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UTATKOZO

z emberi aljas indulatok szörnyű féktelenkedései közepette valóságos kikeleti
hóvirágként született meg a „TAVASZ" üde, eleven színeivel, hófehér köntösével, a becsületes magyar érzés nemes egyszerűségével és -tisztaságával,
Meg is nyerte azonnal a magyar szíveket, mert hiszen azokból az érzésekből fakadt,
amelypk mindnyájunk lelkében a iegszentebbek,
A nyugat TAVASZA belevilágított a kelet sötétségébe,* kezet nyújtott a botorkálóknak, hogy egymást támogatva karöltve haladjanak a folytonosan jobban tisztuló
Dél felé, hogy annak melegétől megerősödve együttesen szolgálják és ápolják drága
örökségünket: a magyar kulturát, nyelvet, tudományt, irodalmat és művészetet,
Kelet gócpontjának, KASSA városának sok százados viszontagságokban megedzett kulturmunkásai megértették a hivő szózatot, s lelkesen sorakoztak, hogy a
testvérváros tűzhelyének melegénél kiegyengessék zsibbadt tagjaikat s újra kezükbe
vegyék a tollat, melyet meggémberedett ujjaik olyan régen kiejtettek, Óvatos tapogatódzással teszik meg első lépéseiket, mert bizony nagyon sikamlós a talaj, oly sok
a farkasverem és a csapda, hogy csak így biztosíthatják további zavartalan munkásságukat,
Amidőn a kassai, illetve keleti írók nevében e bemutatkozó sorok az olvasók
ezreinek jóinduia.tu rokonszenvét óhajtják megnyerni, egyúttal némi viszonzással is
kívánnak szolgálni:
Testvéries szeretettel és melegséggel ajánlják fel mindazt, amit becsületes
magyar lelkük tollúkra ad, Érzéseik és eszméik legjavát, tehetségük legnemesebb
alkotásait küldik Pozsonyba, hogy onnan jusson el az ő.szavuk Is a szélrózsa minden
Irányába s vegyék tudomásul mindazok, akiket illet, Remélik, hog.y ez a társulás egy
állandó kulturális egyesülésnek az alapja, mely, ha esetleg más alakban is, de örökkétartó lesz,
Kassa Írógárdája ajánlja magát a szíves olvasók testvéri szeretetébe,
KARDOS

GYULA

kassai főszerkesztő
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AZ ÖREG SEDLÁK CSIZMÁI
Irta MÉCS

LÁSZLÓ

(Kassa)

ritkán evett. Reggeltől estig ivott és folyton
orró augusztusi délelőtt volt, amikor
részeg volt. Kemény vágású öreg tót volt, akinek
az ég egy tikkasztó kacagás. A
semmi sem ártott már a világon. M a már ninfelvidéki emberek ilyenkor a mezőn
csenek ilyen emberek a falumban. Bénasága
és az erdőben dolgoznak. A kabátos
dacára folyton talpon volt. járta a dűlőket,
ember könyvet vesz elő, hanyattbokrok között guggolt, hogy kilesse, hol hajtanak
fekszik a fűben öreg almafák árnyékában és
kárba a tehenészek. Madárfészkek után beboolvasni kezd. Azonban olyan bágyasztó a hőség,
lyongta a legsűrűbb erdőket is. Ma már senki
hogy csakhamar lelankad két karja, a könyv a
fűbe hull és álmodozni kezd. Nagy zöld legyek sem ismeri ugy az erdőket mint ő. Rókalyukakból
zümmögnek, repdesnek neki iramodó, majd hir- kirabolta a kis rókákat és fölnevelte őket. Télen
az őzet ugy be tudta kergetni a Hernád zajló
telen örvénylő repüléssel arca felett, majd elcsendesednek; valami levélre szálltak, hogy jegébe, hogy azután megfogta. Hol terem a legújra kezdjék cikkázó iramodásukat. Az almafán jobb tinoru gomba, hol található a legillatosabb
éhes stiglic-fiókák lármáznak az ő csirrerere, eper, a legjobb málna, borovnyica, ő tudta legcsirrere hangú csicsergésükkel, amint az öregeket jobban^ Gyerekkoromban mindig irigyeltem. Én
is járatos voltam az erdő fészkei körében, biztos
hívják magukhoz nagy éhesen. A kert alatt patak
szemem a föld alatt is meglátta a gombát, de
fut a kövek között a Hernád felé és csobogása
ugy hat az álmodozó fülébe, mintha apró hegyi ,ez mind semmi volt, ha összehasonlítottam magam
az öreg Sedlákkal. A szobája tele volt rigókkal
kristály csengetyűeskéknek a csilingelőse lenne.
és mátyásokkal, levágott szárnyú szarkák járkálA távolból
hazatérő
tehenek
kolompolása
hallatszik.
íni 'tak udvarán, mint más embernél a csirkék. A
disznóólban sündisznókat tartott, az istállóban kis
A kertből kilátni az útra, amely keresztül szeli
a falucskát épen a patakkal párhuzamosan.« Két őzeket nevelt és mókusok ettek a kezéből,
örök ellentét, két örök ellenség, akik örökkéi ff Az öreg Sedlák a mellékfoglalkozásait is ponegymás mellett maradnak. Az út nagyon poros, tosan teljesítette, bármily részeg volt, mint pl.
a dobolást. Megállapodott az iskolakert előtt a
ugy, hogy ha egy kutya végig megy rajta, meglátszanak a mélyreásott nyomok, mintha csak kishidon, a kampósbotot a jobb karjára akasztotta, baljába fogta a dobverőt és amint ütötte
hóban járna.
az ócska szerszámot olyan hangokat csalt ki,
Az öreg Sedlák sántikál errefelé, hogy az
mintha
derült égen nagyon távoli mennydörgés
iskolakert előtt kezdje a dobolást. Magas, szikár
hallatszik. A menyecskék kiszaladtak az udvaember és a tesléhez képest a feje kicsi. Az egyik
rokból, a gyerekek az uton vagy a patakparti
lába rövidebb, mint 'a másik s amint jár, minden
pázsitokon
ugrándoztak és az öreg Sedlák elmásodik lépés után hullámosan fölemelkedik,
mondla
erős,
rezep hangján a mondanivalóit. Ha
amikor t. i. kurtább lába a levegőn lóg, egy kis
jókedve
volt,
megjegyzéseket fűzött a jelentenipauza keletkezik, hogy újra folytassa a jambikus
valóhoz és egy egész beszédet vágott ki halljárást. Egész felszerelése: egy kampós bot, egy
gatóinak a kishidról. Meg kell adni, hogy az
dob és egy kurtaszáru pipa. A kampós botot a
öreg
Sedlák nagyszerűen tudott beszélni. Sokakbalkeze markolja. A dob egy kócmadzagon lóg
a nyakában s mellé tűzve egy dobverő. A jobb- nak jobban tetszett az esperes úr prédikációinál,
annál is inkábk, mert az öreg Sedlák felderítette
keze béna. Négy ujja hiányzik, csak a hüvelykujj
ilyenkor
az egész falut, az öreg esperes pedig
görbül kifelé örökké rongyokba csavart kezéből,
legfeljebb elbusitotta, ha nem altatta el.
mint egy nagy karvalycsőr. Evvel az ujjal szokta
kopogtatni a kupakot a kis piros makrapipán s
nyomkodni a dohányt, ha rosszul szelel.
Az öreg Sedlák még sekrestyés korában
szerezte ezeket a sebeket s most ezekből élt.
A dolog ugy történt, hogy Sedlák egyszer holtrészegen hevert a pályatesten és a vonat elcsípte négy ujját és megroncsolta a ballábát.
Azóta Sedlák valami nyugdijfélét kapott az
államtól s bármily csekély volt is, mégis ez volt
a főjövedelme. A kisbiróságcsakmetlékjövedelme
volt az öregnek. Ugyancsak csurrant valami az
éjjeli bakterségből, meg a mezei őrségből.
Ezeket a pénzeket szépen beosztotta magának
az öreg Sedlák pálinkára. Ugy, hogy mindég
kitartott neki a hónap végéig. Az öreg Sedlák

— Aki pedig többet takar tudni, jelentkezzék a
lakásomon. Ezzel végezte az öreg, utolsót ütött
a dobra és tovább indult.
A tehenészünk épen hazafelé ballagott tehénkéivel, amikor az öreg Sedlák mustrálni kezdte
a lábail. A Mihol mezítláb volt, már p«dig az
öreg Sedlák nem tűrhette, hogy valakit, aki túl
volt a tizenötödik életévén, mezítláb lásson.
A fiu csak nem régen szegődött hozzánk s igy
nem ismerte még a falusiakat.
— Hogy hinak fiam? — kérdezte az öreg Sedlák.
— Miholnak, — válaszolta a fiu félszegen és
bizalmatlanul.
— Kinél szolgálsz ?
— A kántor úrnál.

— Mindjárt gondoltam. Hát kedves fiam, miért
jársz mezítláb ? Nincs csizmád?
— Van, de csak vasárnap hordom.
— Nohát ne lássalak többet mezitláb, értetted?
Eljösz fiacskám ma este hozzám és választhatsz
magadnak két pár piros csizmát, két pár feketét
és két pár bakancsot! Ingyen adom neked, meri
szeretem a szegényeket. Krisztus urunk is meggyógyította a vakokat, ötezer embert jóllakatott
öt kenyérrel. Én is ruházom a mezíteleneket. —
Az öreg akkor már dörgő hangon kezdett beszélni s bozontos szemöldökei a napsütésben
mély és sötét árnyékot vetettek lángoló szemeire.
A tehenész még kételkedve állt. Nem hitte,
hogy ennyi jóság lehetséges a világon. Az öreg
Sedlák észrevette ezt.
— Mit, nem hiszel nekem ? Husz pár piros
csizma van a kéményembe fölakasztva, husz pár
rendes fekete csizma és rajtuk kihimezve a
szentlélek galamb alakjában, husz pár bakancs!
A teremtésit!
A tehenész kicsit megszeppent ettől a tüzes
hangtól és igy eszébe se jutott megkérdezni az
öregtől, hogy kát ő akkor miért hord bocskort a
lábán. Inkább az fuita az oldalát, hogy honnan
lehet az öreg Sedláknak ennyi csizmája. Meg is
kérdezte tőle halk hangon. Az Öreg csak erre
várt,
— Honnan? Hát elmondom neked fiacskám,
látom, hogy jólelkű fiu vagy. Hát hallottál Branyiszkóról, hallottál a tizennyolcszásznegyvennyolcban folyt nagy vojnáról ? Ugye nem hallottál?
No hát én abban a vojnában harcoltam. Három
császárral verekedtek akkor erre telé. Az egyik
volt a német császár, a másik volt a muszka
császár és a harmadik a magyar császár, Kossuth
Lojzi. A magyar császár erre ment keresztül és
azt mondta, mikor meglátott, hogy ha segitek
neki leverni a muszka császárt, akkor ideadja a
lányát feleségül. Erős legény voltam és a kezemlábam ép. Fölmentünk a Branyiszkóhoz, amely
nincs nagyon messze Eperjestől. A muszka
császár és a német császár már fent volt a
hegy tetején és hét sárkány őrizte őket. Nagy
hó födte a hegyet és borzasztó kurnyavica
támadt. A szél az arcunkba vágta a kemény
havat, fáztunk. A magyar akkor hozzám fordult.
Sedlák fiam, ha lent maradunk, megfagyunk, ha
fölmegyünk, megégetnek a tüzetokádó sárkányoki
Mit tegyünk? Én kihúztam a kardomat és oda
kiáltottam a magyar és tót fiuknak: „Hlapci,
dohuri, előre 1" — Felértünk a hegy tetejére. A
sárkányok megrémültek a hirtelen rajtacsipáson,
é

futni kezdtek, épugy a császárok, akiket védtek.
A császárok katonái mind eldobálták piros és
sárga csizmáikat és bakancsaikat, hogy könynyebben futhassanak. Én utánuk. Észre se vettem,
hogy az egyik sárkány leharapta négy ujjamat
és a bal lábam végét. Mikor már jó messze
voltak, összeszedtük a csizmákat. Két szénásszekérrel szedtünk össze. A magyar császár,
mikor meglátta sebeimet, sirni kezdett és csak
azon sopánkodott, hogy a lányát már nem vehe-

tem el feleségül. Mégis meg akart ajándékozni
és nekem adta az egyik szekér csizmákat és az
esperes úrnál kicsinálta nekem, hogy sekrestyés
legyek...
Már jó sokan állták körül az öreg Sedlákot és
a tehenészt és ámulva, szájtátva hallgatták az
öreg elbeszélését, bár mind ismerték már, kivéve
Miholt. Olyan érdekesen, annyi hévvel, lebilincselő
mimikával adta elő az öreg, miközben csonka
karvaly-ujjaival hadonászott, hogy az elbeszélés
perceiben azokat is megindította, akik szebben
is hallották, már e mesét az öregtől. D e mikor
befejezte, a pajkos suhancok összenéztek és
isszonyu kacagásban törtek ki. Az öreg Sedlák
megharagudott. Bal kezében fötemelte kampós
somfabotját és közéjük vágott. Azok szétrebbentek
és kellő távolságból dobálták az öreget gúnyjaikkal.
Az öreg Sedlák visszafordult a tehenészhez és
tovább folytatta beszédéi.
— Hát csak jöjj el este fiam. A ( legszebb
csizmákat leakasztom a kéményből. És ha leszolgálod évedet fiamnak fogadlak.
Mihol nem tudott hova lenni örömében. Kezet
csókolt az öregnek, s az öreg Sedlák annyira
megindult, hogy bozontos szemöldökei alól könnycseppek gördültek végig ráncos, borotvált, összevissza-szántott arcán, Azután tovább ment dobolni.
A tehenész túlboldog volt. Nem tudta magába
zárni boldogságát. Úton-útfélen elbeszélte, hogy
mit igért neki az öreg Sedlák. Az emberek
gúnyosan nevettek és csak biztatták, hogy menjen
el. Egy férfi már föl akarta világosítani, de a
felesége visszatartotta. A dolog ugyanis úgy állt,
hogy az öreg Sedlák estére ki szokott józanodni.
És ha józan, akkor morózus, durva, szótalan.
Nem emlékszik mit mondott napközben és ilyenkor mindenért verekszik. Különösen haragszik,
ha ilyenkor csizmákat emlegetnek előtte. Képes
ölni ezért, akár paraszt, akár maga a tisztelendő
esperes úr álljon előtte. Már sokan jöttek igy
csizmát kérni tőle esténkint és az öreg nem
tudta az okát. Annyira nem emlékezett nappali
meséjére. — Hát suszter vagyok én? Ordította
ilyenkor s ha nem menekül az illető, agyonapritja
somfabotjával. Mert a balkezében óriási ereje
volt az öreg Sedláknak.
Mihol alig birta bevárni az estét. A mezőn
folyton a piros csizmákon járt az esze, s folyton
azon vette magát észre, hogy a tehenek tilosban
járnak.
— Az egyik pár piros csizmát fölves/em a
búcsún, a másikat elteszem esküvőmre és akkor
oda adom Marcsának, Igaz, milyen fehér lába
van a Marcsának; a múltkor láttam a patakban.
A piros igen jól fog neki állni.
Este csodálatos gyorsan, mint még soha, elvégezte minden teendőjét és mikor feljött a
félhold, az öreg Sedlák háza felé indult. A szalmafödeles házikó a falu szélső háza volt az erdőszélen. Ugy, hogy a viskó már kicsit magasabb
helyen állt, mint a többi házak és félig meddig
az erdőben volt.
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Remek szép, tiszta holdas este volt. Csend.
Az erdőben bagolyhuhogás szól, itt ott egy-egy
megrémült madárfiók elszólja magát halkan, úgyszólván csak álomban. Majd a fák közt elsurran
egy bagoly, nesztelen mint egy hulló pehely,
csak topázos szemei villognak a holdfényben.
Mihol az öreg Sedlák udvarára éri, mely
lejtős volt s melyről látni lehetett a holdfényesőzte falucskát. Mihol nem vette észre, hogy a
bokrok között néhol egy-egy erősebb roppanás
hallatszik. A suhancok, fiúk és lányok, sőt még
idősebbek is elbújtak a bozótokba, hogy onnan
lessék, hogyan fogja az öreg Sedlák elverni a
tehenészt. Az öreg Sedlák kijött a házból, s
kicsit meghátrált, mikor idegent vett észre
udvarán.
— Ki vagy? — kiáltotta erős hangon.
— Én vagyok bácsi, a csizmákért jöttem.
— Ma nincs időm fiacskám, gyere hónap este.
Azért, egy kis pálinkát megihatsz] Azzal feléje
nyújtott egy üveget,
— Ma nincs időm fiam, ma felmegyek a
padlásra és misézni fogok és prédikálni.
Azzal elvette a fiútól az üveget és fölment a
létrán. Mikor fölért, a létrát felhúzta maga után.
A bokrokba bújt falusiak csalódottan sóhajtottak.
Tudták, hogy az öreg pénzt kerített. Este nem
szokott részeg lenni, csak ha valakit megzsarolt.
Az öreg Sedláknak kitűnő szeme volt és mint
éjjeli őr, tudta, hol nyilik ki éjnek idején egy
kis ajtócska, hol susog, zörög a széna és hogy
ki zörgeti; tudta, hogy melyik menyecske alszik
nyugodtan és melyiknek tüzes a vére.' És az
öreg ebből a tudásából néha mellékest tudott
csinálni a fizetéséhez és ebből telt az esti
pálinkára néha.
így volt most is. És a hajdani sekrestyés
ilyenkor misézni kezdett a padláson. Kis ideig
eltűnt a homályos lyukban, denevérek surrantak
ki onnan, majd megjelent a padlásajtóban, kitárta kéi karját és kemény hangon énekelte:

