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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól.

12. szám. VIII. évfolyam. 1937. június 15.

Felajánlás...

Van még a lelkemnek büszke lángolása, 
Amelyet nem ölt meg gyalázatos füstje, 
Rideg magányomban feléled szivemben, 
Szent hitem fényének hamuba fúlt üszke.. 
És szent előttem, ki a lelkemben termett, 
Isten, ki naggyá tesz határtalanul,
Kinek bemocskolt lelkemet kiöntöm,
Midőn bennem a hit fénylő tüze kigyul...

Övé érző lelkem, erőm, egész valóm,
Érte dobog szívem élve, meg elhalón!
Ha neve velem van, nem ismerek magányt,
Hisz’ mindenütt kísér az egy igaz barát!
Mi hozhat rám homályt, ha mécsesem neve? 
Hogy bukhatnék el én, ha támaszom neve? 
Hálával áldom Őt, életem kútfejét,
S felajánlom lelkem, mint dalt, fohászt, zenét...

Isten csodája.
Raab tanár a bécsi orvosegyesületben elő

adást tartott egy érdekes felfedezésről, melynek 
lényege az, hogyha röntgenbesugárzással izgatja 
az orvos a mellékvesét, ezzel gyógyíthatja az angina 
pectoris nevű betegséget. Régente az ilyen dologra 
azt mondtuk, hogy „ez az orvosok ügye," — sőt 
a doktor urak rossz néven vették, ha laikusok 
orvosi kérdésekről egyáltalán beszélni mertek. Pe
dig a betegség kérdésében legelsősorban a beteg 
van érdekelve, mert az ő bőrére megy a vásár. 
A tudálékos laikus, ha maga is megbetegszik, 
nagy terhére lehet az orvosának; de különösen 
akkor válik kellemetlenné, ha valamely részletkér
désben véletlenül többet tud, mint az orvosa.

Azonban az is kétségtelen, hogy az orvosnak sok
szor megkönnyíti helyzetét, ha a beteg a saját 
bajáról jól van informálva, — tehát bizonyos alap
vető orvosi ismeretek népszerűsítése az orvosi rend 
érdekeivel nem ellenkezik.

Az angina pectoris (a szív koszorús ereinek 
elmeszesédéséből származó görcsös roham vagy 
szívszorulás) ma olyan divatos betegség, mint 
volt nemrégiben a vakbélgyulladás; csak az a 
szerencse, hogy még a kezelőorvos által konstatált 
anginák nagyrésze is csak ál-angina. A szoronga- 
tás a mellben, bármily fájdalmas is, nem angina, 
s a főütőerek görcsei sem okvetlenül azok. A va
lódi angina vagy már az első rohammal, vagy nem 
hosszú idő múlva ismétlődő rohamával elviszi az 
embert a másvilágra. Az, amit közönségesen és 
tévesen anginának tartunk, az idegek játékának 
köszönhető; „megbolondul a szimpatikus ideg," 
vagy még gyakrabban: „megbolondult a bolygó 
ideg." De, hogy mitől és hogyan veszekedett meg, 
azt nem igen szokták keresni.

Raab tanár a mellékvese és az angina között 
keresett és talált összefüggést, és igaza is van — 
bizonyos mértékig. A mellékvesébe ugyan befut 
harminchárom idegszál, de hogy ezek mit művel
nek, azt Raab tanár éppen úgy nem tudja, mint 
ahogy én nem tudom. Ő azt gondolja, hogy ha 
a mellékvese több váladékot termel, akkor ez a 
váladék a vérnyomást emeli és ő a vérnyomás emel
kedésének tulajdonítja az angina enyhülését vagy 
megszűnését. Azért ingerli tehát a mellékvesét 
Röntgen-besugárzással, hogy fokozott váladékter
melésre kényszerítse.

A két vese felett ülő két „mellékvese" nevű 
mirigy ma még sok tekintetben titokzatos szerve 
az emberi testnek. Nem nagyobbak, mint a kis-
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ujjam végső íze és a vesékhez éppen csak annyi 
közük van, hogy a vese közvetlen közelében ta
nyáznak, —  semmi közös vagy egymással össze
függő funkciójuk nincsen. Ismerjük e két nagy 
mirigy sárga kérgét; boncoláskor azonnal szembe
tűnik a két mellékvese, mert közelében semmi sem 
sárga; belseje „ velőállományú" az anatómia sze
rint, de semmi köze a velőhöz, —  élénkpiros 
színű. Tudjuk, hogy a mellékvese termeli az adre
nalint, de mérget vennék rá, hogy még sok egyebet 
is termel. Az adrenalin, különösen mióta szintétikus 
úton (vegyi anyagokból) is elő lehet állítani, 
igen fontos gyógyszer, melynek nagy szerepe 
van az érzéstelenítő eljárásban s az olyan orvosi 
beavatkozásokban, mikor a vérbőséget a test va
lamely részében csökkenteni kell. Az adrenalinnak 
a vérnyomást fokozó hatása ismeretes, de hogy a 
mellékvese nem termel-e valami mást is, ami 
szintén nagy hatással van a vérnyomásra, azt én 
bizony nem tudom. C vitamint biztosan termel a 
mellékvese; Szentgyörgyi professzor millió mellék
vesét dolgozott fel a C vitamin kutatása közben, 
míg rá nem jött, hogy ezt az anyagot paprikából 
előállítani könnyebb, mint mellékveséből.

Adrenalin nélkül az ember nem élhet. Mi
után szervezetünkben egyedül a mellékvese termel 
adrenalint, a mellékvesék kiirtása esetén az ember 
negyvennyolc órán belül meghal.

Az életfolyamat fenntartásának tehát az adre
nalin lényeges része, —  de ha egy kicsit több 
adrenalint termel a mellékvese mint, amennyit el
bírunk, akkor is meg kell halnunk.

Tehát az adrenalin méregnek is joggal ne
vezhető. Ebből a méregből az ember annál többet 
bír el, minél nagyobb az ember súlya. Testsúlyunk 
egy-egy kilójára O’OOOl gramm adrenalint számít
va, az elhalálozás biztos; tehát egy nyolcvankilós 
embert 0 0 0 8  gramm, azaz: nyolc milligramm ad
renalinnal biztosan meg lehet ölni. Persze, vannak 
ennél sokkal gyilkosabb mérgek is: például az 
insulinból előállítható egy anyag, melyből egy milli
gramm ötödrésze is gyilkos hatású.

