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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól.

24. szám. II. évfolyam. 1931 karácsonyi szám.

ELŐFIZETÉSI ÁR egész évre 3 pengő, számonként 16 fillér.

Rabok karácsonya.
Szürke daráéban komor emberek 
—  Arcukon bánat s bűntudat remeg,
Megtört szemükben sok fájdalom él,
Szívükben fagy van; hideg zordon té li ...
A nagy világtól elhullt, jajütött lelkek,
Szomorú rabok elgyötört szivek 
Szótlan csöndben templomba gyűlnek 
. . . ‘Karácsonyeste van, ünnepre jöttek.

Csillogó fényben nagy karácsonyfa 
Az élesettek elé füzét szórja 
S  a  gallyakon megbújt régi emlékek 
A rabszemekben kifényesednek. . .

A sok cukorka közt ezernyi gyertya 
. . . Tán messze elhagyott kedvesünk gyú jtja!... 
Aranyfonál közt kis csillag-szemek 
. ..K icsiny piánkból tán Anyáink néznek!...

Piciny jászolban parányi gyermek 
...Otthon örömre gyű Inak apró kis szentek!... 
A mozgó gallyak közt szinte sóhaj kél 
. . .  Ha liga! —  fán elhagyott hitvesünk beszél!.. .  
S a nagy fényben lepergő gyertyácska-könnyek 
. . .Árva ünneplők otthon értünk könnyeznek!. . .  
S akik a fa  alatt meghatva állnak 
Azt hozták nekünk, hogy odakinn várnak!

Félre tehát most minden jajszóval 
Szakítsunk ma az égő bánattal 
Jajtele napok és iszonyú évek 
Istennel küzdve örömbe érnek...
A szeretetböl gyújtott nagy karácsonyfa 
Boldog eljővén dók biztos záloga 
Mert aki adta, az igaz Szeretet 
A bűnösökért, é r t ü n k  született!...

Azért: értünk leszállód örök Szeretet 
Dicsőség, áldás, hála Teneked! K .  0 .
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„Az egész teremtett világ egyetemben 
fohászkodott és nyögött id á ig ...w

(Karácsonyi történet.)

Azok az emberek, akik betegek, rabok, nyomorul
tak, sokkal kevesebbet érezhetnek a karácsony örömé
ből, mint azok, akik egészségesen tölthetik szeretteik 
körében ezt a legszebb ünnepet. De azért a karácsony 
ünnepének olyan ereje van, hogy még a legszerencsét
lenebb és legelhagyottabb emberek is meríthetnek belőle 
örömet, szépséget és enyhülést.

A karácsonyi ünnep átható erejéről szól az itt 
következő egyszerű történet, melyet a világháborúban 
egy öreg katona élt át, ki nagy családját hagyta otthon, 
amikor az orosz harctérre kiment. Egy kis különítmény
ben szolgált, mely a csapatok derekától igen messze 
feküdt, egészen elhagyatva. Ezen a tájon már novem
bertől kezdve igen csöndes volt a harcmező. Mindkét 
oldalon nagyon spóroltak az ágyúgolyóval, s egészen 
békés közelben éldegéltek a magyar és orosz bakák 
lövészárkaik mélyében.

A fiatalabbak sokat énekeltek, de az öregek nem 
tudtak örülni semminek sem, bánat és gond gyötörte 
őket családjuk sorsa miatt. Tudták, hogy otthon is nagy a 
nyomorúság és hiába szenvednek ők itt sárban, piszok
ban, nem fog ebből senkire sem fakadni semmi jó sem.
A meg nem szűnő gond és bánat egyformákká tette a 
napokat. Semmi örömfény, semmi remény sem változ
tatta meg az idő folyását.

Egy szép napon az oroszok váratlan nagy tüzelést 
indítottak s minden jel arra mutatott, hogy a tüzérségi 
előkészítés után gyalogosaikat is szuronyrohamra fog
ják vezérelni a magyar állások ellen. A tüzérség ágyú
zása 3 teljes napja tartott már. Az oroszok azt remélték, 
hogy ezt a sűrű tüzet, nem fogják a magyar bakák lelki 
erővel bírni. . .  De csalódtak. A magyar bakák — tej
fölösszájú fiuktól kezdve egészen a vén népfelkelőkig — 
hősiesen állták a tüzet s csak az mozdult ki helyéből, 
akit a halál vitt c l . . .  Szörnyűek voltak ezek az órák. 
Mindenkinek hajszálon függött élete, mert soha sem 
lehetett tudni, hogy melyik lövés talál bele a fedezékbe.

Minden pillanatban készek voltak mindnyájan a 
halálra. De visszavonulni nem lehetett, mert hátulról jött 
a parancs: „ha csak lehet, tartani az állásokat". . .

Fogukat szoritva álltak és kuporogtak szűk árkaik
ban a katonák s mindengyikek fájt minden idege, gém- 
bercdett volt minden tagja. A keresztrefeszitettseg érzése 
volt valamennyin . . .

De egyszerre csak — este 8 óra felé lehetett — 
elhallgatott az ágyúszó — s hirtelen síri csend támadt 
a Indeg éjszakában. A megmerevedett, halálra fáradt 
katonák értelmetlenül bámultak egymásra. Mit jelent ez? 
Mi történt? Vége volna a támadásnak? — Valóban vége 
volt. S mikor ez egészen bizonyossá lett, szabad volt 
az emberek egy részének lepihenni.

De a mi öreg katonánk nem tartozott azok közé, 
kiknek pihenés jutott. Őt beosztották az őrszemek közé 
s neki virrasztania kellett. Hogy ne aludjon el a fárad
ságtól és gyötrelemtől, fel és alá járt szuronyos fegy
verével, övén lógtak a kézigránátok. Lábán hatalmas 
hócsizma. . .  Közel és távol vastag hóréteg borított min
dent . . .  Az öreg baka a fegyvereit, a ruháját, a csizmáit 
olyan súlyos terheknek érezte, mintha kősziklákat, egész 
hegyláncokat hordozna magán. Pillanatról-pillanatra azt 
hitte, hogy össze fog rogyni ez alatt a szörnyű súly 
alatt s újra felkelni nem lesz többé ereje s senki sem

fogja őt észrevenni és meg fog fagyni a csikorgó hideg
ben s odahaza mind árván maradnak, kiket szeret...

Nem, nem ! Ennek nem szabad megtörténje! Inkább 
csak tovább akarja hordozni ezeket a szörnyű súlyokat 
s meg nem ál! amíg ideje le nem jár s amíg fel nem 
váltja őt egy másik őrszem. Ha csak magát nézte volna, 
ó de szívesen meghalt volna! De szívesen letette volna 
sok terhét s keserves gondterhelt életét. De az övéit 
jobban szerette, mint saját magát s az ő kedvükért élni 
akart. Ezért újra és újra összeszedte minden erejét, 
hordozta tovább fáradt vállán a sziirnyű súlyokat, lép
kedett előre, -lépkedett hátra, — hogy csak össze ne 
essen terhei alatt és meg ne fagyjon itt a hósivatagban 
s az övéi árván, jaj, ne maradjanak!

