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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a v ilá g  fo ly á s á ró l és a z  e m b er a lk o tá s a iró l

22. szám. V. évfolyam. 1934 november 15.

Mindenszentek este.

Ismerek egy kis temetőt,
nem is olyan messze,

Ahol nem gyű! mécses
mindenszentek este.

Nem zavarja senki
az ott lakóknak álmát;

Koszorú sem ékesíti
a sírdombok fáját.

Ismerek egy kis temetőt,
hová nem jár senki

Kegyelettel imádkozni
és lélekkel könnyezni.

Siratni az ott lakókat,
akik messze mentek,

Kik az élet küzdelméből
bűnösen elestek.

Ismerek egy kis temetőt,
nem is olyan messze,

Ahol nem gyűl mécses
mindenszentek este.

Mégis világosság
terjeszkedik rája,

Hogy nyugodt legyen
az ott lakóknak álma.

Miért nem haltam meg harmincöt év
vel ezelőtt?

S ze ré m y  Z o ltá n , a z  e lh u n y t n a g y  sz ín m ű vész irta  
a  következő  kedves c ik k e t:

Édesapám, Szerémy Gábor, Balassagyarma
ton volt főszolgabíró. Nemesi családunk előkelő 
öszeköttetései és ismeretségei ellenére sem panasz
kodhatni azonban amiatt, mint sok más kartársam, 
hogy szüleim, vagy hozzátartozóim lenézték volna 
a komédiásokat. Nálunk egészen másképpen állt a 
dolog, mint a többi jó családban. Nemcsak, hogy 
szó sem volt minálunk a festett világ iránt érzett 
megvetésről, hanem éppen ellenkezőleg, azt állít
hatom, hogy valósággal szinházrajongó körben ne
velkedtem.

Ha megérkezett a színitársulat, apám valóság
gal a színigazgató helyi ügynökének érezte magát. 
Minden alkalmat megragadott, hogy biztosítsa az 
előadások lehetőleg nagyfokú látogatottságát és 
nemcsak azt tartotta kötelességének, hogy részje
gyen a bérletgyüjtésben, hanem rendszerint még 
egészen szép kis forgótőkével is meglepte a fris
sen érkezett társulatot. Családi házunk ezekben a 
napokban legfőbb forrása volt színpadi kellékek
nek és bútoroknak.

Egy nyáron Kövesi Albert ütötte fel sátorfá
ját Balassagyarmaton. Ez a színigazgató kitűnő 
üzletember volt és úgy gondolta, hogy semmivel 
sem biztosíthatná jobban a nyári játékidőben szín
háza látogatottságát, mintha engem, „a legfelsőbb 
balassagyarmati színházi gondviselés1* fiát is fel
léptet. Á hetedik mennyországban éreztem magamat, 
amikor közölte velem, hogy a „L iliom fi" című da
rabban én fogom játszani a csepűrágó Szellemű 
szerepét. Kövesi nagy boldogságára-édesapám hoz
zájárult a zseniális Ötlet megvalósításához.
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Szellemfi szerepe már régóta érdekelt. Különö
sen pedig, mióta azt Vízvári Gyula hasonlíthatatlanul 
jó alakításában volt alkalmam tanulmányozni. Be
vallom, Vízvári sok ötletét, trükkjét pontosan meg
figyeltem, hogy egyszer lemásolhassam és ezzel 
hallatlan sikert szerezzek magamnak egy adandó 
alkalomkor. Különösen a második felvonásban ját
szott remekül Vízvári, amikor a szín két része két 
szobát ábrázol s az egyikben Lilionifi szerelmi 
történetének a szálait fűzik tovább, a másikban 
pedig Szellemfi egy klasszikus sorstragédia jelene
tét tanulja. A jobboldali szobában lejátszódó néma
játék akkor éri el komikai tetőpontját, amikor Szel
lemfi, mint Brutus, kardjába dől és holtan terül 
cl a padlón. Vízvári úgy játszotta meg ezt a ne
vetésre ingerlő öngyilkossági jelenetet, hogy kard 
hiányában, mordállyal vetett véget Brutus életének. 
Elővett valahonnan egy ócska, töltetlen pisztolyt, a 
szájához emelte, elcsattantotta, azután hatalmasat 
ugrott a levegőbe és nagy zuhanással elterült a 
földön. A közönség csak úgy hempergett nevedé
ben. Ezt a jelenetet én is feltétlenül így szerettem 
volna eljátszani.

Életem nagy estéje előtt sajátkezűleg szerez
tem be a szükséges kellékeket. A társaság ügyelője 
akkoriban Bessenyei Miklós volt, a Vígszínház ké
sőbbi ügyelője, aki szegény, az elmegyógyintézet
ben halt meg. ó  szállította a pisztolyt, egy régi lo
vassági mordály alakjában. A „szobát" remekül és 
nagy gonddal rendeztem be. Stílusérzékemet Víz
vári ötleteivel gazdagítottam, amikor a falakat tele
aggattam régi római ruhadarabokkal és kardokkal, 
de viszont a kézi mordályt is segítségül vettem a 
nagy jelenethez. A második felvonás előtt elkértem 
a fontos szerszámot az ügyelőtől.

— Kipróbálta a pisztolyt? — kérdeztem tőle.
— Hogyne, — felelte.
— El is sütötte?
— Természetesen — válaszolta.
Én azonban ki akartam próbálni a dolgot, 

hogy valóban kattan-e az öreg jószág; kézbevettem, 
felhúztam a kakast és lenyomtam a ravaszt. A mor
dály rettenetes, dobhártyát szakító dördüléssel el
sült... A színpad megtelt lőporfüsttel. A pisztoly 
töltve volt, a töltökamrában egy hajdani töltést fe
lejtett a tulajdonosa. Amikor az ügyelő kipróbálta, 
átnedvesedett, penészes gyutacsot tett rá és így nem 
is tudhatta, hogy a pisztolyban lőpor és golyó is 
van. Halálsápadtan állott mellettem és az én szí
vem is megakadt egy pillanatra. Ha a színpadon 
a szájam felé fordítva elsütöm a fegyvert, a lövés 
ereje még akkor is szétvetette volna a fejemet, ha 
csak lőporral és golyó nélkül töltötték volna meg.