Az én figyelmemet az ilyen dolog köti le: 
ha a mellékvese nem termel adrenalint, vagy ha 
a pancreas nem termel insulint, vagy ha a pajzs- 
mirigy nem termel thyroxint, akkor meg kell halni; 
de ha csak néhány milligrammal is többet termel, 
mint amennyi okvetlenül szükséges, akkor is meg 
kell halni.

Méreg által okozott inger tartja bennünk az 
életet és ugyanazon méreg által okozott inger okoz
za a halálunkat. Az élethez okvetlenül szükséges 
adag és a gyilkos adag közötti különbség pedig olyan 
kicsiny, hogy csak milligrammokban fejezhetjük ki.

Már ez maga is elegendő annak az állítá
somnak bizonyítására, hogy az Istennek legna
gyobb csodája és legbonyolultabb alkotása az 
ember.

Nincsen olyan Edison, aki elő tudna állítani 
egy oly tömérdek részből álló, olyan bonyolult 
gépet, mint amilyen az ember.

Egyszer volt Budán kutyavásár.
Mátyás király nem hiába volt a nép kedven

ce. Soha senki úgy meg nem értette alattvalóit, 
mint Hunyadi fia.

Igaz, mindent meg is tett, hogy minél job
ban megismerkedhessen népével. Különösen sze
rette a szegény embert, bár sohase esett abba a 
hibába, hogy a gazdagot —  a szegény kedvéért — 
elnyomja. Kedvelt mindenkit, aki dolgos, tisztes
séges ember volt. Annál jobban üldözte azonban 
azokat, akik ravaszsággal, kapzsi módon akarták 
kizsákmányolni a többieket.

Nem egyszer történt, hogy a király hetekre el
tűnt Budáról. Azt mondták, vadászik, pedig álru
hában járta az országot. Hol vándorlegénynek öl
tözve, hol egyszerű gazdaembernek.

így járt-kelt egyszer a tétényi határban, egy 
szép napon. Egyedül jött a földek között. Fejére 
lesütött a nap. Nagyon elfáradt és leheveredett 
egy fa árnyékába. Egyet aludt, majd mikor feléb
redt, elővett tarisznyájából egy darab kenyeret és 
egy darab szalonnát és vidáman falatozni kezdett. 
Közben körülnézett a földeken és látja ám, hogy 
nem messze tőle két ember szántogat.

Az egyik igáját két ökör vonja, a másikét 
hat. A két ökrös öreg ember állatjai alig tudták 
az igát vonni. Az ember homlokáról meg csak 
úgy csurgóit az izzadtság, amint hajtotta őket. A 
hat ökörnek ugyanekkor gyermekjáték volt a má- 

/sik igát vonni.
Mátyás király egy ideig nézte a két embert, 

aztán felkelt helyéről és szép lassan odaballagott 
hozzájuk.

—  Mondd csak, jó ember —  szólt a hat
ökrös gazdához. —  Miért nem adod kölcsön sze
gény szomszédodnak az egyik ökrödet. Nem látod, 
milyen nehezen dolgozik ezzel a két ökörrel. Idő
sebb is nálad jóval. Segíthetnél rajta.

—  Mit avatkozik kend a mások dolgába? — 
kérdezte a hatökrös gazda bosszúsan. —  Ami az 
enyém, az az enyém, nehezen kerestem. Különben 
is azt mondja a régi közmondás: kaparj kurta, 
neked is lesz.

Ezzel fogta magát és továbbállt a hatökrös 
gazda. Mátyás hosszan nézett utána, majd a má
sikhoz fordult és így szólt hozzá:

—  Hallod-e jó ember, ha befejezted a szántást, 
add el a két ökrödet. Amit kapsz értük, azon vá
sárolj annyi kutyát, amennyit a pénzért adnak. 
Vehetsz pulit, vehetsz agarat, vehetsz vizslát, én 
állok jót azért, hogyha felhajtod őket Budára a 
hetivásárra, úgy adod el valamennyit, hogy azon 
négy ökröt vehetsz magadnak.

A szegény ember ránézett Mátyásra.
—  Bolonddá tart kend? —  kérdezte.
—  Dehogy tartlak bolonddá, —  felelt Má

tyás. —  Bízzál bennem és jól fogsz járni.
Az öreg embernek valami furcsa sugallat azt 

mondta, hogy bízhat az idegenben. Amint befejez
te hát a szántást, úgy tett, amint a fiatalember 
ajánlta neki. Mondanom sem kell, hogy a szom
szédai, meg a felesége bolondnak tartották. Sőt el
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is terjedt hamar az egész környéken, hogy meg
hibbant szegény. A gazdát azonban ez nem za
varta. Odaállt a kutyafalka mögé és amikor meg
hallotta, hogy hetivásár lesz, felhajtotta az egész 
csaholó társaságot Budára.

Képzelhetitek, hogy nevettek a vásárosok, 
amikor meglátták a furcsa portékát. Elhalt azon
ban a nevetésük, amikor őfelsége és udvara egy- 
szercsak megjelentek. A király körülnézett a vásá
ron és amint megpillantotta a kutyás embert, egye
nesen feléje tartott.

— Azt az öt kutyát megveszem, — mondta 
öt vizslára, — mi az ára?

A gazda szívesen felelt volna, de nem tu
dott. Torkán akadt a szó, amikor meglátta, hogy 
a király nem más, mint az a fiatalember, aki nem
rég megszólította őt otthon a határban. A király 
látva nagy zavarát, nevetve dobott oda tíz aranyat, 
majd a nemes urakhoz fordulva így szólt:

— Szeretném, ha az urak is követnék pél
dámat.

így is lett. S  a szegény ember ezen az es
tén hat ökröt hajtott haza. Annyit keresett ugyan
is a kutyákon, hogy még ott a vásáron megvehette 
a hat ökröt. Alig hallotta meg a dolgot szom
szédja, a hatökrös gazda, ő is gondolt egy nagyot 
és merészet. Eladta hat ökrét, sőt kiszedte a lá
dafiából megtakarított pénzét és háromszor akkora 
kutyafalkával, mint a szomszédja, elindult Budára. 
Ott hetivásár volt éppen s a vásáron ismét meg
jelent a király. Amikor meglátta a furfangos em
bert, nagyot nevetett.

— Barátom, — mondta, — jegyezd meg 
magadnak, egyszer volt Budán kutyavásár.

Ezzel sarkonfordult és elment. A kapzsi em
bernek pedig nyakán maradtak a kutyák. Soha 
többé nem tudta őket eladni.

