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

17. szám. IV. évfolyam. 1933 szeptember 1.

Hatalmas tömegek jelenlétében ünnepeltük 
Szent István napját.

Ország-világ csodájára, gyönyörű magyar pompa 
közepette ültük meg Szent István napját. Nagy nemzeti 
ünnepünk, ha jelentőségében nem is, de külsőségeiben 
túlszárnyalta elődeit a nagy idegenjárás révén, amely 
Budapestnek kijutott. Évről-évre fokozódó érdeklődés 
nyilvánul meg a külföldön Szent István napja iránt, de 
annyi külföldi még sohasem nézte végig ünnepünket, 
mint az idén.

A nap ragyogó aranyfényében, óriási sokadalom 
részvételével folyt le vasárnap délelőtt a Szent István- 
hét főünnepsége, a körmenet, amely felejthetetlen lát
ványt nyújtott az idegenek számára, de amely a mi szi
veinket is újból és újból varázssal tölti el.

Ragyogó felvonulás.
Már kora reggel megindult a népvándorlás a budai 

Várba, a körmenet színhelyére. Díszbeöltözött rendőrök 
mintegy ezren, már a hajnali órákban elfoglalták állo
máshelyüket s kordont vontak a körmenet útvonalán.

A rendőri kordon mögött véges-végig hosszú em
bersorok kígyóztak, előkelő társadalmi állású férfiak, 
elegáns hölgyek, egyszerű munkásemberek, parasztasz- 
szonyok, gyermekek tízezrei. A háromezer külföldi ven
dég a Disz-téren, az Eszterházy-palota előtt, kényelmes 
karosszékekből nézte végig a körmenetet. A hosszú út
szakaszon, a paloták és bérházak ablakaiból, erkélyeiről 
véges-végig kiváncsi emberfejek tarkállottak. Az útvonalat 
nemzetiszínü, valamint székesfővárosi és fehér-sárga 
pápai lobogók ékesítették.

A várkápolna előtti térségen már jóval az ünnep
ség megkezdése előtt felsorakoztak a festői díszbe öltö
zött koronaőrök, pár lépéssel odább a gyalogos testőrök, 
ezek mögött pedig az ugyancsak díszegyenruhás parla
menti őrség tagjai. A térés várudvar másik felén a lo
vastestőrök szakasza állott.

A várkápolna főkapuja elé egymásután gördültek 
az autók, amelyekből a meghívott előkelőségek szállot

tak ki. Katonai méltóságok, nagyrangú tábornokok ér
keztek hatalmas csoportban, majd egyetemi tanárok s 
a Budapesten székelő követek, konzulok és egyéb dip
lomaták vonultak föl érdekes díszegyenruhákban. E köz
ben a várkápolna előtti térség egyre jobban megtelt: 
apácákkal, a női szerzetesrendek csoportjaival, szerzete
sekkel, fehérkaringes lelkészekkel és a különféle küldött
ségek, intézmények és testületek zászlós csoportjaival.

A körmenet.
A Kormányzó, a kormány s a Hercegprímás érke

zése után a várkápolnában megkezdődött a rövid szer
tartás, majd a papi asszisztencia lassú menetben meg
indult Szent István jobbjával a Mátyás-templom felé. 
A körmenetet díszbeöltözött lovasrendőrök nyitották meg, 
majd cserkészek és leventék csoportja következett. Ez
után a magyar vidékek küldöttségei vonultak fel színes 
népviseletben. Az egyetemi ifjak küldöttsége következett, 
majd a testületek képviselői haladtak. Az egyes plébá
niák hívei zászlók alatt vonultak fel. A frontharcosok 
után a katonai diszszázad következett, amelynek zene
kara Szegheö Sándor karnagy vezényletével régi magyar 
egyházi énekeket játszott. Női és férfi szerzetesrendek, 
kispapok, majd felszentelt lelkészek sorakoztak egymás 
után. Ezután díszes baldahin alatt hozták Szent István 
király jobbkezét, amely mellett jobbról és balról a szé
kesfőváros és a tudományegyetem tanácsának tagjai 
haladtak Huszár Aladár főpolgármesterrel, illetve Wol- 
kenberg Alajos egyetemi tanárral élükön. Diszőrségill 
koronaőrök vonultak fel.

Mészáros János érseki helytartó, a körmenet veze
tője jött azután nagy papi segédlettel, mögötte követ
keztek a többi egyházi méltóságok. Serédi Jusztinján dr 
bíboros-hercegprimás imába merülten haladt a menetben 
s hosszú skárlátvörös bíborosi uszályát, valamint bibo- 
rosi kalapját szerpapjai vitték.

Ezután díszes kíséret közepette Horthy Miklós 
kormányzó lépdel, majd Gömbös Gyula miniszterelnök 
haladt. Jobbján és a balján a felsöház és a képviselőliáz 
elnökeivel. Hóman Bálint és Imrédy Béla miniszterek, va
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lamint Somkulhy tábornok mögött a belső titkos tanácso
sok, a diplomaták, magasrangú közhivatalnokok, állami 
intézmények vezetői s a tábornoki kar tagjai következtek.

A katonai tiszti küldöttség után a vitézek hatalmas 
csoportja vett részt a menetben. A díszszázad második 
fele után dlszruhás lovasrendőr-szakasz zárta be a 
pompázatos menetet.

A Hercegprímás miséje.
A Mátyás-templom előtt megállapodott a körme

net, Horthy Miklós kormányzó, valamint a magasrangú 
egyházi, világi és katonai méltóságok bevonultak a 
koronázó templomba, ahol Serédi Jusztinián hercegprí
más ünnepi szentmisét celebrált fényes papi assziszten
ciával. Az evangélium után Breyer István felszentelt 
püspök ünnepi prédikációban méltatta a nap jelentősé
gét. A szentmise alatt a Mátyás-templom ének- és 
zenekara működött közre, A szabad ég alatt, a Mátyás- 
templom elé felállított oltárnál Nemes Antal dr címze
tes püspök mondott szentmisét.

A Kormányzó szentmise után autón eltávozott. 
Ezután a körmenet visszaindult a Várkápolnához.

Szeresd felebarátodat, mint tenniagadat.
Egy árva egykor így panaszkodék:
„Jaj! nem volt senkim, kit szerethetnék,
Hisz szóba nem áll velem senki sem,
Úr Szent parancsát, hogy teljesítsem?"
A Mester igy felelt: „A parancs kettőzött, 
Magadat is szeresd a többiek között!
Gondold meg, hogy másnak, kit nagyon

[szeretnél,
Mi mindent kívánnál s magaddal úgy tegyél!"

Árva: „Kívánnék neki: Megelégedést,
Ne vágyjon arra. miből nem kap részt.
Úgy sorsa nem lesz kínos, mostoha,
Ha rút kívánság, nem éri soha!"

Mester: „Lelked ismeretlen kedves szereltének 
Tudod mit kívántál? Isten törvényének 
Kilenc s nyolcadikát tartsa be hűséggel...
Mi az mit még kívánsz, nagy őszinteséggel!"

Árva: „Soha ne sértse, más éltét-dolgát,
Bosszúló sorsnak ne tudja voltát!"

Mester: „Ötödik, hetedik: Úr parancsolata
Ne ölj! Ne lopj soha! — Az Isten igy mondta."

Árra: „De még azt is, kívánom neki!
Árvasága sorsát, hogy kerülje ki!"

