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

20. szám. IV. évfolyam. 1933 október 15.

Világ folyása.
8

Egyes európai államok ez év folyamán nagy po
litikai változásokon mentek keresztül. Németországban a 
nemzeti szocializmus jutott uralomra Hitler Adolf kancel
lár vezetése alatt. Bécsben pedig Dollfuss kancellár a 
közelmúltban jelentette be, hogy Ausztria az olasz fasizmus 
példájára fogja alkotmányát átszervezni.

Ezalatt Csehországban a kormány zsarnoki lépése
ket tett az ottlakó magyarok és tótok ellen: betiltotta 
mindkét nemzetiség vezető lapjait és a magyar nyelv hi
vatalos használatát Pozsonyban és Kassán. A cseh kor
mány zsarnoki intézkedései mérhetetlen kárt jelentenek 
a Felvidék népére s megdöbbentő hatást gyakorolnak 
mindén magyarra.

A tótok küzdelm e.
(A. M.) A tót nemzetnek az a, véleményünk szerint, 

kisebbik része, amely a háború előtt nem volt megelé
gedve a magyar kormányzattal és egy orosz vezetés 
alatt álló nagyszláv birodalomról álmodozott, vagy 
Massaryk, a prágai egyetem professzorának hatása alatt 
a „cseh-tót kölcsönösség" jelszava után indult, ma vá
gyaiban és reményeiben megcsalatkozva látja nemzetének 
és szülőföldjének szellemi és anyagi pusztulását.

1918. május 30-án az amerikai Pittsburgban Massa
ryk sajátkezű aláírásával a Felvidék törvényhozási, köz- 
igazgatási és igazságszolgáltatási önkormányzatának biz
tosítására kötelezte el a cseheket a tótokkal szemben. 
Több, mint másfél évtized telt el a tót történelemnek e 
nevezetes napja óta, de a csehek a pittsburgi egyez
ményt papfrrongynak tekintik és eszükágában sincs, hogy 
a Felvidéknek az önkormányzatot megadják. E helyett a 
cseh-tót nemzelegységet hirdetik, a tót nemzet öncélú- 
ságát el nem ismerik, a tót irodalmi nyelvet csak a cseh 
nyelv egyik nyelvjárásának tekintik, azt a közigazgatás
ban és az igazságszolgáltatásban semmibe sem veszik 
és a tótokat még a népszámláláskor is a „csch-szlovákok"

rovatába vezetik be. A pozsonyi Komensky-egyetem 
teljesen a cseh kultúra szolgálatában áll, negyven ren
des tanárából csak négy a tót nemzetiségű és a pozso
nyi névleg tót Nemzeti Színházban cseh igazgató cseh 
színészekkel cseh darabokat játszat. Az úgynevezett tót 
középiskolák tanárainak nagy többsége cseh és a tör
ténelem, valamint az irodalom tanításában a tót nemzet 
nagyjai úgyszólván szóba sem kerülnek a csehek mellett. 
Országit—Hriezdoslav és Húrban—Vajansky fényes ko
rához viszonyítva a mai tót irodalom úgy tűnik fel, 
mintha az árnyékban tespedne.

De mi ez a mindennapos kenyérgondokhoz képest! 
Mig a csehek egyre nagyobb számban özönlik el szülő
földjét, addig a cseh iskolákból kikerült tót ifjúság sehol- 
sent tud elhelyezkedni. Az a cseh pedellus, akit néhány 
héttel ezelőtt Trsztenára küldtek, azok a cseh vasutasok 
és levélhordók, akiket legutóbb helyeztek át a Felvidékre, 
mintegy jelképei annak a rendszernek, amely a meg
üresedett állásokat mindenütt csehekkel tölti be és a 
tótok elől elveszi a kenyeret. A tótság ma már világosan 
látja a különbséget a régi és a mai kormányzat között. 
A nemrég betiltott „Slovák" egyszer így hasonlította 
össze a két rendszert: „Nem volt rá eset, hogy magyar 
lett volna a vasúti őr Árvában, Zemplénben, vagy a 
Kriván alján. Nem volt rá eset, hogy egy állami gim
náziumban magyar lett volna a pedellus. Valamennyi 
altiszti állás a járási hivataloknál, bíróságoknál, törvény
székeknél, a vasútnál, stb. a mi embereink kezén volt. 
Ma mindez másként van."