Amint így járkált föl-alá az öreg katona s minden 
percben a legnagyobb erőfeszítést tette, hogy egyáltalán 
fenn bírja tartani magát: egyszerre csak csodálatos 
érzése támadt. Mintha hirtelen minden terhét levette 
volna valaki és selymes kendővel megtörülgette volna 
szemét és homlokát. Mintha balzsamos, erősítő italt 
csepegtetett volna valaki a szájára s egész -testében 
áradt szét a megnyugvás és e rő .. .  Mintha valaki a 
közelében tüzet gyújtott volna s otthonos meleg áradt 
volna feléje... Mintha a nagy égbolt minden csillaga 
leszállóit volna a közelébe s csodás fényt, boldogságot, 
örömet világított volna felé.. .  Egyszerre úgy érezte, hogy 
megsemmisül minden gondja és bánata és a legnagyobb, 
legédesebb boldogság hatja át szívét...

De miért? Tulajdonképpen mi történt? Végigné
zett magán. Rajta a darócruha, rajta a fegyver, a csiz
ma. Homlokán verejték, szemén megfagyott könnyek. 
Lába hóban gázol, tűz nem ég mellette. Se közel, se 
távol sincs sen k i... S a csillagok? A csillagok szépen 
világítanak odafent a végtelen messzeségben s nem az 
ö szíve közelében.

És mégis, mégis! Ha világosan látja is, hogy 
külsőleg nem történt semmisem, de előző érzése mégse 
hagyja el. Tovább is erősnek, megkönnyebbültnek, meg- 
enyhültnek érzi magát s a szivében az édes, otthonos, 
boldog, jó érzés, csak nő, csak nő...

Szegény öreg baka nem érti meg önmagát. Mitől 
lett egyszerre ilyen könnyű, ilyen boldog, mintha nem 
idegen ország pusztaságában lenne, a halál mezején, 
csikorgó hideg éjszakában, hanem otthon, kicsi házában, 
kedvesei mellett, fűtött szobában. . .  gyertya fényben 
úszó karácsonyfa mellett! 11

Abban a pillanatban, amint ezt gondolja: egy 
nyöszörgő kicsi hangot hall, lába mellett. Egy fehér bá
rányka simul csizmájához s kérő szemmel néz fel reá. 
Amint ránéz a fehér kis állatra: egyszerre csak megért 
mindent. Ma van karácsony estélye! A karácsonyi ün
nep békéje, áldása eljött ide hozzá az .éjszakai ma
gányba—  A Karácsony Lelke erősítette meg testét és 
tette boldoggá szívét... Egyszerre azt is megértette, hogy 
az oroszok miért hagyták 3 napi tüzelés után hirtelen 
abba az ágyúzást. Nem akartak karácsony éjszakáján is 
vért ontani...

Amint ezen gondolkodott, szembe jött vele az őr
járat s leváltották öt... „Boldog karácsonyt" kiáltott baj
társai felé az öreg katona s karjába vette a kicsi fehér 
bárányt s úgy* ment be a lövész árokba pihenni.. .  A kis 
állat mellé feküdt a szalma fekhelyre, de a mi vén ba
kánk, hiába volt akármilyen fáradt, mégsem bírt elaludni. 
Úgy érezte, hogy az egész világot fényesség, melegség 
és édes zengés tölti be! S ez az áldás, ez az öröm : 
az örökké való és az igaz, s minden rossz és keserves, 
csak múló, futó, rövid álom...
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Hiába hunyta be szemét, hiába fedte be fülét • 

látta a fényességet, hallotta a zengést és dobogott a 
szíve az örömtől. ö

Éjfél elmúlt amikor elaludt végre. A Karácsony 
Lelke ekkor már a hatalmába vette az egész eget és föl
det és minden kicsiny és nagy, látható és láthatatlan 
lényre kiterjesztette édes békét hozó áldását.

Ami vén katonánk álma is igen éber volt s álmá
ban is tovább töprengett azon, amit éppen az imént átélt. 
Hogy lehet az, hogy a karácsony öröme hozzá ide is 
elért, a teljes magányba, az idegen távoli pusztaságba?

0  eddig mindig azt hitte, hogy a karácsony öröme 
és szépsége attól vau, hogy emberek akik szeretik 
egymást, közösen, együtt megünnepelik a Megváltó 
születését és egymásnak örömet okoznak, egymásnak 
egy kis ajándékot adnak.. .  De, hogy karácsonyi öröm 
létrejöhessen más emberek társasága nélkül, a teljes 
magányban, a robot és kínlódás közepette? Ezt soha
sem tudta volna elképzelni!

Hogyan, miáltal lehetséges ez? Ezt kérdezte ismét 
és ismét álmában is. Ki, mi az a láthatatlan lény, aki 
elhozta neki, odaadta neki a karácsony örömét,’ aki 
észrevétlenül, látatlanul vele ünnepelt.

Amint ezt kérdezte újra és újra, egyszerre csak 
látta, (de mindez persze álmában történt) hogy a kis 
feliér bárány feláll, felemeli fejét a kis bárány s háta 
mögött áll egy Furcsa Lény, kiterjesztett karú, élestekin- 
tetü, fehér, leomló lepelbe burkolt magas alak, fejetete- 
jén szokatlan fejdisz, mintha magasba nyúló szarvak
ból volna.

S a Furcsa Lény a kis bárány kérő tekintetének 
hatása alatt megszólal: „Azt kérdezed te öreg katona, 
hogy mely láthatatlan lények hozták el hozzád a kará
csonyi örömet, ide a messze távol magányába is ? Hát 
nem tudod-e te azt, hogy a karácsony nem csak az 
embernek, hanem az egész mindenségnek is az ünnepe? 
Nem tudod-e, hogy karácsony szent éjjelén minden, ami 
a teremtésben van, ünnepel ? Az angyalok karai, a csilla
gok, az égbolt, a tengerek, a viharok, a hegyek mind 
ünnepelnek ma. S a növények, az állatok, a kövek, a 
levegő, a tűz és a felhők is.

Az ünnep karácsonykor nem csak az emberek szí
vében van, hanem benne van mindenben égen és föl
dön és a föld mélyében. A levegő, az égbolt, a hó, a 
csillagok mind tele vannak karácsonyi klekkel s ezek 
vitték bele a te szívedbe is a karácsony édes örömét.„

Ezt mondta az élesszemű, kitárt karú Furcsa Lény 
s mindjárt meg is magyarázta mondókáját, úgy, amint 
következik: „Ádám és Éva bűnbeesése óta nemcsak az 
emberiség szenved haláltól, betegségtől és megpróbálta
tástól, — hanem azóta, az emberiség bűne folytán, az 
egész természetbe is beleköltözött a halál, a pusztulás. 

'Ezért az egész természet épúgy várta a Megváltót év
ezredeken át, mint ahogy az emberek várták öt. A nagy, 
szent apostol Pál, azt mondja, hogy addig, míg a Meg
váltó meg nem született, nemcsak minden ember sóvár
gott és epedt utána, hanem az egész teremtett világ 
egyetemben fohászkodott és nyögött idáig. Mikor pedig 
karácsony ünnepén megszületik a Megváltó, az egész 
teremtetett világ is örül s ünnepli ö t . . .  Ha odanézel 
a távolba, hol az ég lehajlik a földre: jobban meg fogod 
érteni amit mondtam." Így szólt a Furcsa Lény és hosz- 
szú ujjaival a messze távolba mutatott.

A messzeségben, a téli éjszakában — csodálatos 
módon — egy hatalmas szivárvány látszott.

