o k a d o l g o m felől. M e g l á t j á t o k . 

(Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
P e r s e p h o n é e lrab lása . Dobosi-Pécsi Mária neve 

teljesen új név az irodalomban s regénye, a mely 
Penephoné elrablása czímmel mostanában jelent 
meg, valóban meglepetés annak, a ki elolvasta. 
Jó regényírót ismer meg beló'Ie, a kiben megvan 
azoknak a tulajdonságoknak a legnagyobb része, 
a melyek a jó regényírót teszik. Jól, érdekesen tud 
elbeszélni, sohasem hagyja cserben az olvasó ér-
dekló'dését, meséjét ügyesen, fordulatról-fordulatra 
felfrissítve szövi-fonja, nagyszámú jól meglátott, 
pontos körvonalakkal rajzolt alakot lorgat a mesé
ben, a mesének a hangulatát, az embereknek az 
az eseményekkel való érzelmi és erkölcsi kapcsola
tait finoman tudja értékelni, a hangja elég sok-szó-
lamu, a humor, meghatottság, gyöngédség, elra
gadtatás, szomorúság, részvét egyaránt benne van 
regiszterében s a mi talán legvonzóbb tulajdon
sága : valami mély, nem kérkedő, de mindig jelen
való jóság ömlik el az egész regényen, a mely a 
szerzó'bó'l kiárad az egész világra, szivébe foglalja 
az embereket, színhelyeket, az egész természetet, 
A mese alaprajza nem mondható sem különösen 
eredetinek, sem különösen érdekfeszítőnek: egy 
bogaras régiséggyűjtő az egész világon keres egy 
smaragd kaméát, a keresés már mániájává válik, 
elhanyagolja érte egész életét, csaknem megfeledke
zik a kislányáról, a ki egy öreg cseléd hiányos gondo-
íása alatt növekszik fel szép leánynyá, aztán sze
relembe kerül egy szobrászszal, a kinek révén kiderül, 
hogy a keresett kaméa ott van a kislány nyakában, az 
apja maga adta neki egész kicsi korában. Az 
ember mindig messze-messze keresi vágyai tárgyát, 
holott az mindig közel van, önmagában és köz
vetlen környezetében. Ez volna a történet szimbo
likus értelme, de ez csak külsőleg fontos a regény
ben, fődolog a kisleány, Persephoné nevelkedése, 
fejlődése, kivirágzása és ebben az írónő egészen 
új , meglepőén. ható és igaz dolgokat tud elmondani 
a lélek ébredéséről egy elhanyagolt, kedves és- tehet
séges gyermekben, a hűséges,, házsártos öreg cseléd
ről, a kémény, de jószívű furcsa vidéki nagynéni
ről és öreg kisasszony-barátnőjéről, egy fantaszta 
feltalálóról, a ki belepusztul első sikerült tarálmár-' 
nyába, míg a nem sikerültekből évekig tűrhetően 
élt s ennek családjáról és még sok más dolog
ról. A ki a regényben szerepel, az mind egy kissé 
figura, mindnek van valami hóbortja vagy legalább 
különössége, ez némileg alterálja az elmondott dol
gok valószerűségét s a regény stílusának egy régebbi 
fogalmazására, a dickensi, .típusra utal vissza. Az 
elbeszélő stílus kissé tompa és színtelen, a szavak 
és mondatok plasztikája nem teljes, de vannak 
helyek, a hol a mondanivaló s még inkább az író
nőnek, alakjaival való együttérzése átmelegíti a 
szavát. 

1 A k e r t e n k ívü l . Arvay Jolán .verseiben tartalmi 
szempontból vari egy érdekesség : néhányban közü
lük egy különleges lírát találunk, az orvosi tudo-
fnánynyal foglalkozó nő líráját. A klinika csecsemő
osztályának kórterme, a delírium lázképzetei, az 
alkohol hatása a gondolatok járásában, más 
ilyen orvosi témák, más versekben pedig az orvos 
attitudeje a világgal szemben mint színező elem — 
ezeket a verjek szerzője erősen átélt módon, bizo
nyos belső izgalommal tudja versbe foglalni. Körül
belül aztán ennyi is a feltűnően szép kiállítású 
kötet érdekessége, mert szigorúan művészi szem
pontból a versek nem jutnak túl a jobbfajta ama
tőrség színvonalán, a melynek csak egy lépést 
kellene megtenni, hogy elérje az igazi költő hatását, 
de épen ezt az egy lépést nem tudja megtenni. 
A könyvet Szőts Jenő néhány ügyes illusztrácziója 
díszíti. 