így végződött az első színpadi próbálkozá
som. Ha akkor nem menekültem volna meg a ha
lál torkából, ma nem állhatnék minden este kip i
rosított orcákkal a Vígszínház színpadán és nem 
hirdethetném örökké optimista szemekkel, hogy ez 
a világ szép, kimondhatatlanul szép, minden csú
nyasága ellenére. Harmincöt éve feküdnék a sír
ban és meg nem érdemelt korai halálomat bizto
san ezzel a címmel közölték volna a világgal: „Sze- 
rémy, az önkéntelen öngyilkos..."

Álom.
Esténként, mikor ébren álmodom:
Börtön cellámat lopva elhagyom.
Átszárnyalom a nagy messzeséget,
S röptűmben egy házat keresgélek.

Rátalálok ott a Tisza mentén;
Sohse láttam kedvesebbet ennél!
Udvarában áhítatos a csönd,
Csak a hold sző meséket odafönl.

Halk zörejjel megnyitom ajtaját:
Jó Anyámnak keresem szobáját.
De nini ez itt a kis fiacskám,
Amott pedig Idus a hugocskám!

Arcuk üde mint a virág kelyhe,
És a hajuk: holdfény szőke selyme.
Csókot lehelek pici ajkukra,
S tovább osonok lakást kutatva.

Ez itt Atyám ezüstös ősz feje:
Szomorú, bús, mint az ősz fellege. 
Megcsókolom a kezét félénken,
Mellyel sokat dolgozott én értem.

Amaz ottan Édesanyám arca!
Megtépte a sok fájdalom harca.
Úgy látom, hogy szeme most is könnyes, 
Csak az ajka bánatosan csöndes.

Édesanyám! — zokog föl a lelkem.
Jaj vigyázok, hiszen még felkeltem.
Csendes loppal a házból kilépek,
S búcsúzóul vissza-vissza nézek.

ö zv. V a r g a  B é lá n é .

Gyerekkori emlékek.
A  fé le le m .

A boldog gyermekkort említjük minduntalan... 
Vájjon tényleg olyan zavartalan boldog a 

gyermekkor?
A gyermek mindig nevet, kacag és a legap

róbb dolgoknak is teli szívvel örül.
De nem sír-e többet és milyen szívettépően, 

ha a legkisebb fájdalom vagy bánat éri?
Gyorsan vigasztalódik és könnyei kacagás

ban száradnak fel.
Gyorsabban felejti a baját, de gyorsabban él 

is. Az ő órái hosszabbak, mint nekünk felnőttek
nek egy napunk.

Úgy vagyunk a gyerekkel, mint a szegény 
vándorember, aki az út sarából küld sóhajt a mel
lette elsuhanó fényes gépkocsiban ülő gazdagok 
után: Bezzeg nem volna gondom, ha ilyen kocsi
ban ülhetnék! Hiába, a gazdagnak csupa öröm 
az élet.
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Régi mese a boldogtalan királyleány meséje, 
akinek csatlósai világszerte keresték a boldog em
ber ingét... A boldogság és boldogtalanság ben
nünk él. A kisgyermek szívében az öröm mellett 
szomorúság is lakik.

, Csak megfeledkeztünk gyermekkori bánata
inkról. Csak az örömökre emlékszünk, az ajándé
kokra, a meglepetésekre, a karácsonyokra. A bá
natok körülírhatatlan, értelmetlen, vagy a mai sze
münkkel látva, oknélküli fájdalmak. Gyökér híjján 
elvitte őket az idők szele.

Ki ne félt volna gyermekkorában? Nem a 
büntetésektől, az ugató kutyától, a robogó villa
mostól való félelemre gondolok, hanem arra, ame
lyiknek oka, de még tárgya nincs. A nagy, nagy 
félelemre.

A kisgyermek nappalja csupa derű, jókedv, 
öröm, de este, ha lefektették kis ágyába, ha el
mondatták imáját és eloltották a világot, ráborul 
a sötétség és abban óriásira nő a szörny: a féle
lem. Beborítja, körülöleli, a mellére telepszik és 
szorongatja, mint az ezerkarú polip. Betölti a szo
bát, mint óriási szürke keselyű, szárnyaival a falat 
súrolja, tollai az ablaküveghez verődnek, hideg 
lehellete a homlokot éri. A gyermek bebújik a pap
lan alá, lélekzetét elfojtja, kiáltani sem mer.

Anyám szigorúan ügyelt arra, hogy betartsák 
a parancsát: nem szabad ijesztgetni a gyermeket. 
Nem ismertem a „mumust", a fekete embert. Az 
én Mikulásom kedélyes bácsi volt, aki csak aján
dékkal jött a házba. A krampusztól, sőt még az 
ördögtől sem féltem. És mégis, ha este lefektettek 
kis ágyamba, ha eloltották a világot, előjött a fé
lelem. Meredt szemmel bámultam a sötétbe, fejemet 
befúrtam a párnák közé, a hátamon fekve, a zsib
badásig mozdulatlanul tapadtam a matrachoz. A 
nagy, szürke félelmes és borzalmas valami ott le
begett felettem. Még titokzatos, névtelen valami 
volt... csak lassan, idők folyamán öltött alakot.

Első képe a földrengés volt.
Még egészen kicsi voltam, amikor az Aetna 

(Tűzhányóhegy Szicíliában, az olasz királyság déli 
szigetén) kitörésének és Messina szörnyű pusztu
lásának híre bejárta a világot. Szüleim földrengés
ről beszéltek és hirtelen elhallgattak, ha a szobá
ba léptem. A cselédek súgdolóztak és újságokat 
vásároltak és néha napján kintfelejtettek egyet-egyet, 
amelynek címlapján keresett borzalmassággal raj
zolt kép mesélt a rendkívüli katasztrófáról.

Este, ha magamra hagytak, feléledtek bennem 
a félig elkapott mondatok. Úgy éreztem, mintha a 
kemény, hideg földön feküdnék, forró hamu és láva 
merevítenék tagjaimat. Elképzeltem, hogy mázsás 
kövek borítják összetört tagjaimat, a mellékszobá
ból már lángok törnek elő, hallom anyám sikol
tozását, felelni, kiáltani szeretnék, de nem tudok. 
Dűlnek a falak... inog a ház...

Halálos félelmet, embertelen kínokat éltem át, 
estéröl-estére. Hallgattam. Titkoltam a félelmem, a 
világért sem beszéltem volna róla.

A nappalok vígan teltek, csak ha apám nehéz 
léptei alatt megremegett az öreg ház padlója és 
összezördültek az üvegek a pohárszékben, csak ha

bútorokat tologattak a felső emeleten és megrez- 
d iilt a lámpa a fejünk felett, jutottak eszembe rém
képeim. De elhessegettem magamtól őket, hogy 
estére elővegyem, az aznap tapasztaltakkal és hal
lottakkal kiszínezve, újra átéljem őket.

