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i ember.
A szellemi ember energiája az emberi közösség felhasználásában két irányú: állami és
társadalmi. Tekintve, hogy ez előbbi üzemszerint mérhető és meghatározott formák között szóla l t a t munkát, az utóbbi pedig szükségképeni következménye lévén az energia elemi individualitásának, nem foglalható konvenciók keretei közé, a társadalmi ember annyit ér, amennyi energia
olösleggei rendelkezik. A dolgok megvilágítására legyen hasonló az ember egy villamos izzó
ar,
ipáhez. Az elektromos energia: emberi energia állami, üzemszerinti felhasználása a világítást
célozva, társadalmi, szükségképeni felhasználása a melegszolgáltatást eredményezi.
Az állami felhasználás legvégső mozgatója az ember részéről organikusan a létfenntartás,
a
^rsadalmi felhasználásé anorganikusan a létfenntartásban való segítségnyújtás. Az állami ember
Kundig igényel folytonos tőkésítés alapján, a társadalmi ember mindig igényeket elégit ki amort,2
ációs törlesztésben.
Valamely faj, valamint egyén, életében az államiság és társadalmiság bizonyos harmóniára
örekvő dualizmusban van együtt. Mennél együvé tartozóbb valamely faj életében az állam és a
ar
sadalom, mennél nagyobb társadalmi katonasága, mennél több állami részvénytársasága van
e
gy országnak, annál erősebb és műveltebb a fajta.
A faj képének egyik megjelenítése: a faj társadalmi élete. Minél nehezebb feltételek közé
szorítva a faj állami élete, annál nagyobb súlya a köz kötelességvállalásának hárul a faj
társadalmára. Az állami ember a sáncásó, aknát lerakó, hidatverő, harcos katona, a társadalmi
erT
iber pedig az utánpótlásról gondoskodó, kiegészítő, lőszertgyártó, sebesült-ápoló munkás katona.
A magyar faj helyzete ma az, hogy a magyar államnak soha nagyobb szüksége a magyar
társadalomra nem volt, mint most. A faj adottsága az államalkotó kérpesség és a társadalom
aI
kotó képesség hiánya. Amely államban pedig széthullott a társadalom, az gyökerében nem lehet
erös
> míg viszont erős társadalmi szervezetből szinte automatikusan épül ki az állam.
A magyar ember fölös energiája eddig rendszerint valamely társadalmon kivüli célt szolaz egyéni túlérvényesülés vagy az úrságosan elktilönző élet célját. Ennek oka nem annyira
a fa
j disposiciójában, mint inkább a kultur Európáért vívott keleti harcok, az osztrák uralkodóház
Sll|
y°sodása, az idegen fajták kénytelen betelepítése, a helytelen külpolitikai programm követf é n y e i b e n keresendő.
A magyarban a társadalmi ember nem tudott az ember színvonalára fejlődni. Elnyomta
vekedésében az állami ember, a harcos katona. Ezért kellett ebben az országban minden
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társadalmi akarásnak szükségképen forradalminak lennie, minden zseninek mellőzést, minden
prédikátornak üldöztetést szenvednie.
A magyar renaissancé igazságának, jogosultságának, teljesülésének ma egyetlen egy és
abszolút feltétele van: a magyar társadalmiság megszületése. Ez a kérdés: kifejlődik-e bennünk
az okosan önző, aknamunkát végezni tudó, sok időre előreszámító, utánpótlásról, kiegészítésről
gondoskodó, sebesült-kötöző társadalmi ember? Létre tud-e hozni a mi társadalmiságunk olyan
társadalmi intézményeket, melyek között politikai, közgazdasági, technikai, tudományos és művelődési életünk nyugodt, biztos, progresszív, céltudatos munkára indulhat?
Fel kell ismerni, hogy csak a társadalmi emberben gyökereznek azok a vonások, melyek
közösen, tehát mélyen és igazán emberiek, hogy a faji társadalmi kérdések primárebbek, minta
faji államiak, hogy nemzeti szocializmus is létezik és ez az egyetlen, mely nem vezet bolsevizmusra. Hogy a szociális kérdéseket nem szabad félre tolni a konszolidáció kérdése mögé.
Mert az emberi energia forrását, meggyűlését nem elfojtani, hanem levezetni kell.
Mert az emberi energia a legdrágább lóerő, ismerése és alkalmazása a legnagyobb tudomány, forrása és deltája az élet.
Mert a társadalmi ember: az élő ember.

Udvarhelyi.

Életmentő János.
(Novella.)

Sánta Nagy Jánosról régóta tudva volt, hogy nem
közönséges ember. Vasárnap délutánonként, mikor a
»Gazdakörben" politizálgattak a falusiak, János bá'
rendszerint olyan bölcsen véleményezett a haza sorsáról,
hogy Füredi Som Istók gyakorta rábólongatott:
— Ésszel beszél kend, komám. Meglássa, még
követ is lesz kigyelmedből!
Füredi Som Istók jövendölése ugyan netn teljesedett be sohasem szó szerint, mert János bá't követválasztáskor elfelejtették megválasztani, de azért nem
vetette el olyan nagyon a sulykot, mert ha követ nem
is lett János bácsiból, csakhamar elé avanzsált hősnek.
A dolog ugy kezdődött, hogy János bácsinak
Pesten volt ügye, s miütán elvégezte azt, megindult
megtekinteni ezt a csoda nagy várost. Maga a város
ugyan nem tett valami nagy hatást rá, de amint kiért a
Duna-partra, a szőke vizén futkározó gőzhajókon ugyancsak elámult a szeme.
— Ezt jó lősz mögtekinteni, — mormolta — hogy
legyön amit e' beszéjjek otthon a kaszinyóba.
— Mivel azonban János bá'ról Füredi Som Istók
nem hiába véleményezte, hogy okos ember, most is
okos emberként cselekedett, s lekerülve a rakpart legalsó lépcsőjére, hogy a Dunát minél jobban igénybe
vegye, csizmáit levetve, lábait belelógatta a bűvös ölelésü habokba. A lábfAedő lehűtötte az öreget, s most
már igy lehűlt állapotban szemlélgette tovább a fel és
alá futkározó hajókat.
De János bácsi, ki az éjjel az ut miatt nem aludhatott, egyszerre csak azt is kezdte észrevenni, hogy
álmos. Mind laposabbakat és laposabbakat pislantott, s
nem sokára végérvényesen álomba szenderült. A feje
mind lejjebb és lejjebb konyult, s egyszerre csak —
zsuppsz, — belefordult a szőke habokba.
A zuhanásra egyik közelben állomásozó vontató
hajón figyelmesek lettek s mikor látták, hogy embert
viszen a viz, egy matróz utána ugrott és a közben öszszegyült közönség éljenzésétől kisérve, rövid küzdelem
után szárazra húzta a már-már fuldokló János bácsit.
Ezalatt a mentők autója is megérkezett, s kevésre rá

az ügyeletes rendőrtiszt is kiszállt a helyszínére és
jegyzőkönyvbe vette a baleset körülményeit.
És most jön csak valójában az, ami János bácsit
hőssé tette. A rendőrség kiadta az adatokat, s a rendőri
sajtóiroda hogy-hogy nem összezavarta János bácsi
nevét megmentőjével, s másnap a „Barázda" már a
következő hirt röpítette világgá:
— Életmentő gazda. Tegnap a kora délutáni órákban az alsó Margit-rakpartról Kövér Mihály 3 3 éve«
hajómunkás e Dunába esett. Már-már fuldokolt, mikor
Sánta Nagy János Budapesten tartózkodó sédvári gazdatársunk utana ugrott és élete kockáztatásával megmentette. A bátor, gazdát a parton álló közönség bátorcselekedetéért lelkesen megéljenezte.
János bácsi ki még két napig Pesten ténfergett a
nagy eset után, mit sem tudott az ót hőssé avaló újsághírről, de Füredi Som Istók a „ G a z d a k ö r é b e n fennszóval elolvasta tekintélyes gazdatársuk nagy cselekedetét, s a végén elrikkantotta magát :
— Mindég amondó vótam, hogy lösz valami a
Jánosból!
János bácsit természetesen hazaérkezésekor a
„ G a z d a k ö r é b e n nagy éljenzéssel fogadták, s a vén
magyar, bár felette csodálkozott a dolgok ekéntvaló kialakulásán, büszkén feredett az őt körülvevő dicsőségben és egy szóval sem világosította fel gazdatársait J
tévedésről. A falusiaknak pedig tetszett a János bác*1
kiszerkesztése, s minden alkalmat megragadtak, hog?
emlékezetessé tegyék azt a napot, amely János bác*
hősi cselekedetét a „Barázda" hasábjaira eseménye**
Amellett, hogy Jánost ettől kezdve csak Életmentő J *
nosnak titulálták, az eseményeket is attól számítottá*mikor is János bá' „életöt mentött". Igy a „Gazdakör"
ben gyakorta lehetett hallani ilyenféle nyilatkozatokat'
mentő« p X
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A vitatkozók ráhagyták, hogy igaza van, s ettől
kezdve senki sem merte megcsorbitani a János bácsi
kiszerkesztett dicsőségét.
Pár évre rá nagy áradások voltak tavasszal, s a
falu máskor békés folyócskája, a Séd, kezdte rosszul
viselni magát. Először csak kisebb rendellenességekre
vetemedett, de később már magát a falut is kezdte veszélyeztetni. Egy délután aztán, mikor János bácsi már
Istentudja hányadszor magyarázta el életmentése történelét a folyóparti korcsmában, kétségbeesett kiáltozás
hallatszott a viz felől:
.
— Életmentő János! Hivják Életmentő Jánost,
viszi a viz a Fekete Borist!
A korcsmában levők kirohantak a partra, s János,

ki már maga is szentül hitte, hogy ő csakugyan életmentő, gondolkodás nélkül bevetette magát a piszkos
hullámokba. Mivel azonban nem tudott úszni, a viz
magával ragadta, s csak harmadnap akadtak rá a sédmonostori malomnál megkékült hullájára.
A faluban persze általános részvétet keltett János
halála s a „Barázda" fekete keretek között emlékezett
meg a hősi halált halt életmentőről.
És Füredi Som Istók ki ettől kezdve valóságos
élő emléktáblája lett a hősnek, a „Gazdakör"-ben mindennap elmondotta:
— Nem értőm, hogy eshetött meg. Bizony mondom, a görcs beléje csimpaszkodott, s ezért pusztult a
vizbe . . .
Molnár Endre.

Csanady- versek.
LEÁNY

ÉNEK.

ÁRULOK.

Nyiladozó rózsafátok,
Csukros fehér violátok,
.
un(rviátok
Koszorúnak kézfogóra elhervadni ne hagyjatoK.
Mire mind is megfonjátok,
Haza,
-mentek meglássátok,
Valamit ha nagyon vartok, cl kell annak jöni
Árva lányok, székely lányok.
[lányok,
Törökbaza künn a csűrbe
Kalákába' körbe ülve,
.« y is e\.
Messze szálló nótaszóba, ha egy könf
ülne
Mire még ezt megfosszatok,
'
Hazavisznek, meglássátok
mátkasága
Piros szeműt aki hantja, annaK iesz u
Esztendőre, úgy tudjátok.
Á fonóba' alkony tájon
Mire azt is megvarrjátok,
Haza várnak, meglássátok,
-t a szálnak egyik vége, amas
Nem tart mindig, hallgassatok.
Kicsi fiat szoptassátok,

Mire el is választnátok,
Otthon lesztek, meglássátok,
A
legelső lépésére, cigányasszony
Székelyföldön

№
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Hazudott mind, amiben vakon hittem:
A föld, a vér, az eleven, a holt,
Csak én nem tudtam hazudni még se, még se,
Hogy nem az anyám már a Hargita,
Nem testvérem az Olt.
RÉTEK.

Egyszer valaha, valahonnan
Ugy volt, jött egy legény a rétnek.
Arca holdfény volt, ajka tűz
Léptében minden szirmot letépett...

ajdogál az őszi szél is,

a legmagyarabb hetilap t

És hazudtak a kertünkben a rózsák
Akárki elé feslő vágyai,
A régi ház sok régi bútorától
Hazugság volt, hogy nem birt válani.

Ahogy egy ajk egy ajkra érne
Fölzendülnek éjjel a rétek.
Bő harmatot sir hajnalig
Kórusos, titkos, fátyolos ének.
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Hát hazudott a büszke Hargita!
A tölgy koszorút hiú homlokáról
Csak, hogy ne fájjon leszakitnia.

NYÁR ÉJJEL A

tanítsátok.

Mire minden violátok
Rtges régen elvirágzott,
A temető árnyas útját hogy
'¿aza visznek, meglássátok.

Hát hazudott az Olt!
Neki mindegy, hogy ezer éven átal
Székely faluk aljában vándorolt.
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Nyár éjen mikor sir a rét
Még emlékeznek rá a vének.
UJ ÉLET a legmagyarabb hetilap!
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Szeged első egyetemi tanára.
(Székfoglaló beszéd a Dugonics-Társaságban.)