S a Furcsa Lény így szólt: „Mikor a vízözön pusz
títása után, az Úristen megbocsátott az emberiségnek s

bocsánata és szövetsége jele képpen szivárványt helye
zett az égre, akkor azt mondotta, hogy szövetséget köt 
nemcsak az emberrel, hátiéin minden élőlénnyel, aki a 
a földön van . . .

Ezért, mikor a Megváltó megszületik, Isten min
den teremtménye és szövetségese szive mélyéig boldog 
s a boldogság egyiktől terjed a másikig to v á b b ..."

A Furcsa Lény megint abbahagyta mondani való
ját s a kis bárány szeretettel dörgölödzött a vén baká
hoz. A vén baka úgy érezte, hogy beszélnie kell és ezt 
válaszolta a Furcsa Lénynek:

„Úgy látom igaz, amit mondasz, te Furcsa Lény. 
Mert emlékszem arra, hogy a nagy Szent Pál apostol 
azt is mondja, hogy, Isten az ő angyalait szelekké 
teszi és az ö szolgáit tűz lángjává! Ha pedig az angya
lok lakhatnak szélben és tűzben, — elhiszem azt, hogy 
a karácsonyt ünnepelhesse a hó, a fa és a felhő is. 
És elhiszem azt, hogy a hideg, az éjjel és a levegő 
hozták a szivembe a karácsony szépségét és énekét." 
„De ha azt elhiszed" válaszolta a Furcsa Lény „akkor 
tudnod kell azt is, hogy az ember soha sincs egyedül. 
Minden lélegzéssel levegőt lélegzik be, minden lépés
sel a földet érinti — minden kortyával vizet iszik — 
minden tekintetével látja a világosságot. S levegő, föld, 
víz és világosság: mind karácsonyi ünneplő társak. 
Mind hordozói a karácsony békéjének és örömének!"

„Nincs ember tehát, akit elkerülne a Karácsony 
Lelke. Mindenki, aki csak szereti és áldja a földet, a 
levegőt, a vizet és a fényt: akkor már kinyitotta szivét 
a karácsony örömének s remélheti azt, hogy valami szé
pet és boldogítót ö is fog átélni és ajándékba kapni 
karácsony éjjelén."

így szólt a Furcsa Lény és eltűnt.
Az öreg baka pedig felébredt hirtelen.
A kis bárány is eltűnt mellőle és nem volt látha

tó seholsem. A hajnal sűrű köde beborított mindent.
Másnap az oroszok folytatták a támadást s az 

öreg bakát is, sokakkal együtt foglyul ejtették. Évekig 
kínlódott nehéz fogságban Szibériában s mindenki cso
dálta, hogy a törődött öreg ember, hogyan bírja ki ezt 
a rengeteg szenvedést, amibe annyi életerős fiatal bele
pusztult. De ő jól kibírta s mikor végre, végre hazajö
hetett, hozzátartozói csodálkoztak erején és frissességén. 
Sokkal kevésbé volt megtörve, mint nálánál sokkal 
fiatalabb társai.

„Ezt csak a Karácsony Lelkének köszönhetem" 
magyarázta. „Mióta azt megismertem soha többé nem 
voltain egyedül s a legkeserűbb órában sem aludt ki 
lelkemben egy szépséges vezér-csillag. . . "

S a vén baka ma is él. Az egész falujának tanács
adója, támogatója. S a reménység és biztatás sohase 
fogy le róla, még a mai nehéz időkben sem.

Karácsonyi népszokások.
A Megváltó születésének ünnepén, a keresztény

ség legszebb ünnepén legtöbb országban, felgyúlnak a 
gyertyácskák kunyhóban és palotában s a család össze
ülve, áhítattal veszi körül a feldíszített karácsonyfákat.

Az égő gyertyácskák nem csak fényt árasztanak, 
de felgyújtják az örömök, a családias érzés, a szeretet 
tüzét is.

Jézus születésének emlékét már az őskeresztények 
is ünnepelték üldöztetésük idején földalatti búvóhelyei
ken. Karácsony napján lelkűk erősítéséül Jézus születé
sének történetét olvasgatták, az angyalok megjelenését
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<1 pásztoroknál, a három napkeleti király érkezését a 
betlehemi istállóba, Heródes gyermekirtó kegyetlenségét 
mert mindezek a jövő ígéretét rejtették. Ezekből merí
tettek üldöztetésük szomorú idejében hitvallásukhoz 
bizodalmát és erőt. Amikor aztán a kereszténység sötét 
rejtekhelyeiből diadalmasan vonult be a templomok vilá
gosságába, ezeknek a történeteknek szinielöadása az 
ünnepi szertartás része lett.

Eleinte a Megváltó születésnapját január 6-án, a 
mai Vizkereszt napján ünnepelték és csak 221-ben je
lölték karácsony napjául december 25-ét. De még több 
mint száz év kellett ahhoz, hogy ez a dátum a keresz
ténység körében általánossá legyen. December 25-ike a 
pogányoknál a téli napforduló ünnepe volt. Ekkor ün
nepelték a pogányok a nap győzelmét, amely ettől kezdve 
egyre nagyobb ívet futott be az égen, győzelmet aratott 
a tél sötétsége és a természet életerejét bénító hatalma 
fölött.

A karácsonyfa is pogány eredetű. A germán tör
zseknél szokásos volt, hogy télire fazékban faágakat 
őriztek meg, amiket gondosan öntöztek. Amikor azután 
a természet már dermedten aludt, a szoba melegében ki
hajtott zöld levelekben gyönyörködhettek, amelyek azt 
bizonyították, hogy a természet nem halt meg, csak 
alszik. Egyes helyeken nemcsak gallyakat, hanem cse
resznye- és meggyfákat is neveltek így, amelyek kivirá
goztak és díszei lettek a karácsony ünnepének. Kétség
telen, hogy a bibliai tárgyú karácsonyi szinielőadások 
egyik hatásos jelenete az volt, amikor Ádám és Éva a 
Tudás fájának gyümölcséből, az almából evett. Ez ugyan 
nem tartozott a karácsonyi szent történethez, de azért 
kapcsolták ahhoz, hogy az emberek megértsék Krisztus 
megváltói szerepét, amely Ádám és Éva által elkövetett 
eredendő bűntől váltotta meg a világot. Később amikor 
a bűnbeesés jelenete kimaradt a karácsonyi történet 
előadásából, a fa, ami a paradicsombeli Tudás fáját 
jelképezte, megmaradt még mindig benne s lassanként 
átváltozott a zöldelő fenyő alakjában a megváltás fájává, 
a karácsonyfává. Még Később a karácsonyi előadások 
is megszűntek, és csak a karácsonyfa maradt meg. És 
megmaradt az alma is a karácsonyfa díszéül, amelyet 
papírral, aranyozott dióval díszítenek ma is fel.

Az ilyen módon felékesltett karácsonyfa nyomai 
300 évre terjednek vissza. 1605-ből való feljegyzések 
szerint Strassburg város környékének lakói fenyőgaly- 
lyakat vittek haza, azokat feldíszítették, apró viaszgyer
tyákkal rakták tele. Budán 1819-ben állítottak először 
felcifrázott fenyőágat a karácsonyi ünnepeken s ez a szép 
és kedves szokás az egész országban gyorsan elterjedt.

