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A tarka rovatban, a hol most úgy nyüzsög a 

sok név, mint a hangyák, és ma más novek 
ugyanott, mint tegnap és holnap megint mások, 
ínint ma, — a hullámzó, nem szentirás, de mégis 
igen érdekes rovatban. Kedves rá különös íény- 
Jiyel villan a szemembe egy ser. Nagyon meglep, 
annyira, a mennyire ma csak az lepheti meg az 
embert, a mi természetes, logikus és rendjén 
ivaló. Azt olvasom, hogy Nyíregyházán — termé
szetesen a szabadság, egyenlőség és testvériség 
Jjrogrammjával, ama dicsőséges ezernyolczszáz- 
negyveuuyolcs lobogója alatt — képviselőnek je
lölték a város kitűnő flát, a legerősebb és legmé
lyebb tehetségű magyar irók egyikét, Krúdy 
Gyulát Tudvalevő, hogy a magyar ivók és a inu-
fyrrr választókerületek nem valami nagyon tiilc- 

edtek egymásért. Hajdanában is több főszolga
bírót vagy polgármestert választottak meg nem
csak szeretetből, de — szabadulásból is, mint iró t , 
nem is szólva a legújabb korról, a mikor... De 
minden képviselet uéildil ez irodalom mégse ma
radt a t. Házban. A nemzet megérezte, hogy ez a 
disz, ez az ékesség, a melyet az irók jelentenek, 
disz, ékesség és kell ott. is, a hol az akarata kő- 
tábláit, a törvényeket Írják és az irók, ha nem 
5s akartak vezérltedni a politikában, szívesen 
vállalták el a kultnra-dokmncntúló szerepet. A 
nagy együttes fajsúlyúra kellemesen cs kedve
zően hatott, a mit belevittek, habár csak — a ne
vüket is. A frissen múlt legnjabb gyülekezet nem 
árult el ilyen igényeket és a jelentkezésük most 
ngy hat. mint valami friss, illatos tavaszi szól. 
Nem tudhatom: milyen politikai képességek lak
nak Krúdy Gyulában. De nem tudom azt se, pedig 
ha okát vagy alkalmát adta volna, meg kellett 
volna tanulnom, hogy ki volt most Nyíregyháza 
bizonyára tiszteletreméltó képviselője? Do arra 
Igenis emlékszünk, ngv-e. hol választották meg 
és hol — nem választották meg Jókai Mórt, tud
juk, hogy Mikztdfh Kálmán a fogarasi kerületet 
képviselte egykoron, sőt n magam részéről — 
noha a Felhő Klári szerzőjét személyesen nem 
ismertem — kedves kötelességemnek tartottam 
megjegyezni azt. hogy Rátkny Lászlónak Pincze- 
hely választói adtak mandátumot. Tís Nyíregy
háza bizonyára nagyobb kultúrája város, mint 
Pinczebely. (sz.)


