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

18. szám. IV. évfolyam. W33 szeptember 15.

A nevelésről.
— Steffen Albert nyomán. —

Aki gyermeket akar nevelni, annak elsősorban tisz
tában kell lennie azzal, hogy mi is a nevelés célja? A 
nevelésnek csak egy célja lehet: a szabad egyéniség 
kifejlesztése.

Istennek azért legtökéletesebb teremtménye az em
ber, mert szabad akarata képessé teszi az igazság, a 
szépség és a jóság felismerésére és gyakorlására. A ne
velőnek, a tanítónak előbb önmagát kell nemes és szép 
egyéniséggé nevelni és csak azután foghat munkájához.

A gyermek egyénisége a természet általános tör
vényei szerint fejlődik és oktatójának is ezen törvények 
szerint kell a gyermeket irányítania. Hét éves koráig a 
gyermek utánzó, ezért elsősorban a példaaclás a nevelés 
eszköze; héttől tizennégy éves korig a tanító saját nemes 
egyéniségének tekintélyével hat a gyermekre. Csak tizen
négy éves kor után fejlődik ki a gyermek önálló ítélő
képessége, mely megtalálja a helyes utat az ösztön és 
az emberek szabta törvények közt.

A gyermek élénk, folyton fejlődő lelkére nem hat
hatunk száraz könyvadatokkal és gépiesen előadott tu
dáshalmazzal. Nemcsak a gyermeknek szellemét kell 
gyarapítanunk, hanem az egyéniségében felhalmozott 
minden erőt művelni, irányítani kell. A jó tanító egyen
lő mértékben elégíti ki a gyermek mozgási, zenei, kép
zőművészeti igényét, tudásvágyát és szépérzékét. Csak 
annak a tanítónak lehet tekintélye, akit testi-lelki fogya
tékosságok nem tesznek nevetségessé, akit ruházatának, 
modorának ápoltsága, beszédmódjának tisztasága, elő
adásának színes érdekessége megóv a gyermekben erő
sen kifejlett humor gúnyolódásaitól. Csak az a tanító 
végezhet eredményes munkát, ki úgy irányítja a tanulást, 
hogy a gyermek egész lényével átélje azt, amit tanul. 
Szakítanunk kell azzal a régi módszerrel, mely a tanítás 
célját abban látja, hogy a gyermek fejét minél több el
vont adattal töltse meg, mely csak egyoldalú, megkötött 
lényeket, nem pedig szabad egyéniségeket farag a gyer
mekből. A jó tanító, ha csak teheti, kivezeti a gyerme

ket az erdőbe, a szabadba és úgy irányítja lépteit, hogy 
a gyermek saját szemével lássa, saját fülével hallja, 
szagolja, szíve dobogásával és örömével érezze s értel
mével is felfogja Isten szép világának nagy titkait. Ha 
a tanítvány önkénytelen örömrivalgással, tesle mozgásá
val, énekkel és szép kis versekkel üdvözli az erdő szép
ségeit és a tanító a vidám gyermeksereg élén haladva 
felhívja annak figyelmét arra, amit észlelnie érdemes s 
mindezt mint a nagy mindenség kis tükörképét és al
kotó elemét ismerteti meg a gyermekekkel, úgy egy 
ilyen erdőben eltöltött óra százszor több maradandó em
léket hagy a gyermek lelkében és tudásában, mint sok
sok száraz növénytanóra a tanteremben.

A gyermeknek a nagy Természettel, a tanítónak 
pedig a gyermekkel együtt kell átélni, alkotni és érezni. 
Így a tanítás is és a tanulás is nem csupán a meglévő 
világ szemléléséből áll, hanem egy szüntelenül fejlődő, 
tökéletesedő, nemesítő örömmé válik.

Északi és keleti rokonaink a gödöllői 
világtáborban.*

Ezüstfehér nyírfatörzsekböl és ágakból művészie
sen összeállított három fehér szarvas ötlik szembe a 
finnek kapujánál. Az agancsokat ágas-bogas gyökerek
ből alkották a finn cserkészek. A három szarvas, három 
rokonnemzet: Észtország, Magyarország és Finnország 
ötletes, megkapó, művészi jelképe. Mindig és mindenütt 
hangoztatják és a magyar és finn nyelv egyező sajátos
ságaival rögtön bizonygatják a magyar és a finn nép 
közös eredetét. Elevenen él bennük a rokoni szeretet, 
meglepően jól ismerik a magyar nép életét, a magyar 
történelmet s temérdek ismertető füzetet hoztak maguk
kal, hogy a magyaroknak viszont Finnország szépségeit 
mutassák be. A táborkapu közelében állították fel a 
propaganda sátrat, amelyben kiállították fejlett sport
iparuk remekeit is. Büszkék nagy futójukra, Nurmira

• A cserkész világnagytábor még augusztusban véget ért 
de a magyar közönség körében még most is sok szó esik róla.
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s elhozlak azokat a futóéipöket, amelyekben Nurmi nagy 
versenyeit megnyerte.

Szemleutunkon csatlakozik hozzánk a tábor segéd
tisztje és bemutatja legújabb típusú gözkonyhájukat, 
amely egyedüli az egész jamboreelelepen. Gyors, higié
nikus, egyidöben háromféle ételt lehet főzni rajta. A 
magyar ételeket azonban az első napokban még ezen 
a technikai csodán sem tudták elkészíteni. Összevegyí
tettek mindent, a zöldbabot meg éppenséggel nyersen 
fogyasztották el. Azóta már paprikást is főznek a gőz- 
konyhán. De nemcsak a gözkonyha a finnek egyedüli 
különlegessége, hanem a házi gőzfürdő, a Sauna is. 
Finnországban minden kis falusi ház mellett apró fa
bódé áll: a Sauna. A berendezés egészen primitív s a 
fürdő elkészítése a lehető legegyszerűbb. Itt a táborban 
sátorban állították föl a gőzfürdőt. Egy kis kőrakás, 
amely alatt tüzet, gyújtanak s amikor a kövek már iz
zóvá hevültek, körbeülnek a kis fapadokon és vizet 
locsolnak a kőhalomra. Forrón száll föl a pára, átjárja 
az egész testet s hogy melegét elviselhessék, vizbemár- 
tott, csomóba kötözött lombos gallyacskákkal locsolják 
magukat. Ennél olcsóbb mindennapi fürdőt még a hu
szadik század sem tudott produkálni. Finnországban 
nincs oly szegény parasztház, amelyben ne találnánk 
meg a Saunát.

A sátrak minden eshetőségre elkészülve, fűthetők. 
Azonban nem volt szükség fűtésre: a világnagytábo
rozás jó  időben folyt le.

Érdekes látványossága a finnek táborának a medve- 
vadásztanya. Tüzelőnek szánt két hatalmas fenyőfatönk 
körül faháncsból font saru, tarisznya, hosszú kürt, pisz
tolytartó, tőrtokok, mind fehér faháncsból. Remek va
dászfegyver, hatalmas börcsizma és a medvevadász 
eledele, a savoli kerület specialitása, fekete kenyérben 
sütött tengeri hal, a Kalakuka.

A kis táborban bemutatnak mindent, népies érde
kességeket, a finn nép kultúráját, de nem feledkeznek 
meg nemzeti büszkeségükről, a csodafutóról, Nurmi- 
ról sem.