Tanoncélet.
Irta: Zsoldos István.

Bizony, elég volna egy rossz lónak,
Mit a kiskocsira felpakoltak...
Inuk feszü l... A mellük is zihál,
A nyikorgó kerék sűrűn megáll.
Lökik, rántják előre, meg hátra.
Nyekken nagyot, ha a lődörgő rúd 
Valamelyiket oldalba vágja.

Hiába no! Muszáj megpihenni.
Előkerül zsebükből a „cigi,“
Jókedvűen füstöt eregetnek,
Hamiskásan egymásra nevetnek.
Hogyis n e !. . .  Az arcuk tarka-barka,
Mintha maskara bálra mennének;
Korom s verejték összefolyt rajta.

Node ez tanonc-sors, hiába!
Mester úr is egykor így csinálta...
Ezen most itt úgy sem segíthetünk:
Szippants egyet Jóska, aztán gyerünk!
Pár utcával megint odébb jutunk;
Jó mesternek mindenhez kell tudni.
Kocsit húzni, lásd komám, már tudunk!

Az ötszázéves magyar 
cigánymuzsikát ünnepeljük.

Mátyás király feleségének csepelszigeti udvarában 
szólalt meg először a cigányzene.

A magyar cigánymuzsikusok, a cigányzene 
művészei és mindazok, akik a cigánymuzsikát sze
retik most ünnepelik az egész országban a magyar 
cigányzene ötszázéves fordulóját. Félezer esztendő 
áll az immár világhírre jutott magyar cigányzene 
mögött, félezer esztendő óta muzsikál a cigány 
hazánkban, hol vígan, hol keserűn. A magyar ter
mészetben rejlik, hogy sírva vigad, a bölcsőtől a 
koporsóig elkíséri a cigány játéka. Császárok, ki
rályok, fejedelmek, a komoly zene elhivatott hall
hatatlan mesterei lelkesedtek és lelkesednek a ma
gyar cigány muzsikájáért az egész világon. Nincs 
is ezen semmi csodálnivaló. A magyar cigány a 
lelkét adja a hangszerébe. A magyar föld, a határ, 
a mező, a Tisza, a pipacs és a búzavirág érződik 
ki a cigány muzsikájából, hogy kinek-kinek meg
dobban bele a szíve. És mind ez ötszáz esztendő 
óta van már így! Félezer éve annak, hogy az első 
cigányzenész szerepléséről hiteles feljegyzéseket 
találunk. Mátyás király feleségének udvarában kez
dődik a magyar cigánymuzsika története.

Lant és cilera után jött a hegedű.
Olaszhonból származott Beatrice királynő, 

Mátyás az igazságos felesége. Megszerette a ma
gyarokat, együttérzett velünk örömünkben, bána
tunkban, magyarrá lett koronás férje mellett tes- 
testől-leíkestől. Királynői udvarát a mai Csepel- 
szigeten tartotta, ahol egykorú feljegyzések szerint 
cigányzenészek pengették a lantot. A lant volt te
hát a cigánymuzsikusok első hangszere, melyről 
hiteles tudomásunk van. A mohácsi vészben, 1526- 
ban elpusztult II. Lajos, gyászos emlékű dicső 
királyunk udvarában sem hiányoztak a cigánymu
zsikusok, ott már mint citerapengetök szerepeltek. 
Sajnos, azt nem tudjuk, mit játszottak hangsze
reiken és mit énekeltek, mert a 15-ik századbeli 
cigányzenészekről nincs bővebb részletesebb fel
jegyzés.

A hegedűről is csak 1543-ban van először 
említés. Izabella királynővel kapcsolatban, aki ta
lán bánatában, talán bújában hallgatta a cigányhe
gedűsök játékát Budában. A hegedűs-cigányok ak
kor még faverővel verték hangszerüket, legalább is 
így mondja el a krónika és énekeltek hozzá. A 
vonót faverő helyettesítette, ki tudná megmondani, 
talán így született ebből, jött létre az első cimbalom!

Cinka Panna, az a  híres.
A 18-ik században már tudunk híres cigány

bandákról, nevezetes cigányzenekarokról és azok 
még nevezetesebb vezetőiről, akiket ma prímásnak 
hívunk. Két hegedű, bőgő és cimbalom van ebbe 
az évszázadban a cigánybandában, amelynek ki
vételes tehetségű, Istentől megáldott vezetői vannak. 
Ezek nemcsak betanítják a zenekar tagjait, nem
csak vezetik, hanem ellátják őket nóta-anyaggal
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is. Csak úgy fejből, kotta nélkül. Ha nincs elég 
dallam, ének, akkor a vezető maga szerez muzsi
kát. Cinka Panna, az a híres, a század legnépszerűbb 
cigányzenésze, az ő emléke ma is él a köztudatban.

Barna Mihály, Lévai Miska, Berki Miklós, 
Kozák Bancsi a század legnevezetesebb cigány
muzsikusai. Utóbbitól a sárospataki kollégium 
diákjai is tanultak muzsikálni.

Bihari János, Patikárus Ferkó.
A 19-ik század az ő nagy századuk! Ekkor 

fejlődött ki az igazi cigánymuzsika az országban. 
Olyan prímások születnek, akik varázslatos hata
lomban tartják hallgatóikat. Olyan ereje van a 
cigánymuzsikának, hogy nélkülük alig van meg
mozdulása az életnek, melyben ne szerepelné
nek, legyen az bármilyen esemény. Most nőnek, 
forrnak össze igazán a magyarsággal, pedig már 
niegszoktuk, megszerettük, a szivünkbe zártuk őket. 
írók, költők, művészek. Magyarhonba tévedt kül
földiek zengik a magyar cigányzenész dicséretét 
ebben az időben, a világ minden nyelvén. Messze 
idegenből jönnek az utazók, akik éppen úgy hall
gatják a magyar cigányt, mint ahogy megnézik a 
budai Várat, vagy az ország táji-szépségeit. Ez a 
Bihari János és Patikárus Ferkó százada. (Előbbi
nek tulajdonítják a Rákóczi-induló szerzését is. 
Utóbbi mindenkit megbolondított a hegedűjével.)

Ebben a században emelkednek nagyhírre a 
primáscsaládok, akik a későbbi években majd a 
cigánykirályokat adják. Apáról fiúra száll a tehet
ség és a hegedű. Boka Károly és András, a Fátyol
család, a Bunkó-család nevével már a 19-ik szá
zadban találkozunk és ma is játszanak a Bokák, 
Bunkók, Fátyolok az egész országban.