Mester; „Ki betartja híven, a hatodik törvényt
S hozzá a négy elsőt, megúsz minden örvényt. 
S jusson a világnak akármely sarkára 
Otthon érzést talál, Jákob példájára.1

Árva: „Azt mondod Mester, akit szeretek
Annak kívántam, hogy Istennek 
Parancsa ellen sohase vétsen 
Lelke békéjén, semmit se sértsen!"

Mester: „Azt mondtam én fiam, hogy szeresd magadat, 
Ezért hallgattam meg, kívánó szavadat.
Saját szádból hallod, az szereti magát,
Híven ki betartja, Isten tíz parancsát!"’

1 Jákob bolyongásai közben egyik éjszakáját nagy pusztá
ban töltötte. Kó volt párnap Hogy ne érezze magát árvának és 
otthontalannak: angyalok virrasztónak mellette. Szerk.

* Üsd a Bizalom mai számában a Tízparancsolatról szóló 
közleményt. Szerk.

Árva: „Ha híven betartom, mind a tíz parancsot!
Elvesztem-e majd a bús árva sorsot?
Ha saját magamat, hűséggel szeretem, 
Lesz-e majd akivel, megosztom életem?"

* * *
*

A Mester nem felelt. Alakja elmerült 
Az Árva lelkében, boldog sziget feltűnt: 
Ott Névtelen Hősök, Szentek és Áldozok, 
Kitárt karral várják, kik hű lelket hozók.

A Tízparancsolatról.
A Tízparancsolatot mindenki ismeri. A Tízparan

csolat arra való, hogy az emberek — a Tízparancsolat 
segítségével — az életben boldogulni bírjanak. A Tíz- 
parancsolat mélységes bölcsesége a természet és az 
erkölcsi törvények ismeretén alapszik. Ezért a Tízparan
csolat úgy van megszerkesztve, hogy ha az emberek 
betartják a Tízparancsolatot, akkor rend, boldogság és 
egészség van a földön, — ha pedig nem tartják be a 
Tízparancsolatot, akkor összevisszaság, szerencsétlenség, 
vadság és szörnyűség uralkodik az emberiség felett.

A Tízparancsolat olyan, mint egy bölcs orvosi 
tanács. Ha a beteg megfogadja és megtartja: meggyó
gyul, ha nem fogadja meg, még betegebb lesz s végül 
meg is hal. Az orvos csak tanácsolni tud. A tanácsot 
csak a beteg maga fogadhatja meg és tarthatja be. A 
Tízparancsolat sem tehet mást, mint megmutatja, hogy 
mit kell tennünk és betartanunk, hogy boldogok és 
megelégedettek legyünk. Azonban a Tízparancsolat meg
tartásáról minden embernek magának kell gondoskodnia. 
Azt senki sem végezheti el helyettünk. Csak mi magunk 
biztosíthatjuk élet-boldogságunkat, senki másnak a vi
lágon erre — rajtunk kívül — hatalma nincs.

Általában véve azt a szemrehányást szokták tenni 
a Tízparancsolat ellen, hogy nagyon szigorú. Lássuk 
csak, igaz-e ez? Kíván-e a Tízparancsolat többet mitő- 
lünk, mint amennyit mi kívánunk másoktól? Nem! 
Csöppet sem! Miben áll a Tízparancsolat? Az első 
három parancsolat arra vonatkozik, hogy szeressük Is
tent. Miért kell ez? Mert csak ha Istent szeretjük, akkor 
szerethetjük önmagunkat is. Isten szeretetével kezdő
dik a magunk szeretete, bölcsesége, életbízása, életbol
dogsága.

A további 7 parancsolat nem Istenről szól, hanem 
arra vonatkozik, hogy embertársainkkal szemben milyen 
legyen a magatartásunk? Először is szüléinkkel szemben. 
Azután a másik nemmel és végül minden embertársunk
kal szemben milyen legyen érzésünk, gondolatunk, sza
vunk, tettünk? (Érzések: tiszteld szüleidetl Ne kívánd 
a másét 1 Ne légy irigy! Érzések és tettek: Ne paráz
nálkodj! Tettek: Ne lopj! Ne ölj! Szó: Ne hazudj!)

A Tízparancsolatot két parancsolatban szokás rö
viden összefoglalni: 1. Szeresd Istent teljes telkedből, 
teljes erődből, 2. szeresd felebarátodat, mint tenmagad. 
Nem, nem kell jobban szeretni felebarátunkat, mint ma
gunkat, csak éppen úgy. Viszont: nem csak felebará
tunkat kell szeretni, hanem önmagunkat is.

Ezt az utóbbit nagyon sokan elfelejtették. Azt, 
hogy minden ember kötelessége önmagát is szeretni! 
önmagát pedig csak úgy szereti, ha betartja a Tíz- 
parancsolatot.

A Tízparancsolat csodálatos törvény: Isten szere- 
tetén s az ember szeretetén alapszik. Aki a Tízparan
csolatot nem tartja be: nem szereti saját magát, — bol
dogtalanná, szerencsétlenné teszi önmagát és egész életét.
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Világ folyása.

Londonban ú jabb  búzatanácskozás kezdődik.
A világgazdasági értekezlet keretei között, külön búza
tanácskozás folyt a termelő és a vásárló államok között. 
Ez egyességre is vezetett, amit azonban a résztvevő ál
lamok egy része csak kormányának utólagos jóváhagyása 
reményében fogadott el. Miután az egyezmény e gátló 
okok következtében még ma sem lépett életbe, a Nép- 
szövetség most önálló búzatanácskozásra hívta egybe 
Londonba 31 állam képviselőit, közöttük Magyarorszá
got is. Ezzel a hírrel kapcsolatban beavatott forrásból 
a következő felvilágosítást adták:

— A londoni világgazdasági értekezlettel párhu
zamosan folyt búzatárgyalások során tényleg egyetértés 
mutatkozott a tengertúli és az európai búzát eladó ál
lamok között, hogy nagy vonalakban miként hajlandók 
a világbúzaértekezlet létrejötte esetére termelésüket, ille
tőleg kivitelüket korlátozni. Ez azonban csak elvi meg
állapodás: megszövegezése és véglegesítése csak akkor 
történik meg, ha a vásárló államokkal is létrejön a meg
egyezés. A vásárló államokkal való megállapodás és 
ennek létrejötte esetén az egész egyezmény kidolgozása 
a célja az augusztus 21-én Londonban újra megindult 
tárgyalásoknak, amelyekre a magyar kormány képvise
letében Winckler István dr. miniszteri tanácsos is 
Londonba utazott.

H arm incdekás ó riás barackok a budaörsi gyü
m ölcskiállításon. Ünnepélyes keretek között nyitotta meg 
Kállay Miklós földművelésügyi miniszter a budaörsi őszi- 
barackkiállitást A megnyitáson résztvett József kir. 
herceg is.

Az egész Budavidék termelői résztvettek a kiál
lításon. Ott voltak a budaörsi, budafoki, budatétényi, 
nagytétényi, diósdi, érdi, tárnoki és törökbálinti gazdák. 
Hatalmas példányokat lehetett látni. Tömegesen voltak 
25—30 dekás barackok a kiállításon. A barack mellett 
kiállították a gazdák saját termésű boraikat is.