A karácsonyi népbabonák a pogányság marad
ványaiként tekinthetők, nálunk is Magyarországon. így 
pl Erdélyben fatuskót tesznek karácsony estéjén a tűz
helyre, de csak félig égetik el, a jövő évben azután 
újból előszedik. A hamuját a kotlók alá szórják, hogy 
jól költsenek. Göcsejben minden családtag részére egy- 
egy darab fát támasztanak a tűzhely mellé, pontosan 
megjelölvén, melyik kié. Az a néphit, hogy amelyik fa
darab eldől, annak gazdája a következő évben meghal.

Általában a családnál az asztal a karácsonyi ál
dozati oltár, amelyet abrosszal terítenek le. Ennek a 
karácsonyi abrosznak nagy szerepet juttat a népszokás. 
Szeged vidékén ezzel az abrosszal kötik keresztül a 
jószágot ha beteg. Göcsejben ez az abrosz Vízkereszt- 
napig van az asztalon és az a néphit, hogyha abból 
vetik el a búzát, jó termést ad. Erdélyben az asztal alá 
tett szakajtóba, a néphit szerint, beszáll a kis Jézus, 
azért szénával párnázzák ki, alá kukoricát tesznek, ami

től a szárnyasok meghíznak. A palóc gazda az asztal 
lábához köti a szekere kerékkötőláncát, hogy sem öt, 
sem járművét ne érje semmiféle baj.

A karácsonyi ételeknek is különös erőt és; hatást 
tulajdonít a néphit. A kalácsból elszórt morzsa a ma
jorságnak nagy hasznára van. A palócok ezt a morzsát 
megfüstölik és úgy adják a jószágnak, de el is vetik 
kertjükben tavasszal, mert hogy abból „jaó szagú fü 
nyeől, olyan, akinek a feődtül a tetejéig levelyi van“ ! 
(Fodormenta) Szeged vidékén a szülők a karácsonyesti 
vacsora dióbelét a beteg gyermeknek adják, héját meg
füstölik és olyan udvarba dobják, ahol egészséges a 
gyermek.

A karácsony estjének és éjjelének foganatja a 
néphitben a gazdaságra terjed ki leginkább. 
Legnyugtalanabb éjjele a tyúkoknak van. Hogy ne dö
göljenek, búzát, árpát, kukoricát kevernek össze agaz- 
dasszonyok karácsony éjjelén s az udvarra kitett ab
roncsba hintik.

A néphit szerint az éjféli mise Úrfelmutatáskor 
a marhák emberi hangon szólalnak meg, amit az istál
lóban nem szabad embernek meghallani, aki meghallaná,
meghal.

Mindezek a babonák a pogány hit maradványai, 
ugyan talán, de mégis kifejezik azt a hitet és tudatot, 
hogy a karácsony ereje és áldása mindenre kiterjed. 
Ezek a népszokások a gazdaság, a jószág, a termés 
körül forognak javarészt, ami érthető is, hiszen a lete
lepült földműves pogány magyar egész élete, munkája, 
lelke gondolatja a hasznosság, a gazdaság, a jószág 
volt. Ezeknek a népbabonáknak igazi hitet és lelki tar
talmat a kereszténység, főleg pedig ennek legszebb vi
rága : a karácsony adott.

A M I  A N Y Á I N K .

Minden rabnak van édesanyja...
Az egyik éhezik lohol 
Kenyérért a bús jelennek.
A másiké kidőlt valahol 
És hamvai békén pihennek.
A z egyiké kis földes szobába 
vár eltévelyedett rab fiára 
Tömeglakás vackán a másik 
nézi kopott fénykép vonásit.
Parkettet kefél, vagy mos az egyik,
A másik kapál, vagy hajt ekét, 
de abban mindegyik megegyezik: 
nem rabnak szülte gyermekét.
És abban is mind megegyeznek, 
ha ránk gondolnak, megkönnyeznek.

A z egyiknek a keze kérges, 
a másiké ápolt puha, 
selyem feszül az egyik testén, 
a másikén nyűtt kartonruha, 
az egyik erkölcsi törvényt idézett, 
másik népi szóval intett a jóra, 
de utánunk mind szoronogva nézett, 
hogy ráléptünk az élet hajóra. 
Rongyvackon szült fiat az egyik.
A másiknak ágyán mennyezet,
De, hogy fiá t nem rabnak szülte,
Abban mindegyik egyezett.
És abban is mind megegyeznek, 
ha ránk gondolnak, megkönnyeznek.

l. e.



b i z a l o m 183

A Duna.
A Volga után Európa legnagyobb folyója a Duna. 

A népek országúfja volt ez a nagy folyó ősidőktől kezdve. 
Az Európát elözönlő ősi emberfajok vándorújának a 
Duna adta meg főirányát, s mentén majdnem minde
nütt találhatók a népvándorlás korából származó leletek. 
A régi görögök Isztrosz néven emlegetik a Dunát s 
Európa legnagyobb folyójának tartották. A világhódító 
rómaiak idejében a Duna alkotja a nagy római biroda
lom északi határát és ebben az időben végig a Duna 
mentén védelmi művek, erődítmények láncolata húzódott 
végig. Ennek az összefüggő védőműnek egyik szeme volt 
Aquincum, a mai Óbuda területén, hol most is régi 
római épületek romjai találhatók.

A rómaiak Danubiusz néven ismerik a Dunát, 
alsó szakaszát azonban ők is Iszternek nevezték. Az 
ősi germán bősköltemény, a Nibelung-ének Tuonowe 
néven említi, ebből származhatott a folyó Tanowe neve, 
ami erdős folyót jelent. Ebből lett a német Donau, meg 
a magyar Duna elnevezés.

A rómaiak sokáig nem tudták, hogy hol ered a Duna 
s csak Tiberius? császárnak a germán törzsekkel vívott 
hadjáratai idején találták meg forrását a mai Németor
szág déli részén a Badeni nagyhercegségben, a Fekete
erdő fenyőfákkal borított lejtőjén. A Fekete-erdő keleti 
lejtőiének forrásaiból két kis patak támad: a Brege és 
a Brigach keresztülfolyik a donaueschingeni kastély 
kertjén, ahol fölveszi az egyik bajor fejedelem által már
ványmedencébe foglalt Donau-forrás vizét s ettől kezdve 
a jelentéktelen kis hegyipatak a Donau nevet kapja. 
Alighogy beleöjnlik a Brege, egy-két kilométer hosszú, 
lapos, kavicsos mederbe folyik tova.

A kis hegyipatak a beleömlö vizektől egyre növe
kedve elérj a Sváb-Jura hegységet. Egy darabig mellette 
halad, de aztán egy keskeny szorosban áttör rajta. Bizo
nyos, hogy évezredek lassú munkájába került, míg a 
Duna áttörte e?t a hegyet s a további útjában eléje 
tornyosuló hegyeket és kiásta a maga 2890 kilóméter 
hosszú medrét a Fekete-tengerig. Ennek a munkának a 
nagyságáról ma már csak halavány fogalmat adnak azok 
a keskeny meredek falú, regényes hegyszorosok, amelyek 
között a Pnna vize összeszoritva, a rendesnél valami
vel nagyobb gyorsassággal ömlik át.

A Jura-hegységből kilépve, Ulm (Németországban) 
az el§ő nagyobb város, amelyet a Duna érint. Itt szűnik 
meg a folyó felső, hegyi jellegű szakasza. Itt ömlik 
belé az liter és most már hajózhatóvá válik. Igaz, hogy 
óimnál a hajózás még kezdetleges, mert a Duna bajor- 
országi része Passauig csak magasabb vízállás mellett 
s csak kisebb hajókkal járható.