Domiuus vobiscum. — Valaki a bokrok közül
respongált neki. Azután következett egy glória,
egy gyakran énekelt lecke, melyet az öreg Sedlák
sokszor hallott és elég jól elsajálitott. Mikor áz
evangéliumot elénekelte, megjelent a padlásajtóban újra és prédikálni kezdett. Bepólyált,
karvaly-csőrű jobb kezével gesztikulált; a hold
rávetette bozontos szemöldökének árnyékát a
szemére úgy hogy ott két sötét lyuk látszott,
mint a halálfejfen s a két lyukból kísértetiesen
villogtak elő mámoros szemei. Kísérteties látvány volt a szikár, magas ember a holdfényben;
mintha csak maga az öreg halál jött volna oda
prédikálni a temetőből.
Az öreg Sedlák kiprédikálta a falu bűneit.
Különösen azokat hozta fel, akiket nem sikerült
megzsarolnia. Példákat hozott a bibliából és
hivatkozott Szodomára és Ghomorára.
A prédikáció végén nagyot húzott az öreg a
pálinkás üvegből és azután végleg elcsöndesedelt.
Hiába szólongatta őt Mihol, nem jött elő. A fiú
igen nekiszomorodolt. Sok szép álmából mi lesz?
Már kételkedni is kezdett, különösen mikor a
bokrokból előbújtak a falusiak. Azonban ezek
biztatták, hogy csak jöjjön el másnap este.
Másnap este megint eljött, azonban igen óvatos
volt. Nyitva hagyta az udvar ajtaját maga ulán.
Az öreg Sedlák az eresz alatt ült egy kövön
és mogorván pipázott. Ráripakodott a fiúra.
— No mi kell itt?
— Hát bácsi, azokért a csizmákért jöttem.
— Majd adókén neked, te gyilkos, csizmákat!
Azzal felkapott egy követ és feléje vágta.
Szerencsére nem találta el, csak az egyik deszka
tört ketté a kerítésén. Mihol elszökött s a falusiak nagyokat kacaglak a bokrok között. Még a
hold is nevette amikor szaladt. Még felhangzott
egy két „csiz-ma" kiáltás a bokrok közt, az
öreg sűrűn dobálta arra felé a köveket, aztán
minden elcsöndesedett.

5,rieg
<7/~elnek a hangok, szállnak a hangok
Y*" Lebegve játszó billentyűk
fölött,
Életre kelnek nagy szívben
fogamzott,
Szívről leégő szűz
szikraködök:

Fáradt törődés, — zsibbadt tompa
álom,
Titkos mítoszok, — beteg babonák, —
Könnytelan sírás a nem félt halálon, —
Felhőben fogant földi kis csodák. —

Fagyasztó napfény — hótündérek
tánca,
Tavasz sóvárgás végtelen léiben, —
Zengő pásztorsip,
— barlangok
homálya,
Kobold tipegés pille üzésben. —

Idegen világ, — értetlen szerelmek, —
Pálinkán gyúló törpe kis kedély, —
Hullámzó zápor, — zúgása tengernek, —
Vésszel dacoló szörnyű szenvedély.
— —

— Fonó kis kezed puha
billentésén
Fölolvad a fagy. miénk a messze.
Napfény ömlik el ködország
vidékén
S kinyit a jégrózsa izzó
tüzveresre.
SZIKLAI
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TIZ PERC SZÜNET
Irta RUTTKAY
hárfa hangjai elnémullak. Ellen ujjai
lesiklottak az ezüstös húrokról, a
levegőben azonban még rezgett valami tündéri, bájos hanghullám egykét pillanatig, azután feldördült a
taps lelkesülten, megittasulva az isteni zene
bóditó mámorától.
Ellen mosolyogva emelkedett fel a pódium
selyemszékéről,
könnyű
meghajlással
köszönte
meg a közönség
hódolatát, a nehéz
bársonyfüggöny pedig leomlott mögötte ezalatt,
mint valami mennyei fal, amely elválasztja a
varázslatot az élettől. Sok száz fehér glacé-keztyűs kéz rezgett a levegőben, fekete frakkok és
csillogó, kemény ingvértek hajoltak össze a
páholyok bibor brokátjai előtt és a lámpák fénye
elvegyülve a roppant terem színeivel, ragyogásával és aranyával a lelkesülés nagyszerű templomává varázsolta a művészetek csarnokát.
Csak lassan csendesült az ováció, amikor a
közönség elhagyta helyét és kiözönlött a buffetekbe, társalgókba és a kupolacsarnokba, ahol
pálmák között a görög művészek fehér márványszobrai állottak. Frissítőket hordtak körül,
kacaj és jókedvű beszélgetés hallatszott mindenfelé.
A nagy hangverseny első fele véget ért; 'a
moiré-selyemre nyomatott műsor tíz perc szünetet hirdetett.
Ellen gyors léptekkel hagyta el az emelvényt,
egyetlen pillantásra sem méltalva a sorfalat álló
mágnásokat, művészeket és újságírókat, akik
pedig mind azt lesték, hogy néhány szót váltsanak vele. Ilyenkor, ha hangversenyezett, nem
akart a szünetekben érintkezni senkivel sem.
Nem akarta, hogy lelke kivetődjék, ha csak egy
pillanatra is, abból a csodálatos ihletből, amely
ilyenkor egész lényét hatalmában tartotta. Zavarta
minden hang, amely csak zörej volt most szám á r a ; ideges volt és rendkívüli fáradl, pihenni
akart.
Kis szalonjába menekült, ahol kék homályban
fogadta minden. Ide még behallatszott a közönség lármája és tapsa, de már csak letompítva,
mint valami távoli mormolás. Arany szallaggal
átkötött nefelejtscsokor várta az asztalon. Valami tisztelője küldte; rá sem nézett. Fáradtan
hevert végig a selyempamlagon, karjait összefonva a feje fölött. Álmodott, bár a szemei tágra
nyilva meredtek a menyezetre. Csodálatos áriákat
hallott, hárfájának zengését, mintha földöntúli
muzsika hatna le hozzá.
Egyszerre valaki halkan kopogtatott a kis
szalon ajtaján.
Ellen fölriadt. Azt akarta mondani, hogy nem
fogad senkit, hogy hozzá most bejönni nem
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lehet, de már késő volt. Magas,
borotváltarcú
férfi lépelt be. Frakkján nagy, fehér őszirózsát
hordolt. Egy pillanatra összeharapta ajkait, mintha
lelkében valami feltörő indulatot akarna elfojtani.
Ellen izgatottan ült fel a pamlagon.
— Zalecchi gróf! — kiáltoiia meglepetve.
— Igen, én vagyok — szólt az idegen, és egy
lépést előre jött.
— Deháí hogyan juthatott ön be hozzám,
mikor a személyzet tudja, hogy én ilyenkor senkit sem fogadok?
Az idegen komor maradt.
— Tudom — mondotta — azonban mégis
bejöttem. Ezek a múló, röpke percek nem is
oly régen mámorral kábitotlák el a lelkemet. . .
És az önét is. Emlékszik, Palermóban alig hat
hónappal azelőtt?
Ellen ideges lett:
— Igen, igen — szóll — dehát mit akar most
evvel? Ennek az időnek már örökre vége.
A gróf lassan végigsimitolta homlokát.
— Csak ön akarta, hogy vége legyen. Búcsúszó nélkül hagyott el Rómában, amikor sikerei
tetőpontján lábai előtt hevert Itália és én, rabszolgája szépségének és művészetének.
A művésznő intett.
— Hagyjuk ezt! Hangja szinte könyörgő volt.
— Ne zaklasson kérem, szükségem van a lelkem nyugalmára.
Zalecchi gróf sötéten pillantott fel.
— Ö n nem törődött az én lelkem nyugalmával — mondotta — amikor azzal a szőke angol
fiatalemberrel az éjjel elhagyta Rómát, viharos
hangversenye után a Constanzi színházban. Nem
gondolt rám, amikor a hotelben hátrahagyott
néhány száraz sorban megírta szakítását és hónapokra eltűnt a világ szemei elől.
— Sajnálom, hogy fájdalmat okoztam önnek
— szólt közbe Ellen — de nem tehettem máskép. Ezen mér nem változtathatok.
Zalecchi gróf egy pillanaiig hallgatott, aztán
újból megszólalt:
— Búcsúzni jöttem.
— És épen ezt az időpontot választotta?
— Nem lehettem máskor. Sok időbe tellett,
mig megtudtam uj' kísérője nevét és. . .
— A kisérőm nevét? — szakította félbe Ellen
— csodálatos, pedig ösmert ember: Bulwan
Alfons szobrász.
Zalecchi gróf gépiesen megismélelte a nevet:
— Igen, Bulwan Alfons.. .Úgy őrizte önl, mint
a párduc a kölykét. Ott volt minden hangversenyén, meghúzódva valamelyik oszlop mögött,
ha pedig felhevülten lépett le ön az emelvényről, ő volt az első, aki oti termeit és karonfogta.
Nem volí egyetlen szabad perce sem önnek és
én hasztalan lestem mindeddig, hogy négyszem-
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közt beszélhessünk. Ma azonban sikerült. Bulwan
Alfons nincs itt, Róma óta ma először. . .
Ellen elmosolyodott:
— Valóban. De higyje meg, ma is olyan hiven
várt volna rám, ha nem jött volna közbe valami
halaszthatatlan dolga, amiért el kellett utaznia.
Valószínűleg csak a hajnali gyorsvonattal érkezik vissza.
A gróf szeme felvillant:
— Igen, erre vártam.
— Dehát mit akar tulajdonképen?
— Búcsúzni jöttem, — felelte Zalecchi ismételten. Nagy határozottsággal mondta ezt és
Ellen ugy érezte, hogy valami tompa keserűség
hangzik szavaiból. Meg akarta békíteni és helyet
mutatott neki a szemközti fotelen:
— Még van néhány percnyi időm, — szólt, —
addig elbeszélgethetünk.
Zalecchi leült. A lámpa kék fénye barna arcára
eselt és megcsillogtatta opálköves gombjait. Egy
pillanatig csend volt a kis szalónban, csak az
óra ketyegett az asztalkán.
Aztán megszólalt a gróf:
— Ellen, ön kegyetlen volt hozzám. Összezúzott, tönkretette az életemet.
— Vigasztalódjék, kedves barátom, — felelte
Ellen megsajnálva a férfit. — Váljunk el örökre
a mai nappal és felejtsen el engem.
— Csak egyet kérek még, — folytatta a gróf
halkan: —: egy rövid félórát most hangverseny
után, amikor még egyszer vissza álmodhatom a
palermói szép napokat és boldog lehetek. Egy
fél órát kettesben!
Ellen alig észrevehetően hátra vetette fejét.
— Nem, nem tehetem — mondotta. — Alfonsé
minden szabad pillanatom. Csak ő közte és művészetem közt osztom meg életemet.
A gróf nem volt elkészülve erre a határozott
válaszra. Még egy utolsó kísérletet tett:
— És ha egyszer, talán hosszabb idő multán,
eljönnék és ugyanazt kérném, ugyanezt mondaná
nekem ?
— Igen, felelt határozottan Ellen.
Ismét hallgattak néhány pillanatig. Zalecchi
gróf mereven tekintett maga elé, arcán valami
nagy komorsággal és elszántsággal. Ellen a
szicíliai vér lüktetését látta meg benne, szenvedélyek lázongását és valami nagy elhatározást.
Zalecchi fölállt, árnyéka végig vetődött a
szemközti falon.
— Megyek, — mondotta szilárd hangon. —
Megfogadom a tanácsát, elválunk örökre.
Ellen kezet nyújtott neki:
— Isten önnel!
A gróf mélyen meghajolt és hirtelen megcsókolta a kezet. Ajka tüzes volt a szicíliai vér
forróságától.
Ekkor hirtelen feltárult az ajtó és belépett a
szobába : Bulwan Alfons.
Szürke utazóköpenyt viselt, szőke, hosszú haja
kissé kuszáitan húllt a homlokára. Mikor az idegen
férfi alakját meglátta, hirtelen elsápadt, de öszeszedte magát:
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— Ó, bocsánat 3 — szólt — nem tudtam, hogy
zavarom.
Ellen mosolyogva sietett hozzá:
— Hozta Isteni. . .Zavarna? O, hogy mondhat
ilyet, Alfons?...
— Talán váratlanul érkeztem, — folytatta
Bulwan fagyosan, — de elvégeztem a dolgomat
és ugy a személyvonattal jöhettem. Pedig minde g y . . . ön, látom, amúgy sem unatkozott távollétemben, kedves Ellen. Idegen urakat fogad.
Ellen izgatottan vágott közbe:
— Nem, ne higyje! Ezt azt urat én nem fogadtam. Beleegyezésem nélkül juiott i d e . . . sőt
akaratom ellenére!
De nyomban észrevette, hogy rosszat mondott.
Bulwan elvörösödött.
— Akarata ellenére ? — ismételte nagy nyomatékkal.
Zalecchi gróf, aki eddig egy kissé távolabb
mozdulatlanul állott az egyik fotel mellett, most
előlépett. Átnyújtotta névjegyét a szobrásznak.
Bulwan összeráncolta egy pillanatra homlokát a
meglepetéstől, amikor a nevet elolvasta.
— Ön az? — kiáltott fel egy kissé hátralépve.
A gróf látta, hogy neve nem idegen a szobrász
előtt. ,
— Én vagyok, felelte szárazon, de valami halvány gúny-mosoly lebbent el az ajkán.
Bulwan hangja szakadozott lett az izgalomtól:
— Felhasználta az alkalmat. . .Ez nem férfihez
és genllemenhez illő cselekedet. ..ez gyalázat!
.. .Elégtételt fogók követelni!...
• Zalecchi egészen közellépett a szobrászhoz.
Arca fakó volt, a szeme kigyúlt, de elfojtotta
haragját és tompa hangon csak ennyit mondott:
— Megadnám, ha telne az időmből. Én azonban búcsúzni jöttem a művésznőtől. A küzdelemben ön maradt a győztes, én távozom.
Egyszerűen mondta ezt, de elszántan. Szinte
diadalmasan állott ott s úgy tűnt fel ebben a
pillanatban, mintha a szobrász lenne előtte az
összezúzott, a vesztes. A kis szalonlámpa fénye
bizonytalan kétséggel öntötte el a két férfi alakját.
Ellen szeretett volna valamit mondani, valami
kérőt, valami vigasztalót, — de ekkor hirtelen
megszólalt az előadás folytatását jelző csengő
és egy karszallagos férfi jelent meg az ajtóban:
, — Művésznő, a szünet eltelt, a közönség v á r !
—1 mondotta.
Ellen tétovázott egy pillanatig. Megcsapta valami csillogó varázs, a nagy koncertterem levegője. Odalépett a tükör elé és végig tekintett
önmagán. Csak azt látta, hogy az arca nagyon
halvány, nagyon halvány.
Mikor kisietett a szobából, mégegyszer visszanézett: a két férfi ott állott egymással szemben
némán, mozdulatlanul.
Nem is tudja, hogyan, de egyszer csak ott
állott megint az emelvényen. Síri csend fogadta.
Vakitó fény özönlötte el a nézőteret, a csillogó,
suhogó női ruhákat és. a fekete frakkokat.
Tekintete végigfutott a termen.

