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BI-6s26.

Az olvas6nak csokrot nyujtunk 6t a vilAgirodalom kertj6b6t szedett
sz6p idtlzetekb6l. Ori{si a kert, kicsiny a bokrdta. Ez|rt gondosan kellett
rnegvAlogatnunk virilgszdlainkat. De m{sra is kellett tigyelniink. Id6k
folyamAn sok a. rnidnkhez hasonl6 rendeltet€s{l kiinyv jelent meg. Miben
kiildnbdztink cl6deinkt6l? Minclenekel6tt abban, hogy rtjszerfiek k{v6:
nunk lenni, mclltizziik a kdzismertet 6s sajrit korunkra - ebben is a

legut6bbi 6vek term6s6re - vetjiik a fosrllyt.
Ez t:rrnSszetesen nem jelenti azt, hogy harmadfdlezer '6v patinds

bdlcsessdg6t 6s szellemi sz6ps€g6t elhanyagoljuk. Ellenkezdleg : amikor
ezzel is foglalkozunk,ezt is korunk szavita tessziik; Korunk ugyanis,
arnely kln6letleniil ellijkte a fdlmult selejtjdt, a klasszikus mfiveknek
oly ragyog6 magyar fordltdsait termelte, amelyek dlveztekor sajndlnunk
kell nagyap6inkat, akik nyelvtudAsukkal csak srlrolt6k az 6kori mfivelt-
s{gnek azt a csodapatot{jdt, amelybe a mai magyar olvas6nak szabad

bejdrAsa van.
A krizdpkor 6s rljkor ktilfiildi remekeinek leford{t6s6ra legiobb

magyar erdink vdilalkoztak. Ilym6don rendklviil becses magyar nyelvf
anyag A11cenl:lkez6stinkre a nyugati s most mir a keleti kuttrlrd.kb6i is.

Az ilSzetekne! nyugaton terebdlyes az irodaima, minAlunk 6szttiv6r.
Ndlunk nalyobb volt az 6rdeklod6s a kdzmond6sok 6s sz6ll6igdk irdnt.
A kdzrnond ist a n6pi biilcselkedds, a szAll6ig6t a jelsz6szerfisdg jellernzik.

Il k6t kiildn tcriiletet kiinyviinkben llem drintettiik. Tovibbi helymeg-

takarlt{st 6r Ltink t:lazd;ltul,hogy mell6ztiik a kiizismert bibliai id6zeteket
(rs rrz rrls6foli,'r isholAk tananyagdhoztafiaz| kdltem6nyek kivonatolds&t"

I(iirryviir.k icl6zettfr. Az id|zet a hrisdg kiintds6ben jelenik meg

,rlcfltiink. Az, i L!zct h6 rn::gism6tl6se nagy szellemek gondolatainak oly
c6tb6l, hogy ,:z 'khcl tn:gism::rkedhess6k az is, akinek nincs ideje remek-
rnfiveket kdtets, Irnra vdgig olvasni. Ez adja meg az iddzett6rak jogosult"

s{gAt 6s n6pszrrr'{ls6gdt ,
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El,dsz6,

A tirgykiiriik iisszeillltdsdnAl nem valamely elvont rendszerbdl

indultunk ki, hanem abb6l a gyakorlati szempontb6l, hogy mi az, ami

manaps6g mindenkit 6rdekel. Az olvas6 teh6t kiinyvtinkben az ember

6s vil6g magasan szdguld6 probldmiinak 6rny6kAban talAlkozni fog a
maga mindennapi 6letdvel : hivatdsAval, gondjaival, csal6djAval, terltett
asztaldval, h&zatijdval, kerti€vel, kiinyvdvel, ruhizkoddsival, sz6ra-

kozdsdval , az 6let komoly 6s hit volt{nak szdmos megnyilvinulAsiival.
E tig 6s tarka keretben term6szetesen kiiliiniisen srllyt vetettiink mind-

arra, ami manapsAg a mrlvelt vagy mrlvel<idni akar6 magyar ember

lelkdt foglalkoztat ja.
ESy vez|rsz6n beltil a szerzoket id6zeteikkel id6rendben sorakoz-

tatjuk. Az tgy <isszetev6dri gondolatmozaikb6l rendszerint mir a fejl6d6s

kdpe is kisugdrzik. lrz idlzet alatt a szerzo neve 6,s az id6zett mtl pontos

megjeld,l6se olvashat6. Aszeruo egy6b adatait - lapidArisan - a ktinyv
v6gdn kiiltin jegyzdkben taldlja meg az olvas6. Trtbbszor id6,zett fordl-
tott'mrlvekn6l a fordlt6 nev6re az els6 id6z6s utdn csillaggal hivjuk fel
az olvas6 figyelm6t. Ha a fordit6 .neve megjeltilvc nincs, akkor vagy

nem volt megdllapithat6, vagy pedig, az esetek tulnyom6 r6sz€ben,

a sz6ban forg6 sorokat e munka szerkeszt6je fordltotta le.