Másként van bizony a gazdasági életben is. A 
gyárak kéményei nem füstölnek, a bányákban megállt a 
munka, a gözfűrészek vidám kattogása elnémult, a hegy
vidék szorgalmas tót munkása hosszú esztendők óta 
éhezik. Prágában mindjárt az új állam megalakulása 
után kiadták a jelszót, hogy a Felvidéket „dezindusztri- 
alizálni" kell és ezzel a cseh nagyipar járószalagjára 
kötött kormány megkongatta a lélekharangot a magyar 
időkben oly virágzó felvidéki ipar fölött. Az államsegé
lyek beszüntetésével, a kedvezőtlen vasúti tarifával, a 
felvidéki iparnak az állami szállításokból való kizárá
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sával és az igazságtalan adópolitikával a liptószentmik- 
lósi bőrgyárak mindig erősen tót érzelmű tulajdonosait 
éppen úgy tönkretették, mint a losoncvidéki magyar 
gyárosokat. Ez a folyamat — és ezt hangsúlyoznunk 
kell — jóval a gazdasági válság kitörése előtt ment 
végbe. A válság és még inkább a cseh mezőgazdasági 
párt osztályönzése következtében megindult cseh-magyar 
vámháború azután a kegyelemdöfést is megadta a fel
vidéki gazdasági életnek. Most már elpusztult a fater
melés, annyi szorgalmas munkáskéz foglalkoztatója is, 
úgyhogy a Felvidéknek különösen a tótoklakta része 
valóságos siralomvölgy a régi világhoz képest.

Ez a helyzet a magyarázata annak a lendületnek, 
amellyel a tót pártok különösen az utóbbi két esztendő
ben dolgoznak. A tót nép mérhetetlen elkeseredése az 
a szél, amely vitorláikat dagasztja és oly messzire haj
totta őket, hogy onnan már nincs visszatérés, ha csak 
követőik túlnyomó többségét nem akarják elveszíteni. 
A Matica tavalyi közgyűlése, amikor Hlinka és Rázus 
ügyes rajtaütéssel eltávolították a nagy nemzeti kultúr
intézményből a tót helyesírás és nyelv elcsehesitésére 
törekvő irányzatot, a tót diákok trencsénteplici gyűlése, 
amelyen a kormánypártokhoz húzó ifjúság is a föderá
ció álláspontjára helyezkedett, a katolikus tót néppárt 
és az evangélikus színezetű nemzeti párt négy-öt esz
tendővel azelőtt alig elképzelhető szövetsége, a két párt zó
lyomi nagygyűlése, amely abban a kiáltásban csendült ki, 
hogy a tótok nem akarnak csehek lenni, a trencséni kiált
vány, ariiely még a köztársaság árán is követelte a tótság 
jogait és végül az augusztus 13-i világraszóló nyitrai 
botrány a legfontosabb állomásai annak a fokozott erővel 
vívott küzdelemnek, amelyet a tótok nemzetük öncélú- 
ságáért folytatnak.

Nyitrán a cseh kormány alulmaradt a harcban. 
Hlinka nem túlzott, amikor egy krakkói lapnak adott 
nyilatkozatában úgy jellemezte győzelmét, hogy a Nyit
rán megjelenő öt miniszter valósággal foglya volt neki 
és híveinek. Hlinka Nyitrán kikényszerítette magának a 
szólás jogát, amelytől mindenáron el akarták ütni és 
felolvasta a tótok határozatát, amelynek lényege az, hogy 
a tót nemzet nemcsak egyenjogúságát, hanem öncélú- 
ságát és önállóságát is követeli. A miniszterelnök és 
a tartományi elnök csak az ő kegyelméből beszélhetett 
és diadalának a külföldi főpapok egész sora tanúja volt. 
Ezek fültanui voltak annak is, hogy a tót tömegek el
ferdített, sőt trágár szövegre énekelték a cseh himnusz 
dallamát és fogalmat alkothattak maguknak arról, hogy 
a tót nép mennyire szereti cseh „testvérei"-t.