Kállay Miklós földművelésügyi miniszter József kir. 
hercegnek mondott köszönetét azért, hogy megjelent a 
kiállítás megnyitásán, majd köszöntötte a község lakos
ságát, a kiállító termelőket, akik munkásságukkal új 
értéket teremtenek s ezzel enyhítik a magyar szegény
séget. Az ő munkájuk útmutatás azoknak, akiknek a 
magyar mezőgazdasági kultúra vezetése a feladatuk.

József kir. herceg is beszélt.
— Két érzés — mondotta — hozott ide. Az egyik 

ragaszkodás Budaörs népéhez, amely kiírthatatlan gyö
keret vert szívemben, amikor oly hősiesen küzdött a 
háborúban. A másik az érdeklődés, az, hogy látni kí
vántam Budaörs népének szorgalmát s hogy magam is 
tanulni szeretnék tőlük.

Nagy éljenzéssel fogadták az egybegyűltek úgy a 
földművelésügyi miniszternek, mint József királyi herceg
nek szavait. Az előkelőségek ezután a kiállítás színhe
lyére indultak. Az út mentén a népviseletbe öltözött 
budaörsi leányok álltak sorfalat, kezükben őszibarackkal 
telt kosárral.

A Fertő-tó lecsapolása.
Mint ismeretes,az osztrákok azzal a kéréssel fordultak 

hozzánk, hogy közösen végeztessük el a Fertő-tó lecsapo- 
lását. Magyar részről az érdekeltségek állást foglaltak ez el
len s inkább a Fertő-tó szabályozását tartják szükségesnek.

A Fertő-tó kiterjedése körülbelül 80.000 kát. hold, 
melynek túlnyomó része ma az Ausztriához csatolt Bur- 
genland területén fekszik. Maga a tó létesülése annak 
a körülménynek tudható be, hogy a belvizek levezetésére 
szolgáló árokhálózat évszázadokkal ezelőtt eltőzegesedés 
révén felmondta a szolgálatot és a Iefolyási lehetőségtől 
megfosztott víz a Soprontól körülbelül Nezsiderig terjedő 
sekély katlant elborította, elpusztítván az ezen a területen 
létezett kilenc községet.

A víz mélysége egy-két-három méter. A tó feneke 
különösen Sopron vármegyében kitűnő, tápdús termőföld 
és a sekélyebb részeken hatalmas nádtermést szolgáltat. 
Körülbelül 40—50.000 kát. holdnyi jó szántó volna a 
lecsapolás folytán nyerhető és a legnagyobb részének 
termőképessége a lecsapolási tervezetek szerint öntözés 
útján volna biztosítható.

Nagyon is kétséges, hogy a termőföld területnöve
lése hazánkban közgazdasági szempontból indokolt-e? 
Azonban az még csak nem is kétséges, hogy Ausztria 
termőterületének a lecsapolás útján történő szaporítása 
egyenesen merényletszámba vehető a magyar agrárér
dekek szempontjából. 40.000—50.000 holdnyi termőte
rület Ausztria számára 4—500.000 mázsányi búzatermés- 
többletet jelentene és részünkre természetesen ugyanilyen 
mennyiség kiviteli lehetőségének csökkenését. Még ennél 
is katasztrófálisabb kihatással lenne, ha az öntözés lehe
tőségét tekintve, ezen a területen az osztrákok a főzelék
félék termelését honosítanák meg, amikor is egy-két 
év alatt teljesen függetleníthetné magát Ausztria a ma
gyar főzelék vásárlásától.

Ezen túlmenőleg is kártékony hatással járna Nyu- 
gatinagyarország számára a Fertő lecsapolása az időjá
rás szempontjából is. A Fertő nagy párolgási felülete 
következményeképen ugyanis az ország ezen a részén 
nagymérvű a harmatképződés és ez idézi elő az itteni 
biztos termést még száraz időjárás esetén is.

Semmi sem indokolja tehát, hogy Magyarország 
segédkezet nyújtson Ausztria önellátó törekvéseinek. Mint
hogy a vízelvezető Fertő-csatorna kilenctized része magyar 
területen vonul keresztül, módunkban áll, de meg egye
nesen kötelességünk a lecsapolás megakadályozása.

Cséplés.
Pánikszerűen menekültünk Pestről, ahol most nyitva 

vannak az ablakok és könyörtelen szomszédaim rádióból 
ontják szobámba az embergyilkos zenét. Elszánt és meg- 
fékezhetetlen énekmüvésznők siratják sikoltva az elpotyá
zott tandíjat és cigányok fűrészelnek a hangszóróból ör
vénylő ciklonná csigázott hangzatokban. A bozótok hiéna- 
és sakálkoncertje égi zsolozsma a pesti nyár rádiózen
géséhez képest, futottam hát az Alföldre, csöndes, mél- 
tóságos, drága magyarjaimhoz és most a cséplőgép bú- 
gását hallgatom.

A cséplőgép zümmög, a tiszta, boldogságos csön
det zümmögi. Nem hang ez, csak az élet lélekringató 
folyása. Olykor, szabályos ritmusokban testesebbé erő
södik, — most nyel egy kévét a gép, aztán megint az a 
búgó csönd simogat, a csírázás, az érzés, a születő ke
nyér testetlen énekével. Földanyánk dalol édes altatót, 
suttogva csitit, vigasztal, duruzsolva gyógyít és becéz a 
hazám, akit olyan valóságosan érzek itt ezen a puha 
rónaságon, hogy sírni szeretnék a szivemet szorító nagy 
szeretettől.

Az Alföld ölébe hajtom elcsigázott fejemet és a 
cséplőgépből dalolva árad a csönd. Erős, férfias lélekzést
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hallok hangtalanul, kis szél szórja a töreket és bronzszínű 
magyarok dolgoznak némán, mint a föld fölséges, titokba 
rejtőzött erői. Csak a termékeny mozgás látszik, ahogy 
hosszú villákkal etetik a gépet, emelik, lódítják a búza 
csomókat hajladozva, mint a hazátszerző gondolat barira 
szellemei. A térés rónán messzire látni. Mintha ükapám 
szemével néznék, aki lova hátáról a két víz közét belátta, 
én is hunyorgatva nézem a messzi mozduló rögöket és 
látom, hogy jönnek egyre, alakulnak valóságos formába,— 
haj, bússzemű délceg magyar ökrök hozzák a búzát há
romszögletes vontatón, amott fekete bivalyok cammog
nak elő a reszkető messziségböl, mozgásuk mint az ősi 
pásztorénekek ritmusa. Fekete zordon bivalyok hozzák 
a búzát s jönnek, ahogy hívja mindet a gép s átadják 
terhüket a gép hajladozó, néma szellemeinek. Barna 
magyarok járnak velük, verejtékesen a délibáb teremtő 
sugárzásban. Isznak a lajt vizéből, meglocsolják a tikkadt 
állatokat, fordulnak vissza a távol tarló felé, ahol idáig 
láthatatlanul rejlik a sok kereszt. Jó termést adott az Isten, 
a búza pirosán és acélosan ömlik a gépből, mely mintha 
a föld áldott emlője lenne, oly kifogyhatatlan. A magyar 
munka csöndjét hallgatom és annyi édességgel érzem itt
honiétemet, annyira érzem magyarságomat, hogy szinte fáj.