Ez akiinyv nem kfvrinja, hogy elej6tdl v6gig egyfolytdban olvassdk,

de 611and6an kdszen 6ll s az 6rdekkid6s vardzsszavira megnyllik bdrki
el6tt, mint <szellemi kincseshdzr, amelyben kiinnyen lehet tij€koz6dni,
sok j6ra-sz6pre lehet ritalilni. Kiiliiniisen a pihen€s 6r6i alkalmasak

arra, hogy annyit olvassunk belole, amennyi iidlt 6s gytinydrkiidtet
an6lktil, hogy fdrasztana. Tekintsiik ezt a kiinyvet bar6tunknak, akivel
eszmdt cserdliink. Kellemes tirsas6g : hagyjuk ot besz6lni!

AD6SSAG.

Ha te osztod enni, innYa javaidat, 7'

Ordiigiik fizess6k- ad6ss6gaidat'/
Mikoi hasra esve ktjlcsiin p6nzt ke'
resel,,,'Senki rdd nem ism6r ; al6bb
al6bb esel. / Ha az utciban meg
seitik szem6lyedet, lFire sziiknek,
tultyit szomorrl k6Pedet.

Bessenyei.' A term6szet vilAga IV'

Az ad6ssdg terrndkenY anlja a bal-
gasdgnak 6s b{lnnek.

Disrael'i: Henrietta TemPle' II, r'

Pontos tdSY az ad6ssignil;
Hosszri m6,g az EletP6lYa-
S kit svakorta i61 megvitgtll,
Szorulf,-atsz m6g fjb6l rdja.

Heina: Hazat6r6s, 38. (1823)

AGGLEGEI{YSEG.

Mint elitkozott kir6lYfi
Ttil az Operenczifin,
EI mag6ban faluj{ba-n
Pat6 PAI ur mogorvSn.
Be mis lenne itt az 6let,
Ha egv ifju feles6g...
Kdzbi- vilott Pat6 Pdl ur :

(Ejh, rA 6liink arra m6g !rr.

Pet6li; Pat6 P6l ur.

E m6la hLz ki fog vidulni maid,
Ha benne aggleg6nYsziv nem sohait :

P6r h6 utAn az isten i6t ha tesz,
Hamiska frikiitds lak6ja lesz.

KerCnyd : AgglegdnYi hangok.

Mert szilzszorszdp virig a feles6g, r'
De oly nagy Aru a vir6gcser6p!,,'S
mert 6des az asszonynak szeme,
sz|ja, /De jai! ha mdregdr{ga a
ruhija !

Bart6h.' Egy ifju agglegdny panaszai.

A ldnyok sohase mennek felesdgtil
azokhoz a f6rfiakhoz, akikkel fliir-
trilnek. Ezt illetlen dolognak tarta-
ndk. Ez a magyar6zata annak, mi6rt
talAlkozik az ember l6pten-nyomon
annyi agglegdnnyel.

Wild,e; Bunbury. Ford. Mikes Lajos.*

AJANDEK"

Annak nem volna €rtelme, hogy
olyasmivel aj6nd|kozzank meg va-
lai<it - a mire nincs sztiks6ge.

Pl,atou EuthYPhron vagY a kegYele-
tess6gr6l XUII. Ford. : GYomlaY GY.

A nemeslelkii adakoz6 erdnye anya-
eiak adisdban nYilv6nul ; anYagia-
lon pedig 6rtjiik mindazt, aminek
6rt€li6t p|nzzel lehet megmdrni.

Aristotel,es: Ethika, III. Ford. : Szab6
Mikl6s.t

Istent s embert is megfogiare diszes
ajind6k : 7 KaPion ilYent JuPiter,
n-em lesz b6sz haragos.

Oaid;i,us.' A szerelem mfiv6szete, III.
6stl+.

Aki nem tudia, mennYi el6g, adjon
inkibb ttibbet.

Maupassant: EgY 61et, VIII. Ford' :

Adori6n A.
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AKARAT ALKALOM ALLeu, Ar,r,eurfnrr

AKARAT.

Aki valami bajt6l akar szabadulni,
mindig tudja, mit akar ; aki valami
jobbat akar, t<ikdletesen vak.

Goethe; L6lekrokons6g.