Hálás köszönetet mondok a Dugonics-Társaság- dicsőségét, mint amott képzelőereje és stílusa, emitt
nak, hogy engemet tagjainak sorába megválasztani mél- pedig alapossága és módszere.
Szegeden azt az egykori szerény házat, hol 1740.
tóztatott. Ez a kitüntetés ötödmagammal, megannyi
egyetemi tanártársammal egyszerre ért, s talán inkább október 17-én született, egy palotán emléktábla mutatja;
is illeti az egyetemet, amely Erdély fővárosából számű- s a róla nevezett téren ércszobor hirdeti azt a sok érzetve, Szegeden, az alföldi magyarság fővárosában talált demet, a melyet szülővárosában 1818. julius 25-én
menedéket s két hónap múlva ebben a vendégszerető történt haláláig 78 évre terjedő életében szerzett. Tizenvárosban üli meg alapításának ötvenedik évfordulóját. hat éves korában növendéke lett a kegyes tanítórendnek,
Ebből az alkalomból hivatalos megbízatás következtében mely éppen tegnap templomi csendes áhítattal ülte meg
az egyetem történelmét vizsgálván, úgy érzem, hogy alapításának háromszázadik évfordulóját. Pappá szentelDugonics egyetemünkkel szemben álló ércszobrának tetve, huszonnégy éves volt, mikor Medgyesen, Erdélyszeme reánk tekint, vizsgálva, olyan lelkiösmeretesen ben, padok közöl padok elé került. Valóban korán arra,
teljesítjük-e tanári kötelességünket, mintahogy a nagy- hogy kész tapasztalatokkal gazdagítsa növendékeinek
szombati, budai, pesti egyetemen ő teljesítette; tudunk-e ösmereteit; de ifjú észszel is éretten, hogy teljes koannyit, amennyit ő tudott; szeretjük-e hazánkat, nem- molysággal vállalja a reá váró nagy feladatokat. Medzetünket, anyanyelvünket annyira, amennyire ő szerette; gyesen a szónoklat- és költészettant kezdte tanítani s
s törődünk-e annyit tanítványainkkal, mint ő törődött. Erdély római kövei közt szerette meg a római történelmet, a melynek ott nem egy emlékével találkozott. Ott
Dugonics immár több mint százesztendeje pihen
szerette meg, a mi — szerinte is — nagygyá tette Róma
szegedi sírjában, de én még ösmertem egyik derék
népét: a férfiasságot és a szegénységet. Anyagi jutatanítványát, Lovászy Márton kisjenei nyugalmazott plélommal nem törődve nem hírnévre, hanem arra törebánost s igen élénken emlékezem reá, nekem, a 10—12
kedett, hogy valamikor használni tudjon hazájának,
éves gyermeknek a „pap bácsi," ahogy mi kis deákok
nemzetének.
hittük, miket beszélt el egykori tanárának, Dugonics
Az oktatás felsőbb fokán mint a nyitrai papnövenAndrásnak életéből. Hogy 6 pengő forintot kapott regényeinek egy-egy ívéért, de ezt már fényes honorárium- dékek bölcselettanára (1771—3J tűnt ki először s megnak tartotta; diákjait, hogy egy-egy feleletökért meg- érdemelte a nagytudományú Gusztinyi János nyitrai
jutalmazza, saját költségén küldte a theátrumba; kivált püspök legnagyobb megelégedését. A tanítás terén azonha saját színdarabjait: Báthori Máriát, Kún Lászlót, ban igazi sikereket mint egyetemi tanár ért el. A min
Toldi Miklóst, vagy Berényi Jolántát adták. Szegeden, ugyanis 1773-ban a jezsuita-rendet hazánkban eltörölték
a mikor csak ott tartózkodott, mindennap kisétált a a királyné őt nevezte ki a nagyszombati egyetemre az
piacra s egy-egy máriást adott annak a kofának, a ki elemi mennyiségtan tanárának.. Működését 1774. októaznap a legkacskaringósabban nyelvelt a vevőjével; úgy, berében kezdte meg, s az egyetem áthelyezésével 1777hogy a kofák otthon már előre kifundálták, hogy egy ben Budán, majd Pesten folytatta, hol Mitterpacher
máriásért micsoda cifrát mondjanak, ha megint jön az Józsefnek 1788-ban történt halálával a felsőbb mennyiöreg. Nagy részök van benne, hogy két kötetre dagadt ségtan tanítását vette át.
ekként Dugonics egyik legértékesebb, de már posthumus
A kegyesrend méltán lehetett büszke arra a kitünkönyve, a Magyar példabeszédek és jeles mondások tetésre, a mely őt Dugonics kineveztetésével érte. Időgyűjteménye.
közben azonban Mária Terézia a jezsuitáktól elvett
Dugonics, ki 1740-ben született, a maga gyermek- kolozsvári Báthory-egyetemet 1776. junius 7-én egészen
koráról is beszélt az én kedves öreg papbácsimnak, a kegyesrend tagjaira bízta, kik ottan október 15-én
a ki viszont nekem beszélt Dugonicsról. Íme tehát, három meg is kezdték a tanítást, a melynek jogában a királyné
egymást fölváltó nemzedék elegendő arra, hogy közel 1778. augusztus 28-án végképen megerősítette őket, és
kétszázadnak (pontosabban 182 esztendőnek, az 1740- szeptember 2-án a mennyiségtan számára is tanszéket
től 1922-ig terjedő időnek) egyes eseményeiről élő el- alapított. A mathematikusnak egyúttal az asztrorómiát
beszélések alapján szólhasson, a mi bizonyos lelki !S elő kellett adni s e végből utóbb csillagvizsgáló
rokonságot teremtsen köztük.
tornyot is építettek a kolozsvári egyetem számára. A
Én valóban úgy érzem, hogy mikor a Dugonics kegyesrend azonban nem vonta el Dugonicsot a budai
nagy nevét viselő társaság engemet első sorban mint az egyetemtől s örömmel látta, hogy míndakét egyetemen
itten fölállított egyetem tanárát becsült meg azzal, hogy az ő tagjai versenyezhetnek azért a dicsőségért, hogy *
tagjai sorába választott: ebben a társaságban sem lát- mathematikát az oktatás legfelsőbb fokán műveljék.
hatok addig egyéb munkához, míg koszorúmat le nem
A bölcsészeti karon^ akkor a budai (majd pesti)
teszem Szeged első egyetemi tanárának, Dugonics András- és a kolozsvári egyetemen is a tanfolyam mindössze
nak, a mi egyetemünkkel szemben álló szép szobrára. csak két esztendőből állt s a hallgatóknak sem módjuk,
És talán saját tanári lelkiösmeretemet vizsgálgatom akkor, sem szabadságuk nem volt arra, hogy az előadó tanámikor — bizonyára szárazon és fogyatékosan, de talán rokban válogassanak. Az első év kötelező tantárgya J
nem minden tanúiság nélkül — elmondom, Szeged nagy £gika, metafizika és mennyiségtan, s másodiké az ethik a
fia, Dugonics, hogyan fogta föl egyetemi tanári köte- és a fizika volt. Kézikönyvekűl a bécsi egyetemen ellességeit.
foglalt tankönyveket használták; a tollbamondást (dikDugonics András, mint minden érettségi vizsgála- tálást tiltották. Dugonics azonban, ki rendkívüli tárgy
ton halljuk, legnépszerűbb magyar regényírója volt ko- gyanánt a gyakorlati mértanból és az építészetből 15
irt olyan időben,
rának, s egyik legjelesebb tanára a bölcseletnek és a adott leckéket, magyar kézikönyvet
mennyiségtannak. Magát „a józan s egyszersmind a mikor a tanár — még hosszú ideig - csak latinul a f l '
természeti tudományok oktatójának, a magyarországi hatott elő. II József idejében már m e n n y i s é g t a n t /
£
tanulmányok királyi mindenségében (vagyis a pesti másodeveseknek is kellett hallgatniuk; s ha csak
egyetemen) a tudákosság-, királyi tanítójának" nevezte. órában is, Dugonics alaposabban és részletesebben
Magyar minden ízében. A nemzeti eszmék első nagyobb mertette meg Őket a mathematika nagy igazságaivalhullámvetéseinek idejében ez legalább is annyira emelte
Négy könyvet Irt a „ t u d i k o i s á p d l " , ahogy » * *
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thesist, , a mekkoraság tudományát" nevezte. Négy könyve
(ugyanannyi félévre számítva) az algebrát, geometriát,
trigonometriát és a „csúcsos szeléseket" (sectiones conicae)
tartalmazta. Százév múlva a magyar reáliskolák bizony
az amott a tanítás legfelsőbb fokára szánt kúpszelelekke!, a miket Dugonics csúcsos szeleteknek hitt, az ábrázoló mértanban már az V. osztályban megismerkedtek,
a VIII. osztályban pedig egyebek közt a másodrendű
vonalaknak és kúpmetszeteknek azonosságát bizonyítgatták. A IV. osztálytól fölfelé minden osztályban gyakorolták az algebrát stb., szóval hasonlíthatatlanúl nagyobb anyagot dolgoztak fel, mint akkor az egyetem
két évfolyamán.
„Javaslom minden hazámfiának — szólt Dugonics,
magánosok használatára is szánt kézikönyvének elején,
— hogy a tudákosságot oly valakitől tanúlja, ki annak
előtte e mély tengerben nemcsak evezett, hanem inkább
a kormányt is nagy szorgalmatossággal is tartotta; mert
ha maga ereszkedik egyvalaki e habok közé, nemcsak
a kőszálakon, hanem minden aprólékos a-b-abon felakad." Szorosan meg kell tartani az egymásutánt s a
megelőzők megértése nélkül sohasem szabad tovább
menni. Az utóbbiak igazsága mindig az előbbiekétől
függ. Lassan, de biztosan kell haladni; a hirtelenkedés
ebben a tudományban jár a legnagyobb veszedelemmel.
„Én előttem — mondta sok tekintetben jogos önérzettel — ezt a jeget senki meg nem törte. Töretlen úton
vezetlek. Csak jól vigyázz nyomdokaimra; előre megmondom, hogy nagy munkával ugyan, de bizonyos
kincsre vezetlek."
A mathesis módszerében úgy járt el, hogy először
is defineált, vagyis meghatározott, „magyarázott." Ha
rövid, szabatos meghatározásában előfordúlt valami
ösmeretlen fogalom, azt szintén defineálta. Pl. a tudákosságot a mekkoraság tudományának m o n d t a ; így
azonban azt is mindjárt meg kellett állapítania, hogy
»a mekkoraság (a quantitas) minden olyas nagyság,
mely hozzáadással nagyobbodik, elvevéssel kisebbedik."
Magyarázatai után másodsorban a „tudtomok"
(axiómák) következtek; vagyis az oly elmélkedő „mondák," (oly szó, melyet még gróf Széchenyi István is a
mondások, állitások értelmében használt), a miknek
'gazságát vitatni szükségtelen; pl. hogy a szem kisebb
az
egész főnél. Hasonlóképen a „kéremények" (postu•atumok), miknek valóságát a józan ész minden további
vitatkozás nélkül belátja; pl. hogy egy cérnaszálnál más
hosszabbat is szakíthatni. így azután egymást követik
az
»állományok" (hypotheses, conditiones), „vételek"
Meoremata), „tételek" (problemata), „folyadékok" (cojollaria), esetleg a „jegyzetek" (scholia) és az „elevek"
vemmata). Dugonicsnak olyan műszavai, a melyeknek
e
gy része megmaradt ugyan, de átvitt értelemben.
Nem is szólva arról, hogy Dugonicsnak még
T
' olnay—Menyői és Maróthi után is akadt alkotni valója
! ™ e n n y i s é g - és mértan magyar terminológiájában,
ere és
w,
rendszere tekintetében egyaránt figyelemre
,tó
uj
munkát adott. Alkalmazott mennyiségtana, melyet
m » n u l í r t ' a f e l s ö b b geometriával együtt kéziratban
n a r a d t S z a k k é r d é s e k b e n kérlelhetetlen kritikusnak bizoCsak arra a
a n! i
l e s u i t ó bírálatra kel! gondolnunk,
I "l e 'yet a francia könnyedséggel dolgozó Martinovics
lembergi egyetemi tanár mennyiségtani, fizikai és
s á l é i k a i m u n k á i r < M írt> hogy lássuk, milyen szigorúS p i akarta biztosítani a pesti egyetem tudományos
élvonalát.
Dr. Márki
Sándor.
(Folyt köv.)

feülftj i* 0 ***»««. üchtenegger Üyuláné őnagysága és férje
n e v ^ ^ ^ n y e k r t hálás köszönetünket fejezzük ki. Többek
C's. 0, orvostanhallgató.

IRODALOM.
A magyar művelődéstörténet ujabb irodalmából.
— Uj megállapítások az Árpád-kori művelődéstörténelemben. —
(Vége.)