A kilenc titokzatos japán.
Kilencen tanyáznak a táborban japánok. Napkelet 

országából, amely fölött komor méltósággal őrködik a 
Fuzsijama hegy hófödte szent orma s amelyben érthe
tetlen furcsasággal keveredtek össze a cseresznyefavirá
gos illúziók és a huszadik század modern csodái. Kilencen 
jöttek el a japán cserkészet képviselői, hosszú heteket 
töltöttek hajón, hogy azután csendesen meghúzódva el
bújjanak a fehér szarvas városának lüktető zsivajában. 
Az első napokban egy nagy térségen, az egyiptomiak 
és indiaiak mellett verték le sátraikat, bambuszbotokkal 
kerítették el s táboruk közepén óriás árbocon messziről 
feltűnően lengette a szél vakitófehér lobogójukat, köze
pén a felkelő nap tűzvörös korongjával. A zászló körül 
tizméteres selyem halsárkányok csüngtek a földig s 
táboruk az érdeklődés középpontjában állott. Ezt nem 
bírták sokáig, néhány nap múlva beköltöztek az árnyas 
liget egyik elrejtett zugába, elbújtak mindenki elöl s 
alig lehet rájuk találni.

Nem mozdulnak ki táborukból, naphosszat ott 
üldögélnek sátorukban. Kerülik a feltűnést, csendben 
elvonulnak, de udvariasak, előzékenyek, bárki lépi is 
át a tábor kapuját. Talán szeretnék minden teketória 
nélkül kidobni a hivatlan vendéget, de fegyelmezettek 
és szinte alázatos mosollyal hajolnak meg a látogató 
előtt, aki megzavarta őket haikszavú beszélgetésükben. 
Ülnek mozdulatlanul, mintha köbe vésték volna voná

saikat. Lelkűk, ki tudja, hol s merre jár, túl az óceá
non, napkelet felé. A hajnal már talpon találja őket, a 
legkisebbet — lehet 10 — 13  éves — éppúgy, mint a legöre
gebbet, akinek fejét már belepte a dér. Kelet felé for
dulva, tapsolva hajolnak meg a felkelő nap előtt, mi
közben felhúzzák az árbocra a tűzkorongos lobogót. 
Este, zászlóbevonáskor megismétlődik a vallásos szer
tartás és sietve nyugovóra térnek.

Szerények, nincsenek igényeik, mindent elfogad
nak és mindenért, amit kapnak, hálásak. A táborparancs
nokság minden külföldi csoport élelmezési igényeit ki
elégíti s az egzotikus vidékek fiai éltek is ezzel a lehe
tőséggel. Egyedül a japán csoport nem lépett fel külön
leges kívánságokkal, amit kiosztanak részükre, elfogadják 
s nincs több gond velük.

Bemerészkedtünk a japán táborba, hogy érdeklő
désünkkel megzavarjuk kelet fiait csendes visszavonult- 
ságukban. Capitain M. Hara, a japán vízicserkészek 
parancsnoka, a gödöllői különítmény alvezére, előzéke
nyen mutatott helyet asztaluknál s megfontoltan vála
szolt feltett kérdéseinkre.

Elmondotta Capt. M. Hara, hogy boldogok, hogy 
eljöttek Gödöllőre. Mindennel, amit kapnak meg vannak 
elégedve, a szokatlan ételek elkészítési módját azonban 
nehezen tanulták meg. A hús kitűnő, azzal nincs baj, 
mert a saját ízlésüknek megfelelően főzik meg. A leg
jobban szeretik azonban a magyar gyümölcsöt, melynek 
felséges zamata van. A magyar baracknak, körtének, 
almának nincs párja sehol a világon, — mondotta M. 
Hara. A japán tábor augusztus 15-ig marad Gödöllőn. 
Kellemesen töltik napjaikat a régi magyar fák árnyéká
ban és csendes szemlélődéseik közben megszerették, 
megismerték magyar testvéreiket. Testvér. így mondja 
M. Hara. Messzire elszármazott rokonok, akiknek ős
hazája azonban ott terült el távol Kelet pusztaságain.

Beszélgettünk a japán cserkészmozgalomról s meg
tudtuk, hogy Japánországban közel háromszor annyi a 
vízi cserkészek száma, mint a szárazföldieké. Hatalmas 
méretekben terjed a mozgalom s ma a fiú- és leány
cserkészek száma közel jár a millióhoz.

Búcsúzáskor M. Hara kapitány megkért, hogy ír
juk meg, hogy úgy érzik magukat Magyarországon, 
mintha otthon lennének és nagyon megszerették a ma
gyar népet.

„Te vén sivár!"
A tábor külföldi lakóinak első vágya volt, hogy 

mielőbb megtanuljanak néhány magyar szót s azután 
nagybüszkén kérkedhessenek magyar tudományukkal. A 
ceyloni sátorban magyar szavakkal keverve kínálja ka
pós portékáját a barnabörü cserkész, az egyiptomi ma
gyarul kiált éljent és nincs egy sem a külföldiek között, 
aki ne fogadna furcsán hangzó „jo nápot“ köszöntés
sel. Itt is, ott is hallani „keszenem szépen"; mindenki 
tud már legalább tízig számolni, de sokan már egész 
mondatokat is elsajátítottak. Persze a nagy igyekezet 
közben tréfás kiszólásokra is megtanítják a kis magyar 
cserkészek külföldi pajtásaikat.

A sok humoros eset között a legbájosabb, ami 
Teleki Pál gróf táborparancsnokkal történt s amit Teleki 
gróf maga mesélt el környezetének. A minap a tábor
parancsnok az angol táborban hosszasan elbeszélgetett 
az egyik angol cserkésszel s búcsúzás előtt megkér
dezte tőle, mit tud magyarul. A kisfiú erre büszkén 
odalépett Teleki grófhoz, a mellén megmarkolta az inget 
s megrázta a következő szavakkal: „Te vén sivár."
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Teleki Pál gróf jót mulatott a kis angol cserkész 
magyar nyelvtudásán, mosolyogva megsimogatta arcát, 
de nem világosította föl a tréfáról, amit az angol fiú’ 
tanítómestere elkövetett. A huncutkodó magyar cserké
szek egymás között ugyanis szivarnak nevezik a parancs
nokot, szivarvégnek a tisztet és nádvágó a neve a rang- 
nélkíili cserkésznek. Hát erre a rangjelzésre tanították 
meg az angol fiút is, aki a főparancsnokot a legnagyobb 
ranggal, a vén szivar elnevezéssel tisztelte meg.

Indiánfönökválasztás a jamboreen.
A nagy arénában szombaton délután az amerikai 

cserkészek tartották meg nagy bemutatójukat. A bemu
tató egyik érdekessége volt a bábolnai hadiárvák zene
kara, amely az amerikai cserkészek felvonulását lóháton 
nyitotta meg. Mintegy négyszáz amerikai cserkész elő
ször cserkészkészségeket, sátorverést, tűzgyújtást gyufa 
nélkül s különböző más ügyességeket mutatott be, majd 
az indiánusok haditánca következett. Ennek befejeztével 
az indiánfőnökök Teleki Pál grófot tiszteletbeli indián- 
főnöknek választották meg s azonnal a fejére tették a 
a magyar nemzetiszínű toliakból készített fejdiszt. Molnár 
Frigyes dr-nak, aki a magyar főcserkész mellett foglalt 
helyet, bölényfejet ajándékoztak az indián cserkészek. 
Teleki Pál gróf, mint indiánfőnök, a „Medicinmann“ 
nevet kapta. Az indiánusok elszívták a békepipát Teleki 
Pál gróffal s azután az örök béke • tiszteletére eltemet
ték a csatabárdokat. Mintegy száz indián cserkész el
járta ezután az indiánok haditáncát s bemutatta az in
diánok csatakiáltásait Az amerikai cserkészek ezután 
az aréna közepére szaladtak és ott Bi-Pi kezdőbetűinek 
nevét formálták. Valamennyi nemzet zászlaja elvonult 
ekkor előttük, ők pedig Bi-Pi tiszteletére nemzeti éne
keket énekeltek. Az amerikaiak bemutatója után magyar 
táncok következtek.

