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Károly, Katona József nem más elbánást érdemeltek
életükben? S ugyan melyik magyar tudományos társulat, vagy magyar mecenás segítette Körösi Csorna Sándort? S ezek mind a tőlem „mesztélábas" kornak
mondott időszakban éltek.
Annál különösebb egyébként, hogy éppen Győrffy
i. t. barátom cikkéből idézhetek még egy ide vágó példát. ő maga írja u. i., hogy Hedwig János, (1730—99)
aki Leipzigben szerzett orvosi oklevelével Brassóban
akart megtelepedni, ezt az akkori törvények értelmében
nem teheite meg, mert praxist csak — b é c s i oklevél
alapján lehetett folytatni 1
Hiszen ennél vérlázítóbb adatot keresve sem tálalhattam volna annak igazolására, hogy abban az időben, amikor a Habsburgok a maguk eredeti mivoltukban irányíthatták az általuk boldogított néptörzsek (lásd
I. Ferencz József chlopyi hadparancsa) sorsát, akkor
magyar tudományról, művészetről, de sőt magyar törvényről (I. Lipót hány országgyűlést tartott ?) sem akartak tudni, — egyedül és kizárólag csak magyar adóról,
no meg katonáról.
De nem folytatom; — drága a papiros.
*
Hálásan köszönöm különben Győrffy István kedves
professzor barátomnak, hogy a föntiek elmondására alkalmat nyújtott, s így kiegészíthettem az „Előzködés",
bizonnyal túl rövidre szabott gondolatmenetét.
Azt pedig t$ilán fölösleges is megjegyeznem, hogy
ha megjegyzéseimnek itt-ott talán van is éle, ezek közül
egyet se vegyen Győrffy professzor maga ellen irányulónak, mert én sem őt kívántain „megszabdalni", hanem
egyszerűen csak rá akartam világítani arra az okra,
amely a „mesztélábas", illetve a magyar irodalomtörténetben „nemzetietlenének nevezett korban a magyar
közműveltség sudárba szökkenését tudatosan
megakasztotta.
Gaál István.

Van ugy az eniber . - .
Az ember elindul víg nevető kedvvel, bizakodó hittel ismeretlen, nagy fényességek felé.
Megy, megy, s a lábát járatlan utak göröngye töri fel, s
nem érzi. Keserűségek zuhataga esőzik végig sok, fáradt napján,
nem ügyel rája. Kísértések között;jár, s'nem tántorodik meg.
Szennyes pénzfolyókon gázol keresztül, melléig ér a sok-sok
pénz, s nem nyul utánna, pedig egyetlen obolusa sincsen.
Örömök jönnek, örömök múlnak, nem kér belőlük.
Ismeretlen, nagy fényességek felé halad . . . már, már elér^
már, már szeme síkjához nőne a váivavárt látás, mikor egyszerre
boldog felújongása helyett szívébe hull a fájás.
Van ugy az ember, hogy bármerre induljon, bármerre járjon;
minden útja egy céltalan célhoz vezet: szélesre taposott golgotaúthoz és ráeszmél arra, hogy útján a bánat jár előtte s beteljesületlen vágyak fizik a Siralmak völgye felé.
Van ugy az ember, hogy mindenki jajja fáj és fáj a kacagása . . , hogy lelkére nehezül sok sápadt, borongó napja, átvergődött éjszakája . . . l'Dgy játszi verőfényben is gyakorta éjszakára ébred.
Van ugy, hogy odflKd mindent ¿3 r.em kér semmit, hogy
reménytelen reményben hittelen hittel megáll.
Van ugy, hogy szemei előtt látja fellobogni a régkeresett,
Ismeretlen fénjességet — csak karjait kellene nyújtania s elérné,
s nem tudja érte nyújtani a karját, kinyitni összecsukódott ujjait.
Van ugy az ember, hogy hangos asszonyos sírással sírnia
kellene, de nem jön hang se a torkán.
Hogy könnytelenül fut, fut az Élete és belül vág fájó útat
magának minden el nem sirt könnye. Van ugy az erdélyi ember...
Szamos.

s z é f he hírek.