A baloldali emeleti páholyok egyikében ekkor
megjelent egy férfi. Előre jött a páholy b i b o r
vörös párkányáig és egyre csak őt nézte. Ellen
úgy érezte, hogy ez a tekintet megigézi, a lelkébe
fúródik. A szicíliai lélek forróságát érezte rajta
és káprázat jelent meg szemei előtt. Szinte hallotta saját szivének dobogását, de a művészet
varázsos erejével kitépte magát a lelki igézet
bilincsei közül és belekapott a hárfába. Zengő
akkord szabadúlt fel az ezüstös húrokról. . .
Ebben a pillanatban éles dörrenés rázta fel a
hangversenyterem áhitatos csendjét.

A közönség riadtan ugrált fel bársonyszékeiből. Ideges kiáltások, zavar és nyüzsgés támadt
mindenfelé. Sokan a kijárat felé tolongtok, ajtócsapkodás hallatszott és száz izzó, fehérfényű
lámpa gyúlt ki a páholyok felett.
Ellen karjai lehanyattlottak, hárfája elnémult,
arca krétafehér lett. Meredt szemekkel nézett az
emeleti páholyra, melynek biboros, sötét hátteréből eltűnt a férfi. . .
— Elment. . .suttogta remegve és kezét lüktető
halántékára
szorítva' lerohant
az emelvényről. . .

A 1ÖVŐ SZOCIALIZMUSA.

A

Irta STUHLMANN

z élet maga nem halad a végletek utján,
hanem mindig összeegyeztetést, kibékítést,
kompromisszumokat keres. Az elméletek
lehetnek végletesek a legtúlzottabb mértékben, a valóság tartósan egyiknek a szolgálatába sem szegődik, hanem eklektikus lesz, kikeresi a szembenálló tanokból azt, amit igazságnak lát és azt valósilja meg. Marx materialisztikus szocializmusa jó volt a proletárok egyesítésére, jó volt a szenvedelmek felköltésére,
az osztályharc kíméletlen eszközének a megteremtésére, de tökéletlen arra, hogy dogmává
legyen s az élet egyszer s mindenkorra szerinte
rendezkedjék be. Az kétségtelen, hogy az erkölcsi
hivatkozások, az igazságosság s a szeretet követelményének emlegetése a munkásság anyagi
életnívójának emelésében nem tudott volna olyan
hatékony eredményt elérni, mint az eggyé szerveződött proletárság ökle, ám az is tény, hogy a
gazdasági erők bűvös és mindenható hatalmában
való hit babona s a szocializmus az emberiség
életében csupán akkor lesz áldásos, ha ezzel a
retrográd és megokolatlan védekezéssel szakit,
ideális tartalommal telik meg és előteremtvén
a dolgos emberek számára az élet nélkülözhetetlen anyagi feltételeit, lehetővé teszi, hogy
mindenki gazdag, harmonikus, nemes személyiséggé alakuljon.
Volt idő, amikor a kereszténység is a legridegebb tagadó álláspontra helyezkedett apogánysággal szemben és elvetette annak összes értékeit, de a humanizmus és a renaissance már
nemcsak a művészeiben és a tudományban,
hanem a politikában és az erkölcsben is átvett
tőle. Michelangelo Krisztusa a Capi?lla Sixtina
Utolsó Ítéletén s a S. Maria sopra Minerva főoltárán nem csupán Krisztus, hanem gyönyörű
szép, hatalmas atléta is egyszersmind.
A kis emberek fölemelésének és gazdasági
fölszabadításának elmélete, a szocializmus, tárgyilagosabb és mélyebben látó képviselőinél ma
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csakugyan a kritikai álláspontra helyezkedelt már,
nem fogadja el Marx és Engel's tanait vakon,
hanem rostára teszi azokat és hizonyos erkölcsi
tényezők szerepét is hatékonynak vallja az egész
világot átfogó nagy gazdasági küzdelemben.
Ennek a kritikának nyoma van mindenfelé,
amerre szocialista mozgalom észlelhető, de talán
sehol sem annyira felötlő ez a bírálat, mint
Angliában, ahol a legismertebb munkásvezérek
saFabian Society intelleklüeljeinek legragyogóbb
szellemei gyakorolják. Azt emlegetik sokfelé,
hogy a szocializmus vezetése a világháborúban
letört németség kezéből az angotokéba megy
át, nem érdektelen tehát, miképen vélekednek
ez utóbbiak a proletár-törekvések mivoltáról,
céljáról és eszközeinői.
A háború folyamán békés szándékai miatt
sokat üldözött, hírneves Ramsay Macdonald pl.
azt hirdeti, hogy a szocializmus nem kommunizmus, nem anarchizmus, nem a magánvagyon
eltörlése, nem a szabadság eltiprása, nem az
egyenlőség erőszakolása, nem gazdasági determinizmus és nem osztályharc. Igaz, hogy közös
raktárakat akar szervezni a kommunizmus épen
ugy mint a szocializmus, csakhogy, mig az előbbinek az a jelszava: „From all according to their
ability, to each according te his needs", a
szocializmus ezzel ellentétben azt sürgeti: „From
all according te their ability, to each according
to his services", a javakban való részesülés
mértéke a kommunistáknál kinek-kinek a szüksége, a szocialistáknál pedig kinek-kinek a
közösséggel szemben végzett szolgálata. Az
anarchizmus nem ismer törvényhozó és kényszerilőállamot, szabadmindenközség, szabad az egész
s az egész világ ezeknek a szabad egyéneknek és
községeknek szövetséges köztársaságává alakul.
A szocialista állam Bakunin szerint életfogytiglan
fegyházra itélt kuliknak való. Egészen más a
szocializmus idevágó felfogása. A legvérmesebb
reményekkel nézi a központi kormányzást s az
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ellen nem őrzőtt magánvagyon s a kapitalizmus
értéket és munkát pazarló, zavarokkal teli iermelése helyébe egyre fokozódó mértékben az
állami ellenőrzést és termelést kivánja állitani.
Tévedés az is Ramsay Macdonald szerint,
hogy ők el akarnák törölni a magánvagyon».
Épen ellenkezőleg. „The generál diffusion of
priváté property", a magánvagyon általánossátétele a céljuk. Az embernek ellen kell őrizni
valamit, birni kell valamivel, mert különben nem
őrzi ellen magát, nem rendelkezik magamagával,
Bizonyos dolgok sajátunknak mondhaiása az
egyéniség és személyiség kifejezésének eszköze,
Csupán arra kell ügyelni, hogy a magánérdekek
a közérdek rovására el ne hatalmasodhassanak
s hogy a magánvagyon monopolium és kizsákmányolás forrásává ne válhassék. Amit Angliaban és az Amerikai Egyesült Államokban látunk,
azt sem az ész, sem az erkölcs nem helyeselheti. A nemzeti vagyon 7/s része mindkét helyütt
a lakosság 1/s részének birtoka, mig a népesség
7
/s részének pusztán a vagyon Vs-ada jut. A
valódi szellemi életnek, az igazság, jóság és
szépség önzetlen szeretetének megvan a maga
gazdasági alapja, amely nélkül eszményi emberi
életről hiába álmodozunk A „beiter housed
better clothed, and beiter fed", a jobban lakó,
ruházkodó és táplálkozó munkás minden kivánatos
fejlődésnek nélkülözhetetlen feltétele. A nagy
vagyoni külömbségek indokoltak voltak addig,
amig a társadalom nem organizálódott, amig
bizonyos elemek csupán a gazdagabbak és
hatalmasabbak parancsára voltak hajlandók ugyahogy a közösségbe beilleszkedni, ám szervezeit
társadalomban az anyagi javak arányos és
méltányos megosztására kell törekedni. Nem a
magánvagyont, hanem annak káros következményeit kivánja a szocializmus megszüntetni,
Azt sem bánja, ha valaki örököl, csak azt szeretné,
hogy a sokaság öröksége ne legyen a leggyilkolóbb nyomorúság. Ez pedig akkor remélhető, ha a „great means of production", a
termelés negy eszközeit, az ipari tőkét és a
földet e közösség birtokává tesszük.
Nem óhajtják elvenni a szocialisták az emberek
szabadságát sem. Vájjon szabad volt-e a munkás
a kapitalista termelés alatt? Életmódjában teljesen alája volt vetve a gépnek, a piacnak és a
kereskedelmi mágnások hierarchiájának. A feltételeket, amelyektől sorsa függött, nem ő ellenőrizle, hanem mások, szabadságuk tehát csak ez
utóbbiaknak volt, de nem neki. Ezért kívánták a
proletárok, hogy a kereskedelem s a tőke
ellenőrzése az egyesek kezéből a tömegekébe

menjen át. Ha ez megtörténik, akkor meglesz
a közös élet fegyelme, kényszere, de meglesz az
egyéni élet szabadsága is. A törvény nem gatja,
de feltétele az igazi szabadságnak, mert megakadályozza azt, hogy visszaélhessenek vele.
Aztán a helyesen értelmezett szabadság nem azí
jelenti, hogy valaki mindent tehet, hanem azt,
hogy tudalában van társadalmi kötelességeinek
és hogy csak jót tehet. Ez pedig a kölcsönös
segités rendszerében inkább megvalósítható,
mint a mai társadalomban.
Nem erőszakolja a szocializmus az egyenlőséget sem, hiszen az élet s a természet arisztokratikus és ezek erősebbek minden demokraciánál. A szocialista felfogás azt a közösséget
mondja tökéletesnek, ahol a külömbözők és az
egyenlőtlenek harmonikus egész létrehozatalára
egyesülnek. Nem akarnak mást, mint „the equality
of opportunity," az alkalom egyenlőségét, hogy
ne legyen zárva egy gyermek előtt sem az az
ajtó, amelyen belépve hasznos tagjává válhatik
a társadalomnak.
A történelem materialista felfogását sem teszi
magáévá Ramsay Macdonald. Az a gondolat,
hogy a történelmi változások végső oka mindig
a gazdasági volt, meg van már bizonyos formában Buckle-nél is, pedig ez individualista és nem
szocialista, a gazdasági determinizmus tehát nem
szükségképen tartozik hozzá a szoctalizmushoz.
Az elmélet maga „enesicled and inadequate",
egyoldalú és nem kielégítő, mert bár a gazdasági
tényezőket a történelem magyarázatában nem
mellőzhetjük soha. pusztán velük teljességgel
nem lehet az eseményeket megvilágítani. Az
emberi nem haladását nemcsak a zsebe meg a
földje irányitotta, jóllehet ezek tényezők voltak
minden időben és minden helyen, hanem más
erők is, aminők eszményeink, a jó és rossz
iránti érzékünk, vágyódásaink. Ez utóbbiak teszik
a szegénységet s az igazságtalanságot komoly,
bajjá, ezek adják meg azoknak azt a robbanékonyságot, amely aztán forradalmakhoz vezet. A
mult és az eljövendő változások indító okainak
sorozatában tehát meg kell adni az őket megillető helyet az értelmi tényezőknek épen ugy,
mint az anyagiaknak és a gazdaságiaknak. Engels
maga azt irta egy alkalommal, hogy a politikai,
jogi, filozofiai, vallási, irodalmi, művészi fejlődés
a gazdaságira támaszkodik, de ezek is hatnak
kölcsönösen egymásra s a gazdaságira. A probléma tehát a különböző hatóerők relativ ériékének a kutatásává válik vagy pedig hiu vetélkedéssé, amely hasonló azokéhoz, akik azon törik
a fejüket, vájjon a tojás vagy a tyúk volt-e előbb
v t e Ktiwi'Ki; M HÍ
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FILOMÉNÁT FÉRJHEZ ADOM
Elbeszélés
an nekem egy kedves, csacsogó kis
barátnőm, az mesélte el a következő
történetet:
Tudod, a Filcsi igen érdekes lány
volt. Dancsó Filoména volt a neve
és már a nevére igen büszke volt. Az első évben, az év elején nekem valamire meg kellett
csinálnom az osztályfőnök megbízásából a névjegyzéket, s mert még nem ismertem jól a társnőimet, a biztonság kedvéért, mikor készen voltam, felolvastam a névsort. S olvasom azt is:
— Dancsó Filoméla.
Erre Dancsó fölállt, s mint egy sértett királynő,
szinte odavágja nekem:
— Kérem én nem vagyok F i l o m é l a !
— Nem, hát ugyan, hogy hivják akkor ?
— Furcsa, hát még sohsem hallotta ezt a
nevet? Kérem ne csúfolódjék!
— Én ? Eszem ágában sincs csúfolódni! Azonban tényleg nem hallottam még ily leánynevet,
De következtetek: fülemile, az egy aranyos
madár. S mert maga olyan bájos, mint egy
fülemile, s olyan méla mint egy kedves hallgató
magyar nófa, éppen magára illik e név : Filoméla.
Az osztály sikerültnek találta az iróniámat és
mindenki szivből kacagott. Egyedül Filcsi vette
bóknak szavaimat, a nevetést meg úgy látszik
bájosságának elismeréseként tekinlette és megbékülve mondta :
— Nohát így kell helyesen írni a nevemet:
Filoména.
— És kimondani? —• kérdém.
— Kimondani is igy. De magunk között:
Filcsi vagyok — szólt.
— Tehát: Dancsó Filcsi. Pompás, egészen
jól hangzik. — Ráhunyoritottam a lányokra és
mondtam: Éljen Dancsó Filcsi-Filoména!
— Éljen! — zúgta vissza az osztály, és mindenki jót nevetett. Filcsi meg boldog v o l t . . .
Nem vette észre, hogy mulatunk rajta, szegény
azt hitte, ünnepeljük őt. Miért, azt tán ő sem
tudta volna megmondani. Dancsó Filcsi bájos
leány — azért. Bizton azt hitte... S ezzel a
bevezetéssel aztán meg is volt pecsételve az ő
sorsa. Csinos arcocskája volt csakugyan, alakja
is elég jó és volt egy-két fess ruhája. Mindezek
alapján aztán bókollunk neki folyvást, mulatván
az ő hiúságán és együgyüségén. Mi jól mulattunk, ő meg boldog volt. No de hiszen az írás
is mondja: „boldogok az együgyűek..."
Filcsinek szép, dús, hosszú vörösbarna haja
.volt. O nagyon szerette sötétszőkének nevezni.
Am e dús erdőben lakók is valának, dacára tizenöt
évének és nagy hiúságának, e baj megvolt! Még
pedig annyira, hogy e lakók kiirtása mindenféle
radikális szerek használata ellenére is eredménytelenül végződött. Úgy látszik ős-ős lakók
voltak már azok és úgy elszaporodtak, mint
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Ábrahám ivadékai: vajának annyian, mint csillag
az égen. Végre azon alternatíva elé állíttatott
Filoména kisasszony, hogy vagy tövig levágatja
dús haját, vagy csendesen búcsút inthet az óvónőképzőnek. Filcsi végre sűrű könnyhullatások
között azt határozta, hogy megválik nagy copfjálól. Az osztályban volt annyi finomság, hogy
rövid hajáért — bár ismertük ez átváltozás szégyenletes okát — senki sem csúfolta őt, de
azért a kikívánkozó diákhumor legalább a hazug
bókolásban keresett magának kielégülést': Tömjéneztük Filcsit, hogy mily szép fiú lett belőle ;
kár, hogy igazán nem fiúnak született, síb. És
ő mindig mindent elhitt, ha a szépséget dicsértük. De azért a karácsonyi szünet alatt, mikor
szüleihez hazament, mégis a levágott copfját
kitisztittatta — hogy akadt oly bolond borbély,
aki erre vállalkozott! — szépen befonatta és
januárban mégis „gretchen"-be fésülködve tért
vissza, ügyesen alásimitva a néhány centiméteres valódi haját az álcopfnak. Természetesen
aztán ettől kezdve akárhányszor megtörtént, hogy
tornázás, vagy futás közben a „Grefchen" hűtlen
lett viselőjéhez, s hátramaradt, lerepülve a földre,
mig Filoména mint a fülemile repült tovább előre,
Ezért már aztán csipkedtük is eleget, meg sok
mindenféle ferdeségéért. Néha igazán vastag
volt már a vicce és ő komolyan megharagudott,
de olyankor egy-két hízelgés, a szépségének
hatványra emelésével mindig kibékítettük őt, és
mindenkivel jóban volt azért, bárha ő volt a mi
célpontunk. Talán már el sem tudtunk volna
lenni e célpont nélkül, hol iróniánkat élesítettük,
mig ő szeretetünk megnyilvánulását látta csipkelődő kedveskedésünkben. Hiszen igaz, szerettük is őt, azért, mert oly jókat mulattunk rajta,
A második iskolaév novemberében Filcsi véletlenül meglátta a bátyámnak nálam volt fényképét. Ugy-e szépfiú? —kérdém. Pedig dehogy
is volt szép! De a kép igen jól sikerült volt és
fiatal, lizenkilencéves arcával, okos szemével, dús
hajával a fényképen egészen csinosnak tetszett,
bár a valóságban majdnem csúnya volt s a vörös
bajuszéval és komor természetével, a lányokkal
szemben tanúsított esetlenségével éppen nem
volt alkalmas arra, hogy üresfejü bakfisokat
meghódítson. — Filcsinek tetszett a kép, láttam
az arcán. De egy-két pillanatig hallgatott, aztán
hidegen csak azt mondta:
— Igen, csinos.
En akkor már készen voltam a tervemmel,
Sohasem tudlam mással együtt tanulni, de másnap a tanuló, vagyis magoló időben a lélektanommal Filcsi mellé ültem, azt mondván, vele
akarok tanulni. Ő roppant megörült, hogy egy jó
tanulóval tanulhat ily nehéz leckét és kapva-kapott ez alkalmon. A könyvembe betettem a bátyám fényképét. Amig fellapoztam a leckét, úgy
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lettem, mintha "véletlenül nyitottam volna fel otl
a könyvet, ahol éppen a fénykép voll és csodálkozva szóltam :
— Nini, még itt van a bátyám képe! No, ma
el is teszem a kazettámba, mert még egyszer
elveszítem.
— Mutasd, — kérte Filcsi.
— Kérlek! — adtam oda készséggel. — Tudod,
ez három év előtti képe, azóla kissé megváltozott. Akkor érettségizett le.
— Igazán? És mos! micsoda? — kérdé érdeklődve.
— Az egyetemre jár és az év végén kész
tanár lesz.
— Úgy? — Szép fekete haja van, úgy-e? —
kérdezte megelégedett kíváncsisággal. A tanárság ieiszett neki.
— Igen, — mondám — és a bajusza, láthatod:
szőke, — hazudtam.
— Szőke bajusz, fekete haj, nagyszerű \ Ez
igen érdekes és valóságban szép lehet. És a
szeme? úgy-e kék?
— Pompásan eltaláltad I (No, a szeme igazán
szép kék volt.,)
— Szép fiú lehet.
— Szép, — hagytam rá és megtoldtam még
ezzel: a bőre fehér, mint a hó és a két orcája
piros. A szája meg, nézd, mily gyönyörűen ívelt.
(No, ez is tényleg igaz volt, szép szája volt. De
a bőre? Szeplős.)
— Komoly ember?
— Mikor kéli, igen komoly, de ha társaságban van, csupa tréfa. Aranyos, kedves fiú, udvarias és okos. Jó protektorunk is van és a jövő
szeptemberre Losoncon megválasztják, azaz kinevezik segédtanárnak,
ez biztos, mint a
halál.
— igazán? No ez nagyszerű! — lelkesedett
Filcsi. Már bele is szeretelt a bályámba. Láttam,
hogy első intrádára eleget értem el. Bizlaüam
tehát, hogy tanuljunk most már. De ez neki nem
igen /nent. Folyton kérdezett valamit a bátyámról. Én meg dicsériem őt az egekig. Ez így tartott karácsonyig. Akkor hazamentünk a szünelre.
Otthonról irtam neki három-négy képes lapot,
társasat is, de a bátyámmal mindig odairattam:
„Kezeit csókolja ismeretlen hódolója Hidas
Ferenc." Vagy más ilyen frázist. Feri nem akarta
soha, de csellel mindig rávettem.
Mi Losoncon laktunk és olt volt egy kedves
barátnőm, az Annus. Nagy kópé volt és neki elmondtam. mi a tervem Filcsivel. Rögtön kész
volt a tréfára, és mondhatom, olyan szerelmes
leveleket irt januártól kezdve a bátyám helyeit
Filcsinek, hogy nincs az a Don Jüan, aki külömbeket tudna. Mikor visszamentünk az intézetbe
a karácsonyi szünet után, Filcsi boldogan újságolta, hogy a lapjaimat megkapta. Én meg elmeséltem, hogy beszéltem felőle a bátyámnak,
aki valósággal belészeretett. Ő boldog volt, de
ezért ellenvetést tett.
— Te csak ugratsz! Hisz nem is látott, még
a fényképemet se, hogyan szerethetne belém?
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— De látta a lelked fényképét, elmondtam,
hogy mily kedves, jó, finom vagy. Hogy csinos
vagy, szép vagy. Es komolyan beléd szeretett.
És elhitte.
Annus egy bejáró növendék cimére irta a
szerelmes leveleket, akit beavattam titkomba, s
így jutottak Filcsi kezéhez a hamis szerelmes
sorok, amit egyébként az apácák persze, hogy
elkoboztak volna, hiszen minden levelünkét előbb
ök olvasták el és mi csak úgy kapluk meg. Tyhű!
ha tudták volna az én kis játékomat, úgy kicsaplak volna az intézetből „erkölcstelenség"
cimén Filcsivel egyült, hogy csakúgy repültünk
volna! E mulalság léhát nekem nemcsak érdekes,
de veszélyessége miatt izgató is volt.
A hamis szerelmes levelek győztek, Filcsi
elhitte, hogy hóditott és nagyon boldog volt.
Rávelíem, hogy válaszoljon is a levelekre. Eleinte
nem akart, adta a büszkét, csak általam üzent
egy-két szót. De aztán á jég megtört; irt. Aztán
a szerelmes lovag fényképért könyörgölt. Filcsi
nem akart adni. De én azt is kibeszéltem belőle,
végre adott, küldött Ferinek (akit Annusnak
hivtak). Erre még rajongóbb, ömlengőbb levelek
jöltek Annustól. Húsvétkor ismét ki-ki hazament.
Visszajövet azt a hírt hoztam Filcsinek, hogy a
bátyám egész komolyan megkéri őt és a világ
legboldogabb emberének fogja magát érezni, ha
ő a felesége lesz. De most ő még nem kész
ember, igy hát nem meri megkérni. Lásd, ő ilyen
szerény, mondám.
— Oh, igaz ez? Meghalok a boldogságtól! —
•Kezét szivére szoritotia és az arca mennyei boldogságban ragyogott. De aztán hirtelen elkomolyodott és ijedten kérdezte:
— Mondd! Tudja Feri, hogy le van vágva a
hajam? Megmondtad?
— Óh dehogy! Nem mondtam én meg! (És
ekkor nem is hazudlam).
— De ha majd meglát, mit mondjak, miért
rövid a hajam?
— Istenem, mii mondj!? Mit kell ezért meg^
ijedni! Hát tífuszban voltál a nyáron és kihullt
utána a hajad. Punktum 1
— Igazad van! Te mindig jó tanácsol tudsz adni.
És megnyugodott. A szerelmes levelek egyre
jöltek. Én pontosan értesilettem Annust, mennyire
haladt az ügy és ő aszerint ostromolt mindig
erősebben. Már megbeszéltem Filcsivel mindent,
még az esküvő legapróbb részleteit is, hogyan
gondoljuk mi Ferivel. Ő is hozzáloldla a maga
nézeteit.
— Aztán júliusban, — mondta — mikor Feri
értem jön, hogy megkérjen, elmegyek hozzátok
Losoncra egy hónapra, s főzni tanulok. Augusztusban otthon tanulok még főzni, hogy igazán jó
gazdasszony legyek és elkészítjük a kelengyémet.
— És szeptemberben megesküdtök — fejeztem
be én.
— Te, ez olyan boldogság, hogy el se birom
hinni, — mondta ábrándozva.
— Pedig ez, ha te akarod, így lesz. Csak
rajtad áll, Feri őrülten szeret, hidd el!