Világ folyása.

Az adóbúza-rendeletet kiterjesztették a mező
gazdasággal kapcsolatban álló iparosokra és ke
reskedőkre is. A Budapesti Közlöny augusztus 19-én 
megjelent száma közli az adóhátrálékoknak termények
ben való lerovása tárgyában kiadott kormányrendeletet.

Az állami egyenesadók címén fennálló hátrálékok 
az 1932. év folyamán tudvalévőén nagy mértékben emel
kedtek. Magyarország túlnyomóan agrár ország lévén, 
a hátrálékok nagymérvű emelkedését elsősorban a me
zőgazdasági 'termékek árának csökkenése és azok érté
kesítésének nehézsége okozta. Ezek a meggondolások 
késztették a kormányt ennek a rendeletnek a kiadására, 
melynek alapelveit a következőkben ismertetjük:

A rendelet alapelvei.
A folyó évi kedvező terméseredmények következ

ményeként a termények tekintélyes része a nagymérv
ben felszaporodott adóhátrálékok apasztására fog igénybe- 
vétetni. A hátrálékok behajtásával kapcsolatban azon
ban nem kerülhető el a terményeknek tömeges áruba 
bocsátása, ami különösen az idei nagymérvű termésfe
leslegekre való tekintettel, a mezőgazdasági termények 
piaci árát károsan befolyásolhatja.

Abból a célból, hogy az adóhátrálékok apasztására 
fordítandó termények a piactól oly módon vonassanak 
el, amely a termények árát nem csökkenti, a kiadott 
rendeletet a mezőgazdáknak és azoknak a kereskedők

nek és iparosoknak, akik a mezőgazdákkal állanak köz
vetlen összeköttetésben, lehetővé teszi azt, hogy az 
1932. év végén terhükön nyilvántartott adóhátralékokat 
búzában és rozsban leróhassák. Az erre a célra szolgá
ló búzának és rozsnak a budapesti áru- és értéktőzsde 
szabványainak kell megfelelnie, az átvétel, illetőleg a 
beszolgáltatott búza és rozs elszámolása napi áron tör
ténik és a bolettát is a gazda javára számolják el.

Az 1933. évre előirt adókat nem lehet termények
ben kiegyenlíteni, hanem készpénzben kell kifizetni. 
Abból a célból, hogy különösen a kis- és nagyközsé
gekben fennálló rendkívüli nagymérvű adóhátrálékok 
apasztása megkönnyíttessék és a gazdának tényleg ér
dekében álljon terményfeleslegeiből elsősorban hátrálé- 
kos adótartozását rendezni, a rendelet annak az adózó
nak, aki a hátrálék törlesztésére beszolgáltatott termé
nyeken felül a folyó évi előírásnak megfelelő összeget 
készpénzben is befizeti, a terményekben lerótt adóösz- 
szeg után 10, 15, illetőleg 20 százalékos térítést bizto
sít a szerint, hogy az 1932. évről áthozott hátralékának 
50, 75 százalékát, vagy azt teljesen egyenlíti ki.

A termények beszolgáltatásának módját s az el
számolással kapcsolatos eljárást a pénzügyminiszter ál
tal egyidejűleg kiadott részletes végrehajtási utasítás 
szabályozza. E szerint azok a hátralékosok, akik adó
hátralékukat terményekben óhajtják leróni, ebbeli szán
dékukat legkésőbb szeptember 5-ig kötelesek Írásban, 
vagy szóval a községi elöjáróságnál (városi adóhivatal
nál) bejelenteni. A felajánlott terményeket az adózó a 
vele 3—4 nappal előzetesen közlendő időben a kijelölt 
átvételi helyre saját maga beszállítani köteles.

A,pénzügyminiszter tájékoztató hirdetménye.
A rendelettel kapcsolatban a pénzügyminiszter az 

alábbi hirdetményt bocsátotta ki az adóhátrálékosok 
tájékoztatására:

A felszaporodott adóhátrálékok törlesztésének meg
könnyítése céljából a mezőgazdák, valamint azok a ke
reskedők és iparosok, akik leginkább mezőgazdákkal 
állanak közvetlen üzleti összeköttetésben, az együttes 
adókezelésben az 1932. év végén nyilvántartott adó
hátralékukat az alább közölt feltételek mellett termények
ben is leróhatják.

Mezőgazdáknak nemcsak az elsősorban mezőgaz
dasággal foglalkozó birtokosok, hanem a haszonbérlők, 
az állandó mezőgazdasági alkalmazottak, valamint az 
időszaki mezőgazdasági munkások is tekintetnek.

Leginkább mezőgazdákkal közvetlen üzleti össze
köttetésben álló kereskedőknek és iparosoknak tekinten
dők általában véve a kis- és nagyközségekben lakó 
kereskedők és iparosok, városokban ellenben csak azok 
a kereskedők és iparosok, kik túlnyomó részben a me
zőgazdasági termelés céljaira szükségelt tárgyaknak, — 
például mezőgazdasági szerszámoknak és gépeknek, 
műtárgyaknak stb. — eladásával, illetőleg előállításával 
foglalkoznak. A vállalatok és társulatok adóhátralékukat 
terményekben nem róhatják le.

Abban a kérdésben, hogy valamely adózó jogo- 
sult-e adóhátralékát terményekben leróni, vagy sem, vitás 
esetekben, jogorvoslat kizárásával, a pénzügyigazgató
ság dönt.

Az az adóhátrálékos, aki adóhátrálékát vagy ennek 
jelentékeny részéi terményekkel kívánja törleszteni, kö
teles ebbeli szándékát legkésőbb az 1933. évi szeptember 
5-ig írásban, vagy szóval a községi elöjáróságnál (vá
rosi adóhivatalnál) bejelenteni és a felajánlott terménye
ket a termények átvételével és egybegyűjtésével megbi-
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zolt Futura által megállapított időben a kijelölt helyre 
beszállítani és ott a vasúti kocsiba, hajóba, vagy raktár
ba berakni. A beszállítás és berakás költségei fejében 
az adózó semmiféle térítést nem igényelhet.

A jelentkezéseknek megfelelően a Futura lehetőleg 
minden járás területén több átvételi helyet köteles ki
jelölni. Átvételi helyül elsősorban az illető községhez 
legközelebb eső beraktározásra alkalmas vasúti, vagy 
hajóállomást kell kijelölni.

Az átvételi helyet és időpontot a Futura köteles 
legalább nyolc nappal megelőzőleg az illetékes községi 
elöljárósággal (városi adóhivatallal) közölni, amely az 
értesítés kézhezvétele után mindazokat az adózókat, akik 
adóhátrálékuk kiegyenlítésére búzát, vagy rozsot aján
lottak fel, az átvétel helyéről és idejéről egyénenként 
azonnal értesíti.

A községi elöljáróság (városi adóhivatal) azokkal 
az adózókkal szemben, akik az elvállalt szállítási köte
lezettségüknek eleget nem tesznek, a végrehajtási eljá
rást azonnal a legerélyeseben folytatni köteles.

Az átvett gabonát a hivatalos középárfolyamon 
számolják el.

Az adóhátrálék törlesztésére általában véve csak 
ez évi termésű, egészséges, legalább 79 kg fajsúlyú szá
raz, rostált, legfeljebb 2 százalék idegen keveréket tar
talmazó, őrlöképes, üszők és dohmentes búzát, avagy 
ugyanolyan minőségű, de legalább 71 kg fajsúlyú ro
zsot lehet felhasználni.