Micsoda emberek ezek, ez az én népem, csong
rádi magyarok. A gép hangosat fütyül s a munka tit
kos álmából egyszerre felébred a szérű. A névtelen mun
kásszellemek emberekké valósulnak: uzsonnaidő van, a 
gép megáll és a puszta beszélni kezd halk emberi han
gokon. Most megismerni a magyarokat személy szerint. 
A heverő bivalyoklól idejön közel az árnyékba öreg 
Afolnár Ferenc, szép feketére cserzett magyar, szalonnát 
és kenyeret bont ki és hegyes bicskával falatozni kezd. 
A puli clőkövelkezik valahonnét és áhitatosan nézi. Ret
tentő öreg, pihenni tért ember a Ferenc, de ha március
ban mcgzsendül a föld, csak kiballag a tanyára és hall
gatja a csírázást és csépléskor idekérkedik a vontató 
mellé, mert nem élhet a föld zümmögő éneke nélkül. 
Amotl két nyughatatlan legény birkózik, horpadthasú har
cosok, kezükhöz állana a bojtos régi kopja és lányok 
dalolnak csöndesen közben. Tyúkok vizsgálják át a tarlót 
beszélgetve és valahonnét páva rikkant bele az illatos 
levegőbe.

Aztán újra indul a gép és lassan esteledik. Min
denfelől hallani a gépek zümmögését, madarak imádják 
a napot, aki vörös esti palástját ölti és nyugszik lefelé 
a ritkás akácsor mögött. Már el is bukott, csak tüzes 
pillantása maradt itt a kis felhőkön, aztán ezek is kial
szanak cs millió tücsök zizegésében kilobban a gép éne
ke. Fste van, subák terülnek a tarlóra és irdatlan ma
gasságból valahonnan egy gojzer fuvoláz. A tanya ve
randáján asztal terül és paprikáscsirke párolog. Isten 
nevében körülüljük és szó esik a búzáról, aki még olyan 
szép soha nem volt, mint az idén. Csak ára lenne, sóhajt 
a tanya ura, magyar úr, hős türöje az uzsoraverte idők
nek. De a búza szép, úgy nézi, mint a művész művét: 
önmagában szép, függetlenül az üzlettől, mint remek 
emberi alkotás. Es bejön most a részesgazda és jelenti 
a napi eredményt. Az úr hallgatja, poharat vesz, meg
tölti hűs, aranyos borral és odakinálja a bronzból vert 
magyarnak. Az komoly tekintettel köszöni a tiszteletet, 
a poharat átveszi és vár egy pillanatig. Aztán kalapjá
hoz nyúl, leemeli a fejéről és úgy, fedetlen fővel üríti a 
poharat némán, de ebben a némaságban a legszebb kö
szöntő hangzik: parasztok, urak, testvérek, magyarok, 
egy hazában, egymás tiszteletében, békében, bizalomban, 
szeretetben. És a tücskök tusst húznak az áldomásra 
és a csillagok kerekre nyitják szemüket odafönn.

Bízzon az Is, akit a teher földresujtott.
A B. H. jelentése szerint Szent István napján avat

ták hadnagyokká a Ludovika Akadémia végzett növendé
keit nagyszámú, előkelő közönség jelenlétében, amelynek 
sorában megjelent Haász István püspök, valamint a 
tábornoki kar számos tagja.

A kinevezéseket reggel hét órakor hirdették ki a 
díszteremben, majd hálaadó istentisztelet volt, amelyet 
az alapítványi jutalmak kiosztása követett.

A nyilvános ünnepség hagyományos ünnepi kül
sőségek között a Ludovika Akadémia parkjában kezdődött 
fél 11 órakor, amikor is kürtszó jelezte a Kormányzó 
képviseletében megjelenő Kárpáthy Kamilló gyalogsági 
tábornoknak, a honvédség főparancsnokának érkezését.

Kárpáthy Kamilló a Himnusz hangjai mellett kísé
retével elvonult az akadémikusok, az új hadnagyok és 
tanáraik arcvonala előtt, majd elfoglalta díszhelyét. Ekkor 
a felavatandók zászlójukkal a Ludovika-szobor elé vo
nultak, ahonnan vitéz Jány Gusztáv ezredes, a főcsoport 
parancsnoka, mondott szárnyaló beszédet, búcsút véve 
tanítványaitól.

— Bővítsétek fiaim — mondotta a többi között — 
katonai tudástokat, járjatok törhetetlen bizalommal, ég 
felé tekintő nagy akarással, hogy higyjen és bízzon még 
az is, akit a ma terhe talán már a földre sújtott.

A megragadó beszéd után ünnepi csöndben hangzott 
el az új hadnagyok esküje. Eskü után Rásky Jenő, a 
rangban legidősebb új hadnagy tolmácsolta társai nevé
ben a legfelsőbb Hadúr iránt való hódoló hűségüket s 
mondott köszönetét volt parancsnokaiknak, tanáraiknak.

Beszéde végén az ifjú hadnagyok kardot rántottak 
és kardpengék zengése közben, „A hazáért mindhalálig!" 
felkiáltással pecsételték meg fogadalmukat. A Iélekbe 
markoló, lelkes jelenet után Kárpáthy Kamilló tábornok, 
elhagyva díszhelyét, Rásky Jenőhöz lépett, kezet szorított 
vele és a többi felé fordulva, így szólt:

— Ezzel a kézfogással üdvözöllek benneteket, új 
tiszttársaim.

A lélekemelő ünnepet a Ludovikás-induló hang
jaira diszmenet fejezte be.

Szárnyas ismerősök.
Irta: Gárdonyi Géza. (Folytatás.)

Nehéz, rossz érzés fogott el, szégyen és fájdalom, 
hogy azt a kis ostoba, védtelen állatot annyira megü
töttem.

Mit tudja az, hogy mi az a herbárium? Mit tudja 
az, hogy mi a tisztaság? 0  szegény fél az éjjeli raga
dozótól és az ember oltalmát keresi.

Az ember jó, az ember enni, meg inni ad a tyúk
nak. Fészek van nála tojásra, költésre, védelem a sötét 
éjszakában. Hát hova húzódjék, ha nem az emberhez?

Bementem a szobámba, de a zárt ablakon át is 
percekig hallottam a tyúk elszűnő, meg-megujuló pana
szos kiáltásait, olyan hangokat, aminöket tyúktól még 
nem hallottam. Hasonlítottak ezek a hangok az emberi 
zokogáshoz.

Elmondtam este az anyámnak, hogy mi történt. 
Jólesett volna, ha lepirongat, mint ahogy gyermekko
romban tette, mikor meg kellett igazítania cselekedete
imben. De az idő változást érlel meg az anya meg a 
fiú kapcsolatában is. Ö csak a tyúkon sajnálkozott.

Én nem tudtam aludni se.
Mert hogy a tyúkot hiába hívták s keresték még 

lámpával is a kertben, azt gondoltam, hogy elpusztult.
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Micsoda nagy szenvedésben pusztulhatott el a nyomo
rult, kis állat! Hát mivel is vagyok én különb a hóhérnál!

De csak előjött másnap reggel. Előjött sántikálva. 
Odabillegett-baktatott a konyhaajtó elé és nézett be szo
morúan.

No aztán azt végignézni, ahogy az anyám az 
ölébe vette, sajnálgatta s megcsókolta a fejét, az elég 
volt nekem egész napra.

A tyúk hetekig sántított.
Az anyám azt mondta, hogy odaajándékozza va

lami szegény embernek, mert nem fog tojni többé soha.
— Hát mindegy, — feleltem. Ne ajándékozzuk el; 

legyen nyugalomban, mint az emberi rokkantak, tartsuk 
el holtáig.