Az aranybulla korában, a királyi serviensek szabadságmozgalmával együtt szabadságmozgalmakat látunk
a szabados-félék munkás osztagainál is. Ezek szintén
irásba foglaltatják szabadságaikat, s maguk bevallotta
kötelességeiket. Ök épp úgy, mint a királyi szabados
serviensek mindazt az enyhítést, melyet két század alatt
fokozatosan értek el, s amit még elérni kívántak, mint
Szent István-adta szabadságokat követelték. S földesuráik sokba belementek. A haladás egyre a szabadság
felé tartott. Szent László korában a szolga-félék, kik
uraságuk marhájával dolgoztak, termésük 2 /t részét, kik
a maguk marhájával szántottak, azok a termés V* -ét
adták át uraságuknak. Legtöbb termésrészt adtak uruknak az udvarnok szolgák, háromszáz házuk tartotta el
liszttel és zabbal a pannonhalmi uraságot, a termés után
következő hat hónapban, s ki lehet számítani, hogy egy
kb. harminc holdas udvarnok 6—7 akó gabonát adott
évente földesurának, ami még tizedrésze sem igen lehetett egész termésének közvetlenül a tatárjárás előtti években, 1237 körül, mert ha a 30 hold egy harmada
ugarnak maradt, a többi húsz kis hold tavaszi és őszi
vetésének eredményét átlag bátran számithatjuk 6—7
akóra (egy akó = cseber = mérő = 30 pint = 60
itce = kb. 50 liter; egy hold termése tehát gyöngén
számítva 3 mm.). Udvarnokok voltak a jómódú paraszt
úrbéresek, kik az emiitett termésrészen kivül némi ünnepi
ajándékokat is adtak, s egy-egy ember minden házból
évente egy hónapot szolgált az uraság udvarában, mint
ma egy mindenes házi legény, ki seper, vizet hord,
kertet kapál, fát hord stb. Ez volt az uraság leghasznosabb szabados osztálya, s a későbbi jobbágyosztály,
az úrbéresek igazi magva. Ezen udvarnokokon kivül
voltak az udvar körül tárnokok vagy k a m a r á s o k ; pohárnokok, kik bükkfából készítettek fatálakat, fapoharakat,
hordókat, kádakat és kezelték a pince borait, töltögették
a b o r t ; lovászok az udvarban és a méneseknél. Voltak
az ur külön földjeinek művelésére szántószolgák, állatainak legeltetésére gulyások, juhászok, gyisznóóvók; s
voltak halászaik, méhészeik. Voltak még az udvar körül
és az erdőkben vadászaik és erdőóvjaik; a vizek, halászatok őrzésére vizóvók. A konyhán és udvari műhelyekben hónapot szolgáltak a szakácsok, sütők, pecsenyeforgatók, szűcsök egyszersmint ruhakészítők, ruhamosók,
timárok egyszersmint lábbeli készítők, kovácsok, üstfoltozók és aranyművesek, (épitő)müvesek, ácsok, esztergályosok, stb.
Szakácsok, sütők, takácsok, ácsok, timárok a nagy
uradalmakban egy-egy kis falut laktak, 30 házban is
laktak egymás mellett egyfoglalkozású paraszt iparosok,
kik egy évben csak egy hónapra küldtek egy legényt
egy házból az uraság konyhájára vagy műhelyébe, máskülönben otthon földművesek voltak s mesterségüket
vajmi kevéssé gyakorolhatták. A külföldről jött szabad
iparosok mellett e paraszti iparosok nem 6okat értek,
azért az uraságok szivesen vették, ha sokféle iparosuk
és a haszontalan sok katona és tiszti eredetű paraszt
jobbágy iparkodott egybeolvadni a jobbmodú udvarnokokkal. Ez az egybeolvadó törekvés a tatárjárás után
egyre nyilvánvalóbb. Utoljára valamennyien beolvadnak
a jobbágyok előkelő neve alatt az udvarnokosztályba s
az Árpádkor végén és az Anjoukor elején a sokféle
szabados osztály a közéjük települt szabadokkal is ösz-
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szekeveredve mindinkább a jobbágyok közös, neve alatt dóbb minőségű, /a~ sznyire jó ezüstből vert váltópénzek kibocsátását és több évig beváltás, levonás néljelennek meg az oklevelekben.
Megnyerte a régi sok szabados alosztály mint küli forgatását. Ily portánkint vagyis kapuktól, amelyejobbágy a szabad költözés jogát is, mert már nem le- ken szénás-gabonás szekerek járhatnak be, szedett évi
hetett őket szétválasztani a velük keveredett szabad tele- egyenes állami adót az Árpádkor nem ismert, de ismerte
pesektől, bérlőktől. Úgyhogy a Nagy Lajos-féle 1351. ennek rendkívüli adó alakjában való kísérleteit II. András
évi törvényben, még világosabban Zsigmond 1397. évi és III. András királyok idejében. Az előbbinél háborús
temesvári törvényében az összes úrbéres jobbágyok segély cimén is szedtek rendkívüli adót, valamint a
szabad költöző joga már biztositva van s kétheti föl- pénzrontás és pénzváltás hasznának megváltása cimén,
mondás és a tartozások törlesztése után az uraság kö- de mindkettő ellen tiltakoztak a magyar birtokosok, még
teles szabad költöző-levelet adni a jobbágynak, kit az a pápánál is kerestek ellene ótalmat; de III. András
előbbi uraság ellenkezése esetén a szolgabíró és uj idejében már maga az országgyűlés rendeli el a portaföldesura is támogatnak az elköltözésben. Igy a jobbágy adót, I. Károly 7& fertónyi adójához képest súlyosabb
a XIV. században már ugy tűnik föl, mint szabad bérlő, formában, V« fertóban (V« márkában), de csak azok
báváltásra
ki haszonbérül fizeti urasagának a termés tizedrészét terhére, akik nem akartak uj pénzt elfogadni
9
mint kilencedik tizedet, a nonát. Régibb könyveink ezt falvaikban, birtokaikon, mikor a királytól8 /io finomságú
uj teherként tüntetik föl a birtokos nemesek javára, mi ezüstpénz verését követelték az akkori /io finomságú
finomabb volt, mint I. Károly
nagy tévedés. A kilencedik tized nem egyéb, mint az pénz helyett, amely pedig
7
Árpádkori kisebb és nagyobb úrbéri teher egyenlősítése -/3, tehát nem egészen /io finomságú dénárja.
*«
avégből, hogy a birtokosok se el ne nyomják, se kedvezésekkel el ne csábítsák egymástól a jobbágyokat,
A 'magyar történetirás igazságainak mezején itt
hanem a nemesek méltányos jövedelme is biztositva egészen uj virágok és gyümölcsök termettek. Róluk az
legyen és eleget tehessenek hadkötelezettségüknek a értekezések és könyvek egész kis sora szól részletesen.
király iránt, de a jobbágyok is védekezhessenek elnyo- Legyen ez beszámoló a kolozsvári művelődéstörténeti
matásuk ellen a szabad költözéssel. Szabad költözés és tanszéken eltöltött nyolc év munkájáról az érdeklődők
teheregyenlősités egyaránt biztosítékok: az a jobbágy, rövid tájékoztatására.
Dr. Erdélyi László, egy. tanár.
ez a nemes birtokos javára, egyszersmind a honvédelem
érdekében. Az Anjoukori jobbágy-terhek aztán állandók
Erdély követei a portán.
és egyesitik az Árpádkori udvarnokok és szabad telepesek terheit: a termés tizedét, a hónapos vagyis kb.
(Dr. Biró Vencel könyve.)
33 napos robotnak heti egy napra vagyis 52 napra való
Dr. Biró Vencel fiatal kolozsvári piarista tanár ma
fölemelkedését s a szabad bérlők egész telektől fizetett,
az erdélyi tudományos élet ujra-elinditójának tekinthető.
egy arany forintnyira emelkedett haszonbérét.
A szabad telepeseknek ez a haszonbére, eredeti- Könyve, amely tudományos pályáján az első, talán szoleg irtásbér Kálmán király idejében még csak nyolc katlanul hamar elért állomást jelzi, az erdélyi tragédia
dénárt tett, amelynek felét a szabad vagy vendég telepes óta lethargiába sülyedt erdélyi tudós-világot felrázta
katonai szolgálattal vagy robottal, fuvarral is leróhatta. tétlenségéből, az erdélyi magyarságnak munkát, erőt,
Ezt az irtásbért vagy földbért a magyar történetirás még követendő példát mutatott — és megemlékeztetett a
a legutóbb is nagy hévvel úgy vitatta, mint az első Múltról, melyből oly sok erőt, tanulságot meríthetünk.
A könyv az erdélyi fejedelemség életébe visz benállami egyenes adót, amelynek sajátszerű megteremtésével a magyar nemzet megelőzte volna Európa nyugati nünket. Nem adatokkal tömi az olvasót, hanem az
nemzeteit. No hát ez a kétes dicsőség nem fűződhetik egész diplomáciai élet ismertetésével keresztül vezet
koszorúként sem Kálmán, 'sem a többi Árpádkirály népe bennünket azon a boszorkánykonyhán, melyben nemhomlokához, nem is igen akart erre büszke lenni. Az csak az erdélyi, hanem úgyszólván az egész európai
első állami egyenes adó Anjou I. Károly nevéhez fűző- s részben ázsiai politikát is főzték. Két kiragadott mondik, ki a pénzrontás elkerülése végett, hogy a kincstár datával lehetne ezt az erdélyi diplomáciát legjobba"
szükséges haszna is megmaradjon, meg gyakori pénz- jellemezni: „Erdélynek a magyar királyhoz való viszony 3
verések és pénzváltások a rontással együtt gazdasági, legtöbbször feszült, ennek megfelelőleg a kapitiha (álkereskedelmi nagyobb károkat ne okozzanak, biztosí- landó követ) is inkább azon országok követeivel való
totta a külkereskedelem lebonyolítására kitűnő körmöci érintkezést kereste, amely államok a némettel ellenséges
aranyak verését, a belső forgalom számára pedig állán- viszonyban éltek. A fejedelem meghagyta, hogy a bennlévő keresztény orátorokkal s bemenő követekkel }f
viszonyban legyen, különösen a franciával, angollá',
3 E Z J E Z H C T — I I
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n m e
hollanddal értsen egyet, de a többiekhez se mutasson
idegenséget." Csak igy érthető meg az a történeim1
tény, hogy a kis Eidély valóságos európai nagy hatalom
volt; érintkezni tudott mindazokkal az államokkal, melyek hangadók voltak.
A könyv több fejezetre oszlik, melyek a köveiküldésről, a követek útjáról, a portán és a táborban
való fogadásról, a portai tárgyalásokról, a kapiliháról, 3
kapitiha mellé beosztott tolmácsról, török diákról
postáról s az erdélyi házról szólnak.
Követküldésre a fejedelemségnek a portához va^
viszonya
adott okot. Bár Erdély a portával szemt*".
Olvasom éppen, h o g y s o k k a l jobban
függő viszonyban volt, önálló külügye volt- de azefj
járok, ha e g é s z évre m e g r e n d e l e m az
minden fontos változást, mely a fejedelemségét érte, b<j
UJ É L E T E T ,
kellett a portán jelenteni. A fejedelem halálától, ai V'
ejedelem trónralépéséig s az adó és ajándék beszá'11'
mintha p é l d á n y o n k é n t v á s á r o l o m .
tásaig, minden érdekelte a portát. S ezeknek a sok*z<>'
nr
da
e z i c z 3 c z 3 c z z i t z z a i z z i c z z 3 kényes ügyeknek az elintézése volt a beküldött követne"
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a dolga, akinek, hogy eredményesen járhasson, a török
kifejezéseit is el kellett lesnie s szépen, virágos képekben,
bő szóval kellett beszélnie, amint ezt keleten szokták.
Törökül csak kevesen tudtak s tolmács utján érintkeztek.
Eleinte a fejedelem követei mellett a három nemzet is
küldött külön-külön követet, aminek az volt a célja,
hogy megmutassák, hogy a szóban forgó ügy nemcsak
a fejedelemé, hanem országos ügy. Ugy a fejedelem,
mint az ország követeit közmegegyezéssel küldötték.
Minden évben adóvivő követség ment, de volt rendkívüli követség is. — Az adókkal és ajándékokkal Brassóban és Szebenben szerelték fel a követeket; az ajándékok között az erdélyi ötvösmesterség remekeitől a lóig
és sólyom madárig sok minden volt, melynek elszállítására egész karaván kellett. Három uton mehettek:
vagy Bukaresten, a Kis Balkánon át, vagy Nikápolyon,
a Nagy Balkánon át, vagy Belgrádon és Szófián keresztül. Ez utóbbit azonban csak ritkán használták.
Nem mehettek egyenesen Konstantinápolyba, hanem
onnan 4 kilométerre Kucsukcsekmedzsén kellett várakozniok, ahova csauszok mentek elébük.
Konstantinápoly volt a külügyi élet középpontja,
ahol az erdélyi állandó követ (kapitiha) az „erdélyi
házban" lakott. A beérkező követ vagy nála szállt meg,
vagy más szálláson, melynek előkészítéséről ő gondoskodott. Itt várta be azt az időt, mikor a fővezér elé
mehetett, aki a birodalom külügyeit intézte. Az ünnepélyes felkisérésre csauszok jöttek érte. Ilyenkor magával vitte a nyomós érveket, a hozott ajándékokat. Ekkor
adta át a fejedelem magyar nyelvű levelét is, melyet a
tolmács fordított törökre. A követség eredményének
sorsa a fővezérnél dőlt el. Sokszor ő adott tanácsot
a szultán előtti magatartást illetőleg is. Ugy ez a kihallgatás, mint a szultáni keleti ceremóniák között folyt le. A
kettő közt azonban, már a méltóság miatt is nagy különbség volt. A szultáni kihallgatásra már sokkal nagyobb kísérettel vonult fel a követ, egész csapat török
yoít a kíséretében. Erdélynek, mint kis országnak egyik
fö
célja volt, hogy kitűnjön a törökök által való megbecsülése.
A követ megjelenése alatt csak a szultán ült, még
a főméltóságok is állottak. A követ utasítása szerint
átadta a fejedelem levelét, felmutatta az ajándékokat.
* levél lefordításáig választ nem kapott s mivel ez
hosszabb időt vett igénybe, ezalatt ujabb kihallgatáson
jelent meg a fővezérnél. Ha aztán ügye befejeződött,
*érni kellett elbocsátását, amely jó ideig búcsú kihallgatáson történt meg. Ha útlevelét megkapta, visszatért
trd
élybe. Ha a szultán hadat viselt s valahol a táborban
a követet is hozzávezették. A portai tárgyalások
^dménytelenségének nem a követ járatlansága volt az
"Ka, hanem az a hangulat, mely a portán külső behaasok alatt a fejedelemség irányában keletkezett. — A
' ar gyalások lefolyásának történetét foglalja össze Bíró a
portai tárgyalások c. részben s ezzel végig vezet az
g e *z fejedelemség diplomáciai történetén.
. A beküldött követek mellett volt a fejedelemségnek
naí u é v b e n kirendelt állandó követe is, akit orator¿ f » kapitihának hivtak. Talán ennek volt a legnehezebb
tánfí' m e r t állandóan figyelemmel kellett kisérni a porKon» m i "den praktikáját. Rendes utasításokkal jött
ant
'nápolyba, ahol az egy évvel azelőtt érkezett
e ,^.í
oojét váltotta le. Ó volt az összekötő kapocs Erdély
, eh( ? t z ( egész európai diplomácia között. Hogy milyen
rahn i a z é l e , e - m i 8 e m jellemzi jobban, mint az, hogy
S l ! u T irtották magukat, akik részére a hazajövet kia i a ? u , á s - " Mellette teljesített szolgálatot a török diák,
tlteni? é s a { u t á r ' ak»k a felmerülő utasításokat közveEze
teü«
knek a munkája is fáradtságos és felelősségcs
J volt. Valamennyien az „erdélyi ház'-ban laktak,

amely virágzó korában is négy szobából állott. Akkor
kis helyről is jól igazgatták Erdély valóban bonyolult
külügyeit.
Vázlatosan összefoglalva ezeket találjuk meg Biró
nagy gonddal felépített munkájában, melynek érdekességét csak növeli az a zamatos nyelv, mely annak a
kornak volt sajátja s melyből elég bőven kapunk az
egész munkán keresztül.
Záradékul a követek névsorát közli 1543-tól
1688-ig.
Mindenkinek figyelmébe ajánljuk, aki a sivár jelenben a szebb mult emlékein merengve bizni akar a
boldogabb jövőben.
'
— b. j. —
*

Ml ELINDULTUNK..