Tovább él a m agyar cigányzene.
A legutolsó évek nagyhírű cigánymuzsikusai 

közül talán Dankó Pista nevét említsük legelső- 
sorban. Vályogvető cigány volt Szeged környékén. 
Híres nótaszerző vált belőle. Az orosz cári udvar
ban is játszott és a szegedi árvíz után Ferenc 
József értékes gyémánt melltüt küldött neki aján
dékba, annyira tetszet a játéka. Ő mellette nőt
tek ki a többiek is, akik már meghaltak, vagy 
még itt vannak. A Ráczok, a Magyaryak, a Kóczék, 
a Berkesek és a többiek is mind-mind, a magyar 
cigányzenészek apraja és nagyja. Járják a világot, 
mint rajkók, járják a világot, mint prímások. Min
denütt hírnevet, dicsőséget, elismerést szereznek a 
hangszerüknek és a magyar névnek.

Legutóbb persze panaszkodnak, el vannak 
keseredve, mert „ez a világ nem az övék", újfajta 
zene jött a divatba, új zenészek foglalják el előlük 
a helyeket, a kereseti lehetőségeket, —  mondják. 
Az ötszázéves jubileumon meg kell nyugtatni őket, 
a mai, újszerű muzsika csak hadd éljen, hadd ad
jon kenyeret másoknak: a cigány muzsikának nem 
árt. Félezer esztendő forgatagában nőtt fel, hono
sodott meg. Gyökeret vert, mint egy hatalmas 
tölgyfa, tovább fog élni, elpusztíthatatlanul.

Lestyán Sándor.

A túzok.
A magyar puszták óriási madara a túzok. 

Európa legnagyobb madara, állandó lakója hazánk
nak s az Alföldön, a Dunántúl síkjain és a laj- 
tamenti síkon nagyszámban található. Erős, hatal
mas madár s így kevés az állati ellensége. Igazi 
pusztítója az orvvadász, aki azokon a napokon, 
amikor az ólmos eső ráfagy a túzok tollára, szár
nyára, bottal veri agyon ezt a nemes vadat. A va
dászati törvény esztendőn keresztül tilalmazza a 
tojó, jérce, túzokfiók lövését, elejtését és kizárólag 
a túzokkakas vadászatát engedélyezi a dürgés ide
jén, április és május hónapban.

A túzok (Otis tarda L.) nagyon szép madár. 
A kakas élénkebb színezetű a tojónál és orráról 
szürkésbarna toliakból álló szakáll lóg le. A túzok 
feje hosszas formájú, hamuszín-kékes színezetű, 
csőre erős, tömött, feketés színű szeme nagy, ke
rek és füllyukai jól láthatók. Hamuszín nyaka hosz- 
szú, háta veressel vegyes barna, fekete habzási! 
hasa fehér, begye, evezőtollai fehérek, evezötolla- 
inak hegyei feketék, farktollaié fehérek. Lába vi
lágosszürkés színű. Hatalmas, pulykanagyságú 
madár, a kifejlett kakas eléri a 18 kilogrammot. A 
túzok magassága mintegy 70 centiméter, testhossza 
100 centiméter, két kiterjesztett szárnya pedig 200 
—240 centiméter.

Óvatos, félénk vad, az embert 2 00— 300 lé
pésnél nem várja be közelebbre. A nyílt terepet 
keresi, ahol messzire láthat éles szemével s kerüli 
a bokros, erdős, árkos, völgyes vidéket. Társas
életet él, csapatokban jár s valahányszor pihen 
vagy legel a túzokcsapat, mindannyiszor örök vi
gyáznak biztonságára.

Dürgési ideje április havára esik. A dürgő 
túzokkakas éppen úgy berzenkedik, sátoroz, mint 
a pulykakakas. A tojó a vetésbe kapart s avarral 
bélelt mélyedésben költi ki 30 nap alatt 2— 3 lúd- 
tojás nagyságú, barnán pettyezett halványsárga to
jását. A tojó magas fűben, gabonában, kukoricá
ban vezelgeti, rejtegeti fiait s az ellenséget éppen 
úgy vezeti félre, — saját magára terelvén annak 
figyelmét — mint a fogoly. A kis túzokok gyak
ran hallatják síró hangjukat. Toll csak egyhetes 
korukban mutatkozik rajtuk, majd ötheíes koruk
ban kezdenek erősebben tollasodni. Őszre fejlőd
nek ki teljesen.

A túzok eledele zöldvetésből, növényekből, 
rovarokból, férgekből áll. Különös előszeretettel tar
tózkodik a nagykiterjedésű gabonatáblákban. Nagy 
hó idején a repcén élősködik s ha a mély hó miatt 
nem juthat táplálékhoz, akkor délebbre vonul, de 
az idő enyhülése után újra visszatér előbbi tartóz
kodási helyére.

A túzokkakas nemes vadászobjektum s elej
tése komoly vadászteljesítmény. Egyike azoknak a 
vadaknak, melyek legnehezebben közelíthetők meg 
s kaphatók lövésre. Tilos a vadászata akkor, ami
kor — nyáron és ősszel —  magas lábon áll a 
mezőkön a növényzet s csupán tavasszal, kopár 
földeken vadászható.
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A túzokkakas megközelítése nagyon nehéz. 
Legkönnyebben férkőzhetik a közelébe a vadász 
akkor, ha kalangyák, boglyák és bozótok takará
sában kúszik előre, ha kihasználja az árkokat, ta
lajmélyedéseket, vagy pedig akkor, ha ökrös sze
kérre ül, esetleg tehenet terelget maga előtt, vagy 
ha felrakodott szénásszekérnek szegődik nyomába. 
Ha rábukkan a túzokcsapatra, akkor ne menjen, 
ne hajtson rá egyenesen, hanem körözzön körü
lötte s addig szűkítse fokozatosan a kört, míg lö
vésre nem kaphatja végre a túzokkakast. A túzok 
nagyvadnak számít és golyóval lövi a vadász, 
A golyólövés mellett szól az a körülmény is, hogy 
a túzokok általában legfeljebb száz méterre köze
líthetők meg.