És ő elhitte. Elhitt mindent, amit én mondtam.
Néha meg is sajnáltam már és bántam, hogy
ennyire vittem a dolgot, mert úgy járt-kelt szegény
Filcsi, mint egy álomkóros és féltem, elbukik a
képesitőn. Nem egyszer vallotta be, hogy képtelen tanulni, mert örökké Ferire gondol.
— Légy erős, Filcsikém! — biztattam.— Épp
azért tanulj, mert szereted Ferit. Lásd ő is tanul
szorgalmasan, érted tanul. Mutasd meg te is,
hogy okos vagy, hogy igazán szereted Ferit és
tedd le jól a képesítőt. O tanár lesz és te ugyanakkor okleveles óvónő leszel. O büszke lesz
arra, hogy az ő kis feleségének is lesz oklevele,
mint neki.
És Filoména tanult. Ő, aki szekundákkal küzdött
mindig, most, bármikor szólifotíák fel, tudott
felelni és jól felelt. Őrült akaraterő volt benne.
Még éjjel, titokban is tanult. Hogyan birta ki a
szervezete, nem tudom. Biztosan a szerelem
adott neki fizikai erőt is. És ő, a gyenge, bukdácsoló tanuló, az osztály célpontja, a képesítőn
becsapta a tanári kart, az osztályt, mindenkit,
mert leképesitőzött általános yo-ra, még egy pár
jelese is akadt. Mikor felolvasták az eredményt,
Filcsi a nyakamba borult és zokogva mondta:
— Ugy-e meg.lesz elégedve Feri az oklevelemmel ?
— Meg lesz, meg, kis butuska bogaram,
— feleltem — épp ma tette le ő is az utolsó
vizsgáit, ő is okleveles tanár lett ma. Délben kaptam
a sürgönyt tőle, de nem akartam neked addig
szólni, míg az eredményt nekünk ki nem hirdet'ék,
hogy önmagadért is örülhess és igy duplán örülj.
Filoména csak sirt örömében. De az utolsó
hónapok alatt az izgalmaktól lefogyott vagy öt
kilót. No, ez nem volt baj, más diák is soványodik
ilyenkor.
Az elutazás előtt abban állapodtunk meg Filcsivel, hogy ő otthon elmondja a szüleinek ezt a
szerelmes történetet. Amint pedig én is, Feri is
otthon leszünk, Feri ír egy levelet az ő szüleinek
és formálisan megkéri a kezét és bejelenti, hogy
ekkor és ekkor személyesen is hozzájuk utazik,
velem együtt. He erre az ő szülei Ferinek beleegyezően válaszolnak, úgy mi rögtön útra kelünk.
A többi aztán a terv szerint fog menni és még
amint pontosabban együttesen megbeszéljük.
Ezzel elváltíink. Azt hiszem aznap Magyarországon

kevés oly boldog leány volt, mint Filoména.
Mikor őt többé nem láttam, én megnyugodtam
s gondoltam, oly messziről, mint amily messze
fekszik egymástól Nagyszombat és Losonc, majd
csak könnyen elintézem a befejezést. Otthon
Annussal meséseket mulattunk a részleteken,
amint az egész bolondságot elvonultattuk magunk
előtt. És Filcsinek persze egy betűt se irtunk
sem Annus, sem Feri, sem én. Hallgattunk
babérainkon.
Egyszer úgy három hétre rá, hogy otthon voltam
már, jön Filoména egy levele, melyben kérdi,
mikor jövünk és miért nem irunk ? Vagy elvesztek
a levelek talán ? Vagy csak nem beteg valamelyikünk talán? O nagyon aggódik és félt
minket. — Szegény kis szamár, ő még akkor
sem sejtette, hogy becsaptam. Akkor aztán irtam
neki, az utolsó levelet életemben, már t, i. neki
az utolsót.
Egyenesen megirlam, hogy becsaptam őt. Hogy
bátyám mit se tud az egész dologról, hogy Annus
volt a bűntársam. És hogy tettem pedig ezt azért,
mert ő olyan hiszékeny volt, hogy minden szép
szónak, bóknak felült. Ne legyen oly elbizakodott,
s ne higyje, hogy amely férfi reá néz, az rögtön
belé is szeret, mert ha ilyen marad, az élet még
komiszabbul és komolyabban be fogja csapni
mint én. Én azért játszottam ezt vele, hogy
kigyógyítsam e nagy hibájából, hogy az életben
komolyabb tudjon lenni. Síb. stb. Hogy haragszik
rám ezért, elhiszem, — fejeztem be levelemet, —
de haragját enyhitheli az a tudat, hogy ez a
szerelem sarkalta őt a szorgalmas tanulásra és
ennek köszönheti a jó oklevelét. Mivel pedig
Ferit úgy sem ismeri személyesen és: Feri úgyis
csúnya vörös fiú, tehát szerelmi bánatban, tudom
nem fog meghalni, könnyen fog feledni.
Természetesen erre felelet nekem sohse jött.
Hogy Filcsi iszonyúan meggyűlölt ezért engem,
ezt sejtem. Az ötéves találkánkra sem jött el,
valószínűleg azért, hogy velem ne kelljen találkoznia. De hogy e csalódást kiheverte és megvigasztalódott, azt meg bizonyítja az, hogy —
mint hallottam, — azóta már férjhez ment, egy
gyógyszerészhez. No, ott szépítheti magát továbbra
is! Éljen boldogul, kívánom
így adtam tehát én férjhez Filoménát.
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Ctgondotom,
Elgondolom, hogy jönnek évek,
Más ifjúsággal, új világ,
Mikor rámalkonyul az élet
S nem nyifik nékem több virág.
Fagyos tó tükre lesz a lelkem;
A fénye tisztább, mint ma tán,
De habja többé önfeledten
Nem zsong virágos part uián.

hogy jönnek

Azért, amíg enyém az élet,
Meleg, sugáros a való,
Szálljon belőlem föl az ének,
A hálaadó, magasztaló.
Tehozzád, kit még ifjúságom
Nyert dijul győzedelmesen,
Ki fény vagy e sötét világon,
Éltem sugára: hitvesem.

Nem adhatok tenéked érte
Se jómódot, se nagy nevet.
Vetésemet korán fagy érte
S a gond megölte kedvemet.
Dc adhatok neked egy lelket,
Mely tisztult Fájdalmak tiizén,
Hiu, önző tündöklést elvet,
De higgadt, bátor és kemény,

évek...
Te hintettél elém virágot,
Mikor az élet kezdetén
Régényes kedvvel iizve álmot
Hódító útra keltem én.
Te voltál, aki rámhajolva
Szelíd szavakkal biztatott,
Mikor levert az élet gondja,
Mikor reményem elhagyott/

Fut az idő és fogy az élet.
Megnő a mult, fogy a jövő.
Halványulnak á szenvedélyek,
Az alkonyainak csendje jő.
Leáldozó lelkem sugára
A szivdennesztő estelen
Tehozzád száll, mint tiszta hála,
Azért, amit tettél velem.
Hamvas

József.