A hajlékony Benes sajtója a nyitrai események 
után a cseh-tót viszony elmérgesedésének legfőbb okát 
abban látta, hogy a tót néppárt nincs benne a kormány
ban és az állam ügyeinek alakulásáért felelőséggel nem 
tartozik. Ez azt jelentette, hogy Benesék az ellenzékből 
a kormány támogatására hívják fel a tót önkormányzat 
híveit, ami azonban vajmi kevéssé javítaná a helyzetet. 
Mert, ha a vezérek talán be is lépnének a kabinet
be, a feltüzelt nép aligha szerelne le és árulóknak tekin
tené őket, ha nem hoznák cserébe az önkormányzatot. 
Prága azonban erről hallani sem akar és inkább az 
„erős kéz" politikáját követi. A „Prágai Magyar Hírlap" 
után betiltotta a „Slovák“-ot, a Hlinka-párt szócsövét 
cs megakadályozta a tót autonómista gyűléseket is.

Kassán és Pozsonyban betiltották a csehek a 
magyar nyelv használatát.

A cseh statisztikai hivatal elsikkasztotta a magyaro
kat. Kassán csak 18 százalék, Pozsonyban 16 2 százalék

magyart mutat ki. Eltávolítják a magyar cégfelirato
kat is.

A magyar kisebbségi jog végleg megszűnt a Felvi
déken. A két legnagyobb felvidéki város, Pozsony és Kassa 
ezentúl nem számit magyar kisebbségi területnek s mind 
a két városban hivatalosan eltiltják a magyar nyelv hasz
nálatát úgy a hatóságok előtt, mint a közélet minden 
vonatkozásában. A magyar feliratokat is el kell távolítani 
mind a két városban.

Ezt az újabb példátlan jogfosztást a cseh hatósá
gok népszámlálási statisztikája készítette elő. Az állami 
statisztikai hivatal a legutóbbi népszámlálás eredményére 
való hivatkozással, közölte a felvidéki tartományigazga
tósággal, hogy „a magyar kisebbségi jogot Kassán és 
Pozsonyban nem lehet többé érvényesíteni, mert a ma
gyar lakosság számaránya egyik városban sem éri el a 
törvényben előirt húsz százalékot."

A színmagyar Kassa város területén a statisztikai 
hivatal „számításai" szerint mindössze tizennyolc szá
zalék a magyarság aránya. Pozsony város területén pedig 
csak 16 2 százalék. A felvidéki tartományigazgatóság a 
statisztikai hivatal átirata alapján már közölte is Kassa és 
Pozsony város tanácsával, hogy a magyar kisebbségnek 
ebben a két városban nincs többé joga anyanyelve hasz
nálatára. A kassai és a pozsonyi városházáról a legrövi
debb időn belül hivatalosan el kell tűnnie a magyar 
nyelv használatának s a magyar feliratokat is el kell 
távolítani a közélet minden vonatkozásában.

A felvidéki tartományigazgatóság határozata óriási 
felháborodást keltett a magyar kisebbség körében.

A cseh miniszterelnök meghátrált 
a tótok előtt

Most van 1100 esztendeje annak, hogy Privina 
szláv fejedelem felépítette a nyitrai templomot, amelyet 
a tótok az első tót templomnak tekintenek. A jubileu
mot már a sajtóban is nagy feszültség előzte meg. A 
csehszlovák sajtó az ünnepségeket a csehszlovák egység 
tüntető kihangsúlyozására akarta felhasználni, a tót sajtó 
pedig tiltakozott az ellen, hogy a keresztény gondolat
tal szemben közömbös cseh kormányzat megfossza az 
ünnepségeket keresztény-tót jellegüktől.

Az ünnepségek, mint az előjelek is mutatták, nem 
kezdődlek zavargások nélkül. A megnyitási ünnepély 
szónokai közé például nem volt felvéve Hlinka, a tót 
néppárt vezére, akinek a Slovák ünnepi számát bevezető 
cikkét az ügyészség több helyütt átcenzurázta. Ilyen kö
rülmények közt a nyitrai ünnepségek megnyitásakor a 
Felvidék minden részéből összesereglett tót autonómis
ták, akik a közönségnek jó kétharmad részét tették ki, 
Hlinka éltetése közben összetorlódtak a hivatalos tribün 
előtt, úgy, hogy Ország tartományi elnök nem is tudott 
szóhozjutni. Hlinkát óriási üdvrivalgás közben vállukra 
emelve vitték a tribünre, ahol tárgyalni kezdett a tarto
mányi főnökkel. Ország végül is kénytelen volt engedni 
és így Hlinka lett az első szónok, holott eredetileg nem 
is szerepelt a megnyitó ünnepség hivatalos tárgysoro
zatán.