.

Mi elindultunk, s minket semmi sem,
Sem könny, sem vágy, sem szerelem,
Vissza nem hiv soha.
És ne higyjen nekilnk senki sem
Akinek dalunk szerelmet fogad
Ma örök vágyról dalol a szivünk
S ha hivnak minden vágyat
megtagad.
Mert egy könnyes asszonyt
A Hazánk.

szeretünk:
PUSKÁS

ISTVÁN.

A kontár.
(Novella.)
Az ifjú mester ott állt a céhgyülés szine előtt.
Arca nyugodt, figyelmes volt, tartása büszke.
Fodor István céhmester adta elő a vádat.
— Panaszolják mester uram, hogy a munkában
válogatsz, a terminust nem tartod meg. Tudod, hogy
mindezt tiltják a céhszabályok . . .
— Gyarlóságom belátom s megkövetem érte öreg
mester uraimat — mondotta az ifjú, könnyedén meghajolva.
— Van ezeknél nagyobb vád is. A kolozsvári
ötvös-céh mindig tüköré, példája volt a többieknek s
te nyíltan mered becsmérelni . . .
— Bizony, egy s más dologban ránk fér az újítás.
. A gyűlésen hangos moraj szaladt végig. A mesterek összenéztek, majd haragos pillantásokat lobbantottak az ifjú felé. A céhmester hangjában erős indulat
remegett, amint a vádat tovább fűzte.
— Ujitás . . . ez a főbűnöd. Szokott műformáinkat kiforgatod mivoltukból s magad találmányaival cseréled föl. Uj színeket hajszolsz, arany, ezüst öntésénél,
drágakövek alkalmazásánál megszabott mértékeinket
nem tartod meg. Mi visz rá ilyen vakmerőségre?
— Lelkem tanácsa, jó uram.
— Szóval gonosz önfejüség. Formát változtatni,
mértéket megszabni a céh joga . . .
— Sajnálom, jó uram. Mi szép színben s formában ? — lelkem sugalja m e g . . . A céhmester kérdő
tekintettel fordult a gyűlés felé.
— Azt hiszem elég nyilvánvaló az ifjú lázadása.
Mi légyen büntetése?
— Ki kell tagadni a céhből. Legyen kontár, ha
így gondolkozik I Ki vele a c é h b ő l ! . . .
— Megértetted? — fordult a céhmester az ifjú
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felé. — Kitagadunk, kontárságra vetünk, ha fogadást
nem tész, hogy a céh szabályokat pontosan megtartod . . .
— Csupán lelkem szavának engedek! — ütötte
föl fejét dacosan az ifju.
— Hát akkor halljad sorsodat! Mától fogva nem
vagy céhünk tagja s más városok céheit is tudósítjuk,
hogy mint kontárt megvessenek. Eltávozhatsz . . .
Az ifju mester gőgös pillantást vetett a gyülekezetre s az ajtó felé lépdelt. Az ajtóból hátrafordult s
vakmerő, gúnyos hangon ennyit m o n d o t t :
— Még csak egy szót, nagy uraim. Cigánykovácsok vagytok, nem ötvösök . . .
II.
A Fodor István műhelye a főpiacra nyílt, a nagytemplom sekrestyéje felé. Az ablak világánál ketten dolgoztak, a céhmester s fia, Mihály mester. A bolthajtásos szoba közepén fiókos nagy szekrényben zár alatt
álltak a drága kész müvek.
Mihály mester sürün pillantgatott ki az ablakon.
A felesége hazajövetelét leste. Klára asszony régen elment a piacra, nem szokott ilyen sokáig odamaradni.
Egyszer élénken ütötte föl a fejét.
— Né, né Végh A n d r á s ! — szólt apjához. —
Megsoványodott a fickó, mint eb a száraz csonton.
— Bizony fiam, a kontár-kenyér nem kövér
kenyér...
— Nem is hiszem, hogy sokáig kibírja. Egy napon csak beállít s megkéri k e g y e l m e d e t . . .
— Engem ? ugyan mire kérne ?
— Hogy a céhbe visszaszerezze.
— No iszen jó helyre j ö n n e ! Én dobattam ki,
most meg aztán fölszedem a sárból és visszavezetem.
Soha, mig rajtam áll! Semmi szükségünk ilyen rendbontó, izgágára. Künn t á g a s !
Mihály mester nem firtatta tovább a dolgot, pedig
szívesen segített volna a Végh Andris sorsán. Ismerte
a p j á t : az ő szava az utolsó s z e g . . .
Megint a felesége jövetelét vigyázta. Miért késik?
Végre a műhellyel átelenben föltűnt a Klára aszszony termetes alakja. Csakugyan érhette valami, mert
frissen aprított hazafelé s az arca izgalomtól piroslott.
Nagy sebbel-lobba! nyitott be az ajtón.
— Mi lelt a s s z o n y ? — állt föl Mihály ijedten.
— Nagy újság van, halljátok-e! Nevezetes újság.
Hogy én kivel t a l á l k o z t a m . . . — mondotta Klára aszszony, szapora lélekzettel. S már tovább is perdült, be
a lakószoba felé. Nemsokára egy ékes, rózsás tekintetű,
nyúlánk szőke hajadonnal tért vissza. A Mihály mester
húgával, ürzsikével.
— Mi jó hirt tud ángyomasszony ? — kérdezte a
leány.
— Idejertek, k ö r é m ! — dobolta össze őket Klára
asszony. — Fejedelem urunk az este a városra érkezett . . .
— Hát ez csakugyan nevezetes. Remélem nálunk
is fog vásárolni Őnagysága! — kapott rajta Mihály.
— Eh nem a fejedelem a nevezetes, hanem az,
hogy Rődy Györké is ott van a kiséret között. Rődy
Györké, az unoka öcsém . . .
— Mit keres az öcséd az uradnál ? — kérdezte
Mihály mester.
— Hm, még kérdezed? Nemes, tanult fiu, ott van
hivatala a kancellárián, a fejedelem mellett. Milyen helyes, tisztességtudó, szép f i u ! Messziről megismert a
szentem, hozzám jött s képzeljétek, miről esett szó . . .
— Képzeljük, képzeljük! — dohogott Mihály. —
Bizonyosan pénzt kért kölcsön . . .
Klára asszonynak pulykataraj lett az arca, csipőre
tette a kezét, megingatta magát.
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— Te, bugris, te! Nem esnék jól a lelkednek, ha
nem ütnél egyet rajtunk, nemeseken.
— No, no halljuk csak!
Az asszony térült-fordult s máris eloszlott a haragja, mint a füst a forró vasalóból.
— Hát azt mondotta a szép öcsém, hogy amint
dolgaitól tágulást szerezhet, eljön hozzánk s nagy hirt
teszen . . . örvendetes ú j s á g o t . . .
— Miért nem vallattad k i ? Nem szeretek várakozni! — méltatlankodott Mihály.
— Hát azt hiszed te pupák, megállottam volna ?
Bizony azon helyben kiszedtem én belőle az újság velejét. Hát örzsikéről van szó, a drágalátos, szép virágszálról. Kérőbe jő az ú r f i . . .
Örzsike nagyot nevetett.
— Kérőbe? Jó tréfa. Hiszen alig ösmer engem.
— ö s m e r az, galambom, nagyon is jól ö s m e r !
— bizonykodott Klára asszony. — Hát milyen ángyod
volnék én, ha még annyit sem tettem volna érte ? Esztendők óta mindcsak rólad ¡zengetek neki, téged ajánlgatlak . . .
— Esztendők ó t a ? No ugyan nehezen szánta rá
magát az ú r f i . . . Köszönöm . . .
Klára asszonyt megint elöntötte a pulykaméreg.
— Né né, a béka, hisz ez csúfolkodik. Hálátlan
teremtés, hát így köszönöd meg az én sok törekedésemet ?
Az öreg Fodor István kettévágta a vitát.
— Ej, ne vedd föl, menyemasszony! Éretlen beszéd, ne indulj fel rajta. Szívesen fogjuk látni Rődy
Györkét, tisztességnek fogjuk tartani. A fiamnak nemes
leányt szereztem feleségül, dejszen, ha a leányomat
nemes urfihoz adhatnám . . . Csak jöjjön a szép öcsém !...
(Folyt, köv.j
Gyallay Domokos.

Főiskolai rovat.
Rovatvezető: Dr. Szandtner Pál, egyet, tanár.
A M. Kir. Ferenc J ó z s e f Tudományegyetem Gyógyszerészein hallgatóinak „Hunyadi bajtársi egyesülete« által folyó
évi február hó 18-án rendezett „Patikusbálon" felülfizetni szívesek voltak: Szegedi gyógyszerész testület, Szegedi Országos
gyógyszerész egyesület, Szittner és Hoffman r.-t. 1000-1000
koronát. Temesváry József gyógyszerész, Leizinger Gyula gyógyszerész, dr. Apáthy István egyetemi tanár, dr. Szentpétery Zsigmond egyetemi tanár, Szittner János gyógyszerész, Fekete Géza
gyógyszerész, Tukats Sándor e. tanársegéd, Borbás Gyula gyógyszerész, dr. Veszprémi Dez9ő egyetemi tanár, Borbély József
gyógyszerész, N. Ferenc és dr. Menyhárth Gáspár egyetemi
rector 500-500 koronát. Dr. Szalay József ker. főkapitány, dr.
Bodnár János egyetemi magán tanár, dr. Reinbold Béla egyetemi
tanár, dr. Davida Leó egyetemi tanár, dr. Issekutz Béla, Székessy
Ferenc gyógyszerész, Barcsay Károly gyógyszerész, dr. Papp
Nándor és Schermann Kálmán 300—300 koronát. Frankó Andor
gyógyszerész 250 koronát. Dr. Deer Endre gyógyszerész, Bayer
Antal gyógyszerész, dr. Kőszeghy Dénes egyetemi tanársegéd,
dr. Nagy Miklós, dr. Rusz Frigyes egyetemi lanár, dr. Riegler
Gusztáv egyetemi tanár, dr. Dávid Lajos egyetemi tanársegéd,
Kemény Gyula, dr. Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Tóth
N. és Burger Jenő 200—200 koronát. Kiss József és dr. Pfeiffer
Péter egyetemi tanár 150—150 koronát Jónás Endre gyógyszerész
(Szöreg), Máthé Mihály gyógyszerész, Gruber József, Hoffman
N., Zachár Zoltán egyetemi tanársegéd, Nemetz Dezső gyógyszerész, Renner Sándor, Bocsanczy Tibor, dr. Vasváry N. és
Rozvány György gyógyszerész 1C0—100 koronát. Maros Tibor
gyógyszerész, dr. Weigl N, Bencsik Endre, dr. Piszton Egon,
N. N., Zambó N. és N. N. 50-50 koronát. A nemes szivü adakozóknak ezúton is köszönetet mond a bajtársi egyesület.
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i Ezekkel a legénkékkel arról diskurdlgattunk a minapába.
hogyhát a női högyek a látszat kedviétt ötözködnek-e vaj pediglen
a férfiak kedvitt ?
Met én ammondó vónék istálom, hogyha a láccat kedviétt
őtözködnek, akkor nem es kéne hogy őtözködjenek. Hászen annál
nagyobb a láccat rajtik, minél ktlsebb a gunyájik terjedelme, akarom mondani, minél nagyobb az ők magik terjedelme.
Hogyha pediglen a férfiak kedviétt őtözködnek," akkor es
csak a vóna a legjobb, hogyha fel sem őtöznének. Met istálom a
férfijak felfogása es azt tartsa a női högyek gúnyájáról, hogyhát
az ér a legtöbbet benne, ami hiányzik belőle, mett a legalább nem
kerül pénzbe.
»
No hogy a suj még a magját es ette vóna meg a fajtájának•
Aszongyák, hogy az entente 28 ezer háziállatot kéván a
magyaroktól s még a tetejibe azt es kiköti, hogy ezek a háziállatok
fajtiszták legyenek — aszongya.
Hát istálom, hogyha mán mindenféle képen ki kell szorittani
azt a temérdek sok fajtiszta állatot, valahogy ugy kénék a jóvátétel eszközlésit ki ókumulálni, hogy hát miik se károsodjunk s
Ok es lakjanak jól a jóvátétellel. Én ojan formálag ókumulálom
o dolgot istálom, hogy fel kénék ajánlani a tekéntetes Nagy ántánt
úréknak minden fajtiszta háziállat után egy fajtiszta izmaelitát es.
így legalább nekünk es vóna valamicske nyereségünk a
jóvátételből.