Szefhe-bál a Budai Vigadóban. F. hó 1-én este 9
órai kezdettel nagyszabású hangversenyt rendezett a budapesti
Szefhe a Budai Vigadó összes helyiségében. Az ünnepség iránt
országszerte igen nagy érdeklődés.nyilvánult meg, a megjelentek
között ott voltak az erdélyi vezető embereken és előkelőségeken
kívül Csonkamagyarország legszámottevőbb vezérei is, akik ma
mindnyájan szerető figyelemmel kisérik a székely ifjúság munkáját. Miután a hangverseny prograinm szerinti kezdeti ideje után
husz perccel értesítés érkezett a Kormányzó úr Öföméltóságától
és Bethlen István gr. miniszterelnöktől, a bál védnökeitől melyben
a még megerősítést nem nyert gyászhír következtében megjelenésüket lemondották, megkezdődött a hangverseny, melynek minden műsorszáma jól megérdemelt, fényes sikert aratott.
A műsoron a következő számok szerepeltek: 1. Fohász,
Huber Károlytol. Énekelte a Szefhe énekkara Noseda Károly
egyesületi karigazgató vezetésével, kisérte a M. k. operaház fúvós zenekara. A tenorszólót Bárdon Ferenc, a baritonszólót
Ferter Miklós énekelte. — Ez a szánt még egy napy múltra viszszatekintő énekkar elé is nehéz feladatot állított volna — a Szefhe
énekkar könnyen győzte le a nehézségeket; az összjáték tökéletes volt. — 2. aj Perpetuum mobile Weber K. Aí.-től, b) Magyar
tánc Brahms-töl. Előadta Gaál Endre Szefhe-tag. Tökéletes technikája, finom színezése, szeles, egybefoglaló zenei felfogása
nemsokára komoly igényű koncertek pódiumára fogják juttatni.
— 3. a) Valentin ¡maja Faustból — Gaunod, b) Bordal Hamletből
— Thomas. Palló Imre a M. k. Operaház tagja énekelte. Ráadásul két kis magyar dalt adott végtelenül közvetlen és meleg
székely elöadásöan. — 4. a) Mi füstölög ott a sikon távolban
(népdal), b) Kertem alatt Lányi E., c) Tengerész szénégetők
között (finn kórus) S. Palmagren. Előadta a Szefhe enekkara. Mindhárom dalban a legfinomabb, legkidolgozottabb
művészetet nyújtotta az énekkar. — 5. Csanády György, a
Szefhe országos elnöke szavalta el néhány uj, megrázóan
szép irredenta költeményét. — 6. a) Ékszer-ária a Faust
c. dalműből — Gounod, b) Mily gyönyör — Noseda Károly. Énekelte Nosedáné Bodor Carola a M. K. Operaház tagja. Nagyszerű
énekmiivészete gazdag skálájú és kiváló technikájú. Énekét a
mély átérzés is jellemezte.? Óriási sikere volt. - 7. a) Chanson
Manen, b) Praeludium és Allegró — Pugnani—Kreisler. Előadta
Radics János, zongorán kisérte Schmettzer Jenő. A nyugodt, kidolgozott igen intelligens játék, határozott felfogás a legragyogóbb
művészetet mutatta meg. Modern zene volt. — 8. Katalini nóták
Noseda Károly szerzeménye. Előadta a Szefhe énekkara. Igazi
magyar motívumok, nagyszabású kompozicio jellemzik a gyönyörű müvet, mely ezúttal került először nyilvánosság elé. Az
énekkar tökéletes munkát végzett. A közönség megismételtette a
számot.
A karokat Noseda Károly egyesületi karigazgató, a M. K.
Uperaház nyugalmazott karigazgatója, a Nemzeti Zenede igazgatója vezette, ugyanő kisérte a magánszámokat. Hatalmas irányító
munkájának, a kart kézbentartó erejének legfőbb
része volt a
&
sikerben.
A válogatott, előkelő ¡közönség sokat tapsolt és hangos
elismeréssel kísérte a befejezetten művészi számokat.
Féltizenegy órakor IV. Károly király halálhíre hivatalos
megerősítést nyert, emiatt a vezetőség éjfél táján tájékoztatva a
közönségét a helyzetről feloszlatta a legjobb hangulatban k e z d ő d ő
bált. A közönséghez intézett nehánv szóban kifejezésre juttatta a
vezetőség, hogy a koronázott magyar király elhunyta fölött érzett
részvét, mely azonban nem akar politikai állásfoglalás lenni, ugy
parancsolja, hogy éppen a Budaörsnél kötelességet teljesítő
bzefhe adja meg elsősorban a kegyeletes tiszteletet a holtnak. —
A hangverseny még felnem számQlt tiszta jövedelme húszezer
korona. — A báli zenét a menekült pozsonyi egyetem kitűnő
képességű zenekara szolgáltatta.
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• Oyógyszerészeti dobozokat,
papírárukat, kereskedelmi
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dobozokat, cukrászati dobozokat, díszműárukat,
reklámcikkeket.
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