A messinai szörny újra elhalványult, elszállt, 
de tovább élt a félelem. Majd új alakot vett fel.

Akkoriban anyám szobájában aludtam. Anyám 
későn fekvő volt, a búcsúcsók után eloltotta a 
lámpát és rámcsukta az ajtót. Nagy tágas szobá
ban feküdtem. Az ágyammal ellentétes szögletben 
szekrény állott, amelynek sarkára ajtószerűen for
gatható, földigérö tükröt szereltek. Nappal szép 
nagytükör volt, amely kedélyes kis kuckót képezett 
a szekrény oldalfalával, bújócskánál búvóhely, re
mek babaszoba. Éjjel: emberevö törpék leshelye.

Egy álommal kezdődött. Még ma is tisztán 
emlékszem rá, úgyhogy nemcsak elmondani, de 
utolsó részletéig le is tudnám rajzolni. Valahol a 
külvárosban jártunk, nővérem és én. Csak vékony 
kis fehérnemű volt rajtunk, fáztunk, eltévedtünk. 
Az utca néptelen volt. Hangtalan csend honolt 
mindenütt. Egy földszintes, sárga ház elé értünk. 
Széles párkánya, ívelt kapuja volt, amelyen keresz
tül végtelen lombos kert hideg lehellete csapódott 
felénk. Bementünk a kapu alá, a házba, szobából, 
szobába. Nagy tágas szobák, a falakon polcok és 
azokon játékok. Játékok a földön és szekrényekben, 
babák, lovak, kocsik és mackók, szép új és újszagú 
játékok, akárcsak a főtéri játéküzletben. Leguggol
tunk, elővettünk egy skatulyát és apró majort épí
tettünk. Nagy csend. Nagyon egyedül voltunk. Az 
utca felöl sem szűrődött be hang, a csukott abla
kokon át. Nyomasztó csend... Még játszottunk, de 
tétovázó kezekkel. Nővérem felfigyelt, én fürkészve 
bámultam sápadt arcába... Egyszerre tudtuk: az 
emberevő törpék házában voltunk.

Az emberevö törpéket sohasem láttam. Az 
álomnak itt vége szakadt, de ellenségeink a sárga 
házból beköltöztek a nagytükör mögé. Onnan le
selkedtek hosszú késsel a kezükben, véres körmük
kel, torz mosollyal. A nagytükör mögül figyeltek, 
tudtam, hogy ott vannak és minden percben elő
jöhetnek. Hideg verítéktől nedves homlokkal kupo
rogtam a fal mellett, amíg csak elnyomott az álom. 
Reggelre csupa derű és fény volt a szoba és nap
sugarak táncoltak a nagytükör lapján.

Majd elhalványult a félelemnek ez a képe is, 
de tovább élt a félelem és új alakot öltött. Ma is 
él, ma gondnak hívják.

Soha senkinek sem beszéltem földrengésről, 
az emberevő törpékről, a szürke nagy madárról.

Egyedül viaskodtam velük, őriztem, titkol
tam, ápoltam, kiszíneztem és felcicomáztam ré
meimet.

Dehogy is beszélhettem volna? Megértették 
volna? Talán kinevetnek, magyarázni próbálják és 
kézenfogva a nagytükürhüz vezetnek. Megmutatják, 
hogy nincs mögötte semmi. Mintha nem tudtam 
volna, hogy nincs mögötte semmi. Nincs és mégis 
van. És ha nem a nagytükör mögött, hát másutt, 
valahol, valami a sötét éjszakában.
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Köröttem néma csend.
Köröttein néma csend, könny ragyog szememben. 
Fájdalom viharzik bánatos szívemben.
A régi szép időkre, a múltra gondolok.
Felsajog a lelkem — halkan zokogok.
Valamikor régen, mikor gyermek voltam.
Mint gondtalan kismadár vígan csacsogjam. 
Sokszor csaltam mosolyt jó Anyám ajkára.
Sokszor loptam derűt bánatos arcára.
Gonddal vigyázott reám, féltve őrizgetett.
Szívéhez szorított, ha baj fenyegetett.
Reggel, délben, este, imát mondott értem.
Csókot hintett homlokomra, ha pihenni tértem.
De a napok tovaszálltak, az évek elteltek. 
Felnőttem és hő vágyaim tündérszárnyra keltek. 
Messze, idegembe vittek elhagytam hazámat.
Fájó gondokba merülve őszülő Anyámat.
Fizetett is a rideg sors, fizetett az élet.
Minden álmom, minden vágyam, kínos szenvedés lett. 
De megtisztult a bűnös lelkem, új életre várok. 
Fogadom, hogy a bűn útján többé soh’ se járok!

Édesanyám megbocsátott s imádkozik értem. 
Szívszorongva várja az én hazatértem.
Könnyes szemmel kulcsolja össze imára kezét. 
Hogy megtérve kapja vissza eltévedt gyermekét.

S z . K .

A magyar ember napi gondjai 
kilencvenkilenc év előtt.

B ölcsességek, tu d n iv a ló k  és a  r é g i  M a g y a r o r s z á g  
é le tc te  e g y  r é g i  k a le n d á r io m b a n .

A magyar ember életében a kalendárium még 
akkor is nagy szerepet játszik, ha egyébként nem 
is igen forgatja a könyveket. A kalendáriumból 
ugyanis, régi magyar kiadó, szokás szerint, meg 
lehet tudni mindent, ami az év folyamán szüksé
ges. Meg aztán jó érzés is, ha az ember az elkö
vetkező év bizonytalan sorsát szép beosztásban 
látja maga előtt, mintha az egyik év olyan volna, 
mint a másik és az élet még száz egymásután 
következő esztendőben sem változnék.

Azaz hogy mégis változik, mert ha bepillan
tunk Trattner és Károlyi 99 év előtti „Nemzeti 
Kalcndáriom“ -ába, amelynek fedőlapján az üzleti 
biztonság kedvéért az is rajta áll, hogy „az urak 
utszájában 612 szám alatt kapható Pesten, az üve
ges házban", csak a szemébe ötlik, hogy ez a 
nehéz, de szép magyar élet mégis csak átalakult 
egy kevéssé.