Egymillió tantusz volt forgalomban a kis- 
szakasz első napján.* Hétfőn reggel lépett életbe a 
kisszakaszrendszer a BSzKRT összes vonalain. Mint a 
villamos rendjének minden premierjén, úgy a mostanin 
is bizonyos átmeneti zavarok mutatkoztak, bár megálla
pítható, hogy a közönség nagy mértékben vette igénybe 
a kisszakaszt. Sajnos, az utazóközönség nem látta el 
magát kellő mértékben előreváltott kisszakasz-érmékkel: 
tantuszokkal és így ez a körülmény a délelőtti órákban 
torlódásokra vezetett.

A BSzKRT már a múlt hó végén megkezdte a 
tantuszok forgalomba hozását. Az eddigi adatok szerint 
pénteken 150.000, szombaton 300.000, vasárnap 200.000 
tantusz! adtak el.

A BSzKRT forgalmi osztályának vezetői és tiszt
viselői a kora reggeli óráktól kezdve sorra járták a vo
nalakat és az állomásokat, hogy megállapítsák a forga
lom nagyságát és kivizsgálják azokat a panaszokat, 
amelyek az új rendszer első napján fölmerültek. Patz 
Sándor, a BSzKRT forgalmi osztályának igazgatója a 
a kisszakasz premierjéről a következőket mondotta:

— Sajnos, a közönség egy kissé közömbösen vette 
tudomásul az új rendszer életbeléptetését. Szombat dél
utánig mindössze egymillió tantusz került forgalomba. 
Az utasok egyelőre nem tartják be az előirt rendet. 
Nem készítik ki a kisszakaszokat és a perronoknál a 
keresgélés miatt sok helyen torlódás áll elő.

— Ha ez megszűnik és a közönség rájön arra, 
hogy a saját érdekében készenlétben kell tartani a 
kisszakasz-érméket, akkor sokkal gyorsabb lesz a köz
lekedés. Egyelőre az a helyzet, hogy többnapi tapasz
talatra van szükségünk ahhoz, hogy megállapítsuk, mely 
vonalakon kell kibővíteni a páholyokat a kisszakaszuta- 
sok részére. A legtöbb kisszakaszos utas a Nagykörúton

* A kisszakasz jeggyel való utazás úgy történik, hogy az 
utas előre, beszállás elölt megváltja a tantuszt, mely nem papír, 
hanem réz érem.

kívül a Rákóczi-úton, a Dunahidakon, a Margit-körúton 
és az Üllői-úton utazott.

— Érdekes volt megfigyelni, — folytatta — hogy 
a kora reggeli órákban igen gyéren utazott kisszakasz- 
szal a közönség. Délfelé az utasok száma erősen meg
növekedett. Délben pedig valóságos rohamot indítottak 
a kocsik ellen. A legtöbb utas hat óra után szállt fel 
kisszakasszal a villamosba. Ekkor ugyanis, üzletzárás 
után erősen emelkedett a forgalom és a bevásárlókö
zönség is igénybe vette a kisszakaszt.

— Sajnos, a közönség nem látta el magát előre 
tantuszokkal. A kalauzokat reggel megrohamozták. A 
BSzKRT teljes erővel feküdt bele a reklámba, hangsú
lyozva, hogy az érméket előre kell megváltani. A tan- 
tuszhiány miatt a délelőtti órákban zavaró körülmények 
léptek fel a forgalomban. Ez csak akkor fog megszűnni, 
ha mindenkinél lesz állandóan három-négy tantusz. 
Két-hárommillió érmét kell a közönségnek megvásárolni 
ahhoz, hogy a forgalom teljesen zavartalan legyen.

A BSzKRT azt várta, hogy a kisszakaszrendszer- 
nek premier napján a 16 filléres szakasszal utazók 
száma a minimumra fog csökkenni. Ez nem következett 
be, mert még mindig igen sokan utaznak régi szakasz- 
jeggyel. Patz igazgató szerint ez a közönség közömbös
ségét mutatja, amely azonban néhány napon belül meg 
fog változni, hiszen a közönségnek is az érdeke, hogy 
megtakarítással utazzon.

Megkezdődött a konzervgyárak paradicsom
vásárlása. A nagykőrösi piacon a konzervgyárak meg
kezdték a paradicsom vásárlását, ennek következtében 
a már 3 fillérre zuhant paradicsomárak emelkedtek. A 
nagy keresletnek örvendő savanyítani való uborka ára is 
16—18fillérre emelkedett, agyári vásárlások hatása alatt.

Felavatták az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület termelőtelepét. Augusztus 19-én a ráckevei 
Dunaparton szép ünnepség keretében avatta fel Staub 
Elemér ny. államtitkár az OMME elnöke az egyesület 
méhészeti telepét. Az avatóünnepen több mint félszáz 
méhész képviselte az ország méhésztársadalmát. A járás 
képviseletében Kiss Tibor főszolgabíró jelent meg a 
gyönyörű telepen, amelyre pompás házat is építtetett az 
egyesület. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ezzel 
a telepével fontos gazdasági jelentőségű kérdést oldott 
meg, amennyiben ez a telep lehetővé teszi a méhész- 
kedni szándékozóknak, hogy minden újabb gazdasági 
módszert a helyszínen tanulmányozzanak.

A világ szociálpolitikai alkotásait foglalja ösz- 
sze az a terjedelmes kötet, amelyet most tett közzé a 
Nemzetközi Munkaügyi Hivatal. Az évkönyv* felsorolja és 
részletesen ismerteti az egyes országok szociálpolitikai 
alkotásait:a társadalombiztosítás, a nöi-és gyermekmunka 
védelme, a munkaközvetítés szabályozása, a munkanél
küliek segítése és a munkavállalók egyesülési, valamint 
gyülekezési szabadságának biztosítása terén elért leg
újabb eredményeket. A gazdag adattárból megállapítható, 
hogy a nagy gazdasági válság a szociálpolitikában is 
érezteti hatását. A szociális törvényalkotás üteme tavaly 
észrevehetően elgyengült az egész világon.

Időjósok a természetben.
Virágok, állatok beszéde.

A tudománynak megvannak az eszközei és módjai, 
hogy az időjárásban várható változásokat napokra előre 
kiszámítsa. De a szabadban, az erdőn, mezőn élő em
bernek is vannak megfigyelései, amelyekből az idők
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járására következtetni tud. Jeleket ad az erdő, figyel
meztetik az eljövendökre némely növények, elárulják az 
állatok, csak érteni kell beszédjüket, csak meg kell 
hallani titkos szavukat, ismerni kell intelmüket.

Vannak általánosan ismert figyelmeztetések. A le
veli béka — régi dolog ez — ha felkúszik a kis létra 
tetejére, akkor — ezt tartja a néphit — biztosan eső 
lesz. Megesik, hogy a kis béka téved és jóslása nem 
válik be. Dehát az megtörténik a tudományos férfiakkal 
is, akik pedig távcsővel és mindenféle szerszámmal 
dolgoznak.

Az is tudvalevő dolog, hogy a kakuk még azt is 
megmondja, hogy hány évig él valaki. Azt pedig az 
erdészek biztosra veszik, hogy ha a kakuk már április 
felé megszólal, akkor a tavasz hamarosan beköszönt.

A pusztai ember kitapasztalta, hogy ha az ökör
farkkóró a nyár végével a szárán újra virágzik, akkor 
hosszú lesz a tél.