Száz esztendővel ezelőtt több volt a túzok s 
akkoriban korlátozások nélkül vadászták. A túzok
vadászat mai módjához hasonlóan közelítették meg 
a csapatot, de kutattak a fiatalok után is vizslával 
s ami ma szinte érthetetlen — agárral fogatták a 
túzokot. A fiatalokat kaszálók magas füvében, lá
bon álló vetésekben, bokrok között és kukoricá
sokban keresték vizsláikkal s különösen a déli 
meleg órákban — a túzokvadászat legalkalmasabb 
ideje — férkőztek a közelükbe. És késő ősszel, 
télen, vagy tavasz elején — amikor nagy és sűrű 
ködök járnak — agárral fogatták atyáink a túzokot. 
Agaraikkal kivonultak a túzokok állandó tartózko
dási helyére s a ködben annyira hozzájuk lopództak, 
hogy a hirtelen nekibiztatott, előre uszított agarak 
még szárnyrakelés előtt elfoghatták sebes futtukban 
a madarakat. Ez a vadászat magától érthetödőleg 
fagyos, jeges időben volt a legeredményesebb, ami
kor a túzok nekirugaszkodva lendületvételkor mind
untalan megcsúszott, időt vesztett s nehezen emel
kedhetett a levegőbe. A hatalmas madár egyébként 
állóhelyéből képtelen szárnyrakelni s a felrepüléshez 
nekifutással vesz lendületet. Erre alapozták a tú
zokra való agarászatot, amely kétségkívül a leg
érdekesebb vadászati módok egyike volt.

Ott künn most tavasz v an ...

Tavasz van... fák, bokrok mind földig virágban... 
Éled minden újra az áléit világban.
A madárka csodás háladalát zengi...
Öröm a szivekben... nem búsul most senki.

Kertünkben is nyílnak otthon a virágok,
Érzem hazavárnak, hogy hajoljak rájok. 
Rozmaring... nefelejts... mind, mind reám várnak!... 
Hej! pedig most soká, — de soká, — nem látnak!

Várjatok pedig rám, árvácska, ibolya!
Eljövök majd egyszer... eljövök még haza! 
Szakítok kertünkben orgonavirágot...
S megölelem köztük drága jó Anyámat! ...

— ra B  —

Tanyatörvény előtt.
írta : Móricz Zsigmond.

A magyarság legnagyobb feladata, hogy az 
alföldi tengerfenék hatalmas mezőit igazságos, 
egészséges és használatos állapotban vegye végre 
kezelésbe.

Már volt ez rendben. A magyarság az első 
ötszáz év alatt a legokosabban helyezkedett el 
ezeken a síkokon. A Hunyadiak alatt már minden 
talpalatnyi terület falvakkal volt beborítva. Egyik 
falu a másikat érte, olyanformán, ahogy azon a 
vidéken, ahol én születtem, Szatmár megyében, a 
Tiszaháton, ahol ma is ugyanazok a községek él
nek, amelyeket a Hunyadiak földrajza felsorol s 
még a községek aránya sem változott az újabb 
négyszáz év alatt.

A török megszállás egyetlen oka, éppen az 
ország közepe s éppen a magyarság legősibb és 
legerősebb területe, így elnéptelenedett. Sohasem 
szabad elfelejteni, hogy a török ebben az ország
ban, a meghódoltatott részeken sohasem telepedett 
le, csak tisztán katonai megszállás alatt tartotta. 
Még a családalapítást sem engedte meg katoná
inak. Itt tehát egy óriási rideg kaszárnyaélet folyt 
s a legfőbb tisztet is állandóan készenlétben tar
tották s így egy sem tudta, hogy holnap nem 
helyezik-e át Kisázsiába. Ezért a török így soha 
kulturmunkára nem törekedett. Fát nem ültetett, 
házat nem épített, gazdasági reformra nem is gon
dolt. A török hadsereg rém volt és rém maradt 
másfélszáz éven át, a legfőbb basától a legkisebb 
közlegényig, valamennyi csak arra nézett, hogy a 
kolóniában mielőbb meggazdagodjék. Ez az oka 
hogy a falvak népe nem maradhatott a helyén, 
hanem a legelső rémület alatt éppen úgy beme
nekült a legközelebbi biztosított városba, ahogy a ro
mán megszálláskor hazarohant, az ország belsejébe 
a magyar tisztviselőosztály. A menekülő lakosság ma
gával vitte határait s ahogy beleolvadt a vendég- 
fogadó helységbe, annak a tulajdonává tette elha
gyott mezőit. így jöttek létre a roppant földlepedők, 
ahol megszűnt az eke és az ásó munkája s nomád 
legeltetésre tértek vissza, hogy a szörnyű távol
ságban levő elhagyott földeknek valami hasznát 
vegyék.

Korunk a népi kérdésekben a ráeszmélés 
kora. Ezen a téren is örömmel kell látni s fogad
ni, hogy a tanyakérdésnek már valósággal tudo
mányos hadserege van. Decemberben Kiskúndo- 
rozsmán tanyakongreszus volt, melynek jegyző
könyve előttem fekszik. Minden, ami ebben a nagy 
kérdéstömegben megbeszélni, megfigyelni s elin
tézni való, gondosan megjelenik itt az előadók 
tárgyalásában. A kongresszust éppen azért tartot
ták, mert most van a belügyminisztériumban elő
készítés alatt a tanyakérdés rendezésére irányuló 
törvénytervezet, tehát az érdekeltek s szakemberek 
mégegyszer hozzá akartak szólani a legfontosabb 
dolgokhoz.

Megható, hogy végre törvény készül a ma
gyar tanyákról. Még harminc esztendővel a tanya 
magánosok vakmerő vállalkozása volt. A tíz-húsz-
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harminc, sőt néha hatvan kilométer távolságban 
levő földeket, a városból meg sem közelíthették, 
kitelepedtek tehát, ahogy Amerikában vándoroltak 
ugyanabban az időben. Belevetették magukat a vad 
pusztába s nem is gondolták, hogy úttörők lesz
nek a vidám magyar jövő építésében. S pláne 
száz évvel ezelőtt még a városi hatóságok úgy te
kintették a tanyai lakást, hogy az ajjanépség a 
törvény és az adó elől menekül a távoli puszták
ra, azért a tanyákon a kemencéket hivatalból be- 
döntötték, sokszor a házfedelet lehányatták, sőt fel 
is gyújtották, hogy a tanyasikat visszakényszerít- 
sék a városba.