Hlinka beszédének lényege az volt, hogy a tótok 
nemcsak, hogy egyenrangú fél akarnak lenni, hanem 
önálló nemzet is.

Hlinka után Malypetr miniszterelnök következett, 
de a tótok megújuló tüntetése miatt eredeti tervétől el- 
téröleg csupán a köztársasági elnök üzenetét olvasta fel 
és elállt az eredetileg tervbevett kormánynyilatkozattól.

A következő szónok Rodics belgrádi érsek volt, 
aki beszédében csehszlovák nemzetet emlegetett. A tömeg
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erre egyhangúlag közbekiáltott: nincs csehszlovák'nem
zet, csak csehek vannak és tótok vannak.

A beszédeket eredetileg rádión is közvetíteni akar
ták, de valahányszor a tótok tüntetni kezdtek, félbesza
kították a leadást.

Az ünnepség befejezéseképpen a hivatalos cseh és 
tót himnuszt kezdték énekelni, de a tótok a hivatalos 
himnuszokat túlharsogták a tót himnusz, a Hej slovák, 
éneklésével.

Nemzeti gyászünnep és hivatali szünetnap 
lett ok tóber 6-ika. Gömbös Gyula miniszterelnök Ke- 
resztes-Fischer belügyminiszterrel tanácskozott október 
6-ának méltó megünnepléséről. A tanácskozás eredmé
nyeképpen elhatározták, hogy mostantól kezdve a jövő
ben, nemzeti gyászünnep lesz október 6-ika, vagyis teljes 
munkaszünettel fogják megünnepelni az aradi vértanuk 
emlékét. Rövidesen törvény is készül október 6-ának 
nemzeti gyászünneppé való avatásáról.

F etser Antal győri püspök m eghalt. Győri je
lentés szerint Fetser Antal győri megyéspüspök hosszas 
betegeskedés után pénteken este fél 8 órakor életének 
72. évében elhúnyt.

Fetser Antal Nagykárolyban született 1862 január 
14-én. A teológia első évfolyamát Nagyváradon hallgatta, 
a többi évfolyamokat azonban Lipovniczky püspök jó
voltából a budapesti tudományegyetemen végezte. Áldo
zópappá 1885. június 29-én szentelték Nagyváradon, 
ahol megszakítás nélkül működött győri püspökké tör
tént kinevezéséig. 1905-ben lett püspöki provikárius, 1906. 
áprilisban pedig paleopolisi címmel püspökké szentel
ték; segédpüspök lett, majd 1907-ben vikárius és püs
pöki helynök. Káptalani helynöki minőségben Szmrecsá- 
nyi Pál püspök halála után három évig ő kormányozta 
a nagyváradi egyházmegyét. 1911-ben a nagyváradi egy
házmegye kormányzása körüli érdemei elismeréséül meg
kapta a királytól a Ferenc József-rend csillagos középke
resztjét.

Győri püspökké 1914. december 6-án nevezte ki 
a király. A főrendiháznak, majd a felsőháznak két évti
zedet meghaladó időn keresztül volt a tagja. A vallásos, 
hazafias, kultúrális, szociális irányú mozgalmaknak min
dig áldozatkész, lelkes harcosa volt.

A háborús évek, a forradalmaknak nélkülözésekkel 
és szenvedésekkel látogatott küzdelmei és a csonka haza 
sorsán való aggodalmak az ő erős szervezetét is meg
őrölték. Különösen idegein látszottak meg a kiállott 
nehéz megpróbáltatások.

A győriek előtt örökidőkre emlékezetes marad az 
a bátor és gerinces magatartás, amelyet a megyéspüs
pök a proletárdiktatúra alatt a bolsevistákkal szemben 
tanúsított Mikor a kommunisták eltörölték a vallásokta
tást, a győri direktórium elhatározta, hogy felkéri Fetser 
Antal megyéspüspököt egy pásztorlevél kiadására, amely 
a szovjetnek e rendelkezése ellen forrongó egyházmegye
beli katolikus lakosságot igyekszik majd lecsillapítani. 
A püspök a kérés teljesítését megtagadta.