És napról-napra szórtam neki a szemet, hogy 
magamhoz engeszteljem. Azt szerettem volna, hogy az 
én kezemből is egyék és hogyha szólok neki, hozzám 
jöjjön. De a tyúk, ha engem meglátott, sietve sántikált 
tova s csak messziről nézte, hogyan lakmározik a többi 
az én kezemből.

Azóta egy esztendő múlt el. A szakállas tyúk ki
gyógyult a sántaságból, egyszer már csirkéket is nevelt. 
Olyan szelíd, hogy mindenkinek meglibben, aki csak 
feléje nyúl, csak engem kerül még mindig s nem jön 
hozzám se szép szóra, se ételért.

*
A tyúk-szimpátiáról is van följegyzésem.
Egy tavaszi napon ott kapargáltak a tyúkjaink a 

nagy kertben a lugas körül. Látom ám, hogy egy pap- 
rikaszín-vörös tarajú kendermagos idegen tyúk búvik 
át a kerítésen s a mi tyúkjainktól tíz-tizenöt méternyi 
távolságban szedeget.

Én az első tavaszi nap melegében sütkéreztem 
ottan s még egy óra múlva is külön láttam az idegent.

Érthető: az idegen tyúkot nem tűrik maguk között 
az összeszokottak, de az idegen se kívánkozik olyan 
társaságba, amelyik nem az övé.

Egyszer aztán látom, hogy valamennyi ott sütkérezik 
a méhes előtt. A fehér tyúk fürdik. Köztük van az idegen 
is, mintha mindig velük élt volna. És talán beszélgetnek.

De ha nem is beszélgetnek, látnivaló hogy az 
idegen tyúk összebarátkozott a mieinkkel. Belekíván
kozott a társaságukba és a mieinknek nem volt kifo
gásuk a személye ellen.

Micsoda vonzalom egyesítette őket, ha nem a 
barátság? Hiszen ezek nem úgy vannak, mint az em
berek, farkasok és marhafélék, hogy a veszedelem ellen 
keresnének biztonságot a társulásban. Ezek, ha vesze
delem van, egymást nem védik, hanem annyifelé futnak 
széjjel, ahányan vannak.

Az öt tyűk napestig együtt volt. Este a kender
magos elvált tőlük. Ha összebarátkoztak is, tudta, hogy 
a mi házunk nem az ő otthona: hazasétált. vége.

Vándormadár útja.
Írta: Vargha Tamásné. (Folytatás.)

(Szemelvények a 300 évvel ezelőtt meghalt zsoltár és biblia for
dító, Szenczi Molnár Albert regényes életrajzából.)
— De az én! Szabó Farkas a nevem.
— Szomszédom volt az apád, míg el nem került 

innét. Te akkor pendelves gyerek voltál. Most meg 
akár az apádat látnám. Él-e még?

— Meghalt régen. Az anyám is. Egyedül bolyon
gok a világban. Vándorló diák volnék.

Hozzájuk szegődött és velük tartott, míg elvégez
ték a dolgaikat. Közben elmesélte mozgalmas életének

sok viszontagságát. A kis Albert szájtátva hallgatta 
színes beszédét és egy kis irigységgel tekintett a nyurga 
legényre, akinek rongyos csizmáján talán még most is 
van egy szemernyi messzi országok útjának porából. . .

Hogy, hogy nem, egyszer csak ott találták magu
kat a lacikonyha bejáratánál. Lehet, hogy a nyárson 
sült tehénhús illata vonta őket oda, de az is lehet, 
hogy az üreshasú vándordiák kormányozta ide mind
hármuk lépteit. Ha már ott voltak, be is mentek.

Itt oldódott meg csak igazában a Farkas nyelve! 
Kettő helyett evett, ivott, mégis kettő helyett beszélt. Ki 
nem fogyott a sok érdekes mondanivalóból.

Szóba került Albert is. Hogy hová legyen most 
már, mert hogy kitanulta a szenei oskolát. Most kelle
ne utána nézni a sokadalomban valami városi atya
finak . . .

— Egy lépést se fáradozzon ebben, Molnár uram! 
Felfogom én a gondját örömest. Leszek én nemcsak 
mentora, hanem édesanyja, pajtása, mindene ennek a 
fekete fickónak!

— Mi módon gondolnád?
— Győr városába készülök éppen. Azt ígérték, fel

fogadnak a kollégiumba.
Addig beszélt, addig, míg csak Molnár uram bele 

nem csapott a markába.
— Talán az Úristen is így akarja. Avégre hozott 

össze bennünket.
A győri kollégium jóhírű oskola volt, a győri pap 

meg: tiszteletes Sibolti Demeter uram, ha nem is atyafi, 
de olyasféle: Zsófika keresztatyja volt. Talán az is gon
dol majd egy kicsit a gyerekkel — reménykedett az 
atyja — aki, mi tagadás, mégsem egészen jó szem
mel nézte ezt a hebrencs, ide-oda vándorló, sokat há- 
nyódott-vetődött ifjú embiert.

Abban egyeztek meg, hogy Farkas előbb még 
megjárja Bécs városát, aztán visszafelé jövet bejön Al
bertért, hogy magával vigye Győrbe. Együtt lakik majd 
a gyerekkel, segíti a tanulásban, gondját viseli, szem
mel tartja. így volt szokásban akkortájt, egy-egy na
gyobb diák gondjaira bízták a kisebbet.

Albert hol nevetni, hol meg sírni szeretett volna. 
Ö maga sem tudta, örül-e, búsul-e sorsa változásán. 
Csak úgy repesett a szive, hogy útra kelhet, meglátja 
Győr városát, találkozhatik Sibolti bácsival, aki neki 
olyan szép kis süveget küldött egyszer, de aztán annál 
inkába elszorult a szive, mikor arra gondolt, hogy nem
sokára itt kell hagyni a szülői hajlékot, édesatyját, 
testvéreit, édesanyjának sírját, a nagy diófát, a Vitéz 
kutyát, mindent, mindent.

. Izgatottan jött-menl, nem találta helyét.
Mikor gondolta, hogy már ezóta megfordulhatott 

Szabó Farkas Bécsből, napjában tízszer is kiszaladt az 
országúira és ha por szállott fel a messzeségben, do
bogó szívvel leste, hogy nem a Farkas hosszú lábai 
bontakoznak-e ki belőle. De azért soha még olyan 
szépnek, olyan kívánatosnak, olyan kedvesnek nem látta 
az otthonát, mint ezekben a napokban.

V.

Két hónap múlva csakugyan beállított érte Szabó 
Farkas. Harmadnap alig szürkült keleten az ég alja, 
már égett a mécses a házban és a hold, mikor beku
kucskált az ablakon, csodálkozva lába, hogy olyan sür
gés-forgás van odabent, mint nappal is ritkán. Farkas 
és Albert már mosakodtak az édesapjuk meg Bencével 
együtt a messzire induló fiú holmija közt rakosgatott.
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Semmi ki ne maradjon belőle, mert nem egyhamar jön 
meg a gyerek.

A meleg dunnák közül négy borzas kis fej emel
kedett fel a készülődés zajára. Egyet-kettőt ásítottak, 
megdörzsölték a szemüket, aztán huss, kiugrottak mind 
az ágyból és sietve, álmosan, ügyetlenül öltözködni 
kezdtek. Hogyne! Hiszen Albert nemsokára útrakel! Egy
kettőre kiröppent a szemükből az álom.