EMBEREK BELÜLRŐL
Irta Cinereus
I. POZSf
likőr Kent, Lear király hű embere,
nemes megvetéssel szidja a talpnyaló udvaroncot, aki csak a nyomorúságos külső formáknak él és kitüntetésnek, kegyes szónak örül,
egész büszkesége cifra ruhájában van, Kent elkeseredése ezzel tör ki legerősebben:
— Micsoda? Téged nem is az Isten, hanem
a szabó teremtett!
Az Isten és a szabó. Az a belső szellemi élet
minden értéke, ez a külső megjelenés leple,
amit mindenki fölvehet, levethet a divat és időjárás szerint.
Persze, hogy mi az embereken azt látjuk, amit
rajtuk a szabó teremtett. Az Isten teremtése jól
be van takarva a szabómunka által. A legtöbb
emberben ettől a betakarástól meg is fullad az
Isten teremtése.
Pozsonyban, különösen szük divatot hordanak
az emberek. Állig begombolt szürke ruhát, hogy
valahogy valamiképen meg ne lássék belőlük
semmi. Egy kis őszinte felgombotkozást még
csak meg se csodálnak, hanem részvétlenül
nézik, mint amit nem értenek. Sőt ilyenkor még
szorosabban húzzák össze magukon a lélektakar'ót, mert még hidegebb lesz bennük a vér
arra a gondolatra, hogy belőlük is meg talál
látni valaki valamit.
Azért jár Pozsonyban mindig korlátlanul az
idők divatja. Azért volt a régi időben a mondás,

hogy szeretnék azt a kormányt látni, amit ők
egyhangú lelkesedéssel ne támogatnának. Mert
ami divat, az divat, annak itt nem lehet ellentmondani. A lelkek divatja itt sem parancsol erősebben, mint máshol, csakhogy itt jobban engedelmeskednek neki.- Ha . magyar király volnék,
Pozsonyból válogatnám udvari személyzetemet,
Sárosból nagyköveteimet és a dunántuli parasztokból hadvezéreimet.
Azért pozsonyi embert is lehet boncolni, mert
nem csupa burkolat. Ha nagyon el is rejtőzik,
mégis van benne valami, amit az Isten teremtett.
A burkolaton belül kezdődik benne az ember.
Ezért van, hogy bár mindenbe helenyugszik,
semmiben sem bizik egészen. Ezért szereti sorsát
a hatalommal védeni, de föl nem áldoz semmit
a hatalomnak. Adni semmit sem ad és amit kap,
azt bizalmatlansággal veszi.
Amint Ausztráliában ma is megtalálják még a
másutt kihalt állatok élő példányait, igy élnek
Pozsonyban, hallgatagon ápolva, a legrégibb idők
eszményei. De azért nem disziti, ápolja történelmi emlékeit oly nyilvánosan mint Prága. Ettől
zárkózott tartózkodása tartja vissza. Mert seholsem irtóznak annyira a nyilvánosságtól, mint
Pozsonyban. Még a közügyeket is'legszivesebben
egy kis bizalmas együttlétben szeretnék elintézni.
Azért nincsenek olyan klikkek Pozsonyban,
melyek érdekkörüket minél szélesebbre akarnák
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kiierjeszteni. Helyettük apró érdekszövetségek
vannak, melyeket kifelé nemzeti, vallási vagy
társadalmi jelszavak aranyoznak meg.
A széttagoltság e félénk mozgolódásában
pompás alkalom kínálkozik az érvényesülésre
minden erőszakos stréber számára. A nagy
csöndben messzire hallatszik a hangos kiáltás
és a stréber azt hiszi, hogy helyeslik, pedig
csak nem mondanak neki ellen. így szuggerálódik
bele a köztudatba a stréber vezető szerepe.
Valójában mindenki várja a pillanatot, mikor
botlik el a sebesen törtető úr és amikor elbukott,
boldog megelégedéssel csapnak össze feje fölött
a nyugalom hullámai.
Ezen a semleges ellentálló rétegen belül a
komoly tisztesség páncélja következik. Pozsony
üzletileg is a legtisztességesebb városok közé
tartozik. Egy egész sereg olyan boltja volt
mindig, ahol az árúban úgy megbízhatott a vevő,
mintha aranypróba lett volna rajta. Még legnagyobb vállalatai is igénytelen külsőt mutatnak.
AGrüneberg-bolton semmisem ordítja ki a világba,
hogy ez itt egy világcég. A többi nagy üzletek

m
/Dseiíg a pohár, folyik a bor;
Vígan húzza a cigány,
A söntésben a
csaplárné
Dalol mint a
csalogány.

is olyan egyszerűek, mint egy angolszabású
finom női ruha.
Ezalatt a páncél alatt vannak a pozsonyi
ember legtitkosabb érzései: ragaszkodó vallásossága és szülővárosának szeretete.
Pozsonyban minden felekezet erős vallásos
életet él.- A kalholikusoknak hatalmas intézményei,
erős vallásos közélete mellett az evangélikusoknak nagy gyülekezete, theológiája, líceuma,
elemi iskolája, jótékony intézetet. A zsidóságnak
is egyik legfontosabb kutturközéppontja Pozsony.
A szülővároshoz való ragaszkodása a pozsonyi
ember egész belső életének a magja. A pozsonyi
valójában egy egészen külön nemzetnek, a
pozsonyi nemzetnek polgáua. Minden egyéb
világtáj felé idegen. Csak az a baja, hogy ez a
legbelsőbb lelki tulajdonsága nem képes a
cselekvésre. Meri Pozsony sem az irodalomban,
sem a művészetben kifejezve nincsen. Ahogy
Szeged vagy Debrecen meg van örökítve, az
Pozsonynak hiányzik.
Ki tudja, talán már téntába mártotta a tollát,
aki ezt megfogja irni.

csárdádari

Megállj cigány, búsat
húzzál,
Keservest mint
életem;
Hadd sírom el
búbánatom
Melybe beteg a szivem.

Sir a cigány
hegedűje
Felzokog
rá a bánat,
S mint tavasszal
a
Tiszának
Szőke vize, úgy árad,

Ha már éltem
boldogságát
Többé meg nem
lelhetem,
így legalább néhány
percre
Bánatom
elfeledem.

Húzzad cigány, ha a szívein
Szakad is meg beléje,
Ugy sem akad, ki egy
könnyet
Hullat sírom
fölébe.
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KOSZTOLÁNYI DEZSŐ EGYENISEGE
Irta HAMVAS
osztolányi Dezső Í885. március 29-én
született Szabadkán.
Középiskolai
tanulmányait szülővárosában, az egyetem filozófiai fakultását Budapesten
és Bécsben végezte. 1907-ben a
„Budapesti Napló "-hoz szegődik el és mint
újságíró itt működik egy évig. Ezalatt az idő alatt
jelenik meg első verskötete: „Négy fal között."
Ezután a „Hét" és „Az élet" belső dolgozótársa
lesz. Lefordítja Maupassant verseit és Wilde
Oszkár „Páduaí hercegnődét, egy kötet novellát
ir „Boszorkányos esték" címmel. 1910-ben kiválik a „Hét" szerkesztőségéből és Parisba megy.
Párisi útja rá is nagy hatással van és uj hatásokat nyer köllészete számára. Közvetlen ezután
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jelennek meg verses n művei: „A szegény kisgyermek panaszai," „Őszi koncert," „Kártya" és
„Mágia," valamint novellái: „Bolondok," „Beteg
lelkek," „Kain" és egy mesejátéka: a „Lőtoszevők." Emellett sokat fordít idegen nyelvekből,
főleg franciából, újságcikkeiben figyelemmel
kíséri az irodalmi műveket. Az „Esztendő" megindulásával a folyóirat főmunkatársa lesz. Ebben
az időben jelenik meg verses könyve: „Mák"
(1916.), novellakötete: „Bűbájosok," lirai emlékezései: „Mécs," „Öcsém," „Tinta" és egyik
legkiválóbb alkotása, a „Modern költők" cimű
anthológiája. Ugancsak ebben az időben ülteti
át Byron Mazeppáját. Legszorgalmasabb íróink
közé tartozik. E gazdag szépirodalmi munkássága
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mellett, mint hírlapíró is sokat dolgozott. Értékének elismeréséül a Kisfaludy Társaság tagjává
választotta és az ujan alakult Vörösmarty-társaság előadója lett.
Kosztolányi irói egyénisége három főirányban
nyilatkozik meg, mint műfordító, prózaíró és költő.
Műfordításait aggodalmasan aprólékos figyelem
jellemzi. Kazinczy óta ennyire nem iparkodott
senki az eredeti munka minden árnyalatának hű
átültetésére. De amig Kazinczy törekvése a fejletlen nyelv fogyatékosságán sokszor hajótörést
szenvedett, Kosztolányinak nagy költők által kidolgozott nyelv állott rendelkezésére. Hivatottságáról első ilyfajta munkájával tanúságot tesz.
Maupassant verseit fordítja és ez a fordítás
nemcsak jó munka, hanem korszerű is, mert az
ország költői (két évvel Ady fellépése után)
Franciaország felé fordulnak érdeklődésükkel.
Keresik Baudelaire továbbfejlesztőit. Kosztolányi
ahhoz nyúlt, aki saját egyéniségét az irány elvével
összeolvasztva, legsikerültebben fejezte ki. Ezért
ez a fordítása szinte vezérkönyvvé lett. Egyéb
műfordításainak nagy része könyvkiadók vagy
színházak megbízásainak köszöni létrejöttét, igy
a Nemzeti Színház az ő fordításában játszott
több darabot. A kiadók örömmel veszik átültetett
regényeit és novellagyüjteményeit. Kiemelkedik
e munkásságából irodalomtörténeti jelentőséggel
biró anthológiája, a „Modern költők" cimű
könyve, melyben egymaga végzi el ezt a munkát,
amit a Kisfaludy Társaság szinte husz iró együttes
munkájából adott ki. A föld minden nevezetes
népe képviselve van ebben a gyűjteményben.
Finom ízlése Babits Mihály mellé helyezi, költői
átérzése is vetekedik amazéval. Ez a lirai anthologia olyan embernek a munkája, aki nemcsak
lépést tart a legnngyobb európaiakkal, hanem
tolmácsolni is tudja nemzetének és példákat ád
a fiatal költői nemzedéknek.
Prózai munkái két csoportra oszlanak. Az
egyikbe tartoznak novellái, a másikba lirai feljegyzései,
Az első csoport: „Boszorkányos esték," „Bolondok," „Beteg lelkek." „Kain" és „Bűbájosok,"
a második „Mécs," „Öcsém," „Tinta."
Ismeretes az a hatás, melyet a szimbolizmus
a novellára gyakorolt. (Irodalmunk legújabb
irányai.) Már a francia novella uj nagy mesterénél, Maupassantnál* tapasztaljuk azt, hogy
egyetlen egyéniség a többiek rovására nagyon
* Guy de Maupassant. a legnagyobb modern francia
novellaíró,
(szíil. Miromesnilben 1850. megh
1893.)
realista költő, de a fajtájából magasan kiemelkedik. Első
novellái („Tellier ház," „Contes du jour") és regénye
(„Bei-Ami") még Zola hatását mutatják, azonban a részletrajzot könnyedén szellemessé téve teljesen eredeti lesz.
Hátasa az egész európai irodalmon meglátszik, de talán
seholsein annyira, mint nálunk, ahol az angol novella
gazdag anyaggyűjtését nem engedi a gyors munka, a
németek filozofálását nem szereti a közönség, az oroszok
forradalmi lobogásával konzervativizmusunk nem társul,
az olaszok lirai olvadozrisa túlérzelmes nekünk. Maupassantnak szinte minden számottevő novellája megjelent
magyar fordításban is.
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kiterjeszkedik, jellemző példák erre: „Egy élet,"
„A mi szivünk" és „Monsieur Parent." De
Maupassantnál ezek az egyéniségek mind különbözők. Kosztolányi hasonló módon dolgozik,
novelláiban csak egy emberről van szó, de
nála a hősök, a jellemek mind egyformák.
A ^Bolondok," „Beteg lelkek," „Bűbájosok'
valamennyien abnormis emberek: betegek, sápadtak, Káinok, bűnösök. Az
igy kifejezett
egyéniség nemcsak egyes novelláira jellemző,
hanem egész munkásságára is. A szimbolista
lirai novella művelője Kosztolányi, de egyéniségét
annyi mellékgondolattal és árnyalattal vegyíti,
hogy efajta munkáiból nem sokat ismerünk meg
egyéniségéből. Öntudatlan odaadásában is tárgyilagos akar lenni, ahelyett, hogy egy közvetlen
hangot keresne. Ez fogyatkozása. Van azonban
novellája (különösen az „Appendicitis"), melyhez
illik ez a hang és ilyenkor művészi hatást kelt.
Prózai munkáinak másik fele, a lirai feljegyzések, épen az ellenkező képet mutatják. Itt az
iró van a középpontban és az a fontos, amit ő
lát. Az a lágy, álmodozó, fájdalmas hangulat,
amely az előbb nem engedte, hogy elérje a
művészi hatást, mert a tárgyilagos látást és érzékeltetést elhomályosította, most a művészi hatásnak
legfőbb alkotója. Az „Öcsém" cimű kötete, melyet
a harctéren levő öccséről irt, megragadó közvetlen munka. Kivetkőzik a megfigyelések pontosságából, érzelmei lépnek előtérbe, szabadon
mondja el megható történeteit. Amit a gyermekkorról ir. annak alig találjuk párját, szinte
beszélni halljuk. Semmi póz, semmi halmozás.
Az a tiszta költészet nyilvánul meg itt, amit
hiába keres az ember, ha nem találja meg
magától. Amint Madách mondja, „a művészetnek
az a tökélye, mely úgy elbú, hogy észre sem
veszik". Hasonló a „Tinta" cimű gyűjtemény is.
Első része, a „Kis történelem," a háború elején
Budapesten élő, mindennapi ember naplója,
Semmi különös nincs benne. Nem mesél lelkesedésről, nem borzad vissza a vérontástól, csak
egy kissé meghökken. Áll és néz. Később kezd
reagálni a világban folyó eseményekre, mintegy
széljegyzeteket ir az újsághírekhez. Aztán őt is
elfogja az iszonyat, ő is kezd félni a háborútól.
Ez a jegyzetserozat talán a legjobb ebben a
nemben, A kötet utolsó része, a „Vallomások,"
méltán sorakozik ehhez. Sok bennük a versszerű hangulat, melyek Kosztolányi igazi egyéniségét mutatják.
Ez az egyéniség teljes gazdagságában fejlik ki
előttünk lirai költeményeiben. Kosztolányi valódi
lírai tehetség. Első kötete, a „Négy fal között"
ilyen hangulatokat mond el:
A lámpafény a napja, a szoba a mezeje, a toll
a fegyvere. Á mezőre ugy lép, mint drága szőnyegre a paraszt. Kint, a szabad (evegőn, valami
átok fojtogatja. A szobában búslakodik, itt várja
az örök virágtavaszt. Ha a szive egyre halkabban dobog, kihunyt szemekkel néz az űrbe, ajka,
szeme kinyilik — s a lámpa ég. A hidon a karfára
támaszkodik és eszébe jut, hogy húszéves korá-
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ban itt volt és méla fájdalommal gondol ifjúságára. Halottak napján is gyermekkora tűnik
elébe, mint egy halvány emlék. Még a magyar
paraszt is, bánatos, bús Isten az ő szemében,
az Alföld Ázsiáról álmodik. Ha az óra megáll, a
halálra gondol. „Én"-je rejtély. Érez, gondol,
álmodik, sok minden jut eszébe ilyenkor, amikor
magára gondol, tudja, hogy csak egy pillanat az
élet és ezalatt az ős titok mélyébe lát. Útra
készen a holtakról, az álmatlanságról dalol.
„A szegény kisgyermek panaszai" :
Mint, aki a sinek közé esett és egy pillanat
alatt átgondolja életéi, egy percre megfogja
azt, ami örök: látja a kisdedet fehér ingben,
szőke fejjel, gyón neki és áldozik. Látja a doklor
bácsit, az áldott aranyembert, aki szigorú, de
nem fél tőle. A halált csak a kis gyermekek ismerik, ők tudják csak, hogyha
a fogósdiban
ő a fogó, akkor jaj nekünk. Büszkén vallja
magát magyarnak, a nagyapa térdei között
szavalva. Nagyapjának szeme néha elborul és a
vefsaillesi kertekre gondol. Néha eszébe jut a
szerelem is. Andersen meséiben találkozott vele
először, már tudja, hogy komoly, barna kis leány
lesz az a valaki. Iskolába jár, színekről álmodik, sárgáról, liláról, aranyról és kiszínezi az
életéi velők. Este csend van, alszik még a
csengetyü is. A kis mécs, az "este bus cselédje,
virraszt az asztalon. Fél a sötétségtől és az élettől, mely mindenütt eléri. Az első ősze nagyon
szomorú : szótlan emberek ballagnak, mint temetésre kongó harang és ilyenkor elbújik szobájába. Kíváncsian kutat a külső élet után : a vásárt
bámulja. Az estét temeti és elbúcsúzik a kis
gyerektől: Menj, kisgyerek, a te utad a végtelenbe
visz. Ő még egypár merész évet él és jön a
férfikor meg a sárga némaság. Megy a redakcióba, a New-York márványasztala a ravatal,
ahol újra tanul meghalni.
Harmadik kötete a „Mágia" : •
A bánatról dalolt mindig és most fél, hogy
elveszti egy éjjel és vele a szivét és életét.
Pedig fájdalma olyan érett, mint a méz, virágtalan bánat, de neki mindene. Homályos téli
éjszakában ágyára ül a magány. Ugy senki sem
tud sírni és vajúdó, pityergő arcát senki se
szereti, még ő maga sem. Gyűlöli saját magát,
mert mindenütt egyformán ugyanaz az: Én! A
rab nem gyűlöli úgy tömlöcét. Az élet arany
trombitáján a búcsúzók dalát fújja. Sokszor megfogja a saját kezét és beszél magával, mint egy
idegennel és nem érti meg. Az idegenek, a más
emberek is mind száműzölt vad csillagok. Mind
magunkban járunk, mint kóbor árnyak, társtalan.
Fejébe száll a kávé és füst és megy, vonatja
lelt önönmagának: szobája az egész világ. Kis
város, útján az első állomás: gyógyszerész ül
a patika üvegajtajában és fuvolázik. Az alföldön
megy át forró délután.
Éjfél után szomorú
leánnyal találkozik, éjféltől hajnalig imádja és
sirnak vele a csillagok is. Mint a beteg gyermek,
aki lázas, felül az ágyában és orvosságot kér
és ezüst kanállal a szájába veszi, úgy kerülgeti
a bánat és úgy csókolja meg a nedves, enyhe