Mivel a mai század elejéig valósággal csa
pásnak és törvény alól való kibúvásnak tűnt fel 
az, hogy a nép egyre inkább kifelé törekedett a 
városi központokból a mezőre. Nemcsak, hogy nem 
segítették őt ebben, de akadályozták is, ahogy 
csak lehetett. Dehogy építettek volna jó utat a 
szökevényeknek. Még mit. Még hogy iskolát, or
vost, bábát és postát ezeknek a bujdosóknak. 
Hogy ezzel is elősegítsék a város elszegényesíté- 
sét. Tanyai piacot? Isten ments. Csak hadd jöjjenek 
be a tanyáról a csizmáért, a subáért, a házassá
gért, mint a sorozásra. A város így is megérezte, 
hogy a lakosok eltűnnek, m ert' odakint kevesebb 
ruhát fogyasztanak s kevesebb iparcikket.

Világszemléleti átalakulásra volt szükség, hogy 
az egész közönség s az egész kormányzat belássa, 
hogy itt a nemzetgazdálkodásnak új formájával ál
lunk szemben s az ország közérdeke, hogy ezt az 
új települést véglegesítsük s egyben elviselhetővé, 
sőt okossá, hasznossá és a célnak megfelelővé 
tegyük.

Igazán, itt a szemünk láttára és a fülünk hal
latára folytak le a nagy viták, a kutatások és tu
dományos megállapítások, hogy a tanyai élet rend
szere és pedig egy éppen annyira ősi, mint ameny- 
nyire modern rendszer: egyfelől az árpádkori szál
lás, másfelől az amerikai farm.

De ha egyszer ezzel tisztába jön az ország, 
akkor az is kiderül, mit kell tenni.

Lehetőleg ne tessék erőszakosan beleavat
kozni a természetes fejlődés irányvonalaiba. Min
denkinek, aki hozzá fog szólani a kérdéshez, kö
telessége elmenni három tájra: a Nagykúnságra, 
ahol a legrosszabb és legrégibb állapotokat lát
hatja, Kiskúndorozsmára, ahol az alföldi minta
tanyarendszert figyelheti, s Nyíregyházára, ahol a 
bokortanyarendszer legszebben van kitenyésztve.

Életlehetőséget kell teremteni: utat, személyi 
s teherközlckedést, a legolcsóbb tarifával. — Jó 
közigazgatást, mely a helyszínén dolgozzék, — 
vásárpolitikát, hogy ne kelljen a romlandó terményt 
egésznapi járóföldekre vinni, hanem ott helyben 
kapjanak piacot s exportőrt, — egészséggondozást, 
csecsemőtől az aggkorig — és iskolát.

Ma már az elvi problémák tisztázva vannak: 
a gyakorlati végrehajtásnak semmi akadálya sem 
szabad, hogy legyen.

S 7 .  ! C| Világ folyása.

H orthy M iklós korm ányzó ünnepélyes 
első  kap avág ásáv al megindult a csepeli szabad- 
kikötő építkezése. Csepelnek minap nagy ünnepe 
volt: akkor délelőtt indította meg Horthy Miklós 
kormányzó ünnepélyes első kapavágása a buda
pesti szabadkikötők építési munkálatait. Az ünnep
ség a szabadkikötő melletti réten folyt le a vám
mentes kikötő közelében. A nemzetiszínű zász
lókkal feldíszített kormányzói díszsátor mellett két
oldalt felállított tribünökön helyezkedtek el a meg
hívott előkelőségek. Baloldalt a folyamőrség zene
kara állt fel és szemben a kormányzói díszsátorral 
és a tribünökkel talicskájukkal és ásójukkal fel
sorakoztak a kubikosok.

Miután a kormányzó elfoglalta helyét a dísz
páholyban, Darányi Kálmán miniszterelnök el
mondotta üdvözlő beszédét.

— Ismét jelentős állomáshoz jutottunk azon 
az úton, amelyen a magyar nemzet föméltóságod 
kormányzása alatt halad. Felemelő érzés az, amikor 
főméltóságod a békés munka eszközét kezébe 
veszi, hogy egy maradandó alkotáshoz az első 
kapavágást megtegye. A békeszerződés következ
tében elveszítettük tengerünket, hajóparkunkat. A 
magyar nemzet és a kormány azt tartja köteles
ségének, hogy a magyar folyam és tengerhajózást 
anyagilag alátámassza. Ma már hetven gőzös és 
motoroshajó, és 200 uszály járhatja a Dunát. Külföl
di exportunk negyedrészét víziúton bonyolíthatjuk le.

A miniszterelnök beszéde második részében 
az olasz nemzet iránt érzett háláját tolmácsolta, 
mert az olaszok Fiúméban szabadkikötőt biztosí
tottak Magyarországnak.

A miniszterelnök beszédére Horthy Miklós 
kormányzó a következőkben válaszolt:

— Tizenhét év óta ez a mai nap egyik leg
szebb ünnepnapom, mert egy régi óhajom vált 
valóra. Meggyőződésem, hogy e szabad kikötőnek 
létesítése egész különösen nagy fontossággal bír. 
Ez a néhányezer négyzetméter terület van hivatva 
arra, hogy a Keletet bekapcsolja Közép-Európának 
kereskedelmébe s meggyőződésem, hogy ez intéz
mény hozzá fog járulni Magyarország fellendülé
séhez, megerősödéséhez és jövő boldogulásához. 
Ezzel is egy új teret nyitunk a mi fiatalságunk 
elhelyezésére és tehetségeinek érvényesítésére.

— Sajnos, a múltban és a jelenben is sokszor 
azt tartották nálunk, hogy a kereskedelemmel vagy 
üzletekkel való foglalkozás másodrangú jelentőségű. 
Ellenkezőleg, szerintem elsőrendű fontosságú, mert 
szükséges, hogy ne akarjon mindenki az államból 
megélni, hanem ellenkezőleg, minél többen te
remthessék meg maguknak az anyagi javak meg
szerzésének lehetőségét, hogy ekként magát az 
államot is gazdagítsák.

— Megvagyok győződve, hogy megfelelő cél
tudatos szervezéssel és odaadó vezetéssel a szabad
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kikötő intézménye e nemzet javára különösen 
jelentős eredményeket fog hozni.

—  Boldogan veszem kezembe az ásót, hogy 
az első hantot kifordítsam s remélem, hogy min
denki, aki ennek a kikötőnek munkájában részt 
vesz, éppen olyan lelkesedéssel és örömmel fogja 
a maga feladatát elvégezni.