Az a régi magyar úr, aki annak idején a 
kalendáriomot forgatta, a kövér betűkkel és a pla
néták képével ékes hónapok mellett fontos feljegy
zéseket írt be az üres lapokra. A porzó már el
száradt a megsárgult téntán és a jegyzetek is elég 
ritkák, de azért mégis felcsillan bennük egy haj
dani élet eleven csillogása. Az első hónapokban 
csak német feljegyzéseket olvashatunk a kalendári
omban. Lelkiismeretesen beírta a névtelen nemes
ember, hogy milyen könyveket vásárolt és mennyiért.

Nagyon vigyázhatott a könyvesházára, mert 
pontosan felírta, kinek mit adott kölcsön. Zsannay 
Imre „Fogarassy Metaphysiká“ -ját, egy bizonyos 
Frau von Goldberger Byron egy kötetet kérte köl
csön és — úgy látszik — máig sem hozta vissza, 
mert nem húzta át nevüket, mint a többiekét.

Május havában megszakadnak a németnyelvű 
jegyzetek és júniusban a külföldi irodalmat pártoló 
úr csak ennyit írt a kalendáriomba magyarul: 

„20-án Restauration Kassán valék;
— de a Restauratiobul semmi lett."

Itt egyszerre magyarra fordította a szót a 
felvidéki úr, és többet nem is írt a naptárba. Ta
lán a megyei küzdelmek és a reformkor izgalmai 
vetették végét ennek a rövid élet-dokumentumnak.

De sokat mesél az akkori életről maga a 
kalendáriom nyomtatott része is. Megmutatja, hogy 
a „különbféle vert pénzeknek" mi volt az értéke, 
kamattáblákat, árendaszámításokat is közölj m in
denféle összegről, nehogy az olvasónak túlsókat 
kelljen törnie úri fejét a számolással.

Nem volna teljes azonban a kilencvenkilenc 
év előtti két magyar testvérváros képe, ha nem 
tennénk szóvá, hogy a kalendáriom közli „a pesti 
Prókátorok" (ügyvédek) lakáscímét is. Ügyvédekben 
bizony, akkor sem volt hiány! Pest lakossága a 
közölt adatok szerint 70.000 lélek volt, a próká
torok száma pedig 290, vagyis minden 241 pesti 
lakosra jutott egy-egy prókátor. Ha ezt egybevet
jük a mai adatokkal, látjuk, hogy a pörösködés 
már akkoriban is nagy magyar divat volt. A név
sorban régi és ismert nevekkel találkozunk. Van 
azonban közöttük néhány, amelyikből látni, hogy 
nemcsak a magyar jogászság színe-virága, de a 
magyar irodalom felejthetetlen nagyjai is próká- 
torságot űztek abban az időben. Jegyezzük fel a 
neveket és a címeket:

B a jz a  J ó zs e f, Dorottya utza, Marsich 
ház, E ö tvö s  J ó zs e f, (kir. Fiskális) Váczi- 
utza, Kolb ház, V ö rö s m a rty  M ih á ly ,  

Zöldfa-utza, Jankovich ház.
A magyar Kalendáriom még sem volna Ka

lendáriom hahiányzana belőle az irodalom. Sok szí
nes apróság virul itt, a „Különbfélék" rovatában. 
Az egyik bölcseséget érdemes észben tartanunk, 
mert a magyar gazdasági életnek ma is ez a fő 
problémája:

„Az az ember (gazda) ki egy búza kalász 
helyett, kettőt termeszt, minden politikus lángel
méknél böcsösebb..

A magyar költők egy kis csonka oldalacskára 
szorultak, de köztük nem kisebbek szerepelnek, 
mint Ányos, Berzsenyi és Vörösmarty prókátor úr, 
a Zöldfa u tzából. . .

Még statisztika is van a könyvben. Kissé 
furcsának tűnik fel, hogy Magyarország „Az Aus- 
triai Birodalom" cim alatt található meg és k i
csit fájdalmas számok is vannak ezekben ’a so
rokban mert látjuk, hogy „Magyar, Horvát és Tót
országban" 62 város és 12.300 falu álott fenn 
ebben az időben és mert tudjuk, hogy a trianoni 
Magyarországon a városok és a községek száma 
mindössze 3 41 7 ...
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Aki azonban hétköznapi dolgokra kíváncsi, 
az a „Gazdasági Jegyzéket1* olvassa el. Megtanul
hatja, miként kell „Kemény-Csizma Feketétőt11 ké
szíteni, „Hajat nevelni11 és lábat a hidegtől meg
oltalmazni11 olyképpen, hogy erős égett borba áz
tatott ruhába pólyázza, papírral bétekeri érzékeny 
járószerszámait, mielőtt csizmát húzna. Megaztán 
a magtári gonosz féreg, a zsizsik ellen is vannak 
benne jótanácsok.

A hasznos dolgokat — mint a mai naptá
rakban is — „A Pesti Posta Járása" című fejezet 
teszi teljessé. A posta akkoriban vasárnap, ked
den és pénteken érkezett meg Bécsböl és a kül
földről és mindennap reggel tizenegyedfél órakor 
indult el arra felé. A budai „Gyorsszekér11 külö
nösen nagy büszkesége volt a Nagy Méltóságú 
Helytartó Tanácsnak, mert váltott lovakkal „heten
ként háromszor délutáni 1 óraütéstöl a következő 
napon estve nyoltz óráig11 már meg is tette a 
buda— bécsi nagy utat. Igaz, nem volt olcsó: 14 
forint 54 krajcár pengő pénzben, dehát a nagy 
sebességet meg is kell fizetni!

Mert a gyorsaság kilencvenkilenc évvel ezelőtt 
már növekedőben volt. A dunai gőzhajó Pozsony
tól Galatzig járt már és az utazó személyek szí
vesen megfizették Pozsonytól Pestig a hat kemény 
pengő forintot. Bizonyosan jobban sajnálták azt 
a pénzt, amelyet a bolettáért adtak. Boletta? Hát, 
bizony az is volt már, ebben a formában:

„A  Magyar-Országból kiküldendö, vagy Ma
gyar Országba küldendő Partékákhoz Harmincz- 
adói Czédula (Bolleten) kívántatik."

Nincs új a Nap alatt. De új volt a Nemzeti 
Kalendáriom utolsó oldalán hirdetett Auróra és a 
Theátromi darabok közül a Bánk Bán — amelyet 
36 krajcárért árultak — , Kemény Simon, Stibor 
Vajda, Kisfaludy Károlytól, 36 és 24 krajcárokért.