szájal. Csillagtalan éjen fohászkodik: „Nézd,
Istenem, minő magam vagyok!" Sorsának szemétdombján kiáltozik, arcán a pirosság a végzet
piros pecsétje, kiáltó száját pecek feszíti, lábát
hurok köti, cipeli émelygő testét, mit ér ő és az
egész világ? Nincs semmije, igy megy magában
szelíden, csendesen és ha rablók megtámadják,
kitárja két üres karját és a rablók vele együtt
sirnak, olyan-olyan szegény. Az élele is olyan,
hogy az örök egeknek kitárja mezítelen testéi.
Negyedik kötete a „Mák" :
Régen szeretett volna élni, vén századok bús
mélyein, nem a „modern technika" korában.
Virág Benedekhez szereiett volna járni, mint ifjú
és Virág egy almát adolt volna neki versééri.
Pesten csak a külső-józsefvárosi bús népet
szereti, mert azok az uicák bánaikővel vannak
kirakva. Szeszélyes akkordokat játszik a holdhoz. Játszik s kislányokkal. Szereli a láncot, de
sok a lánca, szereti a táncot, de ez pokoltánc.
Engedjék szabadon: tündérekben akar hinni,
fehér csészéből fehér tejet inni. Énekel a„régi
otthoni dolgokról és egy régi fájdalomról. O, az
uj poéta, panaszkodik a régi holdnak. Rossz az
élet: a szél csak fúj, nincs semmi új, csak az
unalom. Nincs semmi jó, még a szive sem. Nem
jó feküdni, se kacagni. Nem jó a „nem", sem
az „igen". Szeretne földre esni hangtalan, sűrű
erdőben állni, mint kopár fa ágai és csak ázni.
A hatalmas ősz rálehelt és érzi, hogy nagyra nő.
0 , aki tavaly még könnyű szivvel járt a forró
nyárban, most bús fagyon van, lelke mélyén
unalom zakatol, mint valami rossz malom; búzája:
az élete, lisztje: semmi, fájó semmi, unalom.
Kosztolányiról egy finom műértő egyszer igy
nyilatkozott: „Micsoda gyönyörű verseket i r ! De
nem szabad sokat olvasni belőle, mert az embernek megfájul a szive."
Valóban ez Kosztolányinak legnagyobb fogyatkozása. Egyhangú: a sápadt hold, betegség,
fájdalom, szenvedés, unalom. Minden szürke
fátyollal van beborítva és ezalatt tompa, oxidált
ezüst ragyog. A világfájdalom, mely Adynál egy
haragos Isten mennydörgése, itt egy szegény
kisgyermek panasza, aki véletlenségből van itt
a világon, ahol unatkozik, de azért fél a haláltól.
Ez az egyénisége. Állítsuk egymás mellé Petőfinek „Egy gondolat bánt engemet. . . "
és
Kosztolányinak „Délutáni meditáció" című versét;
Kosztolányi elgondolkozik, milyen lesz a halál,
ez az utolsó szenzáció? Lehet, hogy elalszik és
ez volna a legjobb. Lehet, hogy rátör a halál,
hogy belekancsul, nagy kocsonyává esik, vagy
agyonlövik. Ha erre gondol, remeg, mint vad
szcéna etőtt a színházban a gyerek. Enyhe halált
kíván, mintha átringana mély vizek felett, egy
hálófülke párnázott mélyében pihenve. Ilyennek
szeretné a halált. Gondoljunk ezzel szemben
Petőfi viharzó hatalmasságára, melyben harsonák,
százezrek üvöltése zúg és perzselve ömlik minden
sora az olvasó lelkébe. De Kosztolányi izigvérig modern budapesti ember: félénk, sápadozó,
nemesen erős akcióra képtelen, az önzetlen
fenséges iránt érzéke nincs. Állandóan halk
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hangon beszél, miniha mindig szobában volna,
hangosan sohasem nevet, fel nem kiált, nogyon
ritkán jut el a lelkesedés határához.
Azonban ezt az erőhanyatlást sok kedves
tulajdonsága teszi elviselhetővé. Hangulatának
egyformasága sohasem unalmas. Csak tőle tudjuk meg, hogy a mi szobánk tulajdonképen
mennyi kincset, mennyi új dolgot rejteget. Ezekben az interieur-rajzokban minden ú j : az óra,
a lámpa, a szőnyegek, a vázák, mind barátaink,
csendes élettársaink lesznek. Négy fal közötl
egy egész világ van. Már a város végtelen
világegyetem, melynek tömérdek bolygója kimeríthetetlen titok. A szobának és a városnak
ez a költészete lépten-nyomon felcsendül verseiben. Hasonlatai butorhasonlatok. Az eget tintának,
a száját ajtónak látja, a szegénységről azt
m o n d j a : „Cipőnk levásott" meg „rongyos a
kabátom," az ég lila vánkos és ha eszébe jut
ifjúsága, egy szőnyegre, egy kilincsre, egy régi
csészére gondol. Ha kimegy a városból: elfogy
a lába alól az aszfalt.
Ezt a világot, a szobát és a várost öleli át,
de nem a zajt, az életet, a technikát és a társadalmat. A csendes Budán szeret lenni. A kávéház
is hajnalban legszebb neki, mikor a székeket
már felrakták az asztalokra és minden álmos,
halk, szomorú. Az elmosódó hangulatok mestere
és előadása gyakran hajlik a primitívbe. (,,Lánc,
lánc, eszterlánc," „Csendes, tiszta vers"). Ámulton
évődik, gyermekkori emlékeiről ábrándozik sokat.
Alig van verse, melyben ne beszélne ezekről. Kedves tárgyai a szobában az óra és a lámpa. A fényhatásokat a félhomályban élesen látja és a
hangok közül a halk zenét, suttogó éneket,
csilingelést szereti. Kedves évszaka az ősz,
amikor minden ködös, a városra ráfekszik a füst
és egész nap éghet a lámpa. Nagy dolgokon
nem töpreng, az apróságok ragadják meg, amik
látszólag nem fontosak, de mégis ezekből rakódik
össze az élet.
Eszmei tartalma tehát egyszínű, de ennek a
színnek minden árnyalata megvan benne. Tárgyainak egyformaságáért formájának sokféleségével
pótol. Ura a verselésnek. Hangulatainak megfelelően választja sorait, hol lassú, ünnepiesen
hosszú, ilyenkor szélesmederü körmondatokban
beszél. ( „ O régi kávéház", „Groteszk", „Nem
szabad feledni".) Máskor csak mintha egy pont
volna a sirófája és ebből az apróságból rakja
össze hangulatát. („Öszi sip", „Skála", „Kisvárosi
fotográfia".) Nem él a nagyon szabad formával.
Rímei tökéletesek, finomak, kifejezők, könnyedek.
Különösen nyelve az, amely az elsők közé
emeli. Olyan csiszolt, minden hangulatot visszaadó, hogy a lira Maupassantjának lehetne nevezni. Mindig rendelkezésére áll a szó, a kifejezés, melyre szüksége van.
Szimbólumai félszimbolumok.
Legerősebben
hajlik a szimbolizmus felé „A szegény kisgyermek panaszaidban, melynek már alapeszméje
is idevág. D e neki még ez is durva és fokozatosan finomítja. Utolsó verseiben a szimbolizmust
a közvetlenséggel egyesíti, ugy, hogy soraiban
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egyesül a szimbolista és nem szimbolista elem.
(„Szentbeszéd", „Unalom".)
Kosztolányinak, a legújabb irodalomban, közvetítő szerepe van. Láttuk, hogy a szimbolizmust
és félszimbolizmust közvetlen előadással köti
össze. Egyébként is egyrészt Ady nyomán halad,
másrészt a „ M a " költőivel is rokon. Költészetének egyik ága a szimbolizmusban, másik az
impresszionizmusban* gyökerezik és pedig nem
folytonosan belefejlődve, hanem belőle egyenletesen kibontakozva, a kettőt egymással szervesen egyesítve. Nem Adytól veszi az első hatásokat. Első kötetében az alapgondolat impressziós,
a kidolgozásban megoszlik a két irány. Mindig
a tárggyal, kezdi és elmondja, hogy milyen benyomást tett rá, azután nyul csak az érzelemhez.
„A szegény kisgyermek panaszaidban az alapeszme szimbolista, de a kidolgozásban már sok
helyet foglal el az impresszionizmus. A „Mágiá"ban pedig az érzelmek elnyomják az érzelemkeltő elemet vagy igyekeznek egybeolvadni vele.
A „Mák"-ban az összeolvasztás néhol olyan
tökéletesen sikerül, hogy sok versében nem is
lehet szétfejteni a két- elemet.
Ez a két hang jellemzi tehát Kosztolányit: a
mélabús, melynek a halálköltészet az utolsó
állomása, a másik az impressziós költészet, mely
kiinduló pontja volt. Prózáján is meglátszik e
két vonás. Főleg lirai feljegyzéseiben váliogaija
ezt a két hangot, különösen az „Öcsém" című
kötetében. Állandó hangja azért a benyomásos,
az impresszionista marad, a szimbolizmussal
csak aláfest. Egy-egy cikkecskében is variál.
Ilyenkor poénfszerü az egész és finom hangulatokat kellő. Valóságos virluóza ennek a kettős
stílnek. Verseiben decrescendót játszik a két
forte, Ady és a „ M a " költői közölt, de a decrescendót a legjobb értelemben kell venni.
Hiányzik belőle az, ami mindkét iránynál megvan : a tűz, a harsogó kiáltás és a bőbeszédű
prédikációk.
Mégis Kosztolányi
koránál " és
mindenekfelelt vérmérsékleténél jogva inkább a
szimbolistákhoz tartozik. Méla világfájdalma nem
illik össze a futuristáknak mindent tűzre lobbantó stílusával. Regisztere nagyon is szük ahhoz,
hogy az új stílusban változatos tudjon lenni.
Mindenekfölött nincsen pregnánsan uj világnézete és forradalmi lemperamentuma.
Csak
technikai tekintetben mutat rokonságot a futuristákká!, de erre is rá kellett mutatni, hogy
teljesen megérthessük egyéniségét.
Az egyén elődeinek folytatása és utódainak
forrása. Áz általános fejlődésnek egy láncszeme.
Ez áll a művészre is, ki mindig meglevő irányokból indul ki és uj világ felé mutat. Ez az uj
világ néha a meglevő elemek uj összetételéből
támad. Ilyen módon teremtette meg egyéni
művészetét Kosztolányi Dezső.
* Az impresszionizmus az előadásnak az a módja,
melyben a költő csak benyomásait közli és semmi egyebet. Az embereket és dolgokát pedig úgy mutatja be,
ahogy a költő, a művész egy vagy más hangulatban látta
okét. A művészileg egyénitett leírásnak szavakba tördeit
módja ez, mely csupa mozaikból áll. („Fiihrer durch die
moderne Literatur", Hans Heinz Ewers. Berlin. 1911.)
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II. PITTHORDT LAJOS
(Egy S2Övegképpel, egy műmel lékletlel)

Lajos nem egészen pozsonyi után egy csallóközi püspöki uradalomban neveamennyiben Bazinban született. Mi lősködött. Ugy itt, mint kaionáéknál, már fotyton
^ § Í Í § l l l v azonban művészetével együtt őt is rajzolt, de talán még szobrász-szemmel látva
í l W M
P o z s o n y ' n a k tarthatjuk, mert életének meg a dolgokat, mert hiszen azt a megoldási
[jMSpjfosIl java részét Pozsonyban töltötte s itt módot ismerte legjobban.
jött létre munkáinak legtöbbje is.
Innen került huszonhat éves korában Pozsonyba
Elete meglehetősen mozgalmas volt. Mint leg- s ez jelentős forduló életében. Itt ismerkedett
több művész, nem annak készült, amivé lett. Nagy meg SpányiH Kornéllal s tőle nyerte az első imugrást azonban, aminőt pl. Jókai, — hogy festőből pulzust és nevelést a festés terén. Azt megelőmesélőve, irővá vedlett, — nem csinált. Ő szob- zőleg színekkel nem is igen foglalkozott. Ekkor
rásznak készült, tehát azért képzőművésznek, már rendszeresen folyt a munka. Nyári szünidőivagy, — ha figyelembe vesszük, hogy szobrá- ben tanulmányutakat tett Münchenbe, ahova
szati tanulmányait 'BofíinszRy Adolf bécsi szob- később egy teljes évre kiment a Weinhold- és
rásznál végezte — talán inkább iparművésznek. Gröber-iskolába. Legtöbb tudását azonban HerTalán azzá is fejlett volna. Három évet töltött ott, mann JCaufmann-nak köszönheti, akinek műterméazonban (most egy régi nóta az akkori felfogásról) ben szintén dolgozott.
szülei nem tartották e pályát a megélhetéshez
Azt hiszem, leginkább a német szecesszioniselég komolynak s inkább visszahozva őt Bécsből, ták hatottak rá, amint az szines műmeliéklelünbeadták a tizenhat éves fiút a nagyszombati kön látszik is. Később azonban, uralkodva az
tanítóképzőbe.
iskolai behatások felett, az impressziók embere
Iskoláit elvégezvén, sokáig katonáskodott, mert lett. Portréinak meglátása gyors, vázolása könynem reflektált póttartalékosi jogaira s a budai nyed, sokkal könnyebb a kidolgozásánál. Sokat
Három nyul kaszárnyában ismerkedett meg leg- nem komponál, mindent úgy csinál, ahogy lát:
kiválóbb karikaturistánkkal, az időközben Ameri- őszintén, szinte ösztönszerűen. Egyet szomorúan
kába vándorolt JBincH Károllyal. Katonáskodása. kell tapasztalnunk: Rendelői néha lehetetlent,
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művészi felfogásával ellenkezőt kívánnak tőle s
ő ilyenkor alkalmazkodik. Mert hát h i á b a : —
kell. Ily kénytelenségi kiruccanások után csak
annál nagyobb szeretettel tér vissza saját munkájához, amiben szive-lelke s fiatalos ereje
bent van.
Mint liéprestaurálor
Pitthordt kiváló. Rá is fog
hárulni a feladat, hogy a városi muzeum birtokában levő, vagy oda kerülő répi képeket kijavítsa, felüdítse.
Ezirányú tudását Jiíetscfíf-tői, a bécsi Kunsthistorisches Museum és 3eer Józseftől, a pesti
szépművészeti muzeum restaurátoraitól tanulta.

Egy

Régi képekkel nagy szeretettel foglalkozik s
érdekes elnézni, amint ilyenkor borongós szemeivel állandóan fürkész s fejét rosszalóan csóválja, ha egy közbekerült restaurátor hibáit fedezi
fel. Feje önkéntelenül Michelangelói juttatja az
ember eszébe, legalább én igy voltam vele.
Tudtam, hogy nem hasonlit, de vonásai ugyanolyan sarkosak, kemények s van egy vonása,
ami az elégedetlen ember benyomását kelti. Ha
azonban megszólal, kisül, hogy az elégedetlenség nem mindenkinek szól, csak azoknak, akik
nem tudták őt megérteni. És szól azonfelül a
műtermének, amely — nincs.
S—s.

uitág

c7Jilág
omlott össze, önalkotta
világ,
zuzoii romjainál keseregve állok ;
nem volt abban más, csak napsugár és virág,
képzelem sziilötti, gyönyörthozó
álmok.

romjain
Lesz-e benned erő
újjászületésre.
s átformálsz-e
engem ujabb
alkotásra?
Maradhatsz-e
tovább képzelmem
vezére,
vagy tán elkárhoztál
örök hallgatásra ?