HALÁLOZÁSOK. 
Sebestjén Lajos, Nagyvárad volt törvényható

sági bizottsági tagja 87 éves korában Nagyváradon. 
A köztiszteletben állott öregúr lelkes irodalomked
velő volt. a «Vasárnapi Ujsá%»-nak 1861-től fogva 
állandó előfizetője egészen Nagyvárad román meg
szállásáig. Még április 17-én halt meg, de halála 
híre csak most jutott a megszállott Nagyváradról 
Budapestre. 

EjBunytak a közelebbi napokban: Felőri és 
tyukodi Szeremlej Cs. Lajoí kir. tanácsos, ny. kir. 
tanfelügyelő, ref lelkész, 85 éves korában Buda
pesten. — Kulhj József dr. ny. kir. főigazgató, 
oki. mérnők, a székesfehérvári iskolaszék elnöke, 
71 éves korában Székesfehérváron. —Csu'ak Lajos, 
a magyar népnevelésnek és a székely magyar iro

dalomnak egyik kiváló munkása 64 éves korában 
Málnáson.-— Mato'csy István református lelkész, 
a csurgói református főgimnázium tanára, 57 éves 
korában Csurgón. — Dugovich Imre, a fejérmegyei 
Friss Hirek szerkesztője Székesfehérváron. — 
Székely László rendőrtanácsos, a budapesti állam
rendőrség egyik legképzettebb és közszeretetben 
álló tagja, életének 35-ik évében Budapesten. — 
Heves Dezső nagyatádi állami elemi iskolai igaz
gató életének 33-dik évében — Farkas István máv. 
főfelügyelő Budapesten. —^Follinus Ervin hírlap
író 31 éves korában az Üj Szent János-kórház
ban. — Ifj. Hanvay Sándor műegvetemi hallgató, 
tart. hadapródjelölt, tűzmester, Hanvay Sándor 
dr. ny. kerületi elüljáró fia, 25 éves korában Buda
pesten. 

ö z v . Hoffmann Józsefné, szül. szebeszlói Sva-
hulay Anna életének 83-dik évében Budapesten. — 
Ányos Lacziné, szül. dömsödi Kovács Eszter 24 
éves korában Kispesten. 

SAKKJÁTÉK. 
3177. szánra feladvány Henácker Fáitól, Berlin. 

Világos indul és a 

d e f g h 
VILÁGOS. 

harmadik lépésre mattot ad. 

A «Vasárnapi Újság* 
megjelent képtalány 
tenger, mindenki lehet kormányos. 

1921. évi 
megfejtése: 

számában 
csendes a. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : H O I T S Y PÁL,. 
Szerkesztőségi iroda: IV., Vármegye-utcza II. 

Lapkiadó tulajdonos : Franklin-Társulat IV., Egyetem-u.4. 

Bélyeggyűjtőkkel 
cserélek, adok debreceni Zóna I. és 
II. kibocsájtást, különlegességeket is. 

SPRINGER J„ Debrecen, fik 38. sz. 

Krajcsovies-féle 

Uj Uukouárí areztisztítő 
k e n ő c s é s b ő r s z é p í t ő - s z a p p a n 

(szeplő, himlőhely, májfolt. sömör stb. ellen) újra kapható 
a főraktárban : TörSk József R.-T. gyógyszertárában, 

Budapest. VI., Kiraly-utcza 12. 