Hogyan dolgoztak ők . . .
Az uj cseh-szlovák államnak egy belső
propagandára szánt füzetéből
(Folytatás.)
A Szokolok,
mint a cseh nemzeti újjáéledés tényezői.
Mult közleményeinkben ismertettük a csehek ezen
hatalmas társadalmi szervezetének történetét s alapeszméit ugy, ahogyan az megalapítójának, Tyrsnek első
el
gondolásán elindulva odáig jutott, hogy elérte célját:
megteremtette a független cseh államot.
Ebben a közleményünkben meg fogjuk próbálni
^'mutatni azokat a hatásokat, azokat a tényleges külső
eredményeket, amelyeket öntudatosan kiváltott ez a nagy
társadalmu maffia a cseh nemzeti ideálok érdekében.
Tyrs elindítása, mint láttuk, abba az idejébe esik
csehek történetének, amikor az osztrák császárság
Vl
fágjában volt s a hatalmas elnyomó elnyomottjainak
Minden mozdulatát igen élénk figyelemmel kisérte. A
J^unka tehát, melynek Tyrs és néhány lelkes híve neki
indult, nem Ígérkezett könnyűnek. Hiszen, ha ők azzal
al
'iak a császárság nyilvánossága elé, hogy öntudatot,
na
§y. nemzetgeneráló öntudatot akarnak önteni cseh
11e
Pbe, a figyelő kormányzat rövid uton megakadályozta
* ° n a őket ebben s minden lépésüket ellenőriztette
v
°lna. Ok tehát egészen elvont filozófiai alapot kerestek
Pr°grammjuknak s igy jöhettek rá a „fizikai kultura"
j°galmára. Megaiakitották tehát első tornász szervezetiket olyan programmal, ami akkor egészen újnak, csak
veszedelmesnek nem látszott, hiszen az elvont szép s
ma
s általános filozófiai fogalmak voltak jelszavaik.
ri
Természetes dolog, hogy a történelem rendje szey m épen mozdító hatás alatt álló népben (éppen akkor
nőtt egész Európa a francia forradalom hatása alatt)
padiak lelkes ifjak, akik vállalták a különös külső
az A i d e a l i g h a k a P o U v o l n a Tyrs egyetlen tornászt
* ö látszólagosan kizárólag eszthéta program mja rézer
e, ha nincsenek ez alatt a nyilvánosság alatt azok
c
elok is körvonalazva, amelyek a cseh nemzet fel-

ébresztését, s egységes nemzeti öntudatra hozását hangoztatják. Ezek okai a Szokolok gyors és hatalmas arányú
fejlődésének, ami viszont előidézője volt annak, hogy
lassan egyre szélesebb cseh néprétegek látták be a
szerveződés szükségét, egyre több cseh ifjú sereglett a
a zászló alá s észrevétlenül menedékhelyévé váltak a
Szokolok a jó, cseh hazafiaknak. Ezek az egyesületek
váltak kiindulópontjaivá
minden cseh nemzeti
mozgalomnak s mikor Tyrs már ott tartott, hogy 1866-ban
felajánlhatta a birodalomnak a porosz invázió ellen a
Szokolokat, akkor már az egész cseh nép nemzeti hadseregét látta bennök. Akkor azonban még messzi állottak végső céljuktól, az egységes és független cseh
államtól. Nagyon jól tudták, hogy ahhoz, hogy egy
nemzet önálló államalkotó erővel rendelkezzék, az egységes öntudaton kivül nemzeti kultura s minden polgár
gazdasági áldozatkészsége kell. Míg tehát egyrészt külföldi szereplésekkel megismertették és kedveltté tették
akkor még ismeretlen népüket a külföld nagyhatalmai
előtt, bennt pályadijakkal s okos a nemzet életére hivatkozó belső propagandájukkal nagy mértékben mozdították elő nemzeti kultúrájúk fellendülését. Költőik a Szokolok megéneklésében égették ki muzsájuk lángját s
szobrászok termettek a vajúdó cseh nemzet ölében, akik
a nagy nemzeti ideálokat jelentő szimbolikus műveikkel
díszítették az u. n. foederális ünnepek stadionjait. Zenészeik versengtek egymással a tiszta, cseh zenei motívumok felkeresésében, hogy a nemzet öntudatos fiai,
nemzeti dallamra mutassák be gyakorlataikat. így csak
maga Gospisil Karel, akit a Szokolok legnagyobb zenészüknek tartanak 150 tiszta cseh zenei motívumot szerzett
a különböző gyakorlatok részére. Hiszen ezek a tornaünnepélyek az egész cseh nemzet nagy ünnepségei
voltak; hadgyakorlatai annak a seregnek, amely meg
fogja alapozni a független nemzeti államot. A balkáni
háború ideje pedig igen alkalmas volt a Szokoloknak
arra, hogy figyelmeztessék tömegeiket a nagy szláv
testvériségre s arra, hogy ezért áldozatokat kell hozni.
A helyesen nevelt tömeg megértette ezt s 15 nap alatt
250.000 korona gyűlt össze a bulgár és szerb sebesültek rcszére.
A Szokolok az egész cseh társadalmi életre is
igen üdvös hatással voltak. „A tornaterem
ajtajában
meg kell szilnnie a politikai élet lármájának és ellentétének" mondotta ki Tyrs az elvet s a Szokolok csakugyan meg tudták tenni azt, hogy a legkülönbözőbb
politikai pártok s a legszélsőbb társadalmi rétegek képviselőit magukénak vallották. — 1910-i statisztikájuk
szerint például 8 3°/o földművest, 28 - 9% kis-nagyiparost
és kereskedőt, 30 6 % munkást, 142°/o hivatalnokot és
18% tanítót, orvost, tanárt, tanulót és más foglalkozásút számláltak. Épen ennek köszönhették, hogy kiegyenlitőleg tudtak hatni a szélsőséges politikai különbségekre
s ellenőrizhették politikusaik működését, nehogy az
elvi különbségek harca testvérharccá s a nemzeti egység kárára váljék. Az „Ép testben ép lélek" jelszó az
egészség propagálásával védte a fajtát s okos életre tanított minden csehet azon az alapon, hogy az egyed
egészsége ereje a fajtának is. A Szokolok tanítása
szinte nemzeti vallássá lett s 1920-ban már 173 „Szokolok otthona" állott, dicsérve a nép áldozatkészségét,
amely csupán a Szokolok tagjaitól teremtett elő a háború után 1 milliót a rokkantak részére, 4 milliót a
független cseh államban tartott első, nagy foederális
ünnep költségeire s félmilliót a legionáriusok árváinak
felsegélyezésére. Már a háború előtti években gondoltak az elnémetesitésnek kitett testvérekre s hogy megmentsék őket, minden tiszta cseh terüieten élő Szokol
alakított saját erejéből a veszélyeztetett területen egy
fiókegyesületet, amelyet azután ellátott hajlékkal, felszereléssel s minden szükséges támogatással.
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ü c kiierjed! a Szokolok munkája a nemzeti és társadalmi élet minden ágára. Tagjaiktól fegyelmet követeltek s Purkinje a hires phisiologus épen olyan felelős
volt lépéseiért a maga Szokol szakaszában, mint
Masszaryk profeszor a mai köztársasági elnök.
Nem kívánunk itt foglalkozni a csehek háborús
magatartásával, amelyet mindvégig az egyetlen szempont, — a felszabadulás szempontja — mozgatott
még akkor is, ha eskük, szerződések, adott szavak,
vagy akármilyen erős erkölcsi kötelezettégek törtek
össze miatta. Nem foglalkozunk itt a szibériai, franciaországi cseh önkéntesekkel s azzal a politikával sem,
amelyet a cseh köztársaság az ő áilamkötelékében élő
kisebbségekkel, véreinkkel szemben folytat. Ezeket mind
megmagyarázza a Szokolok legvégső c é l j a : egységesítése az egész cseh nemzetnek, de minden szlávnak is
végül s evégből nincs eszköz amit igénybe ne lehetne
venni s nincs erkölcs az egyetlen erkölcsön kivül,
amelynek sarkalatos tétele: jó az, ami a fajtámnak jó
és üdvére válik, s minden ami ennek ellenkezője, ami
árt, de még ha csak nem is használ, hibás, bűnös és
üldözendő.
így dolgoztak ők. — S ezt lehetne nálunk tanítani.
i— a—.
(Vége.)

,KERESSÉTEKi

S

MEGTALÁLJÁTOK..."

„Keressétek, s
megtaláljátok..."
Uram, ne fájjon a lázadás,
Amit kérdezek önszivembe tép:
Hol van hát? — hisz nem csal az

írás.

Fáklyám rőt lángja minden vak zugot
Bevilágol, keres, remél, kutat:
Uram, nem találom sehol abban,
Amit velünk tettél az Igazat.
— „Keressétek, s megtaláljátok . . ."
Uram ne vesd meg, aki kérdezni mer.
Ha miértet vár, s önkinjában
Lázadó szivét
felmutatja:
Uram, miért van a Te Igazadnak
Mindenfelé egy igaz utfa ?
Ne itélj ha felszegi fejét
Ha kér, ha kérd a vére lázad:
Miért kell Neked a mi gyászunk,
A mi imánk miért pogányabb.
Miért csak a mi oltárunkon
Verted le Úristen a lángot?
— „Keressétek, s megtaláljátok
..."
Uram én keresek! — az Igazságot.
PUSKÁS
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ISTVÁN.
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A városi gőzfürdő gyógyfürdő osztálya teljesen
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szénsavas, villamos, s z i k s ó s stb. g y ó g y f ü r d ő k ; villa"?°s Jfc- ,
S y á g y m a s s z á s , pakolás, Jiőlégszekrény,
részére
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el.
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^ f í f r d f i ^ l é u ! 5 L i s d é l u t á n 3-tól fél 5 óráig tart,
a fiirdo orvosi rendelőjében.

A jézusfaragé ember.
(Novella.)