Fetser püspök már hosszú évek óta betegeskedett. 
Lassú idegbénulás támadta meg szervezetét, de senki 
sem gondolta, hogy a katasztrófa ilyen hirtelen követ
kezik be. Még délután is eszméletén volt, estefelé azon
ban már elveszítette eszméletét és hat óra körül megkez
dődött a szervezet küzdelme a halállal. Grősz József se
gédpüspök félhét órakor feladta az utolsó kenetct. Fetser 
Antal halála szívgyöngeség következtében állott be este 
félnyolc órakor.

Temetéséről a győri székeskáptalan redelkezik.

Új fö ldm űves-rendet a lap íto tt H itler. Vasárnap 
óriási ünnepségek keretében ülte meg Németország a 
termés betakarításának hálanapját. A birodalom minden 
városa és községe zászlódiszt öltött ebből az alkalomból.

Október elsején volt azonban az első téli inség- 
segélynek szentelt vasárnap is. A kormány rendeletére 
minden családban délben csak egy tál ételt fogyasztot
tak a munkanélküliség áldozataival való szolidaritás jeléül. 
A téli inségakció megbízottai házról-házra mentek és 
mindjárt össze is gyűjtötték az egyetlen tál ételen meg
takarított összegei.

A vasárnapi ünnepségek sorát a rádió nyitotta 
meg, amely Hannoverből reggel félhét órakor zenés 
ébresztőt közvetített. Utána Göbbels propagandaügyi 
miniszter mondott beszédet, amelyben rámutatott a nap 
jelentőségére és hangsúlyozta, hogy a nagy forradalmi 
átalakulásnak, amelyet Németországban a nemzeti szo
cializmus előidézett, egyik fontos vívmánya, hogy a vér 
és föld jelszava újból feltárta a városok és falu között 
fennálló mély kapcsolatokat.

— A nemzeti szocializmus államfenntartó eszmé
je — mondotta — a paraszti őstermelésből indul ki, 
amely a nemzet ősi és tartós életerejének alapja.

Göbbels ezután ismertette azokat az intézkedése
ket, amelyeket a kormány eddig a parasztság érdeké
ben tett.

A földművesek ajándéka Hitlernek.

Berlinben a hivatalos ünnepségek sorozatát a föld
műves küldöttségek fogadása nyitotta meg. Délelőtt tíz 
órakor hét repülőgépen százfőnyi parasztdelegáció érke
zett a tempelhofi repülőtérre, majd a küldöttséget a 
a kancellári hivatal történelmi termében Hitler kancellár 
fogadta. A küldöttség tagjai egy hatalmas asztalra rak
ták le ajándéktárgyaikat: a westfáliaiak sonkát, fekete 
kenyeret és egy üveg rozspálinkát hoztak, a lüneburgiak 
házilag kidolgozott báránybőrt, Kurmak küldöttsége óriási 
kosár gyümölcsöt, káposztát és tököt, a danzigiek wer- 
deri sajtot, az anhaltiak paradicsomot, répát, zöldség
félét és vadat.

Pontban tizenegy órakor megjelent a kancellár 
Göbbels és Darré kíséretében. A küldöttség vezetőjé
nek üdvözlő beszéde után Hitler méltatta a parasztság 
jelentőségét.

A biiekebergi ünnepség.

A küldöttség ismét visszatért repülőgépen Hanno
veren át a Hameln melletti Bückebergbe, ahol a termés 
betakarításának nagy hálaadó ünnepsége folyt le. A 
kancellár repülőgépen ugyancsak az ünnepség színhe
lyére utazott. Bückebergben több mint félmillió föld
műves gyűlt össze a birodalom minden részéből. A 
résztvevők százezreit különvonatok és autóbuszok hoz
ták a bückebergi hegyoldalra s ugyancsak különvonat 
hozta Berlinből a diplomáciai testületek képviselőit és 
családtagjait is. Hitler kancellár Papén alkancellár, 
Blomberg hadügyminiszter, Göbbels propagandaügyi 
miniszter és Darré élelmezésügyi miniszter kíséretében 
jelent meg az ünnepségen.