Győzni véltem mindig tltáni erőkön,
jertek énvelem, ti hajótörött
lelkek,
s most gyönge hűvös szellő dob félre az ú t b ó l ö n t s ü k össze könnyünk, folyammá hadd nöjjön;
rajtam öröm ült, mint lomb a zöld erdőkön:
hullámából ujabb remények
kelhetnek,
régi erős hitem, feltámadsz-e
ujbói ?
vagy ha nem, hát jöjjön végitélet, jöjjön 1
(Kassa)
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HOGYAN MARADT ABBA A HŰVÖSVÖLGYI
SZANATÓRIUM?
Irta
u
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zentkalászi Iris nem is ^ tott, de röpült
le a széles lépcsőkö n . Beperdült a
pedellus szobájába.
— Gyorsan, gyorsan, édes G a m m a
bácsi, adja föl ezt a sürgönyt, aztán
lozzon egy kétfogatut, mert a tizenegy-ötvenötössel indulni akarunk, akármi lesz !
Az öreg pedellus valamit kérdezni akart, de a
Szentkalászi kisasszony már sehol sem volt. Elővette az óráját, megnézte.
—- Féltizenegy — dünnyögte — még van idő.
Aztán nagy flegmával kisimitgatta a gyűrött papírlapot, amit Iris odadobott az asztalra. Látszott,
hogy valami jegyzetből lett kiszakítva.
— . . . a Horatius és Berzsenyi lyrája közt
levő rokonság . . . olvasta az öreg félhangon,
aztán szépen megfordította a papirost, mint aki
már jól ismeri a házi szokásokat. Hevenyészett
Írással, valóban ott állott a távirati szöveg:
„Isten segítségével jelesen érett leányok
vagyunk
G a b i és Iris."
— Furcsa ez a leánynépség, — morfondérozott magában az öreg pedellus, aki fiúiskolában
öregedett meg. Mind csak kezébe kapja a bizo-
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nyítványt, aztán illa berek, szalad vele haza. Mégis
szebben csinálták ezt a fiuk. Jobban értették,
h i á b a ! Bankett, cigányozás hajnalig, aztán éjfél
felé, mikor a tanár urak elbúcsúztak, ő véletlenül
mindig megjelent a horizonton' és a kedves, j ó
fiuk elfogták, erőszakkal maguk közé ültették és
az együtt eltöltött nyolc édes-keserves esztendő,
meg a pedellus-szobában lezajlott sok apró intimitás emlékére, bizony, sürün ürítgette a pezsgős
poharat, a végén pedig akárhányszor képen is
csókolták, igaz, hogy többnyire csak a sufficiensek, hanem azért az is igen jól esett. Mért nem
bankelteznek igy a leányok is? Édes mosoly
szaladt széjjel az öreg ráncos képén, aztán fölcihelődött és elvitte a sürgönyt.
«

A kis vicinális vonat gyönyörű virágos mezőknek iramodott neki. Szentkalászi Iris és Gabi,
az unokatestvére, otthonos kényelemmel helyezkedtek el a csöpp kis fülkében. Leültek egymással szemben és az elmúlt utolsó napok izgalmairól beszélgettek.
— Az érettségi! Hogy féltem én ettől mindig,
— mondta Iris. Nyolc éven keresztül csak az
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érettségire tanultam. Es tegnapelőtt. . .hát olyan
volt, mint egy álom.
No hiszen, — felelte Gabi — egy kissé élénk
álom volt. Szegény Gamma egész arzénálra való
puskái besanzsirozott hozzátok, a Nulla bácsi meg
úgy tett, mintha a világon semmi se történnék,
valójában pedig a szemüvege alól mindent kilesett.
Iris maga elé képzelte a fizika- tanár szigorú
arcát és egy kis hideg horzongás futott rajta
végig. Hirtelen Gabi nyakába borult.
— Gabi, édes Gabikám, csakhogy már vége
van ennek a szomorú vaskalapos életnek! Milyen
más lesz azután! Egy-két hónap múlva mint ifjú
polgárnők állítunk be a központi egyetem aulájába. . . és aztán . . .
Csöndesen beszélgettek a jövőről. Nagyszerű
terveik voltak. Az orvosi fakultásra készültek
mind a ketten, hogy utóbb közösen nyissanak
egy előkelő szanatóriumot a Hűvösvölgyben. A
költségvetési már tavaly meg is csinálták; a
hozományukból bőven futotta.
Gabi az övéből előhúzta az óráját.— Iris, ide nézz, még csak hét óra és mi
kilenc elölt aligha döcögünk haza. Nem értesileltiik az öregeket. Mi lenne, ha nem várnának
bennünket?
— Semmi. Szép csillagos esték vannak, A falu
nincs messze,begyalogolunk. Különben, haDénes
már otthon van, biztositlak, hogy minden vonathoz kihajt.
A lemenő nap sugarai végig nyújtózkodtak a
zöld plüss-diványokon, aztán felszöktek a podgyászhálóba, egy darabig ott bújócskát játszottak, majd észrevétlenül kiillanlak a fülkéből.
A Szentkalászi kisasszonyok hallgatva ültek
egymással szemközt. Kinéztek az ablakon. Mind
a kettő úgy tatálta, hogy még soha ilyen gyönyörű nyári alkonyat nem borult erre az ismert
tájra. Szó sincs róla, tavaly is, azelőtt is mindig
vidáman jöttek haza, de ez, érezték, ez valami
más, nem mindennapi, ez az út többé nem vezet
vissza, hanem csak előre. Érezték, hogy mind a
ketten ott állanak az élet sarkig kitárt kapuja
előtt. Még nem igen tudták, hogy mi van azon
túl, eddig csak lopva, rácsok mögül leskelődlek
be. Most . . . már másként van . . . másként lesz.
Az útlevelük ott van az angol kabátkák zsebeiben. Hja, az éreliségi bizonyítvány! Most már
lehet, most már mehetnek. Be az éleibe! Mi
van olt? Lárma, tülekedés, zajos nevetések,
panaszos sirások, diadalordítás, nagyszerű küzdelmek, ocsmány kis versengések és. . .sok szép
drága intermezzo. Az élet forgó tükre' ezer és
ezer szint, mozdulatot vetített elibük. Gabi csillogó szemekkel nézett a kék levegőbe, Iris
pedig egy kicsit félénken, idegenkedve kapaszkodott bele az ablakfüggönybe.
A vonat gyönyörű érett vetések között szaladt
tovább. A széles búzatáblákon túl sudár jegenyékkel szegett út kanyargott. Iris és Gabi jól
ismerték ezt az úfat. A hangosi pusztára vezetett. Kisleány korukban elég gyakran megfor-

dúltak ott. A Szentkalászi-családok mindig jóban
voltak a hangosi birtokosékkal, hanem amikor
a kedves, örökké mosolygó Clarisse néni meghalt, az ismerősök lassankint mind elmaradoztak,
mert észrevették, hogy a magára maradt öreg
úrnak legjobban tetszene, ha nem zavarnák.
Egyetlen hozzátartozóját, Kázmér unokaöccsét
is elküldte külföldre és a fiu évente csak egyszer jött haza, csak annyi időre, hogy friss virágokat tegyen Clarisse néni sírjára.
A hangosi kastély elcsendesült, a nagy, széles
ablakok lecsukott zsaluk mögül nézték végig a
park pompás virágbaborulásét, majd az őszi
elmúlást. A hajdani jókedv, vigalom'messze szállt
erről a tájról. Az öreg úr csak a bánatával meg
az emlékeivel társalgott, azok pedig igen csöndes pajtások.
— Gabi, Gabi, odanézz! — kiáltotta Iris és
fölugrott a helyéről, jobb kezével a jegenyés
felé mutatott. A vonattal párhuzamosan egy lovas
vágtatott az utón.
— Csakugyan! örvendezett Gabi is. Dénes
elibénk jött, még pedig lóháton és a harmadik
határba! Most erre néz, intsünk neki!
A leányok előszedték a zsebkendőiket, mind
a ketten kihajoltak a kupé ablakán és élénken
integetni kezdtek a száguldó lovagnak. Az megkapta a kantárszárat, a ló egy pillanat alatt
megállott. Iris és Gabi egyre integettek. A lovas
a kalapjával köszönt vissza, aztán sarkantyúba
kapta lovát és sebes vágtatással tovairamodotl
a poros uton. A leányok bizakodó jókedvvel
néztek a távozó porfelhő után. Most már minden
rendben van! Még sem kell nekik az elhagyott
országúton este egyedül hazamenniök; Dénes
nagyszerű fiu, elibök jött!
Az eset fölélénkitette őket, egy kis tásbából
Gerbeau-csokoládékat szedegettek elő, nevetgéltek, találgatták, hogy fognak hárman a Szélvész hátán hazalovagolni? Szélvész volt a Dénes
kedvenc hátasa.
Beértek egy kis állomásra. Kevesen szálltak
föl, a kalauz meggyújtotta a kocsikban a lámpákat, aztán a mozdonyvezető jelt adott, a mozdony füttyentett és egy hatalmas rántással, nagy
zenebonával megindult a kis vicinális. Ebben a
pillanatban a kijárat felöl egy lovas repült be
a pályaudvarra és egy gyönyörű ugrással ott
termett az egyetlen elsőosztályu fülke előtt.
Iris és Gabi fölpattantak a helyükről.
— Dénes! Szent Isten, D é n e s ! — szörnyű- '
ködött Iris.
— Bravó, ezt kitűnően megcsináltad, fiam!
— lelkesedett Gabi és kinyitotta a fülke ajtaját.
Dénes lerúgta lábairól a kengyelvasakat és
egy ügyes ugrással benntermett a lányok között.
Egy pillanatra visszafordult, megveregette lovának a szügyét, aztán bizalmasan odaszólt neki,
mintha az inasával beszélne:
— No öregem, most eredj szépen haza,
egyedül.
Érre a hangra a Szentkalászi kisasszonyok
csak leültek. Ez nem volt Dénes. Borzasztó!
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Kit csalogattak hát ők a fülkéjükbe? Kétségbe- leányokkai? Kiderült, hogy Dénes a sürgöny
ejtő, rettenetes és már segíteni sem lehet sem- vétele után azonnal Pestre utazott, hogy a húgait
min, mert a vonat a váltókon csattog, most már hazakísérhesse.
mindennek vége!
Szép holdvilágos éjszaka volt már, amikor
Az állítólagos Dénes megfordult. Kifogástalan Szőczei a Dénes paripáján kiléptetett a Szentangol lovaglóruha feszült karcsú alakjához, ele- kalászi portáról.
*
gáns mozdulatai, arcának nemes metszése és
szemeinek nyilt, Öntudatos tekintete egycsapásra
Tikkasztó júliusi délután volt. Szentkalásziéknál
elárulták a kitűnő nevelésben részesült világ- valamennyi zsalu be volt téve, csak a gyümöllátott ifjút. Meghajtotta magát a szemmellátható- csösre néző kis nappali három ablaka volt végig
lag zavarral küzködő leányok előtt.
tárva. Gabi, Iris és Dénes voltak a szobában.
— Bocsássanak meg, hölgyeim, hogy igy Az öregek még hajnalban beutaztak a városba.
berontottam önök közé, de ha nem tévedtem. . . Igy, hogy magukra maradtak, még gyönyörűbb
— Nem, nem-ön tévedett, hanem mi tévedtünk, volt az élet, bár az öregek miatt is tehettek,
— vágott közbe Gabi, aki titokban nagyon röstelle, ami nekik iól esett.
hogy az imént olyan bizalmasan „fiam"-nak
Irisnek ebéd alatt eszébe jutott, hogy végigszólította ezt a csinos idegen fiut. Ezért Dénes mustrálják dédanyáik
megmaradt
ruhatárát.
meg fog lakolni! — Csakugyan magának inte- Hatalmas faragott szekrényekben őrizte Szentkagettünk, de azt hittük, hogy az unokabátyám jött lásziné rég letűnt idők divatbolondériáit. Amikor
elénk lóháton.
a rengeteg bársonyt, muszlint, selymet meg
Irís csak akkor ocsúdott föl, mikor a fin a csipkéket meglátták, csodálkozva csapták össze
nevét mondat:
a kezeiket. Egy kis divattörténeii muzeum tárult
eléjük.
— Szőczei Kázmér.
Mind a ketten elkiáltották magukat.
Kiszedtek mindent a szekrényekből, a különböző
— Szőczei Kázmér! Nagyszerű, a Kázmér! szabású ruhák fölött összekaptak, hogy azokat
De hiszen igy mindn a iegnagyobb rendben melyik korban és minő alkalmakkor viselték.
van! Kázmér, a mi régi jó pajtásunk! Különös, Irisnek nagyon megietszett egy rubinkövekkel
hogy rögtön rá nem ismertünk!
kivarrott fekete bársony ruha. Valamelyik karcsúSzőczein volt a csudálkozás sora. Fürkészve termetű őséé lehetett. Iris nem sokat gondolkodott,
kutatta a két leány titokzatosan mosolygó arcát, fölvette. A fehér, habos selyem ingváll fölött
de nem jött rá semmrie. Nem csuda, tiz esztendő olyan karcsúra fűzte a csöpp kis zsinóros
előtt látták egymást utoljára, akkor pedig még mellényt, hogy négy ujjal át lehetett volna fogni
kisgyerekek voltak mind a hárman. Szőczei hajlékony derekát. Nehéz, vert csipkéből készült
kínlódott, zavarban volt. Azt látta, hogy urileányok kötényt kötött a földigérő, ráncos szoknya elé.
és meg volt róla győződve, hogy ismerik őt, csak Gyönyörű, szőke haját két fonatban leengedte.
azt nem tudta, hogy honnan? Alig volt itthon
Gabinak nagyon tetszett. Megkapta Iris kezét.
három hete és azalatt nem ismerkedett meg
— Gyere, most el fogod nekem énekelni a
senkivel. A Szentkalászi leányokra nem is gon- kis pásztorleány románcát. Ehhez a ruhához igen
dolt, azok úgy éltek az emlékezetében, mint fog illeni. Dénes, te hegedűn kiséred, én meg
nyolcéves kisleányok. Iris megsajnálta, meg- majd zongorázom.
mondta a nevöket. A viszontlátás kölcsönös
A nyitott ablakokon keresztül kihallatszott a
örömében melegen szorítottak egymással kezet. kertbe a románc melancholíkus dallama. A szép,
Versengve idézték föl gyerekkori emlékeiket szomorú szavak úgy hullottak le Iris ajkairól,
és egykettőre úgy összemelegedtek, mintha az mint a puha fátyolokba takart csengő ércvirágok.
a tiz esztendő közöttük sem állana. Észre sem
Szőczei Kázmér nesztelen léptekkel osont föl
vették, már is megérkeztek. Az állomáson csak- a verandára és szó nélkül megállott a nyitott
ugyan nem várta a Szentkalászi leányokat senki. ajtóban. Bárki mást is megkapott volna az eléje
— Lássa, Kázmér, magát máma az ég vezé- tárulókép, de Szőczei előtt elég volt Irist csak
nyelte ki oda a jegenyésbe, — mondta Iris.
megemlíteni, már zavarba jött, hát még most,
— Az ég már kicsi korom óta kegyeibe amint ott állott előtte egy letűnt kor divatja
fogadott, — felelte Szőczei csillogó szemekkel. múlt ruhájába öltözve, pálma-karcsúan, szépen,
Hazafelé egész uton tréfálóztak. A harmatos meghatóan. Ártatlan kék szemeivel és fehér arrétekről feléjük áramló üde levegő végigcsókol- cával olyan volt, mintha a tizennyolcadik század
gatta az arcukat.
valamelyik zárdájából lépeti volna ki éppen.
A Szentkalászi-kastély a falu közepe táján
Dénes észrevelte SzŐczeit, rákiáltott:
állt. Az utca felöl öreg hársfák takarták el a
— Szervusz, Kázmér! Tudod-e hogy már szikraszem elöl, befelé pedig tágas gyümölcsös húzó- táviratot akartunk érted meneszteni? Csak éppen
dott, vagy két holdnyi. Az öreg Szentkalásziék annyin múlott, hogy előbb Pestre kellett volna
épen vacsoránál ültek. Irist és Gabit nem kisebb utaznunk, hogy föladhassuk. Ott van az állomása.
meglepetéssel fogadták, mint Szőczei Kázmért.
— Ugyan Dénes, kár lett volna olyan messze
Vacsoránál töviről hegyire kifaggatták, hogy fáradni, van az közelebb is, mondjuk, Hangoson,
került haza, mi újság van túl a Kárpátokon, mit -- felelte Szőczei és sokatmondó tekintettel Iris
csinál az öreg úr és végre, hogy találkozott a szemeibe mélyedt.
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Az uzsonnát négyesben költötték el. jókedvűek
voltak, minden semmiségen hangosan nevettek.
Szépnek, csudálatosan kedvesnek találták az
életet, ha lehetett volna, belekapaszkodtak volna
illanó köntösébe, hogy ne fusson még, álljon
meg, nekik, az ő kedvűkért. A boldog ember
túlságos elbizakodoit és ők azok voltak.
Kázmér majdnem mindennap átlovagolt Szentkalásziékhoz. A falu határában volt egy nagy láp,
oda kijártak csónakázni, olykor vittek magukkal
hálót és egész délutánokon keresztül halászgattak.
Néhanapján berándultak a kis megyei székhelyre,
az ismerősöket kikerülték, négyesben jártak étteremben, cukrászdába, fölségesen élveziék a
szabadságot. Meleg, meghitt barátság fejlődött
ki közöltük, észre sem vették a napok múlását,
egyik sem hitte volna el, ha valaki véletlenül
azt találja mondani: Hajjaj, elmúlik ez a nyár is 1
Vannak dolgok, amiket, ha tudunk is, nem hiszünk
el. Mindig valami különös csudára várunk, ami
megmentse a szegény bizakodásunkat. . .
Jött az ősz. A Szenlkalásziék virágos kertjében gyönyörű bodrosfejű őszirózsák bólongattak.
A nagy fák roskadoztak a hamvas, illatos gyümölcsök alatt. Gabi és Dénes kinn sétáltak a
gyümölcsösben. Gabi arról beszélgetett, hogy
nemsokára mind a hármójuknak el kell búcsúzni
az otthontól. Kicsit rosszul esett neki. Node sebaj, jövőre majd folytatják. Talán még szebben,
nagyszerűbben fogják csinálni, de titokban érezte,
hogy az éleiben nincsenek folytatások. Ha mégis
volnának, sok szin, sok melegség valahogy nem
tér vissza, valahol megakad a reminiszcencia
könnyes fátyoléba.
Az őszi hangulathoz illő megilletődéssel lépkedtek egymás mellett. Mind a kettőnek meg
volt rá az oka. Befelé indultak a házba. Gabi
Irissel is megakarta beszélni, hogy mikor utaznak? Az udvaron ragyogó, elegáns fogat állott.
A bakon Péter bácsi feszitett, az öreg, hangosi
parádés kocsis.
— Nézd csak, Dénes, mi lelte máma a Kázmért, hogy befogatott és még hozzá a Péter
bácsit is magával hozta 1
— Nem tudom, de vannak néha a fiúnak
ötletei. Gyerünk, nézzünk utána!
Az ebédlő felé tartottak. Ott voltak az öreg
Szentkalásziék', Iris és Kázmér — talpig feketében. Valamennyiök arcán mély meghaiottság
tükröződött, ami roppant ünnepies hangulatot
teremtett az őszi verőfényben mosolygó csendes
falusi ebédlőben.