És új volt bennük a magyar éle.t ébredése.

m ,
Világ folyása.

H á r o m e z e r  g y e r m e k e t  n y a r a lt a t o t t  a z  
id é n  a z  O r s z á g o s  G y e r m e k v é d ő  L ig a . Az Or
szágos Gyermekvédő Liga az idén Bogyay Artúr 
dr cs. és kir. kamarás, igazgató irányításával vá
rakozáson felüli eredménnyel fejezte be nyaraltatási 
akcióját. A tavaly nyaraltatott 2359 gyermekkel 
szemben az idén 3096 gyermeket, vagyis 737 gyer
mekkel többet nyaraltatott a Liga üdülőtelepein. A 
farkasgyepüi Vass József dr-üdülötelepen 1793, 
a szigetmonostori Izabella-telepen pedig 1300 gyer
mek töltött több hetet. A Gyermekvédő Liga tervbe 
vette, hogy a jövő nyáron is fog nyaraltatni va
gyontalan gyermekeket. A nyaraltatás idejében kér
vényezendő.

K is k u n h a la s  f e lé p ít i  a  v i l á g  e l s ő  c s ip k e 
m ú z e u m á t .  Híres a kiskunhalasi csipke, szakértők 
megállapítása szerint versenytárs nélkül áll az egész 
világon és mégis a világhírű halasi csipke, nagy 
híre ellenére sem hozott említésre méltó hasznot,

mert ezt a népművészeti csodát sem a csipke mesterei, 
sem maga a város eddig kihasználni és értékesí
teni nem tudta.

Fekete Imre polgármester most akciót indított 
Halas népművészetének propagálására és azzal a 
javaslattal állt a képviselőtestület elé, hogy emel
jen a város a halasi csipke kiállítására és a. csip
kekészítésre alkalmas épületet.

A kiskunhalasi képviselőtestület a tervet lel
kesedéssel tette magáévá és elhatározta, hogy a Hősök 
ligetében megépítteti a világ első. csipkemúzeumát. 
A határozatot felterjesztették jóváhagyás végett a 
vármegyéhez. A felterjesztés érdekesen okolja meg 
a képviselőtestület állásfoglalását.

— így kellett határoznunk, — szólt a meg- 
okolás, — mert a halasi csipke, amely városunk
nak világszerte hírnevet szerzett, a nehéz gazdasági 
viszonyok, a csipke hajléktalansága és a pártolás 
hiánya folytán már-már utolsó óráit élte. Most azu
tán végre sikerült a felsőbb hatóság és a társada
lom figyelmét ráirányítani a magyar népművészet
nek erre a csodálatos megnyilatkozására, a halasi 
csipke hajlékot kap, a külföldi vendégeknek mód
jukban lesz, hogy a halasi csipke készítési módját 
tanulmányozzák ésá már kész csipkéből vásároljanak. 
Elhatározásunktól nagy magyar propagandát is re
mélünk. Tavaszra elkészül az első csipkemúzeum 
és hirdetni fogja a magyar népművészet nagysze
rűségét és a magyar élniakarás erejét.

Ő s e r d ő  —  N a g y k ő r ö s  hatá rában. Boros 
Ádám dr egyetemi tanár, a kiváló természettudós, 
felülvizsgálta a Nagykőrös tulajdonában lévő Pot- 
harasztpuszta erdőterületét és igen érdekes meg
állapításokra jutott. Megállapítása szerint az erdő
terület egy része még ma is az őseredeti őserdő 
maradványa, amely már a történelem előtti időben 
megvolt. Ilyen a Nyárfás-erdőnek nevezett rész, 
amelyen ma is megvan a Duna-Tiszaköze homok
talajára jellemző ősi növényzet s köztük a legneveze
tesebb, az úgynevezett Potharaszti szegfű (Diant- 
hus diutinus), amely az erdő bennszülöttje és 
annakidején Kitaibe! Pál fedezte fel elsőnek. Az 
erdőmesteri lak közelében lévő Gyertyán-liget is 
őserdő és, a Duna- Tisza közének egyetlen gyer
tyánosa. Ősi maradvány az úgynevezett Kanászlapos 
körüli rész kocsányostölgy erdejével. A Vajkó és 
Piócás nevű zsombékosok szintén ősi maradványok 
és a flórájuk is még mindig ősi, eredeti. A város 
ezeket a részeket védelembe veszi és az elültetett 
akácosokat kiirtva, az ősi növényzet továbbtenyész- 
tésével fogja biztosítani a történelem előtti korok 
e ritka emlékeinek megmaradását.

N e m  a k a r n a k  t ö b b é  k a m a t o t  f iz e t n i  a z  
a n g o l  b a n k o k .  A legutóbb megírtuk, hogy Ang
liában több bank visszautasítja a betéteket, mert 
nem akarja kamatfizetési kötelezettségeit fokozni, 
miután a nagy tőkebőség következtében nem tudja 
elég gyümölcsözően elhelyezni a reábizott pénze
ket. A Financial News jelenti, hogy az angol clea- 
ring-bankok között komoly mozgalom van kiala
kulóban a kamat további csökkentése céljából. A 
lap megjegyzi, hogy az angol bankokra nagy meg
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terhelést jelent a náluk eliielyezett külföldi betétek 
kamata, mert ezek a pénzek semmi hasznos funk
ciót sem fejtenek ki. A fontkiegyenlítő alapnak 
a külföldi tőkék beáramlása nagy gondot okoz, 
mert az angol pénz értékének ezzel együttjáró és 
nem kívánatos növekedését csak nagy áldozatot 
követelő műveletekkel tudja megakadályozni. A kí
vánatos hiegoldás az volna, ha a vezető bankok 
kölcsönös megegyezéssel a folyószámlabetétekért 
egyáltalában semmi kamatot sem fizetnének, a 
betétkamatot pedig igen erősen csökkentenék.

J u g o s z lá v iá b a n  k o r lá to z z á k  a z  á r u h á z a k  
m ű k ö d é s é t .  Belgrádból jelentik: A jugoszláv kor
mány rendeletet adott ki, amely két éven belül tilal
mazza az új áruházak alapítását. Áruháznak tekinti 
a kormány azokat az üzleteket, amelyek egy eme
letnél nagyobb helyet foglalnak el, több áruosztályra 
tagozódnak és nagyarányú forgalmat bonyolítanak 
le. További rendelkezésig tilos a nagyáruházak ki
bővítése is. A fennálló áruházakra ez a rendelke
zés nem vonatkozik. Ezeknek azonban egy hóna
pon belül be kell jelenteniük, hogy milyen cikkek 
árusításával foglalkoztak eddig.