A különféle felvonulás és ünnepi játék után, a 
sötétség beálltával kigyúlt a sokezernyi villanylámpa és 
munkába kezdtek a hatalmas fényszórók. Este fél 7 
órakor Darré élelmezésügyi miniszter emelkedett szólás
ra. Beszédében hangsúlyozta, hogy a parasztság az ál
lamot alkotó osztályok között nemcsak foglalkozási ág, 
hanem a német nép életének forrása és alapja.
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A birodalmi kormány még a német jogásznagy
gyűlés tanácskozásai folyamán a bückebergi ünnepsé
gek alkalmából közzétette a birodalmi öröktanyákról 
szóló törvényt, amelyet a birodalmi kancellár, az igaz
ságügyminiszter és a közélelmezési miniszter irt alá.

Az új törvény értelmében az öröktanyákat hiva
talból jegyzékbe kell venni. Érdekes az elnevezés szi
gorú szabályozása. Németországban a jövőben csak az 
öröktanyák tulajdonosait hívják földművesnek. Egyéb 
mező- vagy erdőgazdasági birtok tulajdonosának mező
gazda a neve. Szigorúak azok a követelmények is, ame
lyeket a mezőgazdák származásával szemben támasz
tanak. Nem tekinthető ugyanis német vérbői, vagy rokon
törzsből valónak az, akinek az elődei közé atyai vagy 
anyai ágon zsidó, vagy színes vér keveredett. A vissza
menő kimutatás időhatárát 1800. január 1-ben állapí
tották meg.

Az öröktanyáról szóló törvény alapeszméi a kö
vetkezők:

Öröktanya az olyan mező- vagy erdőgazdasági 
birtok, amely legfeljebb 105 hektár terjedelmű és föld
művelésre képes egyén tulajdona. Az öröktanya tulaj
donosát földművesnek hívják.

Földműves csak az lehet, aki német állampolgár, 
német vérből vagy rokontörzsből származik és feddhe
tetlen.

Az öröktanya osztatlanul megy át a föörökösre. 
A többi örökösök a földműves egyéb vagyonából kap
nak kárpótlást.

Az öröktanyát nem lehet elidegeníteni és nem sza
bad megterhelni.

Elkészült a beton-szekrény,
amelyben a Dana hullámai alatt megkezdik a Boráros- 

téri híd építkezését.

fii budai Dunaparton már nagy lendülettel folyik a 
hídépítő munka. — Néhány napon belül lesüllyesztik az 
első parti pillért.

A budai Dunaparton, kétszáz méterrel a Műegye
tem épületén túl, sárga deszkapalánk állja el az utat. 
A palánkon tábla: Horthy Miklós-Dunahíd építkezése. 
Arrább egy másik, rajta vörös betűkkel: Idegeneknek 
tilos a bemenet. A kerités bejárata mellett régimódi hú
zós csengő, a palánkon innen Budapest szelíd őszi pa
norámája, a palánkon túl egy másik világ: kő, beton és 
kavics csillogó sivatagja, fantasztikus, sötét gépóriások, 
cölöpökből, gerendákból összeácsolt erdő. Csikorgó zaj, 
elnyújtott kiáltások, kalapácsok csattogó hangja úszik a 
Duna fölött.

Építik a Boráros-téri hidat

Négy pillér, 8000 tonna vas és 9 millió pengő.
Hónapokig tartó mérések előzték meg a munkát. 

Milliméternyi pontossággal jelölték ki a híd irányát, 
amelyet a part két oldaláról egyszerre építenek, hogy a 
víz középen összeérjen a lendületesen ívelő vasszerkezet. 
Egyelőre még csak a budai oldalon folyik a munka. 
Töltés emelkedik a part felé. Jobbról, balról építik a 
raktárépületeket és a munkások lakótelepét. Magas áll
ványok között dübörög a betonkeverő gép és a parton 
készen áll már a budai parti pillér óriási beton-caissonja.