Az erkijlcsi vild,gban nincs semmi,
ami ne sikertilnel ha az ember meg-
feleld akarattal nyul hozzh.

Humboldt.' Levele egy bar6tn|jhhoz,
1824. XI, 13.

Az ember va16 becse nem esz€nek,
hanem akaratdnak erej6t6l frigg.

Edtuds; Jellem.

Az- egydni akarat nagyobb hatalmat
kcilcsdndz, mint a sZbbadsdg.

Turgenyeu; Elsd szerelem, III. Ford. :
Kiss Dezs6.*

Csak k6tf61e tragddia van ezen a
vil6gon. Az egyik-,ha az ember nem
6ri el azt, amit akar, a mdsik, ha
e16ri. Ez ut6bbi sokkal rosszabb, ez
az igazi trag€dia.

[ilde : \?dy Winderrnere legyez6je.
Ford.: Molv Tamds.*

A gyermeknek van szabad akarata,
de a nagy embernek nincsen.

France: La Muiron. Ford. : Nvitrav
J6zsef.*

Elvesztdl, ha gyenge az akaratod,
tyaya a harci kedved €s megalku-
szol.

Werfel: Verdi IY, z

A tcirtdnelem hatalmas drdmai mri.
B:nne is, mint minden igazi drdm{-
ban, az ernber akarati bldala van
eL6t6rben, melyb6l a cselekvds folyik.
Az akaratok szrivetkeznek 6s 6size-
iitkd,znek: ebb6l 61i a tdrt6nelem.

Lz akarat szlv6ss6g6nak jellegzetes
form6ja a trireleml A nagy d'Uam-
f65fiqk egyi\ jellemzd von?-sa, hogy'
vArni tudnak. A tiirelem egyik I+
nagyobb rillamfdrfirii erdnf. Neri-
csak a nagylendtilet{i, huszdros neki-
vig{snak, hanem a tiirelemnek, a
vdrnitud6snak is van heroizmusa.

Koyn',is: Az 6llamf6rfi I.

MagAt6l keljen sziz d.alom,
Er6szak, csAb.nekiil.

Ddczi: A tizedik muzsa.

Merengek .gy csinos dalon,
Melyben megirva All :

Tolvajt csin6l az alkalom,
De kdltdt nem csin{I.
S bir hangulatjAn, lAgy rirn6n,
BAj s mfivdszet van is,
E dalban - l6torn s 6rzem 6n *
A t6tel az hamis.. .

Az alkalom, ha szobalAny
Vajjon urndjc, ki?
Nem Mrlzsa asszony oldaldn
lan dolga 6rrc,ki?. . .

O kedvelcnr ill6 hely6n
E j6 szobacic6t
S becsiilctddrt kezdtem 6n
E rirnes tollvitdt.
Dicsdretdt hirdesd tovribb
Aikalmi kis dalom:
A kdltti eszm6s, n6ma bAb,
Ha nincsen alkalom.

Koznea And,or : Alkalom.

ALLAM, AuenmEnrl L m,!g
Pol,itika.

Acljatok nekem egy 6llamot, amely
egyetlen ember korlAtlan uralma
alatt 611 ; ez a Lejedelem legyen fia-
tal, gycrs felfoglsrl 6s j6 emt6kez6-
tehetsdgfi, f6rfiasan 6s nagyvona-
luan gondolkod6, viszont ig6nytelen
term6szetti 6s vdgyaiban m6rt6kle-
tes; v6giil pedigf olyan szerencs6s
legyen, hogy 6,ppen az 6 idej€ben
6ljeg egy talpraesett bciics tcirvdny-
hoz6, akit a szerencs6s v6letlen 6
hozzL vezessen : ily m6don minden
egytitt lenne ahhoz, hogy egy 6llam
a legnagyobb mdrt6kben boldoggd
t6fessdk.

Platou A tdrv6nyekr6l IV, 7og.

-\.* -ri.llam az, mely egy embernek
birtoka.

So'pholtles; Antigone, 73r.

Az {llamf6rfi kdpessdge nem kdvetel
pedAns iskol{s tudds[; semmi sem
annyira .veszcdelmcs valamely 6l-
l?Tt? n6,zve, mint olyan emb"erek,
akik kcinyveikb6l tanult elvek sze-
rint akarnak birodalmakat korm6*

ALKALOM.

Hogyha elddbe keriil, a szerencs6t
futni ne engedd : ,,,, Homloka drls-
fiirtii, h6tul kopasz Alkalom isten.
(III, 26.)

A j6 alkalmat, h_a lehet, te ragadd
meg azonnal, 7 Hogy k6s6n ne si-
rasd, mit el6bbfigyelembe se vett6l.