N e h e z e n  tö r  u ta t  E u r ó p á b a n  a  ja p á n  
t e x t i lá r u . Az olasz-keleti kereskedelmi kamara 
legutóbb megtartott ülésén megállapították, hogy 
a japán szövöttárú csak nagyon lassan hódít tért 
a nyugateurópai piacokon, mert minőség és külső 
csinosság tekintetében nem üti meg az ottani íz
lés mértékét. Nagy akadálya a japán textiláruk el
terjedésének az is, hogy az eladási szervezet nem 
tökéletes. Gyakori eset — különösen a Balkán
államokban, — hogy nagyobb küldemények érkez
nek, rendelés nélkül. — A legutóbb ugyanezeket 
a megállapításokat tette a Times is, amidőn jelen
tést közölt a japán gyapotáruk dél- és nyugatafri
kai értékesítéséről.

A k ik n e k  é le t é t  t íz  e s z t e n d ő v e l  r ö v id ít i  
m e g  a  l é p c s ő .  (Szabályrendeletet kell kiadni a 
postások és a közönség érdekében). A Vöröske
reszt kórház várószobájában öreg magyar beszél:

— Álmomban én voltam a bibliai Jákob. 
Lépcsőket láttam iszonyú magasságig. A veríték 
is kivert arra a gondolatra, hogy nekem fel kell 
oda mennem.

A várakozók mosolyogva nézik az álmát be
szélő öreget, aki naphosszat a lépcsőket járja, tás
kával az oldalán, mivelhogy — levélhordó.

Fájós lábát dörzsölheti, simogatja, néha fel
szisszen, mert fáj ám a láb mindenhol. A bokában 
nyilai, a térdben sajog is, derekát is érzi.

~~ A fene, aki őket kitalálta! Már mint a 
lépcsőket! Én is érzem már, pedig hol vagyok ma
gától? — szólal meg valaki a sarokban.

Bizony, még elég messze van korban az öreg 
kollegától. Az arca rózsás piros, bajúsza szénfekete, 
de a lába éppen úgy fáj.

A beszélgetés megszakad, a mosoly elvonul 
az arcokról, helyébe merengő komolyság lép. Te
kintetükben, amint így szótlanul elgondolkoznak,

fáradság lopódzik. El sem hiszem, hogy ezek azok 
a fürge emberek, akik nap-nap után udvariasan 
becsöngetnek, illedelmesen köszönnek, átadják a 
ievelet. Fürgék és udvariasak, amíg bírják, de nem 
nagyon sokáig. Ide kerülnek a rendelőbe, ahol 
ijedten döbbennek rá: már nem sokáig bírják. Pe
dig bírni kell valahogy, mert a szolgálati eszten
dők száma: negyven. Minden egyes lépcsőfok halá
los ellenségük s mire az utolsó házba érnek, már 
számolgatják: No még csak három emelet, most 
már csak kettő, még csak egy. Ilyenkor már gyön
gyözik a homlokuk, szívük láznélkül is százhúszat 
ver és a lélekzés sem könnyű.

T íz  é v v e l h a m a r a b b . . .

Ki mondja, hogy ennek így kell lenni? Ki 
mondja, hogy az időelőtti megrokkanáson nem le
het segíteni? Nemcsak lehet, kell is.

— Régebben még rosszabb volt a helyzet 
— magyarázza az öreg, aki 34 esztendő óta rója az 
emeleteket, — mert háromszor is végig kellett jár
nunk a körzetünket. Ma már csak kétszer és súly
ban sem viszünk annyit mint azelőtt. De azért ez 
is elég. Naponta kétszer száz-százhúsz emeletet 
megmászni, nem gyerekdolog. Csoda, hogy eddig 
is bírtam.

No, én nem bírom addig! — veti közbe a
fiatal.

Majd bírja ha muszáj, — szól oda valaki, 
mire ismét beáll a. csend, majd öreg postásunk 
bemegy a rendelőbe.

Mi is követjük.
— Bizony, a mozgásszervek tú|használata ko

rai kopásokat okoz a szervezetben — mondja B il- 
key Papp Lajos dr fizikoterápiái osztály vezetője.

A lábfej széjjel megy, meglazul a lábbolto
zat, erős fájás lép fel a lábtő ízületekben: térd, 
csípő és deréktáji Ízületek is fájnak. Ök maguk 
legtöbbször azt hiszik, hogy reumájuk van. A ren
geteg lépcsőjárást megérzi a szív és a tüdő is. Rö
viden: a levélhordók tíz évvel hamarabb öregsze
nek meg, mint mások.

Nem lehetne megajándékozni őket ezzel a 
tíz esztendővel?

— Lehet! — mondják a postán, ahol pon
tos statisztikát vezetnek a levélhordók fizikai tel
jesítményéről is, hogy a lehetőség szerint csök
kentsék azt és arra törekednek, hogy elosszák a 
szolgálat terhét. A posta még a háború előtt kez
deményezte a levélszekrények felállítását és lépé
seket tett abban az irányban,hogy a lifttel fel
szerelt bérpalotákban a levélhordót szállítsák d íj
mentesen. A megértő háztulajdonosok meg is te
szik, de nem kötelesek. A levélszekrények felállí
tását pedig abbahagyták, sőt ott is használaton 
kívül helyezték őket, ahol vannak. Pedig abban az 
időben, már találmányt is produkáltak ezen a té
ren. Bemutattak nálunk olyan levélszekrény-szer
kezetet, amelyet emeletenként elosztva helyeztek 
volna el és a postás, a földszinten egy-egy gomb
nyomással csengette volna fel a címzetteket.
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S z a b á ly re n d e le te t!

— M i magunk örülnénk legjobban, ha derék 
kézbesítőinket megkímélhetnök a szervezetet rom
boló lépcsőjáráslól, ami nemcsak az ő testi épsé
güket szolgálná, hanem a közönség érdekét is, 
mert gyorsabbá tenné a kézbesítést.

Ezek után már csak egy kérdés marad: m i
képpen lehetne megoldani a lépcsőproblémát? 
Egyszerűen.

A fővárosnak rendeletileg kell gondoskodnia 
róla. Kötelezővé kell tenni minden lifttel rendelkező 
háztulajdonosnak, hogy a levélhordót díjtalanul 
szállítsa, és az építési engedélyek kiadásánál feltét
lenül ki kell kötnie a postaszekrények megépítését.