Gyorsan telt az idő a készülődés lázában. Nem
sokára kocsizörgés hallatszott messziről. Széki Ambrus, 
a becsületes takácsmester — közeli atyafi is — most 
indult szép tarka szőtteseivel, patyolat vásznaival a 
győri sokadalomba. Úgy beszélték meg, hogy ő viszi 
el a két diákot Győrbe. Errefelé jön a kocsival, csak 
kint legyenek a fiúk akkorra a kisajtóban.

Ambrus bácsi megállította a lovakat. Bizony, el
szorult az Albert gyerek szive. Ha nem félt volna, 
hogy a hosszú legény kineveti érte, de szívesen elsírta 
volna magát! így csak félrefordulva, titkon törölgette a 
szeméből előtörő könnyeket.

Katica meg Ilonka teletűzdelték a süvegét virág
gal. A kis Zsófika meg mindenáron neki akarta aján
dékozni féltve őrzött rongybabáját, a Pannát. Erre már 
elmosolyodott Albert.

Sorba csókolta mindnyájukat, aztán újra kezdte, 
olyan igen nehezen szakadt el tőlük!

De nini, hova lett Bence? Ott jön már szaladva, 
a kezében hoz valamit, tarka keszkenőbe takargatva.

— Az édesanyánk énekeskönyve. Ügye odaadha
tom édesapám, hogy ne legyen olyan árva az idegenben, 
szegény. Úgye megőrződ és visszahozod majd?

Könnyes szemmel mondta az atyja:
— így szeressétek egymást mindig, édes mag

zataim!
Szegény Farkas, milyen egyedül érezte ott magát 

köztük! Neki nem volt otthona, se apja, se testvérje.
De erőt vett magán és vidáman pattant fel a 

kocsira.
— No, öcsém, kászolódjunk csak izibe! Egyszer 

úgyis véget kell vetni a búcsúzásnak!
Ambrus bácsi már épp közibe akart csapni a lo

vaknak, pattintós ostorával, mikor észrevették, hogy a 
kis Lukács meg ott kuporog a gyolcsos csomagok között

— Én it el atalot menni — jelentette ki határo
zott hangon. Sivalkodott, hogy leszedte az atyja.

Végre elindult a kocsi, Albert hátrafordult és a 
könnyein keresztül is mosolyogva, addig lobogtatta fe
hér keszkenőjét, niig csak be nem kanyarodtak a széles 
országútra. Az otthonmaradottak is szaporán integettek 
utána, míg csak el nem tűnt a porfelhő, amit a kocsi 
vert az úton.

Kirepülés a fészekből.

I.
Szaporán szedte lábait a két csillagos homlokú 

pejló. Hamarosan eltűnt szemük elől a jól ismert 
hajlék kéménye is. Albert csak hátra-hátrafordult és 
találgatta, hogy vájjon az a fiist, ami ott messze föl- 
szál! a kelő naptól rózsaszínűre festett égre: nem az 
ő öreg kéményüknek a füstje-é?

Onnét túlról felémosolyogtak a zöldelő szőlőhe
gyek:

— Isten veled, kis barátunk! Isten veied! Viszont
látásra!

Északról meg a halvány ködön átborongó erdő 
integetett feléje búsan:

— Hát itthagysz bennünket? Elmégy csakugyan!
Lassan már csak a templom tornya látszott az

egész községből. A kelő nap megaranyozta réz tetejét. 
Mintha azt kiáltotta volna utána:

— Ne félj, kis pajtás! Itt állok, őrködve nézek 
utánad. És ahol már vigyázó szemem nem kísérhet, 
ott is rajtad lesz annak az őrködő tekintete, akit harang
szívem dícsér, míg csak utolsót nem kondul.

A kékes messzeség elnyelte aztán az utolsó isme
rős hegytetőt is.

Uj tájak jöttek, új rétek, erdők, idegen falvak 
idegen tornyai. Albertnek felszáradtak a könnyei. Na
gyokat kacagtak, mikor egy-egy mókus ijedten kukkant 
ki rájuk a fák ágai közül, aztán fürgén szaladt előlük 
ágról-ágra, míg el nem hagyták a zörgős szekérrel.

Farkas csak hagyta most a meghatott kis diákot. 
Hadd bámészkodjék. Hadd igya magába szomjas lelke 
a sok új látnivalót. De mivel ő nem olyan fából volt 
faragva, aki sokáig csöndben tudna nézelődni, hát Amb
rus bácsival elegyedett szóba. Vagyishogy jobban mond
va, ő tartotta szóval a hallgatag öreget, aki csak néha- 
néha eresztett ki egy-egy szót a foga közül. Annak is 
egy része a lovakhoz volt intézve:

— Lassabban no. Tündér! Gyí, Kesely!
De ez nem mogorvaság volt tőle. Sokszor hátra

fordult, hogy mosolygós pillantásával megsímogassa a 
két fiatal utast Különösen a kisebbiket: az ámúló te
kintetű, mindennek csudálkozó fekete gyereket.

Hát volt is mit nézni! Hol egy-egy nyúl ugrott 
föl előlük és tűnt el a selymes araszos fűben, hol kis 
fehér kecskék legelésztek az útszélen, olyanok, mint az 
övék volt odahaza, hol meg éppen olyan pirosszoknyás 
kislány álldogált a kiskapuban, mint a Zsófika. Egyszer
egyszer kis falun vitt keresztül az útjuk. Büszkén tekin
tett le ilyenkor a kocsiról.

— Mennyivel nagyobb és szebb ennél Szencz!
Farkas rámosolygott.
— Ugye, öcskös, szép dolog az utazás? Hej, hát

még ha annyit jártál-keltél volna a nagyvilágban, mint 
jómagam! Az csak az élet! Szabadon szállni ide s tova, 
mint a madár! *

És vidám dalolásba kezdett:
Isten madárkája
Szép tavasznak nyílásán...

A lábával verte hozzá a taktust, hogy csakúgy 
porzott talpa alatt a szalma. Albert is hamarosan meg
tanulta a dalt és ö is vele énekelt teli tüdőből, tele 
szívvel, boldogan. És mintha még a kerekek zörgése, 
a lovak patáinak csattogása is mind velük együtt dalolta 
volna:

Isten madárkája
Szép tavasznak nyílásán...

Ambrus bácsi vidáman törölte kétfelé lecsüngő 
fakó bajuszát. Kis híja, hogy ő is rá nem gyújtott öreg 
fejével a játszi dalra.

Másnap délután pillantották meg Győr városának 
falait. Egymást érte itt már az országúton a sok vásárra 
igyekvő szekér. Előttük épp egy olasz komédiásokkal 
megrakott sátoros szekér haladt. A ponyva alól olykor 
szomorú,^ éhes kinézésű, beesett szemű gyerekek kukucs
káltak elő. Bent a kocsi belsejében egy boríiű hang 
szitkozódott idegen nyelven. Csöndes asszonyi sirdo- 
gálás volt rá a válasz.

Albertnek összeszorult a szive. Mintha látta volna 
már ezeket a gyerekeket valahol. Igen. A szenei soka- 
dalomban. Csakhogy akkor csillogó aranyos ruhában 
táncoltak a tarka koniédiássátorban. Ez a goromba hang
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meg a mókás pojáca hangjához hasonlít. Lehetséges-e, 
hogy azok volnának? Mennyire irigyelte ő akkor ezeket 
a vidám, szépruhás, ügyes gyerekeket!