Cato: Bcjlcs mond6sai IV, as. Ford. :
N6methy G6,za.*

A,z alkalom a" legnagyobb tolvai :

d,rddg az dsszes cirddgdli felett. F6Ir-e-
vezeti a tegbcilcsebbet, bemocskolja
a legtisztAbbat, elg-{ncsolja a leg6vi-
tosabbat 6s elcsdbltja a legszen-
tebbet.

Ab'yaharn a Santa Clara..

N"gy tiryekben kev6sb6 alkalmak
ldtrehozAs6ra kell tdrekedni, mint
inkebb a kin6lkoz6k kihaszndl6sAra.

La Rocheloucauld: Maximd,k 453.

+. j6. dal (Goethe mondja mir)
Alkalmi n6ta mind,
Szerelem, n6,r1nap, telt poh6r,
Meg tor is dalra int. . .-
A.z alkalom szdp szobal6nv.
Szolg6lni 6m fogadd ;
Arcdt megcsipheted ta-ld.n,
Eivenni nem szabad.
SzAmrlzlek, k6bor Alkalom,
A sz6p muzsdk kdziil!

Felfegyverzetten, v6dekez6sre sz6nt
rillapotot sokdig egyetlen 6llam sem
bir ki.

Az iillamfdrfi szlvdnek a fejdben kell
lennie.,

N apdle on.' Las Caseshez, Szent-Ilon6n.

A korm{nyok csak addig e[j6k
szavukat, amlg kdqyszertiinek 

- rf
vagy ameddig hasznukra v6lik.

Napoleon: Gourdaudhoz, Szent-Ilo-

Mi furcsa, hogv ilven nasv 6llam-
f6rfiri I lLyei-iennkcilt k6ji6 lehes-
sen !

Bwluer-Lytton: Richelieu I, z.

Tanuljatok meg birodalmilag gon-
dolkozni!

Chambeylain, Joseph; Beszdde a
Guildhallban, r9o4. I, rg.

Hogyha egy meggydkeresedett poli-
tikai rendszer letcirik 6s politikai
k6oszt id6,z el6, megnyilik az olyan
egy6n 6rvdnycsiildsi lehet6s6ge, 

-aki

szemdlyes becsvAgyat ; katonai 15ng-

nyoznl.
Ri,ch,eli,ew .

VIII z.
vdgrendeletc
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r50 MAGYAR JELLEM MAGYAR JELLEM r5r

fajf hibdk miatt, amelyeket nem-
zetdben megv6ltoztatni nem tudott,
nem mulasztott el egy alkalmat sem,
hogy uemzet6t ezekre ne figyelmez-
tesse. A nemzeti hirlsdg, a kdnnyel-
miis6g, a rests6g, a jelszavak szere-
tete, a fegyelmezetlens€g, az dn-
fegyelem hidnya: mindezek olyan
hibdk, amelyek nalunk trirtdnelmi
pillanatokban mindig elotdrbe jdn-
nek.

Bethlen: Bemutatkoz6 besz6d a Nem-
zetgytl6sben r9zo. VI. zz.-6n.

Minden ember magamagiinak hdna-
sodik 6s nem miisnak.l{agunknak
csin6lunk v6laszt6jogot, nem m6s-
nak.Hagyjuk a r6gi politikai 6diumo-
kat 6s d,riiljiink, ha magyar emberek
magyar emberekkel tal6lkoznak.

Bethlen: Zfur6beszld,e a szanSl6si ia-
vaslatokhoz, rgz4. IY. 17.

HaZAnk a szellemi 6let6ben :r tiirt
oszlopok 6s a der6kban kettd tiirt
f6k orszdga.

Rlebelsberg: Besz6dei 3ro. l. 1926.

A tiirtdneti folvamat kdziimert ada-
taib6l is bizonyos, hogy ndpiink kez-
dettol fogva i2olitiziit, a)az maga
tryt67te dolgait s a rendi orsz6ggyil-
l6sek kifejBd6s6t6l fogva miid-en-
kor az elnyomatiis, idegen uralom
jeldnek tariotta, s 

-tgy 
Iittat<ozott,

hd.borgott 6s harcolt eilene, ha poli
kai v6lemdny6t meg nem k6rdezve
(parancsuralomnakr vetettdk aI6.

*:n-t!, A magyar jellem tijrt6ne-
tunkben.