Ha a fecske nagyon magasan kering, akkor eső 
közeledik. Az „Isten madárkája" ezt előre megérzi. A 
tudományos emberek ugyan azt mondják, hogy eső 
előtt a fecske azért repül oly magasra, mert a kis bo
gárkák, az ö kedvenc csemegéi a nagyobb légnyomás 
miatt a felső légrétegekbe kerülnek, de hát ez csak 
olyan magyarázgatás. Mert hát például itt van a köröm
virág. Erről a könyvek nem írnak semmit, pedig azt 
minden bojtárgyerek tudja, hogy ha nyelvalakú szirmait 
összecsukja, akkor esőre hajlik az idő. Azután ismerni 
kell a tyúkhúrt is. Hogy megérzi jóelőre az időváltozást. 
Mihelyt a rügyeit kezdi hányni, a tél nemsokára szedi 
sátorfáját és odébb áll.

Minderről a tudományos írások nem beszélnek, 
pedig mindez való igaz.

Van ám a szántó-vető, gazdálkodó embernek még 
sok más jóbarátja is a nagy természetben. Ezek mind 
jóelőre tudják, hogy milyen idő következik.

Például a gyík. Még süt a nap, de ö már nem 
olyan fürge, mint a nyáron volt. Mihelyt pedig a gyík 
lassú lesz, az azt jelenti, hogy hamarosan hidegre válik 
az idő.

A rossz időnek van még több bemondója is. Ha 
a darazsak nagyon szemtelenkednek, ha a szúnyogok 
az árnyas részeket keresik, ha a legyek a szobának a 
tetején járkálnak, ha a bögöly nem hagy békét a lege
lésző nyájnak, ha a giliszták elötünedeznek a föld mé
lyéből, mindez azt jelenti, hogy nem szabad hinni a 
napsütésnek, mert az eső gyorsan közeledik.

Aki a pókot megfigyeli, tapasztalhatja, hogy az is 
megérzi az esőt. Ilyenkor a szegletbe kuporodik.

Van is a póknak erről az időjósló tehetségéről egy 
feljegyzés, amelyet H. W. Behm említ egy cikkében. 
Még a francia forradalomban történt. Pichegru tábornok 
volt a holland csapatok ellen küldött sereg parancsnoka. 
A hollandok kinyitották a zsilipeket és a francia sereg 
nem folytathatta a támadást. A tábornok visszavonulót 
akart elrendelni. Ekkor azonban egyik katonája, aki a 
hollandok foglya volt, értesítést küldött a táborba és 
kérte a generális segédtisztjét, hogy ne siessenek. Jó 
lesz még egy kicsit várni, mert ö megfigyelte börtöné
ben a pókokat és azok közeli fagyot jósolnak. A segéd
tiszt — neve Quatremére-d’Isjonval — szólt a parancs
noknak, aki megrántotta a vállát, az egészet bolondság
nak tartotta, de azért várakozott. És tíz nap múlva olyan 
kemény fagy köszöntött be, hogy a kiáradt vizek mind 
befagytak és a franciák a jégen áthatolva folytathatták

a hollandok üldözését, egészen Amsterdamig elönyo- 
multak és a foglyot is kiszabadították.

De még ezeken kívül is vannak állatok, amelyek 
megérzik, ha az idő változás előtt áll, éppenúgy, mint 
a ló már mérföldekről megérzi a farkas közeledését és 
ilyenkor nyugtalanul kapálódzik, felborzolja a szőrét, 
nyihog, menekülni akarna.

A seregély és a pinty egészen más hangokat ad
nak, ha eső közeledik. Aki érti szavukat, az nem törő
dik azzal, hogy az ég még derült és felhőnek nyoma 
nincs. Ha véletlenül nem hisz a két madárnak, akkor 
megfigyeli: mit csinál a gólya a fészkében. Ha látja, hogy 
az öregek a kicsinyeket sietve és gondosan betakargat
ják levelekkel, gallyakkal, akkor egészen biztos, hogy 
csakhamar zápor szakad a földre, vagy kitör a vihar.

A pusztai embert az eső nem lepheti meg. Akár
milyen lopva közeledik is, aki olvasni tud a természet 
könyvében, aki a madarakat kiismerte, az mindig tudja, 
hogy mikor fog könnyezni az ég. Mert a harkály olyankor 
sokkal hangosabban kopogtatja a fákat, a pacsirta pedig 
halkabban énekel. A varjú pedig akkorákat rikolt, mintha 
megijedt volna valamitől. De a mókus is elárulja, hogy 
valami készülődik, mert nyugtalanul szaladgál az ágak 
között és különös füttyöket hallat.

A mezőn szemelgető galambok is egyszerre csak 
szárnyra kelnek és haza sietnek. A szabadban élő tudja, 
hogy ez esőt, zivatart jelent.

Aki pedig erdő mellett lakik, az tapasztalhatta, 
hogyha a szarvasok, őzek a szokottnál hamarabb men
nek a forráshoz, a patakhoz, ahol inni szoktak, ez rossz 
időt, zivatart, vihart jelent. Meglátszik ez a kacsákon, 
libákon is, amelyek nagy gágogással sietve tötyögnek 
haza. A gazda tudja, hogy ez rossz időt jelent, amit 
különben már a tehenek is elárultak, amelyek mohón 
harapják a füvet.

Ha kemény télre van kilátás, akkor a vándorma
darak korábban indulnak útnak, de, amikor a vakond
túrás nagyon magas, akkor enyhe időre van reménység.

Van még sok ilyen jel, de aki nem érti meg, az 
nem is tulajdonit nekik semmi jelentőséget; de aki év- 
ről-évre a madarakat, a mezőséget, az erdőt figyeli, az 
megtanulja szavukat.

Védjük nemes madárállományunkat.
Az évröl-évre megjelenő vadászati rendeletek igye

keznek a helyzeten javítani. Rendkívül fontos azonban, 
hogy ne csak a vadászok óhajait tartsa szem előtt a 
rendelet, de más egyéb szempontokat is. Legfontosabb 
a mezőgazdasági és erdészeti szempont.

Ebben a tekintetben is történt némi előhaladás, 
mert a leghasznosabb ragadozó madarak, mint a „vö
rös vércse", az „egerész ölyv" — az igaz, hogy kül
földi figyelmeztetésre — védelem alá vonattak. Sajnos, 
mi hazai ornithológusok, hiába kértük ezt, nem tudtunk 
célt érni. Hiába van az ornithológiai központ, a madár- 
és állatvédő egyesület, ha azokat meg sem kérdezik, 
pedig ezen intézményeinket a külföld igen jól ismeri és 
igen nagyra értékeli.

Sokan vagyunk gazdák is, akik tudjuk, hogy a 
vetési varjak pótolhatatlan rovarpusztitó munkát végez
nek. Az állami birtokokon a legnagyobb kultúrával 
rendelkező vezetőséget és az erdészeti hivatalokat kel
lene felkérni, hogy a begy- és köpetvizsgálatból álla
pítsák meg a varjú táplálkozását és jelentőségét. Erős 
meggyőződésem, hogy a vetési varjú is a leghatályosabb 
védelem alá kerül.
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A természeti ritkaságokat is védeni kell. A fekete gó
lya, a kormorán, a gémek, vakvarjú, batla, a gólyalábú 
lőcs, gulipán székicsér, pólingok, góda, ugartyúk mind ki
veszőben vannak. Vadászati értékük nincs, mégis céltala
nul pusztítják a természet remekeit. Természetesen ez gaz
dasági és természetrajzi ismereteket kíván a vadásztól, 
ami bizony nálunk gyenge lábon áll. Célnélküli lelövése 
mindennek, ami mozog, nem vadászias.de embertelen.