UlmtóJ a Vaskapuig szokták számítani a Duna 
köjzépfolyását. Ulmon alul már széles völgyeken át höm
pölyög a Puna. A középkori épületekben gazdag Regens- 
bqrg előtt áttöri a Frank-Jura nyúlványait s kilép a 
széles, termékeny regensburgi lapályra. Regensburg- 
nál éri el a Duna legészakibb pontját, ettől kezdve 
délkeleti irányt vesz s ezt az irányt megtartja Pozsinyig. 
Apró, kedves bajor községek között folydogálva éri el 
Passaut. Ez a legutolsó németországi város, amelyet 
érint; Itt fölveszi a Schweizban eredő Inn folyót s jelen
tékenyen megnagyobbodva lép Ausztria földjére.

Passauig barátságos kis folyó a Duna, innen kezdve 
azonban egyre jelentékenyebbé válik. Folyásában áttö
rések váltakoznak völgylapályokkal. Szaggatott, vadre
gényes völgyszorosban kanyarog itt sokáig a Duna, 
majd egy újabb áttörés után a linzi medencébe lép.

Innen több ágra szakadva folytatja útját a körülbelül 50 
kilóméternyire fekvő Greinig. Linztől a Duna folyásának 
igen szép szakasza kezdődik, az úgynevezett VVachau. 
A magas, parti sziklákon egymásután sorakoznak itt a 
várak, kolostorok, templomok, Aáa már csak festői szép
ségükkel vonják magukra a figyelmet ezek a középkor
ból ittmaradt várak, köztük Aggstein és Dürnstein, de 
valamikor a rablólovagok veszedelmes fészkei voltak 
ezek, amelyek vámokat szedtek a Dunán utazó hajók
tól. Krems után áttörve a bécsi erdőt, ismét két ágra 
szakad s az egyik ág mellett fekszik Bécs.

A bécsi medencéből a Morva-mezőn át közeledik 
a Duna a magyar föld felé s a Kis-Kárpátok s a Lajtha- 
hegység között levő elég széles kapun, Dévénynél lépte 
át a régi Magyarország határát. Pozsony alatt jobbra 
és balra egy-egy mellékág szakad ki belőle s a balol
dalival a legnagyobb dunai szigetet a világháború után 
erőszakoltan Csehszlovákiához csatolt, teljesen magyar 
lakosságú Csallóközt zárja körül, a jobboldali ággal 
pedig a Szigetközt alkotja. Komárom előtt a Vág sza
kad a Dunába, a Magas-Tátrából fölszedett vizeket 
ömlesztve belé.

Komáromnál már ismét egyesülve hömpölyög tova 
a Duna s keleti irányt vesz fel. Esztergomnál a Bör
zsönyi legyeken tör ál kcskennyé szorult medrében. 
Majd a jobbpartról visszahúzódnak a hegyek s Vácnál 
hirtelen kanyarulattal délnek fordul a Duna. Kevéssel 
utóbb két ágra szakadva a 30 kilométer hosszú szent
endrei szigetet zárja körül. Mielőtt a magyar fővárost 
elérné, jobbra-balra kis oldalágakat bocsát ki magából, 
amelyeket hajógyártásra és téli kikötőnek használnak 
föl. Ezek az óbudai és újpesti kikötő nevet viselik. 
Ezek alatt a két kilóméter hosszú, szép Margitsziget 
húzódik el a Dunában. A fővárosban négy kilóméter 
hosszúságban köpartok szegélyezik a Dunát, amely a 
Gellérthegy alatt 300 méterre van összeszoritva. A Gellért
hegyen túl azonban ismét hatalmasan szélesedik a Duna 
s a 257 négyszögkilóméter kiterjedésű Csepclszigetet 
veszi körül. Mivel azonban a Csepelsziget elején levő Ko
pasz zátonyon jégzajláskor a jég össze szokott torlódni, a 
Csepelszigetet körülvevő egyik ágat elzárták s azóta a 
jégzajlások idején nem fenyegeti árvíz Budapestet, ami 
régebben óriási károkat okozott.

Meglehetősen egyhangú, lapos partok között, több 
helyen mellékágakat bocsátva hömpölyög most már vé
gig a Duna a Nagy Alföld szélén. Még egy nagy szi
getet, a Mohácsi-szigetet alkotja, az Alföld déli részén s 
már Mohácstól délkeletre el is hagyja a fullasztóan 
szűkre szabott Csőn ka-Magyarországot. A Dráva vizének 
fölvétele után egy darabig még délnek tart, majd kelet
nek fordul s miután legnagyobb magyar mellékfolyója 
a Tisza is beleömlött, Romániát Szerbiától és Bulgári
ától elválasztva, hatalmas kanyarodókkal hömpölyög a 
Fekete tenger felé.

Báziástól kezdve ismét magas hegyek tornyosulnak 
a Duna mindkét partján, ezek egyre jobban közeled
nek egymáshoz s a 120 kilométer hosszúságú Kazán
szorosban végződik, ahol az óriási folyó 120— 170 mé
terre szorul össze. Régebben a gyors vízfolyás miatt a 
folyónak ez a része hajózhatatlan volt s minden forgal
mat a meredek szikin parton kellett lebonyolítani. Ezért 
már a rómaiak utat váglak a sziklapartba, Traján csá
szár uralkodása alatt s erről híd is vezetett át a folyón. 
A folyó északi partján a magyar kormány csináltatott 
műutat 1834—37-ben. A hajózásnak legfőbb akadálya 
a Vaskapu volt, amely Nagy-Magyarország határán kívül 
ettől három kilóméter távolságban kezdődik. A Vaskapu
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egy keskeny sziklaszoros, melyben a folyó gyors folyása 
mellett a mederből kiemelkedő sziklapadok, szerteszét 
kimagasló szirtek és örvények tették lehetetlenné a ha
józást. A szabályozási munkálatokat a magyar kormány 
végeztette el óriási költség árán s 1899-ben a hajózás 
a folyó ezen szakaszán is megindulhatott.

A Vaskapun túl kezdődik a Duna alsó folyása, 
Turn-Szeverinlöl a román alföldön hömpölyög a Duna, 
alacsony, egyhangú mocsaras partok között. Szélessége 
három és fél kilóméterig is megnő és számos mellékág 
szakad ki belőle. Többször irányt változtat s végül az 
Oroszországból jövő Szeret és Prut folyók vizének fel
vétele után, három ágra szakadva, a Fekete-tengerbe 
ömlik. Ezen három ág közül a legészakibb és vízben 
legbővebb a Kilia, 111 kilóméter hosszú. A középső, a 
Szulina-'ág 82 kilóméter hosszú. A déli ágnak Szent 
György ág a neve, szélesebb a középső ágnál s 96 kiló- 
méter hosszú. Ezek az ágak nehezen hajózhatók, a ben
nük levő szigetek, zátonyok nagyon megnehezítik a ha
józást. A Duna tengerbe torkolásának területe különben 
vadon terület, amelynek legnagyobb részét nád és sás 
borítja s így valóságos paradicsoma a madárvilágnak.