Lassan elébe kerültek a komédiás kocsinak. Mikor 
épp melléje értek, Albert gyorsan kikapta a tarisznyá
jából a magának leszelt jó karaj kenyeret, arasznyi 
füstölt kolbászt — és ügyesen bedobta a ponyva nyí
lásán. Nevetve kiáltott oda a komédiás gyerekeknek:

— Na, most mutassátok meg, hogy milyen ügye
sek vagytok!

Azok meg is mutatták. Olyan ügyesen elkapták és 
olyan mohón megették, hogy öröm volt nézni! Hálásan 
integettek Albert felé.

— Keszenöm! Keszenöm! — kiabálták.
Fáradt, rossz kis lovaik lassan kocogtak. Alberték 

messzire elhagyták őket.
— Derék gyerek vagy öcsém! — szorította meg 

a kezét Farkas — de tebelőled se lesz gazdag ember, 
velem együtt! Sebaj! Ki szegényebb, mint az égi ma
dár és ki boldogabb annál?

És megint rákezdte a dalt:
Isten madárkája 
Szép tavasznak nyílásán.

A távol ködéből lassan bontakozott ki előttük Győr 
városának messzi képe. Mellette a Duna zöld tükrén 
meg-megcsillant a délutáni napsugár.

— Látod, kis öcsém? Oda nézz, az ujjam irányába! 
Az a legmagasabb torony ott a német templomé. Emer- 
rébb egy kis darab látszik csak a mi templomunkból. 
Eltakarja a várkastély. Emitt már előtűnt a bécsi kapu 
is. Azon fogunk bevonulni Győr városába.

II.
Ambrus bácsitól negyednap vettek búcsút, mikor 

az megkönnyebbedett szekerével hazafelé indult.
— Hát mit üzensz haza, Albert?
— Mondja meg édesapámnak, bátyám, hogy jó 

dolgom lesz itt. Sibolti Demeter bátyám nagy jósággal 
fogadott, hogy meglátogattam. Ihol e, máris mit kaptam 
tőle!

Tarka kis török szelencét húzott elő a zsebéből.
— Vigye haza Ambrus bátyám. Bence majd meg

őrzi. A kicsiknek meg vigye el ezt a csokor győri 
nefelejcset. A Duna partján szedtem. Egyebet nem tudok 
küldeni.

*

Albert boldogan nagy kedvvel tanult. De nem csu
pán ez volt a dolga. Neki kellett a szállásukat rendben 
tartani, kisöpörni, a Farkas csizmáit kifényesíteni, mosa
kodáshoz vizet hordani, ágyat bontani. Ez volt szokás 
abban az időben. A kis diák kiszolgálta azt, akinek a 
gondjaira volt bízva. Albert bizony ezeket a köteles
ségeit nem nagyon szerette, de azért csak elvégezte hű
ségesen és örült, ha olykor Farkas megdicsérte, hogy 
szép fényesre takarította a csizmáját.

De igazán boldog akkor volt, mikor Sibolti uram 
könyveiben lapozgathatott, vagy mikor a diófaasztalra 
könyökölve beszélgethetett vele. Ilyenkor egy-egy tányér 
szép piros alma, dió, vagy mosolygó levélensült is ke
rült az asztalra.

Egy napon nagy öröm érte Albertét. Az iskolából 
hazatérve, Farkas azzal fogadta:

Ajándékot kaptál. Találd ki, kitől? Se nem tőlem... 
se nem apádtól..., se nem Bencétől...

— Kitől hát? Ugyan mutasd már! Sibolti uram- 
bátyámtól?

— Eltaláltad.
Előrántotta hátradugott kezét. Két könyv volt benne. 

Sibolti Demeter írásai. Cifra betűkkel volt rányomatva 
az egyikre: „Vigasztaló könyvetske". A másikra: „Lelki 
hariz“.

Albert nagyot ugrott örömében. Két könyv! És ez 
az övé! Odatette a kandallóra, az édesanyja énekeskönyve 
mellé és gyönyörködve nézegette.

— Egész kis bibliothéka!

III.
Szerették a társai Albertét. Tűzről pattant fiú volt, 

akinél magasabbra egyikük se tudta felütni a labdát. 
Csak azt nem értették, hogy ilyen ügyes, játékos gyerek 
hogy szeretheti mégis a tanulást és hogy találhat 
gyönyörűséget Sibolti uram prédikációiban.

Legjobban mégis Haver Miklóssal értették meg 
egymást. Sokat járták együtt a határt. Együtt - szövö
gették a jövő virágos szőnyegét. Ha rossz idő volt, 
megbújtak az ablakmélyedésben, olvasgattak vagy be
szélgettek,, egymást átkarolva.

— Óh, ha én egyszer könyvet tndnék írni! — 
mondta nem egyszer Albert és az ablakon át a messzi- 
ségbe nézett Rá volna írva a nevem szép kacskaringós 
betűkkel.

— Ügye abból nekem is ajándékoznál egyet? 
— kérte Miklós. — Én meg majd küldök neked cse
rébe egy szép órát. Mert én óracsináló szeretnék lenni. 
Sok-sok ketyegő, járó, csilingelő órát fabrikálni. Azok 
olyanok, mintha élnének. Ügye, Albert?

— Igen. Olyanok. De a könyvek is olyanok, 
mintha élnének. Mikor a keresztapám könyvét olvasom, 
néha szinte úgy érzem, hogy a fejem cirógatja és úgy 
beszél hozzám csendesen. Máskor meg, mintha az édes
anyám szelíd szavát hallanám, mikor az énekeskönyve 
van a kezemben.

Egészen megotthonosodott Albert Győrben. Vidá
man végezte dolgait.

Hanem Farkas meg egyre kelletlenebből jött-ment. 
Panaszkodott a tanítványaira, hogy ostobák. A városra, 
hogy unalmas.

Albert nem értette. Hogy lehet az, hogy Farkas 
nincs megelégedve? Hiszen rendes szállása, jó élése 
van. A csizmája, mentéje is új már, nem az-az ócska, 
amiben a szenei sokadalomban először meglátta.

De hogy is érthette volna, hogy nincs maradása 
egy helyben sehol az ilyen vándorláshoz szokott diák
nak! Akármilyen jó dolga volt is itt, belé volt oltva a 
nyugtalan kóborlás vágya. Tovább, csak tovább, isme
retlen vidékek kék hegyei felé!

Egy este, ágya szélén ülve, rosszkedvűen rúgta le 
a csizmáját Farkas.

— Ejh, nem bírom én tovább! A lúd marad meg 
csak nyugodtan a ketrecében! A szabad madár száll, 
amerre a szárnya viszi.

Albert szeretett volna valami szépet mondani a 
madárról meg a fészkéről, de félt, hogy ügyetlenül 
szólna. Inkább nem is szólt hát. Szegény Farkas, hisz 
neki nincs is otthona! Elvesztette régen. Talán azt sze
retné újra megtalálni. Azt keresi mindenütt hiába.

Albert már rég az igazak álmát aludta, mikor 
Farkas még mindig nyugtalanul forgolódott az ágyán. 
Újra meggyújtotta a mécsest és vánkosára könyökölve 
gondolkozott, tervezgetett.

Nagy sokára aztán eloltotta a füstölgő mécsest és 
csakhamar ő is édes álomba merült.