Sokkal nehezebb a nemzeti iellem
g6cpontj6t megtaldlni, mirit az
9BY6ni jellem6t, mert egy nemzet
6letdnek me gnyilvenul 6sail 6val t ar-

k6bbak, gazdagabbak es tijbbrdt{lek,
sokkal inkibb vSltoznak, kev6sbb6
egyeslthet6k, e mellett sok 6vsz&-
zadba 6s sokf6le tArsadalmi rdtegbe
nytlnak gycJkerei.

Egy nemzet szellemi arculata a leg-
jellemz6bb form6ban els6sorban
nyelv6bol, sz6pirodalm6b6l s mriv6.:
szet6bol tekint r6nk, mert ezek a
belsrit <ink€nytelentil 6s szeml6lete-
sen 5br6zolj6k.

Koynis: Tudom6ny 6s nemzet,

<Nem az a leg6ny, aki iiti, hanem,
aki 6llja.u Ez az ismerds sz6l6s
f.ejezi ki a magyarsdg rendktvtili
passzlv hosiess6g6t. Mris n6p hasonl6
ked6lylyel 6s 6rtelmess6ggel sz6z-
szor forradalomba ment volna, a
magyarazonban tfirt. Nem jdmbor,
6lhetetlen, gy6va 6s lemond6 tiire-
lem ez, hanem az elemekkel har-
col6 magyar l6leknek a hihetetlen
er6pr6bri.ja, amellyel pdldAtlan ter-
heket tud elhordozni.

A hadvisel6st 6s igazgatrist a magyar
f6rfi f6foglalkoz6lk6ppen iizte l-ez
6ppdgy katona nemzett6 tette, mint
politikus nemzett6.Politikus nemzet-
nek, szakadatlanul jogi k6rd6seket
megold6 embereknek, legf6bb fegy-
vere a sz6noki besz6d, ez6rt a sz6-
nokl6s a magyarnil 6ppen olyan
6lland6 6s jellemzrl €letformi{v6 lett,
mint pl. a giiriigiikn6l.

Ravasz: A magyar passzivitds.

A magyar erkijlcs... uralkod6 vo-
nds6t a f6rfiassdgban ldtjuk, EzzeI
egytitt bizonyos kemdnysdg jdr. Kii-
zeli szomszddsrig ide a biiszkesdg, a
r6tartis6g. Ezbizony sokszor az iires
g<igig fokoz6dik.... F6rfiass6g5ba
kegyetlensdg is vegyiil n6ha, de

kiilsos6ges valami, mint a kab6tom,
mdg olyan sem, mint a testem. Fon-
tosabb anndl is, hogy magas va-
gyok-e vagy alacsony, er6s-e vagy
gyenge. M6lyen berrnem van a v6rem
cseppjeiben, idegeim dfcAban, meta-
fizikai rejt6ly.

Kosatold.nyi: Er6s vdrunk nekiink a
nyelv. L6lek 6s nyelv.

BAr 6rdem6t l|t"6 a magyar egy-
mdsnak, a mikdpen hibiit keresi.

Voinouich: Gyiirgy bar5,t r3r.

MAGYAR J6V6.
Magyarl hajnal hasad; de meg nem
virradt m|g,,/ H6! estig ki tudja
rnillyen leszen az F,g? /Scik napnak
vlg volt m6r reggele s fel-kdltte, /
Nyugtdig azonban sok keseriit tdlte.
zOriilj, de okosatr ne hirtelenked-

jdl,' Sok vagyon m6g h6tra; azon
tcirekedjdl / Hogy tijbb sebeid is
mind b6gy6gyulJinak, T Ugy, hog5'
soha tdbb6 ki ne ujuljanak.

Daraas: Hazafifi int6s, r79o.

Mi6ta 6lek, kimondhatlan vdgy 16te-
zik lelkemben/Magyarorszdg ki-
fcit6se, a magyar nemzet feldicsril-
t6se 6l minden csepp v6remben.

Sz[ckenyi: Kelet n6pe.

Szerencsds jiivo Nemzed6kek! A Ti
nagyobb 6s kiterjedtebb tuddstok tii-
relmesebbckk6, crdnyesebbekk6, sze-

lidebekk6, er€nyesebbekk6 6s enn6l-
fogvaboldogabbakkdtesz majd Ti-
teket, mint amilyenek mivagyunk!

SzCahenyi: Napl6ja, 1825. VIII. rr.

Nagy ds dics{i lcend egykor a ma-
gyar, nem kdtlem ttibb6, 6talaku-
lisi idrjszakdban azonban vajmi sok
keserri serleg kiiirltdse vdr r6nk.

Szickenyi: Levelei. III, ro5.