Figyelemmel kell lenni északi szomszédainkra is, 
ahol az emberies érzés a kultúrával karöltve jár. Hiába 
gondozzák, ápolják és védik az ő kedvenceiket, a Dun
na-kacsát, a bütykös és ó-ludat, hattyút, a darvakat, ha 
a déli országokban halomra lövik azokat.

A daru, a magyar róna legnépszerűbb madara, már 
nem költ hazánkban. Néhányszáz meddő, ifjú, vagy kiöre
gedett példány kószál még a Sárrét, a Hortobágy környéki 
szikes gyepeken, vedléskor még lóhátról is „elverik" a csi
kósok. Ezek is megérdemelnék, hogy a vedlés idején, áp
rilis végétől augusztus végéig, kímélet alá vétessenek.

A múltban Magyarország madárélete, különösen 
vízi madárélete, nagyon gazdag volt fajokban és egye- 
dekben. Tudósok, természetbarátok keresték fel tóvidé
keinket, erdeinket, különösen az Aldunát. Szemeink előtt 
pusztultak ki a keselyük, kócsagok, reznekek, darvak. 
stb. A kultúra kíméletlenül pusztít, nem érzeleg; ezzel 
sírbaszál! sok magyar ideál. Pedig éppen ez a magyar 
pusztaélet volt a legtisztább magyar élet. Erről zengett 
Petőfi, Arany, ezt harsogja a magyar népdal.

II. Rákóczi Ferenc szíve.
A nagy magyar szabadsághős porladó szivét Fran

ciaországban őrzik, Grobois kolostorának templomában. 
Ez a szív amíg élt, dobogott és szenvedett, csak a 
honának élt, csak a szabadságért dobogott és csak hazája 
üdvéért szenvedett. Nagy úr szive volt, mérhetetlen földi 
javak-kincsek uráé, daliás ember szive volt, akiért sok 
női szív dobogott. Nyugodtan elzárkózhatott volna e 
szív gőgös ridegségbe, épülhetett volna fejedelmi kegyek 
sugárzásában, megfürödhetett volna mindama kedves
ségben, ami a sors kegyeltjének kijár. De nem ezt a 
virágos-pillangós utat választotta. Mert ez a szív meg
nyílt a panaszokra, az elnyomott nép jajkiáltásaira. E 
szív magához engedé a Szabadság vágyának segélyhívó 
szavát, a Szent Szabadság szavát, melyet „Libertas“-nak 
nevezének, de azért szebb magyar gondolatot még nem 
véstek szablyára, mint ez egyetlen latin szót. E szív 
elutasítá az udvar bűvkörét, a császári kegyeket, nem 
kért a kellemes és óvatos dicsőségből, hanem száguldó 
csapatok élére vitte a hőst, kinek keblében dobogott, 
Nagy Bercsényi Miklós, Béri Balog Ádám, Bezerédi 
és a többi kurucfarkas lelkes csapatainak az élére. E 
szívet nótavirágok vették körül, amikor már régen „Ott 
hallgató a Márvány-tenger mormolását Nagy Törökor
szágban" s c szív ma is, utolsó dobbanása után oly 
nagy idővel, legdrágább kincsünk, reménységünk és 
diadalunk: mert az ország, ahol ilyen szivek dobogtak, 
példát mutatnak és hazaszeretetre tanítanak, csak büsz
kén tekinthet a múltba és reménységgel a jövőre. Re
mény van rá, hogy II. Rákóczi Ferenc balzsamozott 
szíve hazakerül a kassai kriptába. A kassaiak ugyanis 
visszakérik a grobois-i kolostortól a kegyeletes ereklyét, 
hogy 1935-ben, a fejedelem halálának kétszázéves év
fordulóján, újra találkozzék a Dómban őrzött koporsóval. 
Mélységes és nagyszerű szimbólum ez: a hazatérő 
szabadsághős szive. Áhítattal várjuk, hogy hazajöjjön 
és hogy — véglegesen hazajöjjön!

Megállók a keresztútnál.,.
A nótázó emberek szeretik a nótákat, szívesen 

hallgatják, dúdolják, zongorázzák, leírják egymásnak a 
szövegét... de többet aztán nem tudnak róla. Még a 
szerzőjének a nevét sem ismerik, ami voltaképpen nem 
is fontos, mert a magyar nóta úgy terem, mint a virág, 
véletlen dolga: melyik szívben ébredt és bontotta ki a 
szirmát!

Minden nótának van születése, előtörténete, halála. 
És én egy ilyen nóta-történetet mondok el, amelynek az 
első sora: „Megállók a keresztútnál.. . “ A nótát irta a 
kedves emlékezetű cigányprímás: Radics Béla.

*
Harminc évvel ezelőtt hallottam először ezt a dalt- 

Radics Béla játszotta, közben pedig figyelmesen mosoly
gott felém. Van a cigány meghajlásában, hegedűje tar
tásában, szeme mosolyában valami, hogy ezer ember 
között megérzed: Ez a nóta neked szól.

Hát ez a nóta nekem szólt. Egyszerű és mégis 
színes melódia, jó magyar nóta, szívhez szóló, nemes 
vonalú muzsika.

— Miféle nóta ez, Béla?
Szerényen mosolygott:
— Én csináltam. — Aztán azt mondta: — Vers 

kéne hozzá.
Nem azt mondta: Tessék egy verset írni hozzá! 

A cigány sose kér. Csak célozgat. Azt mondta: Vers 
kéne hozzá.

— Jó. Majd írunk...
De nem írtunk. Sokáig nem irtunk. A nóta.mindig 

szemrehányóbban szállott felénk. Radics többet nem 
szólt, csak muzsikált. Sírt a nyirettyűje, „ácsingózott" 
a nóta szöveg után. A nóta pedig mind jobban bele 
költözött a szivembe. Egyszerre csak ott -volt egészen. 
És megszületett rá a szöveg:

Megállók a keresztútnál,
Ahol nyáron annyi fehér virág van.
Visszahoz a szívem ide,
Akármerre járjak künn a világban.
Vándordaru búcsúzik fönn,
Dér csillog a levelen:
Dér ütötte avar között
Parányi kis lábad nyomát keresem.

*
Azt mondja nékem Radics Béla:
— Tessék eljönni hozzám újév napján ebédre. 

Megünnepeljük a nóta születését.
Pazar ebéd volt. Én ültem az asztalfőn, köröttem 

Béla szép nagy famíliája. Marhahús volt, töltött káposzta 
és Georges Goulet pezsgő. Pompás, erős feketekávé. 
Feketekávénál előhozott a házigazda két üvegtokot, az 
üvegtokokban óriási szivarok voltak, mindenféle már
kákkal, színes papirmedáliákkal, születési bizonyítvánnyal.

— Baden-Badenben kaptam. Rothschild úrtól. Néki 
szabták, Havannában.

Letörtük az üvegtok végét és rágyújtottunk a ha
talmas szivar-bunkókra. És bejött a banda...  először 
valami ősi cigány-indulót játszottak, amit még igen ke
vesen hallottak „privátok!" Azután jött a mi dalunk: 
„Megállók a keresztútnál...

Mint ahogyan a lepke száll rózsáról szegfűre, úgy 
száll a nóta egyik szívről a másikra. Mi a titka annak, 
hogy ismeretessé válik egy nóta? Örök titok m arad... 
de tény, hogy- ez a mi nótánk szétröpült, eljutott min
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denhova. Népszerűvé vált. Radics Béla felbuzdult a 
sikeren, csinált még pár nótát, szöveget is írtunk hozzá, 
de ezek már nem sikerültek. Felelőleg: az is lehet, hogy 
jobban sikerültek, de — mégsem sikerültek, mert nem 
lett egy sem népszerű közülök. És a nótasikernek a 
népszerűsége a fokmérője.