E lvette a rom án állam  a  nagyváradi 
m agyar prem ontreiektől F élix  fürdőt, a vá- 
rad szentm ártoni rendházat, p lébániát és b ir
tokot s a rég i jo g ak ad ém iát. Amikor Kovács 
Kandidol, a premontrei rend priorját,a román belügy
minisztérium rendeletére eltávolították az országból, 
Onisifor Ghibu kolozsvári egyetemi tanár, a minisz
térium felhatalmazása alapján két kérvényt nyújtott 
be a nagyváradi járásbírósághoz, mint telekkönyvi 
hatósághoz, melyben kérte, hogy a premontrei rend 
tulajdonában lévő Félix-fürdőt, a fürdő körül el
terjedő háromszáz hold erdőséget, a váradszent- 
mártoni rendházat, templomot és a hozzátartozó 
birtokot, valamint a katolikus tanulmányi alap nevén 
álló régi jogakadémiai épületét írják át az állam 
nevére. Most megtörtént a hivatalos döntés, mely
nek értelmében a telekkönyvi hatóság a Féltx-für- 
dőt, a fürdő körül elterülő háromszáz hold erdő
séget, a váradszentmártoni rendházat, plébániát a 
hozzátartozó birtokot és a régi jogakadémiát az 
állam tulajdonába íría át.

E gy színházi súgó jubileum a. Fehérhajú, 
alacsony, szemüveges férfi. Ajka még most is remeg- 
az izgalomtól: öt perccel ezelőtt köszöntötte fel őt 
a színház igazgató, 25 éves súgói jubileuma alkal
mából. Aranygyűrűt, dísz-oklevelet és nagyon barát
ságosan domborodó borítékot nyújtott át neki. Az 
öreg úr válaszolt, de — mit tagadjuk —  bélésűit a 
beszédébe. Fátyolos hangon beszélt, a magánéletben 
is ezt a tompa súgóhangot használja.

— Hamletot, Othellot, Romeo és Júliát és néhány 
görög tragédiát súgtam legtöbbet. Azt hiszem, én 
vagyok az egyetlen súgó Magyarországon, aki 
kívülről is szokott súgni.

—  A színészek eleinte aggódtak, mikor könyv- 
nélkül súgtam és azt ajánlották, állítsak magam 
mellé is egy súgót... Az eliramlott 25 év folyamán 
volt persze néhány izgalmas kalandom a súgólyuk
ban, előfordult, hogy verses darabnál váratlanul öt
hat oldalt ugrott az egyik színész, — ilyenkor utána 
kellett ugranom. Cigarettázik, sóhajt:

—  Valaha én is színész akartam lenni. Higyje el, 
a hosszú út csak az, amely a szinpadról a súgó
lyukba vezet. A többi könnyen múlik és gyorsan...

Az erdélyi szobrok . A magyar történelem 
bronzbaöntött emlékei egymásután tünedeznek el 
az erdélyi városok köztereiről. Lebontották és el
tüntették már régebben Zilah piacáról a Wesse
lényi ércalakját. Lebontották Aradon a 13 vér
tanú szobrát. Most észrevették a nagyváradi Kő
rös-parton Szacsvay Imre mellszobrát is.Lebontják, 
kiparancsolják a város köztereiről, mert kell a hely 
egy cifra, keleti szökőkútnak. Pedig ezek a magyar 
szobrok mind olyan emberek emlékeit őrizték,

akik a népek szabadságáért és testvériségéért 
haltak mártírhalált. A nagyváradi Szacsvay Imre 
éppen úgy, mint az aradi 13 vértanú, a duna- 
völgyi népek felszabadulásáért küzdött. Egy olyan 
gondolatért, amely az egész emberiség köz
kincse. De Erdély új urai a népjogokat lábbal 
tipró uralmuk mámorában nem tűrik a gon
dolat és a szabadság hőseit sem, ha azok 
magyarok. Pedig bármi történjék is az eljö
vendő századok során, az a hárommillió tőlünk 
elszakított magyar tovább fog élni. Az anyák szül
nek és egyre szülnek, az örökké megújuló élet megy 
tovább és az erdélyi városok piacairól kiparan
csolt és lebontott szobrok szellemárnyai hazajár
nak örökké az erdélyi magyarság megújuló nem
zedékeihez. A szobrokat ki lehet irtani, de a ma
gyar szabadságharc szentjeinek emlékét nem lehet 
kitépni a szívekből. A 13 vértanú és Szacsvay 
Imre árnyéka, szelleme és lelke éppen úgy élni 
fog az erdélyi magyarság között, mint a W esse
lényié, ha egyetlen nyilvános szobor, ha egyetlen 
kő sem őrizheti többé emléküket az erdélyi tere
ken. Minden kiirtott magyar szobor helyett milliók 
szivében nő az ércnél maradandóbb emlék, hir
detve örök hittel: hogy feltámadunk.

Ism ét im ádkoznak, mert az ostromlott sereg 
főparancsnoka elrendelte Madridban, hogy ki kell 
nyitni újra a bezárt templomokat. Hadakoznak egy
más ellen a spanyolok, borzalmasan hadakoznak hó
napok óta. Nem volt irgalom és kímélet. A bombák, a 
gránátok, a fegyverek szétroncsoltak, összetéptek 
mindent és mindenkit, ami útjukba akadt. Férfit, nőt, 
gyermeket, múzeumot, kultúrházat, és templomot. 
Most pedig elrendelte a parancsnok, hogy megint 
imádkozni kell. Eszünkbe jut az, amit az öreg Bencsik 
András szokott mondogatni a mi falunkban. Ki
lencvennyolc esztendős volt az öreg gazda. A haja 
túljutott a fehérségen is, megsárgult, mint a régi 
papíros. Az idő először beporozta liszttel, azután 
a megmaradt hajszálakat elkezdte sárgára festeni. 
A százráncú bőre is olyan volt Bencsik Andrásnak, 
mint a pergament. Megfeledkezett sok mindenről, 
ami elmaradt mögötte az évtizedeknek országútján, 
csak egy dolog maradt meg az emlékezetében. Va
lahányszor együtt volt számos családja, meg az is
merősei, akármilyen alkalomból: keresztelőn, es
küvőn, temetésen, névnapon, kukorica-fosztáskor, 
szüreten, vagy fonókában az öreg gazda, mielőtt 
eltávoztak volna a vendégek, azt szokta mondani: 
— ha pedig már együtt vagyunk, akkor mondjuk 
el mindközönségesen: „Segítsen meg mindnyájunkat 
és a mi hazánkat az a magasságos Isten." Egy
szer azután valamelyik dédunokája megkérdezte a 
gazdától: — Miért mondja ezt mindig dédapám? 
A sárgahajú ember hosszan nézett rá a fiúcskára 
és ezt felelte: — Majd ha téged is megtanít arra 
a sorsod, amire engem tanított, akkor tudni fogod 
fiam, hogy az ember ezt nem mondhatja elég sok
szor. Mert van az úgy és mindig úgy van az, hogy 
semmi se segít, ha nem segít az Isten. — Úgy
látszik, Madridban is kezdik megtanulni azt, amit 
Bencsik gazda olyan jól tudott.