*
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... Albert alig akarta elhinni, hogy itt hagyják 
ezt a kedves várost. Itt a keresztapja barátságos háza- 
táját, itt a sok vidám ifjút, a nefelejcses zöld Duna- 
partot és akit mindezeknél jobban sajnált: Miklóst. 
De Farkas hajthatatlan maradt.

Négy hét múlva indulunk, — jelentette ki hatá
rozott hangon és barackot nyomott kis tanítványa 
fejére.

A m agyar biblia bölcsőjénél.
I .

Farkas Gönczön kapott lektorságot és így odake
rült vele Albert is. Felei János iskolamester uram barát
ságosan fogadta őket. Tetszett neki új tanítványa: a 
figyelmes arcú, eleven szemű Albert. De nem is volt 
nehéz odafigyelni a mester szavaira. A légy zümmögé
sét is meg lehetett hallani a teremben, hogyha magya
rázott valamit. Hanem azért megesett néha, hogy gon
dolataiba merült és azt se tudta, mi történik körülötte. 
Töprengve nézett maga elé, vagy mosolyogva hajolt 
kopasz fejével egy-egy árkus teleirt papiros fölé. Albert 
is nemsokára megtudta a többiektől, hogy mit jelentsen ez.

— Nagy dologban van mostanában Pelei uram is! — 
— mondták. — Tiszteletes Károli Gáspár uram lefor
dította magyar nyelvre az egész Bibliát. Most egyre azon 
gondolkoznak, tanácskoznak iskolamester urammal, hogy 
miként nyomtathatnák ki.

A tömzsi Bede Miska, aki maga is vizsolyi fiú volt, 
már azt is tudta, hogy a buzgó főúr: ecsedi Báthori 
István uram könyvnyomtató-mühelyt állít föl birtokán, 
a Göncz melletti Vizsolyban. Az ő költségén fogják majd 
nyomtatni a magyar Bibliát. Bedé Miska apja kemence 
csináló volt és a minap, hogy bentjárt a Báthori-kas- 
télyban, nagy, nehéz vaspántos ládákkal megrakott sze
kereket látott a kastély udvarán. Azt mondta neki a 
sütömester, hogy azokban a ládákban a könyvnek való 
papirosok vannak, meg a betűk. Németországból hozat
ták drága sok aranyakért.

Hej, de sokért nem adta volna Albert, ha láthatta 
volna azokat a betűket, amikkel majd a magyar Biblia 
készül! Vájjon miből vannak? Hogy nyomtatják vele a 
könyvet?

Egy napon — két hónapja voltak már akkor Gön
czön — az iskolamester egy sebtében írott cédulát nyo
mott Albert kezébe.

— Vidd ezt el fiam frissen Károli uramnak!
Albert már ugrott is. Dobogó szívvel közeledett a

hóval befújt úton a paróchia felé. Félve zörgetett az ajtón. 
Károli tiszteletes úr maga bocsátotta be.

— Ej, de pirosra csípte orrodat a hideg, fiam— 
mondta, inig átvette a cédulát. Gyere no beljebb, mele
gedjél meg egy kicsit a kemence mellett. Kézen fogva 
vezette be a szobába.

Albert körülnézett. Innét indul hát útjára, ebből a 
szobából, a magyar Biblia. Nem volt abban a szobában 
semmi különös. Egy kerek diófaasztal,— akárcsak odahaza 
Szenczen — rajta a tentás kalamáris, néhány lúdtollal, 
az asztal mellett néhány szék, egy ágy, meg egy köny
ves théka. Annak a tetején sok-sok árkus teleirt papiros, 
zsineggel gondosan átkötve. Ejnye, ez alighanem a for
dítás, vagy annak egy része. Tekintete kutatva tapadt rá. 
Károli uram észrevette.

— Talán szeretnéd tudni, mi az, fiam?
Levette a théka tetejéről, gondosan letörülte a por

iól, aztán a fiú elé tartoita. Felül ékes nagy betűkkel 
volt ráirva:

Moses Első Könyve 
Melly

Az Teremtésről Való Könyv
— Tudod-e mi ez?
— Tudom, — mondta Albert felcsillanó szemmel. — 

A Biblia.
— Hát azt tudod-e, hogy miért van ez idekészítve? 

Mert nemsokára már bele is fogunk a nyomattatásába — 
folytatta az ősz öreg úr fiatalos közvetlenséggel, a gyerek 
bámuló arcába nézve. — Pelei uram most tudatja, hogy 
hírt kapott a vizsolyi kastélyból: néhány hét múlva meg
érkezik a galgóci könyvnyomtató mester. Az nyomtatta 
Sibolti Demeter könyveit is.

— A Demeter bácsiét? tört ki az örömkiáltás Al
bertból, Sibolti nevének hallatára.

Károli eddig inkább csak azért beszélt, hogy köny- 
nyítsen túláradó szive nagy boldogságán. íme, mind 
közelebb-közelebb jut a megvalósuláshoz életének álma. 
De most egyszerre figyelmessé lett erre a lelkes fekete 
fiúra. Hogy érdeklődik már gyerekfejjel a könyvek iránt!

— Jöjj majd el fiam magad jószántából is, más
szor is. Majd megmutatom a könyveimet. Ha jó híredet 
hallom az oskolából és megengedi a jóságos Isten, hogy 
megkezdjük Vizsolyba a munkát: elviszlek egyszer a 
nyomtató-műhelybe is

Ezen az estén nagyon boldogan hajtotta álomra 
a fejét Albert.

II.
Nem sok idő múlva csakugyan megindult a mun

ka a vizsolyi műhelyben. Egy gyönyörű fényes tavaszi 
délelőtt belépett az iskola kapuján Károli esperes úr. 
Kint az udvaron, a rügyeiket bontogató fák alatt folyt 
a tanítás és olykor egy-egy rigófüttyentés, méhdöngicsé- 
lés tolakodott be Cato erkölcsi mondásai, vagy Donatus 
latin grammatikájának szabályai közé. Valahonnét virágzó 
mandulafák édes lehelletét sodorta erre a szellő és még 
a legjobb tanulóknak is nehezen ment ma a tanulás. 
Valami boldog tavaszi bódulat bágyasztotta el a figyel
müket. Nagy örömükre szolgált hát, mikor Károli uram 
betoppanván, az iskolamester magukra hagyta őket a 
grammatikával, Catóval, de főképpen a virágbontó tava
szi napsugárral.

Nem messze tőlük, a zöldülö vadgesztenyefasor 
alatt sétált a két férfi, komoly tanácskozásba merülve. 
Albert hegyezte a fülét. Vájjon miről beszélgetnek? Mi 
hír a nyomtatás felöl? Ki tudta venni ellesett szavaikból, 
hogy mifölött tanácskoznak. Károli uram össze akarja 
hívni az esperességhez tartozó papokat, hogy együtt 
könyörögvén, kérjék Istennek áldását az elkezdett jó 
munkára.

Albert meghatottan gondolkozott el efölött. Bizo
nyosan a magyar nyelvre való fordítást is imádsággal 
kezdte és végezte ez az istenes öreg ember. Oh, ha ő 
is egyszer valami ilyen nagy munkát végezhetne, mint 
Károli uram!

És ettől a naptól fogva Albert is megpróbálta, 
hogy a munkáját könyörgéssel kezdje el. Megpróbált 
imádkozni a biblianyomattatás jó előmeneteléért is. így 

gondolta — valami picike része neki is lesz a nagy 
munkában. f0|yt. köv.
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