Gabi pillanat alatt mindent kitalált. Dénes
előre tudott minden), de nem árult el semmit,
Kázmér feléjük ment.
— Hol jártatok? No, ne vágjatok olyan csodálkozó arcot, mintha valamit nem akarnátok
elhinni. A hangja egy kissé reszketett, az arca
is halvány volí, csak a szemei ragyogtak, beszéltek minden szónál szebben.
Gabi arcúi legyintette, Dénes pedig melegen
megölelte a barátját. Iris lesütött szemmel állott
a szoba közepén, nem mert, vagy nem akart
Gabira nézni. Az odalépett eléje, férfiasan megszorította a kezét és halkan csak annyit mondott:
— Légy boldog.
— Viszont kivánom neked — mondta Iris ép
oly halkan és hamiskásan a szeme közé nevetett Gabinak.
Szentkalásziné átölelte a karcsú leányt és a
szobának egyik sarkába vezette. Dénes minden
mozdulatukat szemmel tartotta.
— Gabi fiam, tegnap áthajtattunk Pista bátyáddal az édesanyádhoz. A Dénes is ott volt. Beszélgettünk mindenféléről. Te okos leány vagy,
kitalálod, hogy főleg miről. Dénes jövőre végez,
aztán hazajön s átveszi mind a két birtokot. Már
most csak az a kérdés, hogy te mit szólsz hozzá?
Gabi véletlenül Dénes felé pillantott. A tekintetük találkozott. Gyorsan visszakapta a fejét,
aztán akadozva felelte:
— Én. . .én. . . nem bánom,kedves Rózanéni, ha
megbeszélték, ha Dénes is a k a r j a . . .
— Látom, fiam, neked sincs ellenedre, ezt
szeretem. Aztán odaszólt a fiának.
— Na, gyere ide, Dénes, csókold meg te is
a mennyasszonyodat!
,
Dénes ragyogó kedvvel közelitett; de Gabi elkapta az arcát.
— Ohó, ezután majd csak a kezemet csókolod meg, gyönyörű D é n e s e m !
A két öreg kiment a szobából.
'A négy jó pajtás egyedül maradt. Máskor tudták volna, miről beszéljenek, most mindegyik
hallgatott. Gabi mosolyogva állapította meg magában, hogy ő tulajdonképen egy kicsit be van
csapva, a háta mögött, a tudtán kivül intézték el
a sorsát; hanem azért senkire sem haragudott érte.
— Jó neked Kázmér, szólalt meg végre Dénes,
fájdalmas pillantást veive Gabira. — Te itthon
maradhatsz, de nekem el kell mennem. . ,
— Az még nem olyan nagy baj, — felelte
Gabi pajkos nevetéssel, de mi lesz a hűvösvölgyi szanatóriummal?
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S belül a lelkem csak sir, zokog.
Nyíló tubarózsák fojtó
illatárja
Szürke, véghetetlen,
nagy ködről
susog.
Pedig az ajkam is sírni
szeretne
S könnyfürdöre
vágynak a bús
szemek.
De hallga, hallga csalit Nevetni!
Dalolni!
Megtalálnak
látni még az emberek.
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Kiadóvállalatunk a Wigand K. F. cég f. év október hó
7-én fennállásának 167. évében részvénytársasággá alakult
át, melynek elnökévé az igazgatósági gyűlés Kánya
Rikardot,
városunk nagyérdemű polgármesterét váiasztolta meg. A
Wigand K. F. Grafikai Miiintézet R.-T. ügyeit továbbra
is az eddigi tulajdonosok, Stromszky
Andor és Gyula
vezetik mint a részvénytársaság ügyvezető igazgatói.

Úszóverseny. A Pozsonyi Athléfikai Club f. hó 12-én
a Pozsony! Gőzfürdő és Gyógyintézet r.-t. úszócsarnokában
d. u. fél 3 órai kezdettel nagy nemzetközi úszóversenyt
rendez, amelyre többek között a bécsi W A C és az Österr,
Damenschwimmclub, valamint még egynehány bécsi és több
vidéki egyesület testületileg is benevezett. A starlolók száma
meghaladja a százat, ami már magában véve is bisziositja az
egyes versenyszámok érdekes voltát illetőleg sikerét. Pozsony
sportkedvelő közönsége ez alkalommal különösen a város
által kreáltférfi- és női bajnokságért folyó küzdelmet élvezheti
majd, mely annál izgatóbb lesz, mivel a favorit, Furián
már most is az elképzelhető legjobb dispositióban van és
oly klasszist mulat, mely ői a legszebb jövőre predeslinálja.
— Az egyesület fáradhatatlan versenyrendezője Kautny
tanár pedig nyugodtan nézhet ezen nevezetes nap elé,
mert fáradságos munkáját biztos szép siker fogja koronázni.
B.
(
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G. J. 13. A verseiből biztató tehetség csillan ki, de még
erősen idegen hatás alatt áll. Ügyesen versel, de nincs
eredeti hangja. A nyelve pedig kissé avult; ma már ebben
a tekintetben is mások az igények. Olvasson modern költőkét s dolgozzon még egy ideig az Íróasztalának. Ha
idővel úgy látja hogy sikerült a saját őszinte érzését közvetlen, megkapó formába öjileni, forduljon megint hozzánk
és ne rejtegesse előttünk a nevét,
Osz. Versében van valami, ami arra a reményre jogosít,
hogy fog ö n még közölhetőt is küldeni. De az „Emlék"
még nem érett a nyomdafestékre. Nincs minden hangulat
híján, de a formája még nagyon kezdetleges, sokszor
bántó zökkenések zavarják a hatást, a nyelve költőt erő
nélkül való^ és több helyütt magyartalan is. Olvasson sokat,
próbálkozzék hellyel-közzel eredeti! is irni, de gyakoroljon
s2igorú önkritikát és ha a tehetsége fejlődött, megizmosodott, forduljon megint hozzánk.
Ewers. Sajnáljuk, ez nem vált be. Túl Jelentéktelen
apróság, melyben nincs semmi, ami megragadná az olvasót. Kapunk mi Öntől jobbat is.
Több beküldött novelláról, melyekel még nem volt
érkezésünk átolvasni, legközelebbi számunkban üzenünk.

MEGÖRZES-EREA/AG*
VUTZAKULDEyBRE.

MEM VWLtALKOZUr-iK:
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„TAVASZ

4(

A Szlovenszkó egyetlen magyarnyelvű, gazdag és -válogatott
tartalmú szépirodalmi folyóirata. Megjelenik minden
vasárnap
művészi mellékletekkel, 20 oldal terjedelemben, a modern grafika
minden előnyeivel kiállítva.
A „TAVASZ" kiadóvállalatának célja, hogy értékes, i?.1éses és
kellemesen szórakoztató irodalmi termékeket nyújtson a közönségnek és ezáltal a gombamódra burjánzó értéktelen, szenzációkat hajhászó és kizárólag az anyagi sikerre alapozott sajtótermékek izlésrontó hatását a közönségre ellensúlyozva, 0 Szlovenszkó
magyar kultúrájának egyik képviselője legyen. Így mindazoknak, kiknek a felfogása vele egyezik, erkölcsi kötelességévé teszi
e lap pártolását. Mutatványszámot kívánatra szívesen küldünk.

Előfizetési á r : POZSONYBAN egész évre K 60'—
fél évre . . . . . . . . .
K 30'—
negyed évre . : . . , .
K 15"—
VIDÉKÉN egész évre . . K Ó6'~fél évre. . . . K 33-—
negyed évre . . K 17'—
A „Színházi hét" képes
művészi helilap
ára a
TAVASZ előfizetői részé5
re csak 50 fillér.
—»

A „TAVASZ" kiadóhivatala

WIGAND K.F. R.-T. grafikai müintéz.
POZSONY, Lőrinckapu-utca 11 sz.
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Lapunk
r é s z é r e reklámcikkek, valamint
hirdetések felvételével

I

Oszeszla József urat

II
88
§§

bíztuk meg. Pozsony,
L ö r i n c k a p u - u í c a 10
III. e m . . Tele-

Sg

fan

Irodapapir
Papírzacskók
Csomagolópapiros

szinházi

Hét

Összehajtható dobozok minden kivitelben
minden üzletág részére,
MISCHKA K Á R O L Y papírgyárai A maiiban, P r á g á b a n és Wienben,

3-05

Megjelenik m i n

Raktár és képviselet Pozsonyban:

P

B A D E R E M Á N U E L , Szilágyi Dezsö-u, 30

ÉPÍTKEZÉSI IPAR R.-T,
TELEFON

56.

den

szombaton

FOGHÚZÁS
FOGTÖMÉS (P LOMBÁL ÁS)
ARANY FOGSOROK
MŰFOGAK

DURVAY ANTAL
'

|

SZ.

I IKubovits Tivadar
1

Pozsony-Köpesény

I

ÁLLAMILAG VIZSG. FOGÁSZ

g Pozsony, Hummel-utca
1

%1'imai

15. sz. I-ső emelet ¡g

I PAPRISALVETTÚX í
| BÉRFIZETŐBORITÉK f
® LEUÉIBORITEK |
|

PAPÍRZACSKÓK

0)

(o.

© ^ T >f ^f J ^ §

I

Mezőgazdasági és Iparbank R. T .

Állandó raktár © |

a legújabb bluzmodellekből

a részvényesek 1919 augusztus 10-én tartott
gyűlése alapján k ö z p o n t j á t V. Leváre-ből

minderfmennyiségben kapható Q)

P o z s o n y , Justi-sor 27-re helyezte át,
§ SzimoniszBéla
I
(a
papirárúgyárában
K
g Pozsony, L'úrlnckapu-u. 17 &
K

Telefon 18-97

|

| Csermák |
1 fest és tisztít
ruhákat

POZSONY
I
Vadászsor 24 sz, £

A fő pozsonyi központ, valamint a fiókok:
Nyitra, Nagytapolcsány, Uh. Skalica,
Malacka, Léva, Érsekújvár, Sastin,
Holics és Gajár minden szakmába
vágó bankügylettel foglalkoznak:
Betétek:
Betét-könyvecskére
számlára.

és

@
1
iTurk

'
Bernát |

H Preyss Kristóf-utca 2 i . «

¡4

II, emelet

g

nyilt-

K ö l c s ö n ö k : Váltóra, földhitelpapirokra,
adóslevelekre, értékpapírok lombardja,
értékpapírok eladása és vétele.
Mezőgazdasági termékek eladása és vétele.
Mezőgazdasági gépek és szerszámok,
valamint műtrágya eladása.
H i v a t a l o s ó r á k : vasárnap és ünnepnapot kivételével naponta 8—12 óráig.

BRUCK ES
RÓNA
Papírgyári raktár
Papír konfektió
Papírzacskó gyártás
írószerek
©
POZSONY
Stefanik-út 23. sz. •
Nagyméretű vágógép
t, c. vevőknek díjmentesen rendelkezésre áll.
TELEFON 19-08

P O Z S O N Y I ÉPÍTŐIPARI R?IZVENY-

.TARSASAG

FŐ-ÜZLET:
Pozsony, Masaryk-tér 6.
Telefon 788.
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ÜVEG ES P O R C E L L A N OSZTALYA
FIÓKOK;

LCrinckapu-utca 26 sz.
Telefon 509 .

Ajánlja gazdagon felszerelt raktárát a legfinomabb karlsbadi porcellánárúkban és legkülönfélébb kivitelű étkezőtea- és kávékészletekben. Fúvott üveg, csiszolt üveg a
legkülönbözőbb fajtáikban és legszebb kivitelben,
Nagyban és kicsinyben.

A

harisnya! malomban
Vadászsor 28 sz. alatt szakgépeken a harisnyákat feltűnő
szépen és jól ké9ZÍIlk. ö n
6 pár rongyos harisnyából
4 párat és fi pár rongyos félharisnyából 3 pár teljesen
harisnyál kap! 11

fel

| Á r páronkint K ÍTO

FEHÉR FERENC
Épület- és bulor-aszlalos

0

POZSONY
Erzsébet-utca 4. sz.

Elvállal minden e szakmába vágó munkál, szolid, pontos kiszolgálás és
legolcsóbb árak mellett.
Javítások elfogadtatnak és
gyorsan eszközöltetnek ::

Kórhá3-utca 1. sz
Telefon 729

1

KÖZPONTI-IRODA:

¡¡j

Zöldszoba - utca 6, szám,

§§

Teleion 1339

W

Épület- és portálüvegezések,

¡J

Nagy raktár belga, solin, tükör- és táblaüv<;gben, Üvegvésések, üvegégetés és foncsorozás elkészítése. Házaspárok részére teljes felszerelés, A legszebb és leggazdagabb berendezés szállodák, kávéházak, éttermek,
penziók stb, részére.
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EDE 1
NŐI DIVATTERME
NŐI ANGOL
KOSZTÜMEK.ÉS
KABÁTOK KÜLÖNLEQESSEGI
KÉSZÍTMÉNYE
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POZSONY •
I
Köztápsaságtér
•
§
(Vásártér) 22, II. em. ' c
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Tartalom:
Oldal
B e m u t a t k o z ó . Irta
dr. KARDOS
GYULA'
,
(Kassa)
A - •". • — 4 1 5
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,416
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418
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(Kassa) . , , . k ..,.>.
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A „TAVASZ«< elsnzelAsf örM Pozsony t i t t i r « e g é n á v f é 6&liorenái Mbfé* m M ¥ » m m t
• g y e s s t | n Ara 3 korona..
-3 aSőfiaeí ,nek a „TAVASZ«« elSflzetAs! ára egész évre fitt, félévre 33, negyedAvre 17 I
u i m &ra helyben és vidAkea K 2, külHMdfin 3 korona..
A

„ T A V A S Z " B E L S Ő MUNKATÁRSA:
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HONTHY OTTÓ

A G R A F I K A I R É S Z V E Z E T Ő J E : S O M O S jSTVÁN;'''
K Ü L S Ő M U N K A T Á R S A K / : ALBERT JÓZSEF, ARPAS IRÉN, ERDÉLY J Á N O S , GÉBAY
MIKLÓS, iQ. GUROÉLY ÁRPÁD, HAMVAS JÓZSEF, HAMVAS BÉLA, Dr. HERZFÉLD
MIKSA,
JANKÓ ZOLTÁN, J Á N K O V I C S ' MARCELL,
Dr., KOVÁTS X'AJOS,
B. SÁRKÖZY MÁRTA, SZEREÖÁI-ÖRUBER KÁROLY, VAJDA ERNŐ.
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