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az intéző hát ©csapott. Akkó beálltam az edészhő kanásznak, ott vótam 
három évig. A z rém szeretett, hogy csintalan vótam, oszt ki is akart ta
níttatni erdésznek. Selmecné, vagy hun, monta, erdőbe, ahun rém sok 
vadállat van. De apám nem hagyta. Í gy ott őrzöttem a disznókat, vittem 
a fáeányoknak enni, csak evótam itt. 

i— Hát később, hogy volt? 
i — i No sokat cudarkodtam még. Temérdek legényt evertem, egysze 

egyé az apám fizetett is háromszáz koronát. Hótra vertem. Keze^lába 
etört, feje beszakadt. De rám is gyüttek eece tizenketten, oszt akkó ever-
tek engem is nagyon. Dehát én tuttam melik melik lányhó jár, oszt kiles
tem, még ki se lépett, mán fejbe. 

i — Hát nem szégyelte, Menyhárt, bottal nekimenni. 
i— Bottá ám, még pedig ólmossal. Ha ők nem szegyeitek tizenketten! 

Hát ahogy megházasodott? 
Mintha elvágták vóna. 

Esik még szó egyről-másról, téli munkáról, nyáriról, summásról, az
tán rákeveredünk a szabadságra, az otthoni módira, asszonyra. 

i— Hát most, hogy legutóbb otthon vótam, van nekem egy unokatest
vérem, szabó, hónalymankón jár, gyerekkorába még főzsugorodott a lá
ba, beszél, prézsmitál, mondja, gyere komám evezetlek ojanhó, akihő bé
keidőbe szőni se merté vona, a gondútad leköp, no gyere, hászen özvegy 
ember vagy. 

— Hagyja •—• mondom — i becsapsz. 
'. i—Í De nem, nem — erősködött. Hat ementem. És tényleg. Még ese 
akart ereszteni reggelig, de mondok ojan bolond nem vagyok, dehogy 
maradok. Hogy az édes anyám megtudja, hun koncsorgok, azt mán nem. 
Pedig, igy is, hogy mentem haza, kérdi, hun vótá fijam? A körbe, aszon-
dom, pedig civilbe se jártam oda sose. Hehe. 

i— i Két óra már, no aggyon isten jóéjszakát. 
i — Jójeakát. 

1 í élálombar hallom iogy a gépfegyveresek leszáguldanafc néha a 
lépcsőkön, gurulnak, zörögnek is párszor. Utána mindig robban egy 
orosz bomba. Egy-egy nagyobb dörrenésre fölriadok még s igy alszom 
aztán reggelig beburkolózva jól a köpenybe. 
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B E R D A J Ó Z S E F V E R S E I B Ő L 

EGY FUKAR GAZDAGHOZ 

Könnyű neked; teli vagy pénzzel s bár 
okosnak látszol, mégse vagy különb a többinél. 
Ha te is lusta és szívtélen leszel, M emberéltje meg 
magát akkor? Tehetségtelen dögökre s a zamrtamn 
emésztésre is többet költesz egy napon, mint reám 
egész esztendőben akár. A némber, ki szeretőiből él, 
többet pazarol reám, inkább megérti ide-oda kapkodó 
szegénységem, mint a magadfajta előkélő lélek, kit 
naplopó udvaroncok serege vesz körül, ahogy illő is ez 
a talpnyalókhoz, kik rossz tanácsokkal látnak él téged, 
ismervén együgyű természetedet. —• Bolond világ ez s 
benne a legnagyobb bolond te vagy. Mióta ismerlek; a 
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nyomorúság emésztőbb lett csupán, hogy még inkább 
fölócsudjak a valóság m: olyan vagy te is, mint 
a többi tízezer, ki szégyéli megemberelni magát, 
s ennen zsírjába fullad inkább, semhogy bizonyságot 
tegyen: ember mer lenni a hitvány kufárok között! 

PIHENÉS 

Szegény fiú, rendes gyerek te; fájdalom látni, 
mily anyás vagy s milyen rémült, hogy fegyvert, 
puska ravaszát kéli beállítanod szebbik kedved 
ellen, holott fiatal szeretőd kemény emlőit tapintaná 
inkább tűzbeborult tenyered igazabb örömmel most. — 
S mégis, hogy kínod nagyobb legyen még; hallgatnod kell 
a hidegen pattogó parancsokat is, mikor kedvesed 
odahaza tan puha szavaidra s fiatal, illattal-teli 
testedre emlékezik maga-kinzó szomjú szerelmében! 

A MAGYAR LELKIISMERET TÖRTÉNETÉHEZ 

(A Huszadik Századtól a Márciusi Frontig) 

I r ta : K E M É N Y GÁBOR 

űrla csak egy szempillantást vetünk azokra az égető kérdésekre, me
lyek a mai Magyarország gondolkodóit párt és korkülönbség nélkül fog
lalkoztatják, könnyű megállapitani, milyen tipikus földje volt Magyaror
szág a „megoldatlan problémáknak" és történeti „kihagyásoknak". Akik 
két évtizeddel ezeflőtt rámutattak ezekre a kihagyásokra, azokat a hivatalos 
orgánumok egyszerűen kiközösítették a nemzetet alkotó kevesek társa
ságából, agyonkritizálták vagy agyonhallgatták őket; nem vették komo
lyan sem a nagy kérdéseket, sem azokat, akik ezeket felszínre hozták. 
'A tiltott kérdések ma felszínre kerültek. Két évtizede még csupán rend-
Őri ügy volt a földkérdés, a szociális intézmények megteremtése, az álta
lános választó jog követelése, a nemzetiségi kérdésről pedig Rákosi Jenő 
egyszerűen kijelentette, hogy nem létezik. A reformgondolatoknak álta
lában ez volt a sorsuk: elfakulni az intéző osztályok kicsinylő gesztusai 
Icözött. Nos : az idők változtak. Ma konstruktív tudósok állapítják meg 
'azt, amit évtizedekkel előbb csak destruktív politikusok és újságírók 
kiértek hangoztatni. Az igazság 1—. ha néha kerülő utakon is — utoléri az 
'embereket. A tények logikáját talán még ma is sokan nem értik, de a 
tények előtt ma már kevesen tudnak szemet hunyni. 
1 Évszázadokon keresztül próbáltuk a haladás szekerét feltartóztatni 
s nem vettük észre, hogy rosszul értelmeztük a nemzeti gondolatot. A 
francia nemzeti gondolat a felvilágosodásból merített erőt s még az ab
szolutizmus jegyében is erősíteni, gazdagítani tudta a nemzetet és meg
teremteni a fejlődés feltételeit. A felvilágosodástól áthatott nemzeti gon
dolat megteremtette a szabadi amerikai polgárt s ugy Amerikában, mint 
Franciaországban megteremtette az alkotmányosság szellemét. Francia
országban az abszolutizmus a nemzeti egység nevében likvidálta a rendi
séget, Magyarországon a rendiség szellemét sem a forradalom, sem az 
azt követő abszolutizmus nem tudta likvidálni. Nálunk a nemzeti gondo-