A Dunába ömlik Európának legtöbb folyóvize. 
Vizkörnyéke, a terület, amelynek vizeit fölveszi, 809 
négyszögkilóméter. Igazi nemzetközi folyam ei. Egy or
szág sem mondhatja magáénak; hét ország, Németország, 
Ausztria, Csehszlovákia, Magyarország, Jugoszlávia, Ro
mánia és Bulgária sokféle népe lakja partjait s majdnem 
valamennyi vallás temploma visszatükröződik vizében. 
A Duna volt az első európai folyam, amelyre a szabad
hajózás elvét kimondották. A hatalmak között létrejött 
berlini szerződés (1878 júl. 13-án) úgy intézkedett, hogy 
a Vaskaputól a torkolatig fennálló összes várak és erő
dítmények földig lerombolandók, ilyenek építése tilos, 
valamint tilos ott járni hadihajóknak is és minden nép
nek egyforma joga van arra, hogy a Dunán hajózzék.

Az is érdekes, hogy a Duna a Fekete-erdőben 
ered és a Fekete tengerbe ömlik bele.

0 .

I.

Ha vad bűnöknek éjén 
egyedül bolyongasz, 
szörnyű erdők mélyén 
varázslatot mondasz:
Szív , el ne feledd 
Ö ott van  veled.

Palástja az égbolt 
ruhája a föld, 
mindnyájunk szívében 
szíve ott dobog.

Ha fuldokolsz az árban 
vagy véred elcsorog, 
a kulcs zörög a zárban 
óh, jő már hóhérod:
Szív, el ne feledd 
0  ott van veled.

Palástja az égbolt 
ruhája a föld 
mindnyájunk szivében 
szive ott dobog.

II.

Fehér hópelyhek kavarognak
— nem, nem hópelyhek: angyalok.
Valaki áll közöttük,
— ó, bizony magasra nyúlik tölünk — 
ruhája fehér, mint a hó
mint a keresztség-ruha oly fehér, 
és fejével az égig felér — 
fehér hópelyhek kavarognak 
körülölelik: angyalok.
— (O, bizonyos hogy látja őket.) — 
Jönnek, jönnek az angyalok 
csillag-virágot hoznak, üdvözletül
és mindet-mindet a szívére rakják —

Kristóf János.

A gyermekek világából.
XII. FEJEZET.

(Folytatás.)

A jók szigete.
Katónak és Edének első dolguk az volt, hogy el

mesélték új mamájuknak az utóbbi legfontosabb esemé
nyeket, kezdve a táncvizsgálól a flotta elveszéséig, 
Móres bácsi hegedűjén keresztül a Kicsi Fiú álombéli 
megjelenéséig. Az új mama, akit a gyermekek tényleg 
„anyácskának" neveztek, mint ahogy azt előre tervezték, 
éppen olyan szeretettel csüggött Móres bácsi hegedűjén, 
mint gyermekei, mert hiszen ez a hegedű vezérelte őket 
össze. O is nagyon nagyra tartotta a hegedűt, ő is meg 
volt arról győződve, hogy annak valami varázslatos, cso
dás ereje van és hitt abban, hogy még nagy szépségek 
és örömök szerzője lesz. Az összes felnőttek közül ő 
volt az egyetlen, persze Alfréd bácsin kívül, aki meg
értette és megérezte azt a nagy vonzást, ami a hegedű
ből kiárad. Nagyon szeretett volna a gyermekeknek segít
ségükre lenni abban, hogy a hegedűhöz közelebb jussa
nak és minden szavával azon volt, hogy a gyermekek azt, 
amit Alfréd bácsi és az égi Kicsi Fiú tanácsolt megtart
sák és erősödjenek a jóban. Ezenkívül még azt a taná
csot is adta a gyermekeknek, hogy próbálják megérteni 
azt, amit a hegedű mesél nekik és amire a hegedű ta
nítja őket, amikor esténként a távolból feléjük zeng 
szava.

Egy alkonyatkor együtt ültek egy pádon a ház 
előtt a nagy tó partján: Ede, Kató, László, Babus és 
anyácska és meséllek az elveszett flotta szépségéről és 
egyre csak azt sóhajtozták, hogy legalább csak az kerül
ne meg.

Amint erről beszélgettek, egyszerre csak megszó
lalt a hegedű a messzeségben és szép, szelíd szárny
csapásokkal ide repüllek dallamai a ház előtti kis pádhoz.

„Na. hallgassuk meg, mit mond a hegedű — mon
dotta anyácska — hátha valami bölcs tanácsot ad ne
künk és megtanít minket arra, hogyan kaphatnánk vissza 
a mi szép kis flottánkat. Legyünk csendben."

Ahitatos csendben hallgatták sokáig a hegedüszót 
és amint vége volt, mind kérdezték egymástól, hogy ér
tettek-e belőle valamit? Anyácska volt az egyedüli, aki 
szavakba tudia foglalni azt, amit a hegedű muzsikált 
nekik és ezt így mesélte el gyermekeinek:

„Valahol messze, titkos rejtett helyen van egy szi
get: a Jók szigete, oda rossz ember nem talál el, az 
odavezető ösvényt csak az leli fel, aki teljesen jó. A 
Jók szigetére sodorta egy vihar azokat a kis hajókat, 
amelyeket jó gyermekek építettek, de rossz gyermekek
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hagytak védtelenül. Ha találtok valakit, csak egy vala
kit, aki nagyon jó, aki teljesen jó az rá fog akadni a 
rejtett ösvényre és el fog vezetni a távoli kis szigetre 
és épségben, ragyogóan viszont fogjátok látni a ti szere
tett kis flottátokat."

Ámulva hallgatták a gyermekek a mesét és Ede 
mindjárt azt mondta, hogy ő nem hiszi el az egészet, 
ő azt hiszi, anyácska tévedett, hogy nem azt mondta a 
hegedű, hanem mást mondott, mert hiszen ő jól ismeri 
az egész vízpartot, nincs annak mentén sehol sem el
rejtett kis sziget és ö végigkutatta a berkeket mind és 
nem találta meg a flottát sehol sem.

„Próbáljuk meg — felelte anyácska — keressünk 
valakit, aki nagyon jó és kérjük meg öt, hogy találja 
meg számunkra a Jók szigetét."

„De ki nagyon jó?" kérdezték a gyermekek. „Ki 
a legjobb mindazok közül, akiket ismerünk?"

Alig, hogy felvetették ezt a kérdést, László boldo
gan ugrott fel és csillogó arccal így szólt:

„Az én édesanyám a legjobb mindenki közül!"
A többi gyermekek szintén elismerték, hogy bizony 

László édesanyja nagyon-nagyon jó. Mindig szelíd, türel
mes és bár senkit annyi baj, bánat nem ért mint őt, 
neki mindig van ideje és ereje ahhoz, hogy mindenki
hez jó legyen, mindig másokra gondoljon. Elhatározták 
tehát, hogy „küldöttséget" küldenek hozzá és megkérik 
őt, hogy kutassa fel a Jók szigetét, amire a hegedű biz
tatta őket.

László mamája szeretettel fogadta a „küldöttséget" 
és mosolyogva ígérte meg, hogy ö mindent meg fog 
tenni, ami rajta áll. Azonban másnap még nem tud a 
flotta után nézni, mert kora reggel fel kell kelnie, hogy 
valami gyógynövényt keressen az erdőben és a réten egy 
szegény, beteg asszony számára.