Néhány technikai adat a készülő hídról. A híd há
rom nyílású lesz. Két 112 méteres és egy 154 méteres 
Iwel. Vasszerkezeiének súlya 8000 tonna. Négy pillérje 
közül kettő a mederbe épül. A budai parton egy 34 mé

teres feljárója lesz, amely alatt vonul el majd az út. A 
pesti oldalon egy ötnyílású aluljáró kapcsolódik a híd
hoz. Kilenc millió pengőbe kerül a Horthy Miklós-hid 
építkezése.

— 1937-re készen lesz a híd, — mondja a kalau
zoló főmérnök. A vasszerkezetet a magyar állami gép
gyár készíti és 400 vágón belőle már szerelésre készen 
áll. Az idén még megcsináljuk a budai parti pillért...

Süllyedő munkaterem a víz alatt.

Iparvasútak vágányai között cement- és kavicshe- 
gyek-völgyében megyünk le a partra, ahol már készen 
áll a budai parti pillér alapja. Gerendaszerkezet között 
fekszik a 29—70 méter hosszú, 9—10 méter széles, 56 0  
méter magas betontömb. Ez a beton-szekrény, franciául 
„caisson".

— A parton betoncaissonokkal dolgozunk, — ma
gyarázza a főmérnök. — A mederben láncon függő vas- 
caissonok alatt folyik a pillérépítés munkája. A beton- 
caisson, egy vízszintes réteggel két részre van osztva. 
Az alsó rész, a munkaterem húsz méter hosszú.

Ezerkétszáz tonna súlya van a caissonnak. 500 
köbméter vasbetonból készült. A caisson alól a munka
teremben, kiássák a földet, mire az automatikusan le
süllyed.

— Az első méterek után vizet fogunk kapni, tehát 
éppen olyan módszerrel dolgozunk, mintha víz alatt len
nénk. A munkaterembe különleges légzsilipeken keresz
tül levegőt szorítunk. A levegő kinyomja a vizet. A pil
lér alapja 11 és fél méterre lesz a Duna legkisebb szint
jétől. A munka elején kétszer hat órát, később kétszer 
négy órát dolgoznak a sűrített levegőben a caissonmun- 
kások.

fii munka éjjel-nappal folyik. A caissonmunkát egy 
pillanatra sem szabad abbahagyni. Különleges képessé
geket követel ez a nehéz feladat a munkástól. A cais- 
sonniunkások a telepen laknak szigorú felügyelet alatt. 
Orvos tartózkodik állandóan mellettük. A legszigorúbb 
alkoholtilalomnak vannak alávetve, mert az óriási nyo
másban egy csepp alkohol is könnyen végzetes lehet. 
Ahogy süllyed lefelé a pillér alapja, úgy töltik fel tete
jét betonnal. Állandó talajvizsgálatok ellenőrzik a talajt.

— Nehéz munka, — mondja a főmérnök. — A 
legnagyobb pontossággal kell dolgozni, hogy az óriási 
súlyú caisson meg ne billenjen. Olyan a munkássereg 
odalent a mélyben, mint az izgatott hangyaboly. A cais- 
son-niester parancsára ide-oda rohannak az emberek. 
Percenként mérik és ellenőrzik a süllyedést...

— S mi történik, ha az óriási súrlódás következ
tében a betontömb megakad?

— Felhozzuk a munkásokat, kieresztjük a sűrített 
levegőt, erre a caisson lecsúszik.

Zsilipben gyógyítják a caisson-betegséget.

A légzsilipek szerkezete rendkívül bonyolult, keze
lésük pedig nagy lélekjelenlétet kíván. A kiásott anya
got hatalmas vödrökben húzzák fel a caisson mélyéről. 
Ha a munkások ki akarnak jönni, fel kell mászniok a 
zsilipkamrába, amelyben fokozatosan csökkentik a lég
nyomást.

— Ha valaki kilépne egyszerre a szabad levegőre, 
életét tenné kockára. A véredények, felszabadulva az 
óriási nyomás alól, esetleg megrepedhetnének.

— Gyakran fordul elő ilyen baleset?
— Szerencsére, nagyon ritkán — válaszolja a fő

mérnök. — Az is a munkások vigyázatlansága miatt
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történt meg. Tíz percig tart, körülbelül, egy ember át- 
zsilipelése" a szabad levegőre.