A Lipótvárosban egész új városrész épült, a 
házak mindegyike a legmodernebb luxust szolgálja. 
Nemcsak központi fűtés hideg-meleg víz áll a lakók 
rendelkezésére, hanem telefón is amely a házfel
ügyelővel köti össze, hogy a lift jöjjön fel az eme
letre, ha a bérlő sétára indul. Van viilamoserőre 
berendezett mosókonyha, ruhaszárító, van minden, 
csak éppen levélszekrény nincs, amely a postás 
munkáját könnyítené meg. Egy bérpalota, de egy 
közönséges bérház megépítésének költségvetésében 
nem játszik szerepet ez a csekély kiadás.

Ugyanígy gondoskodhatnék a főváros arról, 
hogy a használaton kívül álló házi levélszekrénye
ket újra adják át rendeltetésüknek. Ezer meg ezer 
szorgalmas, derék kézbesítőnek életét hosszabbítaná 
meg tíz esztendővel, óvná meg őket a korai rok
kantságtól: egyszerű tollvonással, amely nem kerül 
anyagi áldozatba, és egyaránt szolgálná a közönség 
és postások érdekét.

Misszisz Kulcsár.*
ir ta : Sebők Zsigmond.

A Zsuzsi egyszerre csak elkezdte itatni az 
egereket, még pedig nemcsak egy verset sírt, ami 
nem ritkán esett meg vele (mert olykor egy kis 
futó záporesőt megkívánt az egészsége), hanem 
állandóan ontotta a könnyet, hol csöndes zoko
gással, hol viharos szenvedéllyel.

A házunkban, melyben Zsuzsi már öt eszten
deje viselte a szárazdajkái tisztet, ez a dolog 
nagy feltűnést kellett, különösen, mert Zsuzsiból 
nem lehetett kiszedni bánata okát. Ha kérdezték, 
mi a baja, sóhajtott, de nem felelt.

— Ez a szegény Zsuzsi alighanem beteg, — 
vélte a feleségem.

Az öreg szakácsné más véleményen volt.
— Persze, hogy beteg — mondotta nevetve. — 

Csakhogy alighanem a szerelemhideg leli.
A sógorasszony, akinek szintén előterjesztet

ték az esetet, egyik felfogásban sem osztozott.
— Dehogy beteg, dehogy szerelmes, — mon

dotta. — Föl akarja srófolni a fizetését a galam
bom. Most készíti elő a talajt és hát alaposan 
megöntözi azt a talajt, hogy bőven teremjen. Oh, 
ismerem én ezeket a szimptomákat.

* M agyarul: Kulcsárné asszony.

A Zsuzsi azonban sokkal betegebbnek, sok
kal szerelmesebbnek és sokkal pénzvágyóbbnak 
bizonyult, mint gondolták. Csakhogy az ő beteg
sége nem járt köhögéssel, az ő szerelme tárgyának 
nem volt férfi-alakja. Egy napon a feleségem elé 
állt és miközben a zsilipeket teljesen kinyitotta, 
ezt tördöste:

— Nagyságos asszony, kezét csókolom, ne 
tessék haragudni. . .  de én elutazom.

— Hova, Zsuzsi?
— Messzire.
— Haza?
— Sokkal messzebbre.
— De talán csak egy pár hétre.
— Sokkal többre.
— Csak nem akar, Zsuzsi, megint férjhez 

menni ?
— Isten mentsen! Még ennél is keservesebb 

dologra adtam a fejemet.
Zsuzsi, tudniillik, noha még fiatal volt, már 

özvegyi sorban járt. (Teljes neve: özvegy Kulcsár 
Istvánná Nagy Zsuzsánna). Azután egyszerre egész 
zenekarral zendített rá a sírásra:

— Kezét csókolom, nem tehetek róla . . . 
én . .  . én . . . Amerikába megyek.

Hát persze, nem tehetett róla a szegény Zsuzsi, 
mint ahogy nem tehet róla a falevél, ha letépi a 
szél a fájáról és elsodorja a messzeségbe. Mint 
ahogy nem tehet róla a szúnyogmilliárd, ha csen
des nyári estén a távolból fénylő lámpa ellenállha
tatlan erővel ragadja magához. A szél a hibás 
benne, mely a nemzet fájáról seregével szaggatja 
le a levelet, meg az a messze, messze ragyogó 
óriási lámpa, mely titokzatos fénnyel ég az óceán 
túlsó partján és csábítja magához a szúnyogok, 
bogarak és lepkék mámoros rajait.

A Zsuzsi egy napon felült a zsolnai vonatra 
és belerobogott az éjszakába, a sötétségbe, a bizony
talanságba. Repült ö is a kivándorlók nehéz szívű, 
de könnyű szárnyú rajaival a csudálatos igézetü 
nagy lámpafény felé.

Idehaza egy ideig erősen éreztük a Zsuzsi 
hiányát. Egy ideig el nem tudtuk képzelni, hogyan 
fog a világ — már ez a kopott, vén Európa — 
forogni a Zsuzsi nélkül s különösen a gyerekek 
voltak kétségben az iránt, hogy fölkel-e a nap 
másnap, ha nem a Zsuzsi köszönti rájuk a jóreg
gelt. Hanem hát a nap reggel mégis csak fölkelt, csak
úgy beküldötte aranypántlikáit a szobába, mint 
mikor a Zsuzsi húzta föl az ablakredőt és a Zsuzsi 
mosdatta, öltöztette őket, meg mesélt nekik az 
aranyhajú királykisasszonyról és az ezüstsarkantyús 
királyfiról. És valahányszor fölkelt a nap, mindig 
jobban kiszitta a színeket a Zsuzsi emlékéből.

Nem úgy Zsuzsi. Ő nem feledett ilyen könnyen.
Egy napon, — talán három hónappal a távo

zás után, — ezzel a kérdéssel állított be a levél
hordó.

— Ismerik itt, kérem, misszisz Kulcsárt?
— Kicsodát?
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— Misszisz Kulcsárt, Amerikából, Pittsburgból.
— Miért kérdi?
— Mert nem tudom, ide szól-e ez az ame

rikai levél ?
A borítékon az északamerikai köztársaság el

nökének arcképe mellett, mely a levélbélyegről kéklett 
felénk, ezt a ravasz címzést lehetett olvasni :

„Adassék levelem a nagyságos asszonynak, 
Budapesten, szép Magyarországban, egészséggel és 
tisztelettel küldi Pittsburg városából, Amerikából, 
a rettentő tengeren túl misszisz Kulcsár."