BOLDOGSÁGHOZ 
NEM KELL /OK, 

KÉT PÁR 

Jtjeifron 
UUMMI/AROK 

Az elegáns világ cipőkrémje 
Gyártja: Herezeg Géza, V., Báhány-uíca 18 

Keltetögépeket 
minden nagyságban, 

csibenevelőket, csontdarálógépeket, 
tömögépeket 

éa az okszerű barom fi ten jásztélhez szükségit 
összes felszerelési tárgyakat szállítja a leg

régibb s/akezóg 

Fi IC KE HL ÉS TÁRSA Részvénytársaság 
Budapest, V., Vilmos császár-út 52. szám. 

Minden keltetógéphez 30—50 drb keresztezett vn:-:y tiBzta fa|-
keltetötojiet ingyen szállítunk. 

Kérj* a 3*. számú nrjepjzéket 5*—K bélyeg bekflldéee ellenében. 

W Á G N E R 
országszerte elismert elsőrendű magyar 
hangszer és beszé lőgépek áruháza 

B u d a p e s t , V U L , József -körút 
F i ó k ü z l e t : IX. , R á d a y - u t c z a 

. Képes árjegyzék ing-yen! 

15. 
18. 

+ BetegtolóKocsíK 
• rokkantak és lábbadozók részére, -szabadalm. szobaürszékek, 
bidet-et stb. Dús választék az összes betegápoláshoz szükséges 
ezikkekben és gummiárúkban. Gyárt, legtökéletesebb kivitelben 
mfllábakat, mükezeket, sérv- és haskötöket, gummiharisnyákat. 
i / c i p x ! f orvosi műszergyáros, Budapest, 
r v c i U C l 1 J . iy. ker., Koronaherczeg-utcza 17. 

PALINKAFOZOUSTÖK 
zsírolvasztó- és mosóüstök vörösrézből. 

Vermorel - rendszerű 
permetezők. Szénkénegezők. 

Perme'ező alkatrészek 
gummiból és sárgarézből. 
Szölözuzók és prések. Kn-
koriczamorzsolók és darálók. 
Répavágók és szecskavágók. 

Eézgálicz, raffia, S Z Ö N T Á G H P Á L 
kénpor, rézkénpor és . . 
kénlap raktárról azon- r e I _ e s «*erszamgyir 
nal kapható: B u d a p e s t I X . , Ü l l ő i - ú t 19 . sz. 
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0 PAJTÁS 
B E N E D E K E L E K 
GYERMEKUJSÁGA 

a szivet- le lket n e m e s í t ő törté
netek, mesék , versek, is ineret-
gazdag í tó o l v a s m á n y o k való

ságos k incsesháza . 

Rendes munkatársai: Váradi 
Antal, Vargha Gyula, Lampérth 
Géza, Kürlhy Emil, Avar Gyula, 
Feleki Sándor, Mihály ff y né Fái 

Lenke, Berémji Lászlóné, Tábori Kornél, 
Kozma Imre, Csanády Sándor, Székely Nándor, 
Jókay Lajos stb. 

Állandóan közöl a régi nagy magyar és ide
gen költőktől a gyermekifjúságnak való költe
ményeket. 

A JÓ PAJTÁS-1 a Franklin-Társulat (Budapest, 
IV., Egyetem-utca 4.) adja ki. 

Előfizetési ára negyedévre 25 korona. 
Egyes szám ára öt korona. Mutatványszámot 

kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal. 

; 

: 
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Franklin*Társulat nyomdája. (Budapest, Egyetem-utcza 4.) 

C l ^ & , 

11. SZÁM. 1921. (68. ÉVFOLYAM.) 
SZEBKE8ZT0 

H O I T S Y P Á I J . 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Előfizetési ára: az április—juniusi évnegyedre 60 korona. 
Megjelenik havonta kétszer. — Egyes szám ára 14 korona. 

BUDAPEST. JÚNIUS HO 12. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg

állapított viteldíj is csatolandó. 

JÓKAI SZOBRA AZ ANDRÁSSY-ÚT FELŐL, A NAGY KÖLTŐRŐL MOST ELNEVEZETT TÉREN — STROBL ALAJOS SZOBORMŰVE. 

JÓKAI SZOBRÁNAK LELEPLEZÉSI ÜNNEPE BUDAPESTEN. 