*

Egyszer a Kerepesi-temetőben láttam egy temetést. 
Kevesen voltak gyászolók, pár elkínzott arcú, csöndes 
ember, egy halavány, gyönyörű asszony. Csak sárga 
rózsa volt a koporsó körül, tenger sárga rózsa. Biztosan 
jelentett valamit ez a sok-sok sárga rózsa.

Cigánymuzsikára lettem figyelmes. Nincs szivetté- 
pöbb valami, mint a síró hegedű a koporsó fölött. Azt 
játszották, hogy: „Megállók a keresztútnál..."

*
Sose tudtam meg, kit temettek ezzel a nótával. 

Nem is ismertem rá a sírra, amikor künn jártam néha 
a temetőben és eszembe jutott ez a temetés.. .  Oly 
gyorsan változik a temető képe! Oly gyorsan emelkednek 
a sírkövek I A halottak között még jobban el lehet té
vedni, mint az élők között!...

*
Kora tavasszal újra künn jártam a temetőben. Jó 

barátot, újságíró kollégát temettünk, munkaközben hullott 
ki a kezéből a toll, amint ez már szokott lenni. Jókai- 
lepel, ismerős, kedves, fájós arcok...  a saját utolsó 
utunkat látjuk ilyenkor!

Jöttem, bandukoltam a sírok között hazafelé. Me
gint eszembe jutott a nóta, ahogy itt hallottam egyszer, 
régen a tenger sárga rózsa között. Ködös alkonyat ült 
az alig rügyező bokrokon.

Es egyszerre gyökeret vert a lábam. Azt hittem, 
hogy káprázik a szemem. Az alkonyat egy odatévedt 
sugarában, márvány-talapzatba vésve, ott lángolt az 
arany betűs nótasor:

„Megállók a keresztútnál.. . “
A Radics Béla síremléke. Rávésték a nótája kezdő 

sorát...
*

Hej, kedves öreg Radics Béla, azon a szép újévi 
napon, a Lónyay-utca hét szám alatt, amikor francia 
pezsgő, mellett, a londoni Rothschild úr szivarja mellett 
„avattuk" a nótát, nem gondoltuk volna, hogy sírfelirat 
lesz belő le!.,. Farkas Imre.

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

(Szemelvények a 300 évvel ezelőtt meghalt zsoltár és biblia for
dító, Szenczi Molnár Albert regényes életrajzából.)

Nemsokára eljött az az idő, amikor egyéb módon 
is segíthetett.

ígérete szerint elvitte egyszer magával Károli uram 
a nyomtató-műhelybe.

Dobogó szívvel, elfogódottan lépett be az őszfürtü 
aggastyán oldalán az ajtón. Az ólomkarikás, magas, kes
keny ablakok máriaüvegén tompított fénnyel tört át a 
ragyogó napsugár. De a tárt ajtón szabadon ömlött be 
aranykévéje és a kastély udvarán virágzó szegfüvek 
fűszeres illata is belopakodott a nyomdába.

Károli uram fiatalos lépésekkel jött-ment, forgoló
dott a munkások között, akik komoly figyelemmel szed
ték, rakosgatták a betűket a fakeretbe. Szerte a helyi
ségben lábas állványokon katonás renddel sorakozott 
egymás mellé a tömérdek betű. Egy polcon nagy halom

fehér papiros, a másikon egy csomag kézirat. Mellette 
kinyomtatott lapok halmaza niagaslott.

A fából készült könyvnyomtató sajtó ott álott a 
középen. Farinola mester maga bánt vele. Ő kente be 
a formát a festékes pamaccsal, ő helyezte rá gondosan 
a papirost, ö préselte rá gyöngén a felső nyomólapot.

Elnézelődött volna itt Albert akár estig is. De 
Károli uram már szólította. Kezébe adott egy csomag 
nyomtatott papirost.

— Hozd ezt, fiam. Még ma ki kell tisztogatnom 
a beletévedt hibáktól. Induljunk, hogy elvégezhessem.

Másnap reggel már vitte a paksamétát Albert vissza 
a műhelybe.

Károli uram is észrevette, hogy milyen örömet 
okozott ezzel a megbízással a fiúnak és ettől fogva 
Albert gyakran volt úton Göncz és Vizsoly közt. Hozta 
és vitte nagy buzgón a Károli esperes úr kezeírását, 
vagy a korrektúrát.

A nagy diófák árnyékába rejtőző paróchián is sok
szor megfordult. Nem egyszer hallotta, amint öreg 
Károli Gáspár ígyen fohászkodott:

Csak az Isten addig éltessen, míg e Bibliát kibo
csáthassam. Aztán kész leszek meghalni és a Krisztus
hoz költözni.

Bizony, csak ez a vágy tartotta már benne a lel
ket. Napról-napra közelebb érezte magát a sírhoz. De 
ha a készülő Bibliára gondolt, vagy annak az ügyében 
fáradozott, roskadt alakja kiegyenesedett, szive gyorsab
ban dobogott, szeme kigyúlt és fiatalos fürgeség és 
öröm töltötte el testét-lelkét.

III.
Esténkint, mikor hazakerültek, sokat beszélt Albert 

Farkasnak a nyomdáról, a Bibliáról, meg a kedves öreg 
Károliról. A hosszú legény csak hallgatta, fáradt mosoly
gással. Nem árulta el Albertnek, hogy ö már abból a 
magyar Bibliából nem fog olvasni. Albertét úgy lefog
lalta az iskola, meg a nyomtatás iránt való nagy érdek
lődés, hogy észre se vette, mennyire megváltozott az 
utóbbi időben Farkas. Egyre vékonyabb, egyre hajlot- 
tabb lett az alakja, horpadtabb a melle és a szemében 
valami furcsa tűz gyulladt ki. Kacagása, jókedvű beszé
de is megcsöndesedett. A tanítás fárasztotta. Karácsony 
táján egy vidám, szép, szánkós kiránduláson nagyon át
fázott. Azóta látszott rajta ez a változás. De nem panasz
kodott. Nem akarta kedvét szegni Albertnek. Még a 
köhögést is igyekezett visszafojtani, ha Albert a közelé
ben volt. De ha egyedül volt, órákig gubbasztott a szé
ken csöndesen, mint a beteg madár, vagy nyugtalan 
léptekkel rótta az olvadt hótól lucskos utcát.

Egyszer, február végén,'mikor a langyos fuvalom 
már hírül hozta a tavasz közeledtét, Albert azzal tért haza:

— Mikor rándulunk ki már a hegyek közé? Mi
csoda pompás idők járnak! Az utak is elég jó k ...

— Csak menjetek, fiúk. . .
— Menjetek? Hát te nem jössz? Hiszen mindig 

te szoktál vezetni minket!
Farkas a vállára tette a kezét és egészen közelről 

az arcába nézett.
— Albert! Kis barátom! Úgyse soká titkolhatnám 

már előtted . . .  Én nagyobb útra készülök nem sokára...
Elfordult, mert rájött a köhögés. Köntösének ujjá- 

val megtörölte könybelábbadt szemét.
Albertnek egy pillanatra a lélekzete is elállt. Egy

szerre világos lett előtte minden. F arkas?! Hogy ő ezt 
eddig nem vette ész re!...

Odaborult a Farkas beesett, ziháló mellére és
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egymást átölelve sírtak mind a ketten sokáig, mint két 
búcsúzó testvér.

