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manus nevelés kérdésével foglalkozik, nagy szerepe lesz. Ma már 
biztos, hogy i t t lesz Thomas Mann is. Ő volna az Entret ienen az egyet-
len német. Mint emigráns résztvehet az értekezleten. A hivatalos 
Németország, amely a népszövetségnek nem tag ja , természetesen nem 
is küldhet képviselőt. Románia részéről Helene Vacaresco, hazá já-
nak népszövetségi delegátusa vesz részt. Magyar részről mint elnökök 
gróf Teleki Pá l volt miniszterelnök, Praznovszky Iván Magyarország 
volt párizsi követe és Huszti József egyetemi tanár szerepelnek az elő-
adókon kívül. Résztvesz az Entre t ienen Tormay Cécile a Napkelet 
szerkesztője is. 

Egészen nyilvánvaló, hogy a magyar szellemi érdeklődés most 
feszülten fordul e felé az értekezlet felé, amely az európai szellemiség-
nek annyi és ilyen kiváló képviselőjét hozza össze Budapesten. A ma-
gyar intellektuali tás öröme egészen kivételes, hogy ennyi ragyogó 
tehetséget , a szellemi élet élvonalában haladó neveket, kiváló í rókat 
és tudósokat színről-színre l á tha t és megismerhet. Nevüket leg-
nagyobbrészt ismeri, műveikből egyéniségüket, tudásuka t , törekvései-
ket is ismerni t anu lha t t a . Ezeket az ismereteket azonban kiteljesíti , 
élő színekkel gazdagí t ja a személyes találkozás. Viszont nem becsül-
hető fel eléggé az a tény, hogy ennyi nagy gondolkodó, ennyi külön-
böző eszmekörnek és szellemi i ránynak leghivatot tabb képviselője lát-
ha t és szemlélhet bennünket közvetlen közelből és személyes benyo-
mások a lapján ismerheti meg Magyarországot és népét . Egy sereg 
kapu táru l meg számunkra Európa felé, mégpedig a legkiválóbb 
géniuszok világosságán át . 

Ebben a gondolatban köszönt jük az Entre t ien résztvevőit, Magyar-
ország örömmel vár t , nagynevű vendégeit . K. M. 

JÉGVIRÁG. 

Jégvirág az ablakon, 
jégből van az üzenet: 
aki adta, el is veszi 
a nagy földi tüzeket. 

Tükör előtt Márika 
édes keblét tárja ki. 
Feje fölött pálma súg, 
reszketnek az ágai. 

Szépség hercegnője ő 
s engem vár, a herceget, 
Istenem, mért is hagyod 
túlélni e perceket! 

Nem akarok sohasem 
hírt, hatalmat, se rangot, 
csak őt magát akarom én, 
s keblén a két galambot. 

Hadd boruljak reájuk 
s hadd múljak el örökre, 
én Istenem, így emelj fel 
a mennyei körökbe! 

Jégvirág az ablakon, 
jégből van az üzenet. . . 
Ó, be kár, hogy túl kell élni 
a nagy földi tüzeket! 

Csomorkányi Pál. 