Es valóban másnap reggel nagyon korán felkelt, 
elment az erdőbe, hogy szedegesse azt a gyógynövényt. 
Az erdőn végig folyt egy kis patak, nem is annyira 
patak, mint inkább egy kis erecske és annak mentén 
nőtt leginkább a keresett gyógynövény. így az ér irá
nyában ment, mendegélt, haj adózott és fáradozott a 
szegény beteg asszonyért. Észre sem vette, hogy a kis 
ér bevezette őt a nagy, mocsaras nádas közepére, ahol 
senki sem szokott járni, mert igen süppedős, csúnya ingo
ványos. Azonban az erecske mentén messzire bele lehet 
hatolni a nádba. Egyszerre csak az erecske beleszakad 
egy kis tóba, amit vékony csatornácska köt össze a nagy 
tóval...  Mikor végre felnézett, egyszerre csak — szent 
Isten — mit látott: a kicsiny tó közepén van egy kicsiny 
sziget, s a kicsiny sziget zátonyára fennakadva állanak 
az elveszett szép kis vitorlások, — az egész flotta — 
mind egytől-egyig érintetlenül. Mosolyognia kellett: ez 
hát a Jók szigete! A kedves, drága sziget, amelyről a 
hegedű beszélt.

XIII. FEJEZET.

A vitorlásverseny.
Abban a tóparti községben, ahol történetünk ját

szik, minden nyáron volt egy vitorlásverseny. Előre 
kitűzött vasárnapon, valamelyik délelőtti órában össze
jöttek a környékbeli vitorlás hajók, sorban felálltak kibon
tott vitorlákkal a nagy kikötőben, s megadott jelre egy
szerre indultak el egy bizonyos kitűzött cél felé. Amelyik 
hajó először ért oda ehhez a célhoz, az volt a nyertes. 
A vízparton mindig sok ember állt a verseny alatt, s 
nagy izgalommal nézte, hol szabad szemmel, hol lát

csővel, hogy melyik vitorlás lesz az első, mert az nyeri 
meg a dijat. A díj mindig valami szép, értékes tárgy 
volt és a verseny előtt már napokon át ki volt állítva 
a nagyvendéglőnek abban a termében, ahol az a bizo
nyos táncvizsga folyt le valamikor, amelyen a gyermekek 
először kezdtek érdeklődni Mórcs bácsi hegedűje iránt. 
A díjat mindenki megnézhette, aki érdeklődött iránta, de 
annak aki a vitorlásversenyt megnyerte mégse az volt 
a legnagyobb öröme, hogy ilyen szép értékes tárgy 
birtokába jutott, hanem a dicsőség, aminek részese lett! 
Nagy, nagy dicsőség volt a vitorlásversenyt megnyerni! 
Alihoz, hogy valaki jó vitorlázó legyen, bátornak, ügyes
nek, erősnek és fegyelmezettnek kell lennie! Átért az, 
aki a víz és szél szövetségese — aki, mint a vitorlázó 
ember szél és víz erejének segítségével akar előbbre 
jutni, s elérni a célhoz — nem szabad, hogy fáradságot 
lankadást ismerjen. Jaj lenne neki, ha szeme valamit nem 
venne észre, vagy ha a kormányaidat tartó keze egy 
percre is meginogna! A szél teljes erejével belekapasz
kodna ilyenkor a vitorlába, s beleboritaná a vízbe! Vagy 
pedik a hullámok hatolnának bele a hajóba és elsüllyesz
tenék azt. A vitorlás hajó vezetése teljes lélekjelenlétet, 
egész embert kíván. Ezért arról az emberről, aki jó 
vitorlázó — pláne ha vitorla verseny nyertese — mindenki 
azt tartja, hogy „talpig férfi" és igen jó véleménnyel van.

Az utolsó két nyáron László testvérbátyja nyerte 
meg a vitorlásversenyt, a gyermeknép nagy örömére, mert 
a fiatal doktor úr — a kedves Lajos bácsi — nagy barátja 
volt a gyermekeknek és sok-sok örömet szerezett nekik. 
Barátságos, mosolygós ember volt, aki mindig készen 
tartogatott egy-egy tréfás megjegyzést, egy-egy jó ötle
tet, amin sokat lehetett nevetni! Hajójában mindig volt 
egy néhány sötétbarnára lesült kisleány, vagy fiú. Képzel
hető tehát, hogy az idei vitorlásversenyen is az volt a 
gyermekek minden vágya, hogy bárcsak megint Lajos 
bácsi nyerne. A vitorlásverseny kezdete előtt néhány 
órával a gyermekek mind ott altak már a kikötőben s 
hihetetlenül izgultak! Lassanként minden vitorlás beérke
zett a kikötőbe, s beállt a sorba, indulási helyére, csak 
Lajos bácsi nem volt látható sehol, még a hajója se! 
„Istenem, Istenem" sóhajtottak a gyermekek „még elké
sik." A felnőttek is aggódva keresték szemükkel Lajos 
bácsit, mert öt a nagyok is ugyanúgy szerettek, mint a 
kicsik. Öt mindenki csak a „jókedvű doktornak" hívta 
és sok beteg áldotta gyöngéd lelkét, aranyos kedélyét. 
Viszont azt mindenki tudta róla, hogy egyik alapelve 
az volt, hogy a sietés árt az egészségnek, s éppen ezért 
soha semmi körülmények között sem sietett.

A versenybírák csónakjaikon megérkeztek, helyükre 
álltak, a jelző zászlókat kibontották, látcsöveket, órát 
elkészítettek... Már csak 2 perc volt az indulásig hátra! 
A gyermekek a félelemtől sápadtak voltak, hogy most 
már biztosan elkésik Lajos bácsi! Ebben a pillanatban, 
egy nem várt irányból megérkezett Lajos bácsi vitorlás 
hajóján, olyan nyugodt arccal, mintha még 1—2 óra 
lenne hátra az indulásig. Ügyes fordulattal beállott a 
versenyzők sorába utolsónak, s alig hogy helyére ért, 
erős kürtszó és zászló lengetés felezte, hogy kezdődik a ver
seny. A vitorlák mind kifeszültek, a hajó orrok neki 
vágtak hasító élükkel a víznek, s a vitorlások mint 
nagy szárnyú sikló madarak gyönyörűen repültek a 
cél felé.

A néző közönség nagy izgalomba jött. Vájjon ki 
lesz az első? A gyermekek ágaskodtak, kiabáltak, — a 
kis Józsi majd beesett a vízbe, mert jobban akart látni! 
Az arcok kipirultak, a nyakak megfeszültek. . .  s végül 
is mit gondoltok ki lett a győztes?
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Hát persze, hogy Lajos bácsi lett a győztes! Most 
már harmadszor! Dörgő éljenzés között vállukon hozták 
őt ki a partra versenytársai. A nézőközönség kalapját, 
kendőjét lengette felé! Kicsi és nagy egyaránt örült a 
kedves ember dicsőségének. De mégis a sok örülő és 
ünneplő között volt egy valaki, akinek az öröme még 
nagyobb volt a többieknél, s ez a mi László pajtásunk 
volt. Testvérbátyja győzelmével mérhetetlen büszkeség 
szállott szívébe, s úgy érezte, hogy ezt a győzelmet a 
világon semmiért se adná oda. Egyszerre ő is sokkal 
többnek érezte magát, mint eddig és megint úgy hitte, 
hogy mégis csak öt illeti meg a vezérség, a parancso
lás a többi gyermek között.. .