Magyar dicsds6g, mi val6l? 7'Hull6-
csillag? Mely tiinddkd,lt,_ / Aztint
lehullott a magasbdlT Es mind.
rir<jkre elnyel6 a fiild.TVagy iistd-
kds vagy, oh magyarTDicsosdg!
rnely jtitt s t5voz6k, /Hogy sz&za-
dok mult6val rijra 7 Ldssrik fdnydt
a ndpek s rettegj6k?

Pet1li: A haz6r6l.

O magyaroknak zsarnok-verte n6pe !

Hi6ba csdrg most rajtad a bilincs :

A jdv6 szhzadok it6let6be lRai-
tad kivtil gyoz6 e harcba nincs!

Lowell: Kossuth. Ford. : Rad6 A"

Magyarjaim ! hinyan dalolt6k mir
el a <Magyar hajnal hasad'rrot s
Istenem ! m6gis be nehezen virrad !

Fd,y: A kakas.

A mit hatalom ront meg, az ism6t
fel6ledhet, deamit a nemzet kdnSr-
nyelmiis6ge dnkdnyt odavet vagy
gy6vas6ga elhanyagolt, azt vissza-
szerezni ritkdn lehet, (r84o) -

A jiiv6 ildozatokat fog toliink ki-
v6nni, miket meg kell adnunk, de
k6t dolog az, m{f rildozatul hozni
semmi esetben sem lehet : a haza
fiiggetlens6ge is becsiilete. (1866)

a nagylel-

I
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Az\a t6ny, hogy anyanyelvem ma-
gyaf 6s magyarul beszdlek, gondol-
kozbm, lrok, dletem lesnasvobb ese-koz$m, lrok, dletem legnagyobb ese-
mdnye, melyhez nincs foghat6. Nem
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SZEMELYISEG, t. rndg Egydni,sig"

Szemdlyisdg az a kdpess6g, amellyel
dntudatunkat a ldtnek egy szubsztr6-
tumdt6l megkiiliinbdztethetjtik.

Hegetr: Dogmatika.

Nem a tehetsdgekbcil, nem az ehhez
vagy ahhoz val6 iigyess6gbril keriilki
a tett embere; a szemdlyisfig az,
amelytdl fiigg minden.

Goethe: Meister Vilmos v6ndordvei.

Ember emberre minden lehet6 hatd-
sAt szem6lyis6ge 6ltal gyakorolja,
leger6sebben az ifjris6g az ifjrisdgra ;
6s itt keletkeznek a leg isztdbb
hat6sok is.

Goethe: Kcilt6szet 6s val6s6g.

Nem az rlgynevezett hibek fel-
soroldsdval, hanem az er€nyek pon-
tos ismeret6vel kutatja ki az ember
a szemdlyis6g titk6t.

Cailgle: H6stik.

A szem6lyis€gben, mint szellemi
egdszben, gondolkodds, drzelem 6s
akar6s egysdgesen 6rt6kekre ir6nyul.
A szem6lyisdg nem magdt6l bonta-
kozik ki vegetat{v m6don, mint a
magb6l a niiv6ny, hanem az egyfln-
nek sai6t,dntudatos munk6ja, a
vil6g folyrfudba val6 c6lszer{i bele-
nyul6sa, rlj sorok megindltdsa 6s
irdnyitrisa dttaJ. A szem6lyis6g eg6sz
szellemi 6let6t iit 6s dtsziivik drtdkek
6s bel6liik fpty6 konkrdt c6lok:
ezek a szem6lyis6g figyelm6nek 6s
6rdekkjd6s6nek dlland6 forriisai,
drzelmeinek indft6kai s akaratdnak
driikds hajt6 er6i. A szem6lyis6g
cselekv6sei mindig dntudatos 6rt6ke-
l6seinek kiizvetlen vagy kiizvetett
kifejez6sei.

Korni's: A magyar politika h6sei.

Koron6zzon meg minket az isten-
k6z legszebb aj6ndoka : a szem€rem !

Euripid,es : Medea, 635/6.

Mi6rt pirulsz? A szigyenl6ss€g kis
gyermekhez illik. (III, z.)

szoktuk.
Ar'istoteles : Ethika, IL

Shahespeare.' Troilus 6s Kresszida.

Semmi er6szaknak sem szabad meg-
ijesztenie a szenddn elpirul6 v6d-
telen szem6rmet.

Schill,er: Az ember eszt6tikai neve-
l6s6rdl, 27 G29il.

A szemdrem nem er6ny ugyan, de
az|rt a szem6rmes embertld{cs6rni

6 tetti tisztasdg 6des misztdriuma, T
Szerelem dlmai, kacaj, gyerek-dana,
,tS te rejtett bfiver6, mit mdr
mindenki &rzett,lMely Margit kii-
sziib6n Fausztot habozni k6szted,
/6 ii|u szrizisdg - beh gyorsan
messze sziilltokt

SZEMEREM.