96 B I Z A L O M

A nagyidai hős cigányok. Mintegy négy
száz évvel ezelőtt két testvér tulajdonát képezte a 
nagyidai vár: Perényi Mihályé és Perényi Ferencé 
volt ez a várkastély.

A testvérek egyike, Perényi Mihály, Ferdinánd 
császárhoz csatlakozott katonáival és megtámadta 
bátyját, Ferencet.

Ferencnek alig volt katonasága, miután azon
ban mindig szerette és pártolta a cigányokat, tele 
volt a vár cigánnyal. Amikor Perényi látta, milyen 
veszély fenyegeti a várat, így szólt a cigányaihoz:

— Halljátok-e cigányaim, most háláljátok meg, 
amit értetek tettem, védjétek a várat, mert ha nem, 
valamennyien odaveszünk!

Ezzel felfegyverezte a cigányokat, akik való
ban hősiesen védték a várat. A puskapor azonben 
kifogyott Nagyidán. Szerencsére éppen akkor, amikor 
már a várbeliek felé dőlt a szerencse. Az ellenség 
futni kezdett. A cigányokat vad öröm fogta el. Ott 
álltak a sáncokon, nézték, hogyan fut az ellenség, 
de nemhiába voltak cigányok, eljárt a szájuk:

— örüljetek, hogy elfogyott a puskaporunk, 
mert ha nem fogyott volna el, most még utánatok 
is lövöldöznénk. Mind meghalnátok.

Ez kellett csak Ferdinánd katonáinak és a 
velük tartó magyaroknak. Azonnal megfordultak és 
rövid néhány órai küzdelem után bevették a várat.

így végeztek a nagyidai hős cigányok.

S S
SS Hasznos tudnivalók. :-í<
* 8  ___________________________

Repülő fények. Nemcsak mi emberek sze
retjük a szép fényeket, nemcsak mi gyújtunk vil- 
lanytransperenst, a természet is szereti a kivi
lágítást. Számtalan világító állatot ismerünk, ame
lyek a villanykörte szerepét játsszák a természetben.

Valamennyien ismeritek a szentjános-bogarat, 
amely júniusi éjszakákon valósággal kivilágítja az 
erdőt. De megvannak a tengernek is a maga élő 
villanylámpái. Sőt mi több, valóságos reflektorfé
nyű halai. Ezek úgy világítanak, mint az autó lám
pája: messzire lövelik a fénysugarakat. Létezik 
például egy rákfajta, amely testének ezt a furcsa 
világitó tulajdonságát védekezésre használja. Ha a 
közelébe jön egy másik állat, valóságos fénycsóvát 
lövell felé, amitől a támadó elmenekül. Akár az 
erdőnek, a tengernek is megvannak a maga szent
jánosbogarai, persze hal alakban. Ezek a piciny 
világítóhalak ezrével kerülnek fel a melegövi ten
ger színére s úgy megvilágítják a vizet, mintha 
csodálatos tűzijáték fényei lennének.

Gyakran előfordul —  akárki megfigyelhette, 
hogy nyári éjszakákon világítanak az erdők fái. Ne 
higyjük, hogy ennek valami boszorkányság az oka. 
Szó sincs róla. A fatörzs egyszerűen rohadni kezd, 
apró élőlények, baktériumok költöznek rá s ezek a 
baktériumok okozzák a különös esti tűzijátékot.

M iből leh et m egtudni, hogy jó  idő, vagy 
rossz idő v árh ató ? (tréfás időjóslás) Kitűnő idő
jóssá válhatsz, ha megjegyzed magadnak, mi jelzi 
a szép időt, mi jelzi a csúnyát?

Szép idő várható, ha: keletről fúj a szél. Ha 
hegyvidéken estefelé a hegyek felől jön a szél. Ha 
a nap felhőtlenül nyugszik le, ha hűvös van este, 
ha magasan repül a fecske, ha a pacsirta a ma
gasból énekel, ha nagyon csillagos az ég, ha a 
mezőkre esti köd borul.

Rossz idő várható: ha nyugatról fúj a szél, 
ha napnyugatkor piros az ég, ha a kémények 
füstje nem fölfelé, hanem lefelé száll, ha a fecske 
alacsonyan repül, ha a galamb a dúcban marad, 
ha a békák délben lármáznak, ha napnyugtakor a 
napon szúnyogok röpködnek, ha a holdnak ud
vara van.

Elhagyott fegyenc panasza az éjben . . .
Egy meleghangú levelet senkitől nem kapok... 
Akár a hullám a vízben, oly egyformák a napok... 
Látogató e kriptában soha fel nem keres...
Ki, s miért keresne engem ...? A fegyház nem érdekes. 
Névnap, húsvét, karácsony és más neves ünnepen 
Csomagot, könyvet, vagy bármit nincs ki küldjön

[nekem.
Oly közömbös lett itt a lelkem... semmi nem érdekel... 
Egyedül a szívem fáj még, szegénytelnem vethetem! 
Társaim örömét, búját oly sokszor hallgatom...
De az én szívemnek kínját nincs kivel megosztanom! 
... este, ha oltják a lámpát, s a házra csend terül, 
A fiúkra leszáll az álom... s én virrasztók egyedül... 
Beszél az egyik:... Te d rág a...! — A másik azt 
, [m ondja:... Anyám!

Ügy fáj a szívem, hogy árva... senki nem gondol reám. 
Engem elkerül az álom, mert nincs hová vigyen... 
Én az árnyékos oldalt járom ... szép emlékem nincs

[nekem...
De azért ne szánjon senki! Erre nem vágyik szívem... 
(Én is csak halványan sejtem, mire várok oly híven...)

*  **
A magányt benépesíti csapongó képzetem...
Valaki itt mintha járna... nem látom csak érezem.— 
M ost!... nézd! A félhomályból Anyám keze kinyűl.— 
Arcomat simítja lágyan, mely most im tűzbegyúl... 
Oly jó ez...! a könnyem csordul... s folyik le arcomon... 
Homlokomon csókot érzek...s alszom már, álmodom.

— ra B  —

B. K. -n a k . Kérem, küldje el az említett 
kéziratot.
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