Ebédutan, amikor a Lajos bácsi ünneplése elcsön- 
desedelt, s a nagyok mind visszavonultak pihenni, László 
feltette fejébe Lajos bátyjának azt a kis ellenzös sapkáját, 
amelyik akkor volt rajta, amikor a vitorlásversenyt meg
nyerte. Evvel a sapkával ment a gyermekek közé, akik 
éppen az elhagyatott kis öbülbenjátszottak, ahol jól el voltak 
rejtve mindenkinek a szeme elöl...  László olyan lépéssel 
állt meg közöttük, mintha azt mondaná: „én vagyok az 
ellentengernagy, ti vagytok a közlegények!" A többiek 
kérdőleg néztek rá, majd Kató megszólalt: „Mit akarsz, 
hogy olyan büszkén állsz meg köztünk, niinlia bizony 
parahcsolnál nekünk?" László néma megvetéssel nézte 
végig a kis leányt, majd a többiekhez igy szólt: „aki 
ma délután kis vitorlásával részt akar venni a gyerme
kek vitorlásversenyén, legyen pontosan d. u. 5 órakor 
a hajóhíd végén!" Nagy kiabálás, kérdezősködés támadt. 
A gyermekek nem tudták megérteni, hogyan lehet a 
kicsi játékcsónakokkal vitorlásversenyt rendezni, amikor 
azok olyan picik, hogy még egy polyás baba sem férne 
el bennük, nemhogy egy gyermek, vagy egy ember, igy 
nem is lehet kormányozni őket, s teljesen a szél sze
szélyétől függ járásuk. „Az nem baj" felelte László. 
„Ma nagyon kedvező az idő, a mi kis flottánk versenyére. 
Csöndes és egyenletes szél fúj a partfelé. így ha mi 
bemegyünk kis vitorlásainkkal a hajóhíd végére, s ott 
ugyanabban a pillanatban vizre bocsátjuk hajóinkat, a 
szél holt bizonyosan kiviszi valamennyit a vízpartra, és 
amelyik hajó elsőnek kiér, az nyeri meg a versenyt. Ez 
igazságos dolog, mert legelőször az a hajó fog kiérni, 
amelyik a legjobban van megépítve. Azok a hajók, melyek 
rosszul vannak megépítve feldőlnek, elsüllyednek — 
köteleik elszakadnak, vitorláik elszakadnak — esetleg 
fenekük kilyukad, szóval mindenféle bajuk akad, s le
maradnak a versenyben. De amelyik nagyon jól van 
megcsinálva, amelyiknek az egyensúlya biztos, abba 
teljes erejével belekapaszkodik a szél és viszi-viszi óriási 
sebességgel előre, ki a partra." László egész belemele
gedett a beszédbe, s a gyermekek az ő szavai nyomán 
mind lelkesedni kezdtek a vitorlásversenyért. */* 5 kor 
pedig már mind ott álltak kis vitorlásaikkal„a hosszú 
hajóhíd végén. László intézkedett, dirigált. 0  is úgy 
akait mindent rendezni, mint ahogy a délelőtti nagy 
versenyen látta. Sok előkészülés után valóban el is indult 
öt óra után néhány perccel az egész kis versenyző flotta. 
Gyönyörű volt a 12 kicsi fehér vitorlás, amint egymás 
mellett siklott a víztükrön a zöld partok felé. A szél 
jóindulattal szelíden fújdogálta a kis hajókat, úgy tűnt 
fel, mintha szeretettel, kímélettel bánt volna velük. A 
gyermekek kimeredt szemmel néztek hajóik után, mind
egyik azt szerette volna, hogy az övé váljon ki a sor
ból, s hagyja el a többit. De nem! Testvériesen egymás 
mellett, egy vonalban haladt előre az egész flotta, egyik 
hajó sem volt első, egyik sem utolsó. . .  De ebben a 
pillanatban — mivel a vízparton hamar változik az idő

— nagy, ijesztő dörgés hallatszott a túlsó partról a 
napot váratlanul vad fekete felhők takarták el — a jege
nyék felett elkezdett villámlani, s a szél hirtelen meg
fordult. Nem fújt többé a partfelé szelíden, hartem ép 
ellenkező irányban a mélyvíz felé vad erővel korbácsolva 
fel a hullámokat. A gyermekeknek alig volt idejük észbe 
kapni, s már a kis flottát a haragos hullámok hömpölyög- 
tették be a nagy vízbe. Még egy-két perc és mind eisülyed 
örökre szemük elöl! A gyermekek megdermedtek az 
ijedségtől, lábuk mintha földbe gyökeredzett volna, nem 
tudták, hogy „hogyan segítsenek. De László, az kivétel 
volt köztük! Ö nem volt rest és úgy ahogy volt szép 
vasárnapi ruhájában beugrott a vízbe! Jó úszó volt, 
hamar elérte a flottát, s mind a 12 vitorláshajót össze
szedve, diadalmasan úszott velük vissza a pajtásaihoz! 
Nagy volt a boldogság! Mindenki magához szorította 
csuronvi/es kedves kis hajóját. Csak egy kérdés bántotta 
valamennyit, mi lesz Lászlóval? Az rémesen ki fog 
otthon kapni, ha hazaérkezik teljesen átázott ünneplő 
ruhájában. Amint lógós fejjel, csüggedten tanakodtak 
a gyermekek egyszerre csak a fűzfák közül odalépett 
hozzájuk Móres bácsi. . .  „Ne búsuljanak - -  mondta — 
közel van az én kunyhóm,tűzet rakok benne, s ttiegstáfítom 
az urfi ruháját, hogy szárazon és rendesen mehessen 
haza ahhoz az áldott jó édesanyjához.*1 L á síló  megkö
szönte Móres bácsi szívességét, s amíg ruhája Száradt 
a tűz mellett, kíváncsian nézett körül Móres bácsi kuny
hójában, hogy nem látná-e meg a hegedűt? De bizony 
annak nyoma sem volt sehol, biztosan a szekrénybe 
volt elzárva most is. Estefelé lett, mire László kijött a 
kunyhóból, a gyermekek ott várták őt az erdő szélén, 
s ezer meg ezer kérdéssel halmozták el. De Lászlónak 
be kellett vallania, hogy nem láthatta bizony á  hege
dűnek még a tokját sem, s így a kis népség Csöndesen 
elindult hazafelé. . .  Amiksr már jó  messzire elhagyták 
Móres bácsi kunyhóját, szelíd és vidám hangok érték 
őket utói. Móres bácsi hegedült nekik, s a póruljárt 
vitorlásversenyzők hegedűszó mellett érkeztek haza.

(Pólyt kCv.)

'''C 'L í Szerkesztői üzenetek.

A „Bizalom" szerkesztőségé olvasóinak áldott és 
békességes karácsonyi ünnepet kíván.

Arra kérjük olvasóinkat, gondolják meg a Szent 
Estén azt, hogy a Sorsnak más gondolkodása van, mint 
az embernek s a Gondviselés útjai ember számára több
nyire kifürkészhetetlenek, — ezért sokszor, az ami leg
nehezebben esik nekünk, válik leginkább javunkra s ami
kor legszerencsétlenebbnek érezzük magunkat, akkor van 
az Áldás legközelebb hozzánk.
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