Nines mind.eniitt szem6rem,
fdlelem van.

Ptraton: Euthl,phron, XIIL

hol 
'

Mwssat: Lucie, Rad6 A.

A fiatalember a test6t szdgyenli, a
meglett ember a szfv6t.

GCraldy: Szerelem.

SZEPSEG.

A szdps6g Isten adomdnya.
Ari,stoteles Dioganas Laertiu'snd,l', Y, rg.

Mindaz ami szdp, bdrmi m6don is
dz, d,nmag6ban sz6p, iinmag6ban
teljes: a dics€ret nemalkot6 rdsze.

Marcus Awrelius : Elm6lked6sei.

A j6 enyhe, szelid, flnom, 6s jelen
van, amint csak klvdnja valaki.
Ezzel szemben a szdp csoddlatot,
felinduldst 6s fijdalommal vegyes
gydnyiirt okoz 6s m4-g hozzd gyak-
ran elvonja a j6t6l azokat, akik
nem ismerik, rigy mint a szerelmes
a szeretett I 6nyt az atyj6t6l ; ugyanis
a sz6ps6g fiatalabb 6s a j6 6regebb,
de nem idoben, hanem igazsigban,
miutAn a hatalma is el6bbreval6.

Plolinos: A116l. hoev az 6rtelmi dol-
gok nem az '6szii kfviil vannak.
Iiord.: Techert M.

A szdpsdg osi kapocs az emberi
drintkez6sben; mindenkit 6ssze-
bdklt s aligha van oly barbdr 6s
rnogorva ember, akit kelleme meg
nc cjtene. (II, r7.)

Nenr gyrizdm e16gg6 hangsrllyozni,
merrnyire m6ltdnylom a sz6ps6get,
e hatalmas 6s hasznos tulajdons6got.
Az, emberekn6l a sz6ps6gnek nagy
hitele vani az drintkez6sben a rang-
sor 616n 6It; a legszembedtldbb
tulajdonsdg, {tdlettinket megveszte-
geti 6s elfogulttd teszi csodAlatos
befoly6sa.

Montaigne: Essayk, III, rz. A fizio'
gn6mi6r6l.

H6dtt6 sz6ps6ged csodija
Mdg rajtad, €,16n, eleny6sz ;
A,rcod tiinddkld szlnpompdja
VCgk6p, iirdkre odav6sz.
H6h6r id6 &dLz kez6vel
Lctiirli ajkad b1bor6t.
Bep6kh6l6zza csrlf redovel
Fdls6ges arcod himpor6t.
Szdpsdged oltdrdb6l, melyhez
A dics6s6g h6dolni j{rt,
Gyitszdval into pellengdr lesz* SzAmodra, ujabb ifjrtsig!

Va|da, : Szerelem 6tka.

Mennyeknek mdhe sziilt, vagy btls
gyehenna tdged", Sz6psdg ? A sze-
med egyk6nt tud ontani,' 6gi s
pokoli f6nyt, j6t6tem6nyt 6s vdtket,
7 s bizvdst lehet a bor m6s6nak
mondani. z Szemedben 6rzdd a nap-
nyugtdt 6s a hajnalt, ,.'illatos vagy,
mikdnt a felhos estel.ek, /cs6kod
var6zsital 6s amfora az ajkad, /
melytdl gydva a h6s 6s b6tor a
gyerek.

Baud,elaire : Himnusz a Sz6ps6ghez.
Ford. : T6th A.

Mi6rt hiszitek, hogy a sz6ps6g, az
eg6sz vildgnak legbecsesebb 6rt6ke
csak rlgy hever, mint a kavics a
parton, hogy a kdziinsdges jar6kel6
felszedegesse. A sz6psdg csodiilatos
6s kiiliintis valami, amit a m{fv6sz
hfv dletre a mindensdg k6osz5b6l
lelki vlv6dasok 6s evdtrelmek kd-
ztitt. Es nem adatoff meg minden-
kinek, hogy felismerje. Hogy meg-
6rtse,dt kell 6lnie am{ivdsz 6lm6ny6t.
Dallam a sz6ps6g, amelyet a m{iv6sz
dnekel nekiink 6s hogydallam vissz-
hangozz6k a.bzlviinkben,ahhoztudds,
fogdkonys6g 6s fant6zia kell.

M augham : Az 6rddg sarkantytrja, XV.