I.
A hajnal felköltötte a falut. A májusból kiömlő
áldás egyszerűen és tisztán kisérte a szekeret. A természet ártatlan, mint a gyermek ütere és szép, mint a
gyógyult seb. Ragyogása hegyekről, patakról, ablakokról
s a szekeres orráról egyaránt visszaverődött.
Lépésben haladtunk a különös, művészi pompájú
fahajlékok során. A székelyek emelt elmével jártak. Nem
barom mögött baktató parasztok ők, hanem isten jobbjának árnyékai, kiknek értelme röptében táplálkozik,
mint a fecske. Ha asszony jött szembe, oly dúsnak látszott, a leányok üdének, mint a csókkal összelehelt orca.
Az út közepéről egy elütött derekú kutya fartal be a
kapun az életre. A szekeres felébillenti az ostornyelet.
~ Ott lakik a jézusfaragó ember.
— Ki lakik ott?
— Valami országcsuda. Mig étetünk, megnézheti,
— veti hátra.
Szép itt minden, még a levegőben a szellőtől
elcsavart füst is. Úton-útfélen látom az érdekes, kissé
fellengző székely fényt, mely a nap alá is tüzet szeret
rakni. Az angyalok osztovátáján se lehetne kedvesebb
helyet szőni. Az élet tivornyája van itt, hol a halál talán
sohase támasztja üveg-létráját az ember homlokának,
hogy megnézze hátralevő napjait. De ki-mi lehet ez a
falusi ezermester ? Jézusfaragással kevesen foglalkoznak.
Érdemes megnézni, mig az emberem a zabra bizza lovát *
a fogadóban.
A hanyatlott kuria-forma házat fölverte a burján.
Néhány barna, érces legény állingál az úton. Tőlük kíváncsiskodom.
— Ki lakik itt ?
— O t t - e ? A naccságos úr.
— Hát nem a Jézusfaragó?
— Mert az.
Tehát úr, sőt naccságos úr, ami a székelyek közt,
— kik mind nemes eredetűek — szokatlan megkülönböztetés, inkább gúny. A legények tekintete se sok jóval
biztat. Mindegy. Annál érdekesebb.
A kutya morogva a kutyatej közé búvik előlem.
Magas, tartózkodó, züllött kinézésű férfi fogad. Dühösen
pillogott rám. A szobrászok mind bogarasak. Nadrágszárát urasan összecsapta.
— Tessék!
Megvető mozdulattal előrebocsátott. A szobában
öreglegényes, furcsa és méltatlan rendetlenség. Igazi
koszos csavargótanya.
Rámnéz, én rá.
A lábán rossz cipő, a fején nimbusz. Hosszúkás
arcalakitás, rajta észlárva. Ugy látszik sokszor s z e n v e d ^
éhségkáprázatokban. Az állatszemek fölött bizalmatlanság
szőtte össze szemöldökeit. Magábandühöngő alak lehet,
amilyenek az északi sark mögül leselkednek a földre.
Nyájaskodom vele.
— crdeklődöm az ön művészete iránt, ha láthatnám néhány m u n k á j á t . . .
— Kérem.
Kinyit egy oldalkamrát és mogorván gyűrt karokkal félreáll. Kíváncsian lépek be. A műterem elég ijesztő.
Csodálatos hatás.
A viskó fehér falán számtalan kisebb-nagyobb feszület meredezik. A sarokban szörnyű keresztek nyúlnak.
A háttérből zordon Krisztusok néznek le rémes rángás
képébe kötözötten.
Minő istennyomoritó hely ez.
Rémületes a szálas karok kitártsága, mellyel szembe
kell menni. Egyik nem engedi a másikat nézni, egynek
és egyszerre kell látni az összest. Kettő sincs egyforma
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köztük sem alakra, sem kínra nézve. Szokatlanok, brutálisak mind. Inkább latrok. Aki a fára felkényszeritelte,
maga se hiszi, hogy kínlódással lehet embert üdvöziteni.
A vonások elhelyezése élő, a vonaglásban hajlékonyság,
inak feszülése, a csontok hűen csontok rajta. Félelmesen nagyszerűek: a szakáibamardosó száj, üreges arcgödrök s az embersuly, mely a szálkás cigányszögekre
nehezedik és megtorlódik a térdek merevségén. Egyiken
finoman ki van dolgozva a pillanat, amint a jaj felbillenti a szemeket és a nyelvet. Fakósárga, hosszú
alakok éles hátgerinccel, melyek legörbitik bozontos
fejüket, mint Atlas a földnek. A kidudorodó bordázat,
az ajzott pillák alól kirontó szándék arra vall, hogy
készek szóval is agyonsújtani az embert.
Mellemrenyomott kézzel igyekszem számotvetni a látvánnyal, mintha piros szőnyegen táncolnék, ugy szédülök.
— Uram, mi ez? — A művésznek fütyül a lélegzete a hátam mögött az izgalomtól.
— Mi ez ? — tévelyeg a gondolata válasz nélkül.
Már tudom is.
Mi volna egyéb, mint kiszenvedni nemtudó véres
orgia, husszakitó irtózat, nyers tolongás a halál felé,
kivégzettek lázadása a vesztőhelyen, kik alkalmas időben
el fognak szökni a gerendákról. Az erőszakos idomok
a világrend ellen ácsánkodnak, mintha mindenik Pompeiben vagy Karthagóban előásott Jézus-karikatura volna
vagy a római császárpalotába szánt gúnyfeszület. Haldokló bakók viziója ilyen. — Bár szakadna le a tömérdek falramászott test, hogy könnyebbülne meg a fal.
Elég volt.
Ha nézem, mintha harcból riasztott utolsó zsoldos
volnék, ki lova nyakát harapdálva ösztökéli a futást,
mert vérét torkába hányja a félelem.
Mögöttem áll az a duhaj rokkant, ki mankóval
beverte a király ablakait, eszmebénitó nyomorult, ez a
véső hiénája, ki saját égő haja fényénél gondolkodik.
— Tetszenek? — mosolyog szúrósan.
Azon módon kérdezem vissza.
— Nem ölt maga embert?
Mert csak az köthetett ki az élethű feladattal, kinek keze közt csontok töredeztek.
— De igen — görditi vissza a szőt. — Négy évig
egyebet se csináltam.
Fehéren fordulok el tőle. Legnyugodtabb szemtelenséggel lefitymált.
— Úgy botránkozik, mintha ön volna az úristen
szemén a szemüveg.
Őrizgettem a hidegvéremet, de erre kíméletlenül
viszonoztam:
— Nézze kedves faragója a fának: A homlok nem
a
rra való, hogy az eső visszaverődjék róla. Keressen
okosabb foglalkozást, mondjuk — ölje még négy évig
32
embert. Azok legalább meghalnak, ezek a faragások
drra
is képtelenek.
Piros láng játszott át az ábrázatán. Azt hittem,
nekem ugrik és távozni akartam. A züllött művész elgondolkodott.
* — Ne menjen még.
Bizalmas lett és könnyed, fölényes és hideg. Köz
eihajoltam egyik darabhoz, hogy szemügyre vegyem
iaragó-jegyét.
— Nem használok faragó-jegyet. Nekem a proD|
ema a fontos.
— Probléma? — csodálkoztam.
.
— A modern Krisztusábrázolást gondolom és az
eru,
t- Látja, mennyire fölizgatta önt is ? Nem ezt várta.
— Tényleg — gúnyolódtam fesztelenül.
w
— Ne feledje — tiltotta el a közbeszólást, — a
megváltónak is megváltója a halál, a halál pedig ma
n
em megnyugvás.
— Igazi haláleretnek, de csak folytassa.
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Kezdett számba se venni, csak feddőleg oktatott.
— Hát nincs igazam ? — A halál ma fekete sietés,
imával gyámolított, vagy kínnal kövezett út, koldusra
ejtett rongy, békés formájában is galambverejték, szelíden elnyelő halszáj, bölcs madár az ujjam hegyén, mely
hallgatni tanit, kitóldott élet, mennyei recept az utolsó
evőkanálon, egyedül önzetlen hadiszállító, festett sarkú
szerető, ki kezét velem a tálba mártja, kölcsönzött szamár,
mely kihordja az emberből a világ keserűségét...
— Túlzás — meredeztek a hajszálaim.
Lecsillapodott. Csapongása, a saslihegés megszűnt.
Az ablakon beénekelt a tavasz, a természet folytatta lélekvándorlását a nap felé, mely forró keréknyomokon zengés közt nyomult a falu fölé. Szemünk
színeket gyűjtött, fülünk loppal rejtegette a földi-zenét;
csak ez az ember volt elégedetlen, ki irigyli Krisztustól
az utolsó sóhajtást.
Hirtelen feleszmélt, mint a hindu szónok, ki éhes
hasára csap a csendért.
— Régen, az őskeresztények tudtak meghalni,
mert kivételes és nagy, ki akarata szerint parancsolni
tud a halálnak:
— Az, ki szelídséggel becsmérelte a triannust.
— Ki a Pontus mellett ülve szenderedett el.
— Ki lábon alszik a Codex miniatűrjében.
— Ki vérszopó farkassal ásatta sirját.
— Ki aranypaténán nyugszik.
— Ki meghalt 41. himnusz után.
— Ki kezét, mint viaszfedőt keblére helyezte.
És ki szemével függesztette életét az égre: — Lux
ecce surgit a u r e a . . .
Jól esett neki a középkori gyertyalobogás, e pergamenforgató dohos barát, kinek a láncos könyvek láncát a lábára lakatolták. Ugy képzeltem, mint robusztus
méteresmelíü franciskánust, ki a lehelletével leheli fel a
viaszt, hogy eltalálja a Clara Santa arcszínét a salétromot
virágzó cellában.
Hollóval társalkodó vén Magános most ez a fejfaragó, ki ül, ül rendületlen.
— A lepkebáb (szakasztott múmia) — egy selyemszállal átburkolja magát a fűszálon. Csak ennyi erősség
őrizte őket is. Egyetlen Jézus derekára kötött selyemszál.
Az idő eltelt, mindjárt érinti a nap a torony hegyét; de a művész szavai uj látványhoz idéztek.
— Minden kor a halála szellemét veri ki a feszületművészetében. De ma mindez csak a múltban él. Hiányzik ma hozzá a mély bensőség, az extázis lendülete, a
jámbor grácia, az antik pompa, a megkönnyebbülés, a
megdicsőülés lelkesültsége. A homlok erőteljes, a száj
finom és lágy, a fénylő kijárat, a szem nyilt és mély,
hozzá nem hosszú szakái, nazireus haj, ahogy mindezt
megszoktuk. — Százszor igy akartam én is, de a vésőm
önkéntelen gyűlöletre mélyült, az emberiség pofát tolt
elibém, torz, éhségvert, szeszes szájat, a mintául kinálkodó világ pedig Dantéval szólva — trombitát csinált
az alfeléből.
Hirtelen abbahagyta. A kertből füvet gázolva fürtös
kis leányka zajongott felénk, a béna kutya farkával legyezve követte. A züllött művész megvidámult. A feszületekre féltékenyen rárántotta az ajtót.
Mikor visszatekintettem, éppen csókra emelte a
kisleányt. A szekerem szembejött, az emberem is vissza
kémlelt.
— Hogy meredne meg az az ántikrisztus.
De aztán sietett is, mintha eb markolna a lábinába.
Engem is megzavart a fafaragó. Rontás van rajtam.
Csoda, hogy a fejem körül nyilamló fecskék ki nem ütik
a szememet. A lovacskák is alig lihegnek ki a kaptatón.
A gabonák mezejét se tudom élvezni. A pipacsot sebnek
nézem, a szarkaláb, a kék Trubadursaru is idogen, a
buzaporzás — aranyporpazarlás.
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— Itt vala 16-ba a csata — morog az ember
mellettem.
Azért fertőzöttek a kalászok, az iivegtérdtí szüzek.
Mennyi a feketeporzóju virág! Égettfalvak kormából
valók. A vékony cigány, a szúnyog is fülem fölé tartja
muzsikáját. Lütönbe nekivágott a szekér nagy lélekrázva
s begörgettünk ujabb falu felé.
Itt azonban a cimborák lehúztak a szekérből. Sajnos, Székelyföldnek minden szegelikában van cimborája
az embernek.
Egy év múlva errejártában a Borbáth fogadója előtt
biztosan megjegyzi a szekeres:
— Tavaj nagy csata vala. Félbajuszomat leégette
a bőrszivar.
Bizony két napig száradtak utána a cigányok a
napon.
— A községi bika hátán akarák hazaküldeni a
Krisztustagadót pitymallatkor — mesélte a fuvaros.
Az igaz, hogy a rakoncátlankodók közt is férfi
maradt a Jézusfaragó. Komor, különös. — A fiuk pajtáskodtak, féktelenkedtek, nem kimélték, csináltak pilátusvacsorát a bosszantására; de a nyugalmából nem tudták
kiverni. Lelke fekete maradt, mint a pásztorüst a lobogó
tűzben.
Akkor már mindent tudtam felőle.
Az észnek fényes pályálya volt mögötte. Háromszor is dr., mindenben kiváló. Volt nagy ur és csavargó.
Vadászott mágnásokkal és evett cseréptányérból, mint
napszámos. Cigány nem mert előtte hegedülni, pap fél
a teológiát említeni is. A szegény székely fia, ki valaha
botraakasztott csizmákkal gyalog indult el a falujából
oskolába, végigjárta a fél világot. Koldult mindenféle
nyelven és a tudósokat levetette a királyi székükből.
Csak a nyugalmat, az igazat, a nemest, a boldogat nem
találta sehol és enélkül nem birt ember lenni. A szép
undorítóvá lett a megismerésnél, mint — a székely mese
szerint — az elhullott eb szájából jövő hegyi patak.
ö l é b e n a kis lányával végül megbotlott a haláldombján, ajtóról-ajtóra hazazüllött.
Már szántam. A fiuk is tréfával dédelgették, ami
neki láthatólag jólesett. Mégis kevés ideig feledkezett
köztünk.
— A kis leányom — ijedett fel a pohár mellől
és ellenállást nem ismerő elszántsággal elment.
A cimborák vállatvontak.
— Bolond különc.
Uj múlatás zendült. Nófa rázta a fejek gondját.
Bor oltotta, bor ápolta a férfrak lidérclángját.
A faragó művész pedig, az élet székely bánatosa,
szenvedélyt forraló világharagos három embernek való
erővel döngette lépteivel az utat a vad eszmék keresztretört alakjaival jelölt háza felé. Sziklafejét emelve retten
tova, mint trónraigyekvő bálvány, vagy haragvó hunn
táltos, ki birkózni szándékszik az idegen istennel, saját
szakálát égrefacsaró dühében. Szekeret riasztottunk
utána, de nem érte utói.
— Meggondolatlan é s konok, mint a paraszt a
a sötétben — vélte egy szolgabíró.
Aztán kacagásba temettük, hátratettük a gondját,
magunknak daloltunk. Miért ne ? A segítő kéz úgyis föl
van emelve, mi elűzi a férfit poharától és elaltatja a
csecsemőt a csecsen. Az igazság fölött kétségbeesett
emberek sorsa ilyen. — Jólét, boldogság ? Két szál cigány,
ki hazakísér az uccán az utolsó garasomért. — Húzzad! — Úgyis a velőnkben lüktet a pusztulás tánca
és kacagni fogunk foghusrafagyott szájjal, mint az ember,
ki az ablakon kiejtette gyermekét. — Ezt a világot meg
kell váltani a lelkéből. —• Csak most kezdem érteni a
Jézusfaragó embert és irigyleni Küs Míháj Danit, ki
emiatt le akart taszítani hazamentünkben a szekeréről.
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II.
Egy évig hire-nyoma veszett a Jézusfaragó embernek, de újra csak különös formában találtam rá.
A város szélén nagy üggyel-bajjal egy ernyősszekeret tördelő megvadult lovakat fékeztek meg. A
szekérről keresztek hullottak szanaszét. A tömeg álmélkodva, bámulva áilotta körül. A városszolgák a rendőrségre vitték, az összezúzott Jézusfaragót pedig az ispotályba. Félóra múlva már legendák keringettek róla a
városban.
Valahogy sikerült emberré kötözni.
— Mit akart ezekkel a feszületekkel ? — támadtak
rá hivatalosan.
— El akartam adni — küzdött a torkába tóduló
vérrel — bejártam a félországot, de nem kell senkinek.
Ütéstől foltos szeme átkönnyesedett. Neki is immár
nazireus haja vala és színe, — egykoron az érett buzaszemhez hasonlatos, — most megváltósan sárga. Vérsavó
fanyaritotta a száját. Egy légy inni kezdett lábai sebéből. Ujjai bütykén a rubingyöngyök megalvadtak.
— Éviké — rándult fel a csuklás a melléből.
— Ki az az Éviké? — estek neki.
A fűben gázoló kis leányt senkise ismerte, mosolygásából pedig hogyan lehetne kitalálni.
Feddő, cinikus laposra rángatózott arca. Itt nincs mit
kérdezni többet, hanem majd a feszületek. Látnom kell.
Rendőr őrizte a szekeret.
— Megérinteni semmit sem szabad — szigorkodott és állotta bután a posztját.
Szomorúan állottam meg az embervérrel-festett
Krisztusok előtt. Igen. Ők megváltották egymást kölcsönösen, saját vérükkel. Egyikök keresztfán, másik keresztfától halt meg és most mindakét test szelíd és bölcs.
Már nem a régi zord probléma. Ez a Jézus mintha
kínjában is a kis leánya játszótársa volna. A lándzsa is
talán csak azért nyitott bele az oldalába, hogy a gyermek a tenyerébe hulló piros csöppben kedvét lelje. —
Fenséges nyugalom és béke áradt szét róla. Semmi
döbbenetes. „Keresztény és igaz, mint a virágbimbóba
zárt csend, ü az, ki áldást hint az emberi agyakba.
Verejtékgyüjtő próféta, jókorérkező isten, liliomok patrónusa, Küs Míháj Danik hite, királyok kegyvesztettje, erő
a bogár szárnyában. Palástjának ráncaiból .hull a morzsa
asztalunkra. 0 a reszketés, mely végigfut ott a fegyvercsöveken — kezdetben és a leginkább sajnálatra méltó,
ki a leghosszabban beszélt hiába a világnak.
— Nem kellett senkinek — tördelte a szót a roncsolt művész.
Talán azért, mert egy szegény székely ember szekerén indult igazságot keresni és még az egykori harminc
ezüst pénzt se tudta az éhezőnek kijuttatni. — Mégse.
Ez káromlás. — Megkövetlek uram. Te nem akartál
leszállani a székely ember szekeréről, hogy magára
hagyd te is.
De most már éppen ideje, hogy célodat elérd.
Benned a művész nemcsak a saját, de a világ problémáját is megoldotta. Percet se veszits. Rád váltunk. Ki
a tömegbe veled. Kezd mindjárt rajtam.
Megilletődve teszek az ügyésznek ajánlatot."
— Egyiket megvenném.
Türelmetlen fensőbbséggel hárít el.
— Ezek bűnjelek. Nem lehet.
— Bűnjelek? — hül el bennem a lényeg, de a
tisztviselő hidegen reccsen a rendőrre.
— Ezt a holmit hordja a 20-as szobába.
Többet biz én nem látam a fábairott Jézus-képeket, mert a művész tudtommal faragójegyet nem használt, sem az embereken észre nem vettem hoev bárki
is látta volna.
Ennélfogva továbbm iveljűk régi szándékunkat egynias
iránt
Nyiw József.
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őt...?