Teringette, hiszen ez a misszisz Kulcsár a 
mi Zsuzsink! Hát persze, hogy ismerjük. Hát per
sze, hogy nekünk szól a levél, ámbár még má sem 
értem, hogyan akadt ránk a levélhordó a Zsuzsi 
cifra címzéséről.

No, hanem a levél nagy esemény volt. Az 
egész ház összefutott arra a hírre, hogy Zsuzsi 
levelet írt, még a szakácsnő is az ajtóba plántálta 
magát egy nagy fakanállal, mintha azzal akarná 
fölhabzsolni a Zsuzsi levelének izgató tartalmát. 
(El is sült, el is fölt aznap az ebéd a misszisz 
Kulcsár levele m iatt)

Szólt pedig a levél eképpen:
„Kívánom, hogy levelem egészségben találja 

a nagyságos asszonyt, a nagyságos urat, az Andor 
úrfit, az aranyos Klárikámat és az aranyos Mag- 
dikámat, úgyszintén Paczkó Jánosné asszonyt (ez 
volt a szakácsnő), akit tiszteltetek és a babos ken
dőmet a szekrényben felejtettem a kék blúza alatt, 
a harmadik fiókban, azt küldje haza az édes anyám
nak. Én, hála Istennek, egészséges vagyok, amit 
kívánok tiszta szívemből a nagyságos asszonynak, 
stb. (Az előbbi névsor egész terjedelmében megis
métlődött, csak a szakácsnő neve mellé került ez 
a változat: A babos kendő még sincs a szekrény
ben, hanem a mosdó fiókjában).

„Az úton — folytatódott a levél — nagyon 
szerencsés voltam, kezét csókolom, drága nagysá
gos asszony, nem történt semmi bajom, csak majd 
meghaltam a tengeri betegségtől és nem ettem egy 
falatot, nem aludtam egy órát azon a szörnyű nagy 
hajón, csak mindig jajgattam. És láttam olyan szár
nyas halakat, hogy elállt a szemem-szám a csudáll- 
kozástól. Ha nem jajgattam, hát ezeket a csudálatos 
halakat néztem. így azután egészségesen megér
keztem Amerikába, csakhogy majd azt hittem, hogy 
a temetőbe visznek, olyan gyenge voltam.

Kedves nagyságos asszony, már két hónapja 
misszisz Númannál vagyok dajka egy villában. Két 
gyerekkel dajkáskodok, az egyiket Williamnak hív
ják, a másikat Dézinek. Nagyon kedvesek, de még
sem olyanok, mint az otthonvalók. . .  (Az írás itt 
el volt mosódva, a Zsuzsi nyilván megeresztette 
egy kissé a csatornákat).

Misszisz Núman áldott jó asszony, jobbat 
sem lehet kívánni és engem mindig misszisznek 
szólít. Igen, ö a misszisz Núman, én vagyok a 
misszisz Kulcsár. (A Zsuzsi tolla itt meglehetősen 
vastagon fogott, valószínűleg a büszkeségtől.) Csak

Nyomatott a váci kir. országo

az volt a baj, hogy nem értettük meg egymást. Ha 
misszisz Núman azt akarja mondani, hogy fektes
sem le a gyerekeket, hát úgy mutatta meg, hogy 
ő maga is lefeküdt a dívánra és behúnyta a sze
mét; ha pedig miszti Núman, a gazdám, aki ügyvéd, 
azt akarta a tudtomra adni, hogy a vadásztáskája, 
amit kerestem, a padláson van, menjek a padlásra, 
ezt úgy mutatta meg, mintha a falra akarna mászni. 
Egyszer pedig misszisz Núman így szólt hozzám:

— Te, misszisz Kulcsár...venige...
Venyige? Gondolom. Hol találok én itt venyi

gét? Aha, tudom már. A kertben volt egy szőlő
lugas, hát tördeltem arról egy nyalábbal venyigét 
s bevittem misszisz Númannak. Hát az asszonyom, 
amint meglát engem, elkezd nevetni és úgy neve
tett, hogy minden gombja lepattogott a ruhájáról.

— No, misszisz Kulcsár, no venige — mon
dotta.

Ezzel kézen fogott és bevezetett a spájzba s 
ott levette a polcról az ecetes üveget. Mert a venige 
itt Amerikában ecet — , csípje meg a kakas.

No, de mármost tudok egy kicsit angolul és ne 
nevessen ki, drága nagyságos asszony, ne szóljon 
meg érte, de én itt kalapban járok, meg úri blúz
ban, mert hogy itt így muszáj járni minden misz- 
szisznek. Jaj, ha igy látnának odahaza, Libádon, 
meghalnék szégyenemben. Azután megismerkedtem 
miszti Brownnal, ez, kezét csókolom, bóz, vagyis 
munkavezető egy csavargyárban. Özvegy ember. 
Egy falumbeli ismerősömnél találkoztam vele, mert 
odajár. Ez egy szemtelen amerikai, aki mindig azzal 
bosszant, hogy a magyarok odahaza sátor alatt 
laknak, mint a cigányok. Tessék megkérdezni a 
nagyságos úrtól, nem lehetne-e megmondani otthon 
a minisztériumnak, hogy büntessék meg érte.

Kívánom, hogy ez a levelem egészségben találja 
a nagyságos asszonyt, a nagyságos urat, az Andor 
úrfit, az aranyos Klárikámat és az aranyos Magdi- 
kámat, úgyszintén Paczkó Jánosné asszonyt. Alá
írás: Misszisz Suize Kulcsár, Amerika. Gud báj!"

A Zsuzsi második levelét jó féleszfendövel 
kaptuk meg az első után. így hangzott:

„Kívánom, hogy ez levelem egészségben ta
lálja a nagyságos asszonyt stb. (A múlt levélbeli 
névsor.) Én itt nagyon jól érzem magamat, kezeit 
csókolom, csakhogy nagyon lefogytam és sokat sír
tam. Meg is kérdezte a misszisz Núman;

— No, misszisz Kulcsár, mi fáj neked? Úgy-e, 
a honvágy?

— Nem, misszisz Núman, — mondok szomo
rúan. — Nem az.

— Hát mi fáj?
— A koszt.

(Folytatása a kővetkező számban.)
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