6 antik karcsusig, szelld ivek,
marvdnvfidk s ldnvok kecses kdre,
Q, srirti 6gak, eltiport fiivek,
O, formiik csiindje, anda gyiinydre
az 6r6kl6tnek: hiis p6sztormese!
Ha rajtunk mul6s ili mrir tor6t,
te megrnaradsz s mig uj jajokkal69
az uj kor, n6kik is aengsz, hrlbardt :

<<.,A, Sz€p: igaz s az Igaz: sz6pln
sose 

'hftsatok 
mdst' "ttii,Lll3u*fl

Keats:pdaegy gcir6g vhz&hoz. Ford. :

T6th A.

i
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rir Mlfiyan nrfifuyur
ve K6tve

Bib0 Lajo$ Anna tekintetes rir 6.20

Bohuniczky $zofi Hirom 6v 8.00 $.60

BohuniozIy $zsfi AsszonyoLdsl{nyok 8.* 9.60

Cs.$zabril,f,srldKigy6 4.20 5.40

Illds Sndro Zstszsa 5.40 6.60 "

Jdkely Xoltifln Zugliget 6.70 7,-
f,olozsv6ri llrandpiorre ilnil Alvajlr6k 7,20 8.60

llolnf,r fiata A fdldalani foly6 7,- 8.90

ilagypii,l lstvd,n Budapest nem felel 4'40 b'{0

ildmstlt Lti,slld A rnlsik mesrer .'90 10'20

[,6nay 0ydrgy Fik 6s gyriruolcsok 10'40 ll'60

$o0s l,f,szl0 Kormor{n $'40 ll'S0

$zdkely lf,srld Rimbu ?60 8.80

Tatay ${,ndor Zipor 6'b0 6'40

Thurt0 0ilhor Az ad6ssAg S'40 7'80

T$r$k Siildor Szappanbubordk 7'- 8'40

loinovioh0r6la Gydrgybardt 0'40
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tii sorolat

Barta Ddne,s BeothoYsn

B ened ek M a'rc el't, Irodalomosrtdtiha

Czettl,er .f en6fu ornbori gald6lkodrls tdrtdnste P 7'20

Ebar Antal Meohen$ gardasii,gpolitik6ja P 4'80

Gyergyai Al'bert A mai franeia rogdny P 4'60

Halrisz Gdbor Ar drtolsn ksrsr6ss P 4'80

Halasy-Nagy ldzsef ilagyar iinisnsret P 4'80

Hatasy-Nagy /. illagyu politikoi rendsrurek P 4'50

f od Ti,bor Bevszstos a slollontiirtdnetho P 3'60

jod Tibor A nagYar neruotosrme P 5'-

NCmeth Ldsztr| Illagyarsf,g ds [nrdpn P 3'$0

Kultrira 6s tudomdnY

E0tve

P 4.80

P 8.80

N Cwetk Ltiszlf BoruseuYi

Remdny'i, !6zsel Amsrikai irrik

P 8.?0

P 4.80

Szabo!'csi Bence Seveaotds a lonet0rtdlrstbe P 3'80

btird Vil,l,ani La'ios I ronaissanso [tt0r0i P 8'60

f rankltn'T6r sulat hiaddsa
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ALVABO ez pa6s EMBER 7'10

BoNTEUPEI,T,I AZ EZUST KAKAS 6.60

BAI,SAC URST]LE MIROT]ET 6'50

BBTDGE A GRIFFMAOAA (Kdt ki;tet) 10'40

BRTINNcRABEu nAotuu (Kdt hi;tet) 9.60

cABossA atvanAzsott vtrAc kb.10'-
crcocrAur e rauEa staAw 6'20

DUEAMEL a xePzd 6'60

GALSWOBTCY FORSYTE SAGA (3 hi)tet) 15'-
erur" A vettxAtr PtNcEt 5'60

EUcEEs szEzwuer 1AMAIIrAaew 7'-
EuxlaY A szERELEut tJrl et ( Kdthdtet) kb. 15'-
UABPICATI H AD ITARV BIT Y SZ EX
uoBoAN e zAxe (K/t hiitet)
prBAlIDELr,o FoGLALKoz As e : r Ea1
B,ossl 6ceAII
S{IHLI'MBERCEB I CSetAnPO
SU,I,ANPAA SILTA
TuBGENYEV T AV ASZI UU It APTOT<

vEBCAICI TAV ASZI TATON'I AS

woor,r Evgx (Kct hdtet)

uAI OIJASZ sl,rrszfnox
sa,ovAx ELBES46r.6E

A hdteteh l'itztte is haPhatdh

FRANKLTN-TARSULAT r<teoAse

4.50

18.-
7'80
6.60

6.60
6.60
6.40

l0'80
6.-
6.60