Nemsokára ágyba is került a beteg. Albert alig 
mozdult el mellőle. Pelei uram megengedte, hogy egy 
darabig be se járjon az iskolába. Úgyse soká viszi 
már az a szegény beteg ifjú, legalább . nem lesz olyan 
elhagyatott utolsó napjaiban.

*
.. .A nyitott ablakokon besurrant az ébredező tavasz 

lehellete. Aranyos napsugár színesítette meg a beteg 
lesoványodott, ónszínü arcát. Odakint ibolyák nyíltak 
és duzzadó rügyek várták türelmetlenül a pillanatot, 
mikor kipattanhatnak a bennük rejtőzködő zsenge levélkék.

Itt bent meg egy fonnyadt ifjú élet hullatta napról- 
napra az erejét, mint ősszel megsárgult lombját a fa.

De a lelke szállt, repesett, szárnyalt nyugtalanul 
a végtelenség vizei fölött, mint új hazát kereső szabad 
madár..

Albert, aki, mióta hazúlról elkerült, sokat ügyesedett, 
herbateát főzött neki, az csillapította a köhögését. Ott 
járt kelt szorgoskodott körülötte egész nap. Énekelt neki 
a régi drága énekeskönyvből, olvasott neki a Vigasztaló 
írásokból, Sibolti könyvéből. Gyakran előszedett egy 
féltve őrzött, összehajtogatott papírlapot. A könyvnyom- 
tató-mestertől -kapta, mert valami kis hiba miatt nem 
tudták használni. A Bibliának egy lapja volt. _

El-elhalt a hangja, mikor halkan, komolyan olvas
ta róla a betegnek:

— Mondá néki Jézus: Én vagyok a feltámadás 
és az élet, aki én bennem hiszen, ha meghal is, él. 
Hiszed-é ezt? Mondá néki: Igen is Uram, én hiszem, 
hogy te vagy ama Krisztus, az Istennek fia, ki e világra 
jövendő v a la ...

Azon a napon, amelyen tisztcletes Károli Gáspár 
esperes úr elhozta Farkasnak utoljára az úri szent vacso
rát, Farkas nyugodtahb lett. Közelebb intette magához 
Albertét és így szólt ni ki gyenge hangon, de mosolyogva:

— Tudod-e még azt a kis dalt, amire akkor taní
tottalak ott az úton . . . ,  tudod, mikor elhoztalak Szencz- 
ről ? Hogy is van csak ?

Albert meg-megcsukló hangon énekelte:
Isten madárkája
Szép tavasznak nyílásán. . .

Farkas bólintott
— Ez az.
Elgondolkozott egy ideig, aztán inkább csak maga

magának mondta, lázasan kapkodva a levegőt:
— Egyre üzött-hajtott valami tovább ... nem volt 

maradásom . . .  most meg mozdulni se tudok. . .  egy 
helyben . , .  mégis békesség . . .  Krisztus. . .

Karjait kitárta mintha repülni szeretne.
Albert elfogódva, a szive közepéig megremegve állt 

mellette. Gyermek volt még, de ott suhogott, zúgott mel
lette a végtelenség rejtelmes szele és megérintette az ö 
fogékony lelkét is. Nem értette, de fájdalmas csodálko
zással figyelt rá.

Három nap múlva a szabad madár eljutott új ha
zájába. Isten trónusának zsámolyánál várt rá az új fészek, 
melyet nem ö épített. El volt már rég készítve a szá
mára. És ő végre-végre mégis csak megtalálta.

Bontakozó vágyak.
I .

Albert sem érhette meg Gönczön a biblianyomtatás 
bevégzését. Még azon a tavaszon levelet kapott egy 
szenei játszópajtásától, Nogheri Janitól, aki azóta a híres 
debreceni kollégiumba került. Meghallotta Jani, hogy

Nyomatott a váci kir. orsz. fc

meghalt Albert gondviselője s hívta Debrecenbe. Lega
lább ketten lesznek szenciek a kollégiumban. Nehezen 
tudta ugyan rászánni magát Albert, hogy megváljon 
Göncztöl, ahol olyan sok kedves időt töltött, de mire el
jött a nyár, mégis elindult. Mióta Farkas meghalt, nincs 
kivel beszélgetni az otthoniakról. Mégis csak jobb lesz 
ott, Jani mellett. Aztán meg, mi tagadás, a Szabó Farkas 
nyugtalan vére már őbelé is beléoltódott. Nem volt so
káig maradása egy helyben. Hívta az ismeretlen.

*
A kis mendikáns nőtt, növekedett, vállasodott, oko

sodott napról-napra. Halványabb lett az arca valamivel 
és nyugtalan szeme rejtelmes kérdésekkel nézett farkas
szemet. Nem volt többé gyermek.

A kollégium minden oszlopa, vasrácsos ablakai, 
vastag, nyirkos falai, megfaragcsált és agyonfirkált pad
jai, széleskedvű diákjai és tudós professzorai mind jó 
ismerősei voltak már. De valami mégis hiányzott neki. 
Nem tudta, mi. Talán a Farkas nyurga alakja? Károli 
uram szempillantása? Hortobágy homokja nem ért fel 
a gönci halmokkal? Vagy az elsuhant gyermekkor ját
szi gondatlansága hiányzott?

A debreceni kollégium nagyobb diákjainak, akiket 
már csak egy-két év, vagy hónap választott el attól, hogy 
kikerüljenek az életbe, valamennyinek az volt az álma, 
hogy mielőtt felöltené a palástot, előbb eljuthasson 
Németországba, Svájcba.

Wittenberg, Genf, Heidelberg, mint távoli hívogató 
harangszó csengtek ezek a nevek sok lelkes fiatal szívben.

Nogheri Janinak is az volt a legfőbb vágya, hogy 
mielőtt révbe jutna, az ő tanulmányait is egy ilyen híres 
külföldi oskolán koronázná meg. Alig is lehetett vele 
egyébről beszélni az utóbbi időben. Sokszor hallotta 
Albert, amint a fölött tanácskozott a barátaival, hogy 
miképpen is ejthetné módját a külföldi tanulásnak. A 
szegényebb fiúknak bizony nehéz kérdés volt ez. Sok 
költségbe került. Némelyik arra gondolt, hogy az oskola 
pénztárából kér kölcsön, vagy valami módos városbeli 
polgártól. Sokan találtak jószivű patrónusra is, aki ma
gára vállalta egynek-egynek a taníttatási költségét.

Janiról Albertre is átragadt ez a reménykedő izga
lom. Pedig öt még jó néhány esztendő választotta el 
attól, hogy a kollégiumból kikerüljön.

Heidelberg, Wittenberg, neki is egyre ez csengett 
a fülében. Hej, messze van még az az idő, sóhajtott 
föl néha csüggedten. De hiába, csak nem tudta kiverni 
a fejéből. Hátha m égis!... Hátha sikerül hamarabb ki
jutnia! Miért ne? Csak egyszer eljutna odáig! A többi 
már majd csak menne. De honnét venne ő, a szegény 
fiú költséget arra a hosszú útra? Nincsen neki, honnét 
is volna olyan módos patrónusa?

Csak főtt a feje egyre. Mitévő is legyen?
Lassan-lassan arra az elhatározásra jutott, hogy 

egy darabig mentornak szegődik valahová, hogy egy 
kis pénzmagot gyűjtögethessen. Akkor aztán hazamegy 
Szenczre, megbeszéli a nagy dolgot az apjával, esetleg 
valami patrónust is keres magának és majd csak else- 
giti az Úr Isten oda, ahová vágyai vonják. Hiszen Szabó 
Farkas is szegény fiú volt, .mégis mennyi országot, vi
lágot bejárt!

Elbúcsúzott hát Debrecentől. (Folyt, köv.)
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