Felolvasták a Petőfi-társasás 1920 május 16-án a M. Tud. Akadémia kistermében tartott jelolvasó-ülésén.
Ki látta ót, amint hóval födött
Mezők beitiák titkos lábnyomát ?
Ki látta öt, amint az esti köd
Kék fátyolán suhanva szállá át ?
Ki látta öt, derengő hajnalok
Nagy utain kit némaság kisér,
Vihar ha zug, napfény ha felragyog,
Ki szállva-száll, kit csüggedés nem ér ?
Ki látta őt, ha koldusok lakát
Halkan betölté s loppal szállt tova ?
Ó-kuriáknak alvó ablakát
Ha megzörrenté, éjek vándora ?
Ki látta öt, ha izzó két szemétől
Nagy éjeken kigyúl a szemhatár,
S holt századoknak rég letűnt ködéből
Apáknak lelke a jiakba száll ?
Ki látta őt, ki 0, ki szárnya röptén
Titkos reménnyel bus szivekbe tört,
Kinek, mely oly soká virraszta, jöttén
Meglebbenté gyászfátyolát a föld ?
Keserv szüretjén, könnyeket ha sajtol
Tüzes szemünkből fojtott gyűlölet-,
Ki vagy Te, oh ki jösz s szivünkbe markol
— Borzongató üdv, — két titán-kezed?
Remény vagy-e, áttörve minden éjen,
Mely felragyog: meghalnunk nem lehet;
A HU vagy-e, fetrengve száz fekélyen
Üdvért mely Isten trónjához vezet ?
Alvó erőknek ébredése vagy tán,
Mely sarkain megráz világokat?
Uj itélet tündöklő felragyogtán
Első sugár vagy, mely szivünkbe hat ?
Ki
Ki
Ki
Ki

vagy ? Ki küldött ? Oh ki látta jöttöd.
tórt ülsz minden fájdalmak felett?
alvó lelkek sírkövét ledöntöd,
vagy Te?! Óh ne kérdezzük neved!

Te itt vagy, itt; ébresztőd harsonája
Egek magas kárpitjáig rivall!
Uj frigyre lép ma uj évezred álma
Egy ébredő nép millióival.
AJTAY MIKLÓS.

* Meghívó. A Szittner és Hoffmann „therap.a '»boratoés dobozgyár r.-t. bejegyzett cégnek Szegeden, 1922. április
hó
9-ik napján délelőtt 10 órakor a társaságnak VásárhelyiSu
8árut 2 . sz. alatt levő hivatalos helyiségében tartandó rendes
^gyűlésére. Tárgysorozat : 1. Igazgatóság és felügyelő-bizottság
Jelentése az 1921. üzletévről. 2. Az 1921. üzletév mérlegének és
^számadásának megállapítása. 3. Felmentvény megadása az
• f hatóság és felügyelő-bizottság részére. 4. Az alaptőke feleme. 8 e ^ az alapszabályok 5., 27., 30. §ának módosítása. 5. Az
'gazgatóság és felügyelő-bizottság választása. 6. Esetleges indítv
*nyok. Szegeden, 1922. március 31-én. Az igazgatóság. A merleg
J zárszámadás a társaság irodai helyiségében a részvényesek
r 4 1 » hív. órák alatt megtekinthető. A közgyűlésen részt venm
ynajtó részvényesek részvényeiket a közgyűlés előtt 3 nappal a
'»fsaság pénztáránál helyezzék letétbe.
riUm

A pesti drámairodalom.
Még néhány hónap és a budapesti színházi idény
befejeződik. Azok, akik szükségét érzik, hogy ennek a
színházi évadnak produktumát suly és érték szempontjából mérlegre tegyék, elborzadva rettennek vissza ettől
a meddő kísérlettől. A silányságnak, az értéktelenségnek
olyan halmazát, mint amilyent az üzleti érdek és faji
szeretet az elmúlt színházi év alatt színpadra engedett,
talán a liberalizmus és a destrukció legmámorosabb
napjaiban sem produkálták a budapesti magánszínházak.
Sivárság, tehetetlenség és tehetségtelenség ordított a
pesti színpadokról és a liberális, destruktív sajtó kiáltó
örömmel hozsannázott szerzőnek, színésznek, direktornak
egyaránt. A színházak kasszái tömve voltak, a Lipótváros
valutázó börziánerei, a megtollasodott Dob-utca, a siberek,
a minden becsületes munkát lenéző és megvető pesti
„ucca", zsúfolásig megtöltötte estékről-estékre a színházat és izzadtszagu tenyereiket véresre tapsolták Szenes
Béla, Bus Fekete László, Liptai Imre, Bakonyi Károly,
Földes Imre fércmunkái előtt. Pesti argo, külvárosi jassznyelv, Ízléstelenség, szemérmetlenség, a magyar föld
népének kigunyolása, ostoba viccek, vizenyős történetek,
szentimentális nyavalygások voltak ezekben az alkotásokban és százezrek, meg százezrek vándoroltak a faji
irodalom kullancsainak zsebébe. A mesterük Khinát vitte
Blumenthal színpadára, a doyenjük meg a magyar nemzet első Mohácsában csak az erőtlen, fiatal királyt látta,
akit megrajzolt egy pipogya és neuraszténiás ifjúnak és
abban a rettenetes katasztrófában, amely 1514-ben zuhant a magyar népre, beteg, perverz fantáziája csak egy
robosztus férfi és egy szaugvinikus királyné szerelmét
fogta föl.
És ugyanakkor, amikor a tehetetlenség és a magyar
nyelv kalózai diadalra diadalt aratnak fajtájuk szoros
együtt működésének segítségével, amikor a liberális
sajtó, a „saját" színigazgatók minden elképzelhető módot
megragadnak, hogy a betükufárok síkere anyagiakban is
a legfényesebb legyen, ugyanakkor keresztény magyar
irók drámái és színművei elolvasatlanul hevernek éveken
át a direktorok fiókjaiban és száműzik őket a színpadról,
talán őrökre. A Vígszínházban például Herczeg Ferenc
kivételével egyetlen keresztény, magyar iró szóhoz nem
jutott soha és nem is engedik a jövőben sem. A többi
magánszínházban pedig néha a látszat kedvéért el-elfogadják egy-egy keresztény iró darabját, de évekig hevertetik, amíg az iró maga meg nem unja a sok huzavonát és vissza nem veszi művét.
Hogy ez a magyar kulturát és művészetet arculcsapó és megcsúfoló állapot már szinte elvitázhatatlan
törvénnyé lett Budapesten, ez a leszegényedett középosztály, a magyar intelligencia katasztrófális pusztulásával
magyarázható meg. Nincs irodalmi fórum, nincs színházlátogató intelligens publikum, amely Bus Feketéék és
Szenes Béláék tehetségtelenségét kiseprűzhetné a színfalak mögül. Ma a szinházbajárás luxus, ma az a pénz,
amelybe egy jegy ára kerül, kenyérre kell a magyar
középosztálynak. Azok pedig, akik ma megtöltik a színházak nézőtereit, a háború előtti esztendőkben a Telekiteret és zsibvásárokat népesítették be. Megemészthet-e
ennek a fajnak a gyomra különb eledelt, mint amilyent
Bus Feketéék tálalnak föl nekik ? !
A magyar színműirodalom reneszánsza akkor következik be, ha a színházakat, a kulturának ezt a fegyverét is kicsavarják a méltatlan kezekből azok, akiket
ma a nyomorúságuk távol tart a színházak csillogó
világától.
Figyelő.
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városrész őslakosságának gazdasági érdekeit fölleiv
diítse. Merész terved voltok kezdetben a vezetőségnek.
Ménesit akart f ö l á É t a n i hogy la lótenyésztést elömozMulatóhelyek és egyebek.
dlitsia. Továbbá isfyapottermeiést szándékozott meghonosítani a. szegedi homokbuckákon. A ter\ek terméirta: Cserzu Atilláig.
(Folytatás.)
szetesen igen ailkalinaslak voltak arra, hogy a z akkor
még a zolkliposzítót nélkülöző elnöki asztali! mellől
(11) A KisHKiaszíiiniő közvetlen szomszédságában
„hosszú fogakait" csináljanak ia gazdasági gyamaiposzántén volt egy ipoligári-bormérő, mélynek Voltmlitidenkoir áhítozó alsóvárosi magyaroknak és
Kaszinó volit a neve. itt is tágas, magy tereim volt, hol dásra
hogy
ezek
a délibábként föl;áÜlt|ojtt Ígérgetések egyes
a felsővárosi ¡joatzdia'teáoény?dk ifamangon miniden vasárnap báláit írerodieBtielk. A'bhan az időben a közerkölcsre emberek hiviatalibeli elömenetfelére előnyösek l e k e n e k .
j e t e n z ő juétpszdkáis álilti még fönn. A ütegény elment a D a kivitel nemcsak .nehéz, de megivailósithaitían is volt.
Az állaim segítségében bizakodtak akkor is, rruLmt
„kiszemelt" nagylány szüleihez, etit lilliedelfmesi.n .megkérte a z „édös szilfflém"-ot, bflgy erelsszék el a lányu- mindén jó é s rossz időbein. a dierriagóg korifeusok; az
k a t báliba. El is eresizldelttók. A leány a legémnyetl ('ki állam pediig — minit tudnivaló — sohsem rendelkezett
legitöbb esetben' később „férjem-uram" is letli) őrizet akkora bugyéllárissal. hogy az akkor m é g „széles" e
nélkül: elment, haijnialtwkadásíg támcollt s azutáni a le- hazába« ¡fölmerült igényeket kielégítse, la gaadlák pediig
gény kfcéretében haza ment. ¡Nem kellett a z cinég szü- már az öreig Szegedem is szűkmarkúak voltak minidig,
a szájukba —
ílémékinek az éjszlakáit végigbóbiskol niok é s közben igv a „siilt galamb" nem .repülhetvén
1
pletykázniok, imiiint ma cselekszik a „mamák" a tánc- a tervek lekerültek n a p i r e n d r e és „boldogabb időre"
i'Sikídlájkban. M a „megszólnák" a 'leányt a szüleivel tettek eltéve, porosodni! Nem is ásták kii' őket onnan
egyiiitit, ha ilyent tenne. Itfaz, hogy ma a „sctómmy" sohasem . . .
Folytatjuk.)
és a „vanstöp" korszakaiban nem is tenne „szép' 4 és
tegyük hozzá: tanácsos ez az ősi magyar szicjoás. A
réigii világból! maitadt .magyar ember ha ezieflceti a „mod e m " tfáncdkiatt lálttfa öm'lengeni, nem fordul ok mert
A halál vonatán.
minden uj dolgot szereti .jmögtapasztiallni" aiz öreg
szem .iá d e halkan metfüjegyzii:
Napok óta szédült és egyre gyakrabban kihagyott a szívverése.
Esténkint lázasan vergődött ágyában s lázálmain keresztül
— fia la mii itootnumtabaini igy táncolt a legény a
(árnnyal ainmalk becsiikitbeM kötelessége volt dvemni a valami ismeretlen rémet érezett jönni.
Még eljárt hivatalába, de ma már a szokottnál is gyengébb
„csúffá" neltt »lány<t!
A Kis-Kasziíinó .másik oldalán volt a z úgynevezett volt. Fáradtan kelt föl asztala mellől, hogy az iratszekrényből uj
Kis Cerkó. Ez egy te templom vo№. ahol görög ritus aktacsomót hozzon. A zárt, állott levegő fojtogatta mellét . . •
szeriint tartottak istentiszteleteket. Valami Aradi nevű Az ablakhoz lépett, hogy kinyissa.
Friss tavaszi szellő surrant be. Gyér hajszálait összeborgajzdag görög kereskedő épátltötte Szietot iMlihály és
zolta
;
színtelen, beesett arcán napsugár simitott végig.
Gábriel arkangyaloktífez^öederfrésriei.A templom metlett
Aztán
mintha temető tárult volna az ablak alatt... valami
temető is volt. A .nagy árvíz előtt még keresztiek is
voltak a temetőben. A templio/m 1813-ban illeégleitft, furcsa, ódon kripta illatot érzett.
Megdöbbent pillanatra. Érezte, hogy ismét eláll a szív1879-ben pedig az árvíz pusztította eE A romba dőlés
előtt sok évig nem volt pap .»a a te/mplomnak, a szám- verése. Melléhez kapott... aztán erőtlenül borult az ablakban egyre fogyó hívek osiupán e g v harangozót (tartot- párkányára . . .
tak tisztesség okából. Valami Beznócky nevű volt mesKattogva, sisteregve vonat állott meg előtte. Könnyű, rugaterembert', akinek naponMnti hiarangözás é s a Hajóhoz cimizott korcsmában valló üldögélés volt a foglal- nyos léptekkel szállott fel. Vissza se nézve, meg se pihenvekozása. Ha valaki töbet ivoflt la kelleténél, fél írjeiszely mégegyszer, végre hazatért, robogott.
bor járt ki a 'harangozónak, amiért aizu.tán szépen' á'tNagy hegyek közül apró, virágos állomások siettek elébe.
baflfesidttf a Kis-Cenkö tornyába és meghúzta a haLomha
erdők,.ujongó patakok maradtak el, bus tilinkó hangokat
rangot.
A szomszédok tréfásan jegyezték meg ¿Ivemkor: vert fel a távol.
Falujába érve kertek alján fordult, utat rövidítve a házuk
— MegMt elkésziiilit valaki Szabó Jóskáéknál!
felé sietett. Virágzó barackfák ága hajlott ki a keriteseken, ismerős
A kaszinói élet imás városrészben :is meg volt.
így igen élénk és kiedélyesl társadalmi élet folyt népség népesedett az udvarokon, megszokott kutyaugatás fizte
különösen Pdlfy Ferenc polgármester elnöklete idejé- messze a csendet.
Pedig lelket sem látott... kutyát sem hallott csaholni...
ben az Alsóvárosi társalgó-egyletben, melynek a Szentháromság- é s Sziivárvány-utca sarikán a „rekedt" Ko- a falu mintha kihalt volna . . . nem is volna . . .
A legélső fordulónál mint régen várt látomás toppant elébe
vács városi alliigyész házában volt a székJidyie. Az
egyesületet Rcngey Nándor városi tiszti ügyiész ala- a házuk. — A pusztulás képe. Kerités kidöntve. Kémény leomolva.
pította 1839-ben és ereidteltö!eg laz volt a célja, hogy a Gaz kiverte, elhagyott az udvar. — A szobák padozata felszakgatva, cserép darabok, összetört bútorok szilánkjai szanaszéjjel...
És nem sietett elébe kedves, halk tipegéssel hunyorgó
szemű, szelid öregasszony . . . Hogy megcirógassa messziről
érkezett szép legényfiát . . .
Therapia laboratórium és dobozgyár r.-t.
Valami fojtogatta a mellét . . . Mintha furcsa, édon kripta
SZEGED.
•
Telefon 5-09.
illat szállt volna be a kitört ablakon. Mintha mázsás gerendáit
j
rontotta volna mellére az ősi kúria. — Hangtalanul borult az
ablak párkányára . . .
K É S Z Í T :
Gyógyszerészeti dobozokat, papírárukat, kereskedelmi
A dohos hivatalszoba tavaszi aranyában az ablak párkányra
dobozokat, cukrászati dobozokat, díszműárukat,
borult, esett ercu ember, üveges, merev szemekkel nézett a
reklámcikkeket.
messzeségbe . . .
Szőke S•

Az öreg Szeged.

Szitfner és Hoflmann
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SZEFHE HÍREK.

Szerkesztői üzenetek.

Bethlen István gr, a Szefhe internátus felavatásán.
A Népies Irodalmi Társaság még a mult nyáron megvásárolta a
Vásárhelyi-sugárut 2. szám alatti palotát, hogy a Széf hé- be tömörült menekült székely egyetemi ifjúság számára internátust létesítsen. A berendezési munkálatok vezetőjének, dr. Szandtncr Pál
egyetemi tanárnak önfeláldozó munkája tehetővé tette, hogy az
épület egyik, első emeleti részébe a diákok már a télfolyainán
beköltözhessenek. A beköltözés alkalmával Bethlen István gr.
miniszterelnök kilátásba helyezte, hogy az internátus ünnepélyes
megnyitásán személyesen ve3z részt, s igy alföldi körútján programmjába illesztette az uj internátus meglátogatását is.
Bethlen István március 26.-án este fel nyolc órakor érkezett
meg Szegedre. Az állomáson a szegedi Szefhe háromszáz lelkes
tagja állt sorfalat a bevonuló legnagyobb erdélyi magyar előtt.
Hétfő reggelre ünnepi diszt öltöttek a Szefhe- internátus frissen
fehér falai, sűrű csoportokban érkeztek a város minden részéből
a székely diákok, akik mindannyian ott akartak lenni uj otthonuk
felavatásánál, hallani, látni akarták erdélyi vérüket, aki uj otthonhoz segítette őket, s akiben egyedül való a hitük, hogy a régit
is vissza fogja szerezni.
Bethlen István és kísérete reggel nyolc órakor érkezett meg
az internátusba. A kék-arany sapkás székely fiuk díszszázada
hármas „Éljen"-nel köszöntötte az érkezőt, aki a katonás tartású
fiuk sorfala között lépett be az internátus előcsarnokába, hol
először Sebess Dénes áll. titkár üdvözölte mint a Népies Irodalmi
társaság elnöke. Utána Szandtner Pál dr. egy. tanár az internátus
vezetője köszönte meg a kormány támogatását, majd Incze Antal
a szegedi Szefhe elnöke tett fogadalmat a székely ifjúság nevében :
„Könnyem Küküllő
Hitem Hargita,
Utam Udvarhely
Ostorom Isten I"
mondotta beszéde végén. Utána még Menyhárt Qispár dr. rektor
agnificus üdvözölle az egyetem nevében a miniszterelnököt, aki
Olaszában az ifjúsághoz intézve szavait a következőket mondotta : „önök keresztül szenvedték a világháború minden szenVe
dését, a megszállás, menekülés, idegen kenyér minden keserí t — ez Önökben rettentő erő a jövő számára. Kérem Önöket
ac|
janak példát a magyar ifjúságnak, hogy hogyan kell viselkedni,
tanulni, küzdeni."
Bethlen István megtekintette a modernül berendezett inter"átus összes helyiségeit, majd a látottak felett megelégedését
fejezte ki az internátus vezetőségének. — Mikor déli fél egy
jvakor a Szefhe jelvénnyel a mellén ismét vonatra szállott a soralat áiió lelkesen éljenző székely fiuk minden hite. ígérkező
boldogsága, hálája kísérte útjára a legnagyobb erdélyi magyart.
1»—ir—ni
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* Érettségizett fiatal lány, szép irásu, állást keres
ualra. Szíves megkeresést „Szorgalmas' jeligére a kiadób'vatalba kérünk.
A legszebb és legelegánsabb pesti asszonyok, láj o k és férfiak fényképeit közli a Színházi Élet uj száma: a
¿^pségverseny győzteseit! Rengeteg szép kép, sok cikk, érde, "»* yan még Incze Sándor népszerű hetilapjában. A 64 oldaap ára 20 korona, negyedévi előfizetés 150 korona. Kiadódta! Budapest, Erzsébet-körut 29.
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Főszerkesztő KOLOSVÁRY-BORCSA MIHÁLY.
Felelős szerkesztő: FETTER GYULA.
Felelős kiadói CSANÁDY GYÖRGY.
Budapesti szerkesztőség és kiadóhivatal; IV. Deák-tér 1., II. e.

Színházi heti műsor.
Httfő: Díszelőadás Moliere születésének 300 éves
évfordulójának emlékére, először 1. Moliere a királynál.
2. Fösvény, vígjáték. B. Bérlet 43. sz.
Kedd: Bíboros, színmű. Bérletszünet.
Szerda: Szerencsetánc, operett. Bérletszünet.
Csütörtök: Hoffmann meséi, fantasztikus opera. A.
Bérlet 54.
Péntek: Cyrano de Bercerac, romantikus dráma.
B. Bérlet 53. sz.
Szombat: Hoffmann meséi, fantasztikus opera. B.
54. sz.
/
Vasárnap délután: Ezüst sirály, operett,
Vasárnap este: Hoffmann meséi, fantasztikus opera.
Bérletszünet.

FIGYELEM!
A mélyen tisztelt egyetemi tanári kar, egyetemi hallgatók, köztisztviselők minden vásárlásnál 5 és 10
százalék kedvezményben kizárólag Horváth ¡Dániel

„G AMBR1NUS" CSEMEGEHÁZÁBAN

m

»

Kéziratok szerkesztőségünkbe (Szeged, Vásárhelyi-sugárut 2.,
vagy Budapest, V., Deák-tér 1., II.) küldendők. Kéziratokat nem
küldünk vissza.
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egy Istenben,
egy H a z á b a n ,
egy isteni öröR Igazságban,
m a g y a r a r s z á g feltámadásában
flmen.

(Feketesas-u. 15. sz. a.) részesül, ahol a legolcsóbban
vásárolhat mindennemű csemegeárukat és húsvéti likőröket.
LEGJOBB f
LEGOLCSÓBB I LEGSZOLIDABB 1

KORZÓMOZI
Telefon: igazg. 4 5 5 . pénztir 11—85.

Vasárnap

Hindu síremlék
Hétfőn és kedden:II. rész.
6 felv.-ban.
Lángoló pallos. Dráma
Azonkívül:
Dühöng a szerelem.
Szerdán és csütörtökön:
D A p p A D A T Henry Bernsleín regényeu
U r t W M I \ n 1 • Főszereplő: Fanny Ward.

S£: Kedélyes fogház.
Pénteken, szombaton és vasárnap :

Az Óceán urai.

m

Modern kalandor történet. Főszereplők:
Várkonyi Mihály, Maria Palaa, Salm gróf.
Előadások hétköznap >/«5, V«7 és V«S,
vasár- és ünnepnap 3, '/«5, 6, »/»8 és 9 ó

• •••

• •••

1922. április16.1?

A Kansz-étterem

LEGJOBB
svájci órák, arany, ezllst és
doublé ékszerek, gramoffon,
hanglemez, öngyújtó, gyuji —
tókő, zseblámpa-elem a legj olcsóbb árakban 1 Columbia, Favorita
¡lemezek főraktára. Jort aranyat, stb.
i
legmagasabb áron veszek.

vezetését BERNÁTH JÓZSEF olyan
szakértelemmel látja el, hogy az rövid
idő alatt meglepően fellendült és ma
Szeged intelligenciájának és tisztviselőinek legnépszerűbb étkezési helye.
Telefonszámok:
Igazgatóság
Pénztár

i G № D № Wñ

J^

ROBINZONQK

zfirine munftiíliai!

MAIKEN KATIA

a legújabb párisi divat szerint jutá- s:
nyos áron készít

\

A tengerszemű hölgy" főszereplője.
Azonkívül:

lio a

Alsóváros:
Boldogasszony-sugárut 59. szám.

szőrme nagyraktára,:
Kigyó-u. 2. (EMKE kávéház mellett.) 5
•HRiiMiimiHiitiaaaHiuaaaHimNMiHHNHHa

Kitűnő amerikai burleszk vigj. 2 felv.

Győződjék meg

Szerdán és csütörtökön
Az idény minden versenyen
felül álló filmje!
Pontos kiszolgálás. - Szegénysorsu
egyetemi hallgatók részére
árkedvezmény
Szövetek állandóan raktáron.

Piskolty Károly uriszabó

Alphonse Dandet világhírű drámája
6 felvonásban.

Hölgyeim! Addig ne vegyenek kalapot,
amig meg nem tekintik

Rendezte: Buchowetzky, a .Danton"
zseniális rendezője.
Azonkivül:

i i

Főszereplő: P o | a Negrl.

Cigeti Olga és Jsa
női kalap termét
glsó sztgedi tipfi-,
csizma- (s papucsipari szöVetKezet

: Szeged,
Tisza Lajos-körut 43. Telefon 7—95. — Vesz mindenféle tert*

ményt, rozsot, búzát, gyapjút stb.
Raktáron tartunk legolcsóbb napi
J árakon mindenféle mezőgazdasági
+
gépet és eszközt.

Amerikai vígjáték 5 felvonásban.
Főszereplő: I. PICKFORD.

fe:

NEMZETI

könyv-, zenemű- és
papírkereskedés,
könyvnyomda, könyvkötészet.
KARASZ-UTCA 3.
Telefon 14-52.

tie

'üzíef! Szeged, ifodolMfr S.
Telefonszám
12-17.
Jtfsz cipílj, csízmát papucjoH
legolcsóbb beszerzési forrása!

< IDEGEN PÉNZNEMEK •
vélele é s
eladása!

A lilitoa: Hl.

, . . _ .
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SAJTÓVÁLLALAT

Hétköznap
fél 5, fél 7 és 9 ó r a k o r
Vasár- és ünnepnap
3, fél 5, 6, fél 8 é s 9
órakor.

Teltfon 255. sí.

Készít mérték szerint kitűnő Ízléses
cipőket, csizmákat. Ajánlja szép papucsgyártmányait nagy választékban.

FUTURA"

KIRENDELTSÉGE

Az aufókirály

Batthdnyi-u. 2. Hajós cukrászda mellett.
Legdivatosabb kalapmodellek.
Nagy választék.

j í t a i - K ü m l 21,

róla brillidns, arany s ezüstért; arany,
ezüst pénzekért legtöbbet fizet Deutsch
Imre Széchenyi-tér 9. Korzó-mozi ház.

SAPPHO.

Szeged, Zrinyl-utca 14., I. em.

Z

• • Mozi után menlDnü 8 MMSZ-étteremln. • •

Kiváló Nordisk dráma 8 felv.-ban.
Főszereplő:

B e l v á r o s :
Vörösmarty-utca 5. (Kaszinó-épület.)

ILT S

nagy gazdasági udvart rendezett be, melynek vezetését BERNATH JÓZSEF üzletvezető látja el, akinek eddig is érdemei
vannak az étterem gyors és nagyszerű
fellendítésében. A megnyíló nyári (terrasz)
helyiségére külön is felhívjuk a közönség
figyelmét.
Jó borok, pontos kiszolgálás.

258
582

Hétfőn és kedden

SZEGEDI
FIÓKJAI:

HZ

k
¡•65 >

Fimtuu-ita i. ti Mnw-i. ^
(Bililioll hintál RÉS), k

Szeged városi nyomda és könyvkiadó r.-t. 22 -

S

zak- és szépirodalmi művek,

letii tanhönuueH.

füzetek, iró- és rajzszerek, iro-"
dai felszerelések, nyomtatványok
ízléses kivitelben,'üzleti könyvek
könyvkötő munkák stb.

Olcsó árak!

Olcsó árak I