A telep közepén hatalmas gépház emelkedik. Itt 
állnak a kompresszorok és robbantó motorok, amelyek 
a sürített levegőt szolgáltatják. A gépház mögött egy 
pirosra mázolt henger tűnik szemünkbe.

— Ez a beteg-zsilip, — mutat rá a főmérnök. — 
Itt gyógyítják a caisson-betegséget. Furcsa betegség, 
amely óriási fájdalmakkal jár. Oka az, hogy a magasabb 
nyomás alatt a vér gázokat vesz magába, amelyek a 
szabad levegőre jutva, nem tudnak eltávozni. Ha valaki 
rosszul lesz a caissonban, felhozzuk ide, berakjuk ápo
lójával együtt a betegzsilipbe, ráeresztjük a sűrített le
vegőt, amelynek nyomása kis határok között állandóan 
váltakozik.

— Sokáig tart a betegség?
— Teljesen egyéni. Van, aki órák alatt kigyógyul 

belőle, van, aki egész életére megrokkan. A magyarok 
remekül bírják a caisson-munkát.

Náthával, meghűléssel, fülbetegséggel nem tanácsos 
lemenni a caisson mélyébe. A kijövő munkásokat pok
róccal várják, ledörzsölik őket, meleg teát itatnak velük, 
nehogy véletlenül meghűljenek, de alkoholt nem ihatnak.

— A caisson nem tűri a sligovicát, — mondja a 
főmérnök.

— Bizony szűkén vagyunk, — mutat körül a fő
mérnök. — A dunaföldvári építési telep nyolc kilomé
ter hosszú volt. Itt még csak megy valahogy, de a Bo- 
ráros-téren, művészet lesz elhelyezni a telepet.

Bent az irodában, az egyik hosszú deszkafalon ki
feszítették az új Dunahíd hatalmas rajzát. Négy év múl
va valósággá fog válni a rajz és a nemesvonalií, köny- 
nyedszerkezetü híd, mely szerkezetével és méreteivel 
különleges helyet foglal majd el a külföldön épült ilyen
fajta hidak között is, újabb bizonyítéka lesz a magyar 
akaratnak és tehetségnek.

Szántóföldi gyümölcsfatelepítés.
Most folyt le a budapesti gyümölcskiállítás s ennek 

egyik tanulsága az is, hogy a fajgyümölcstermelésnek 
egy gazdaságban sem volna szabad hiányoznia. Egy 
okszerűen letelepített és ápolt fajgyümölcsös a gazda
ságnak legnagyobb jövedelmi forrásává lehet.

Hosszú évi külföldi tanulmányutaimon szerzett 
tapasztalataim és gyakorlatom alapján bátran merem 
állítani, miszerint a legszélsőségesebb klimatikus és 
talajviszonyú vidékeken is a legjobb eredménnyel művel
hető a fa, a fajgyümölcsös, ha az alábbiak szerint tör
ténik a telepítés és a minden évszak megkövetelte idő
szaki ápolás. Igazolja ezt Észak-Amerika példája, mely
nek éghajlati viszonyai teljesen azonosak hazánk nagy 
részével.

A telepítésnél akkor végezzük a legtökéletesebb 
munkát, ha talajunkat 80 cm mélyen megforgatjuk. De 
mivel az ültetési helyeken, 1 négyzetméter területű és 
80 cm mélységű gödröknek az ásása sokkal olcsóbb, 
nagykiterjedésü gazdasági gyümölcsös telepítésénél ezen 
eljárással is tökéletes eredményt érünk el, ha az előve- 
temény után a tarlót azonnal duplán megtárcsázzuk, 
utána erősen lefogasoljuk és e munkákat megismételjük 
annyiszor, ahányszor talajunk az esőzés által beiszapo- 
lódnék. Szeptember elején földünket legalább 6 coll 
mélyen megszántjuk, a szántást a talajtömörítővel megdol
gozzuk, utána elfogasoljuk. Következik a vetőgép. Rozs- 
zsal kevert szöszösbükkönnyel bevetjük a területet. Ez 
korán tavasszal lekerül, utána a tarlót azonnal duplán

megtárcsázzuk és fogasoljuk, ezt megismételjük annyi
szor, ahányszor földünk az esők által beiszapolódnék.

Az ősszel ültetés alá kerülő fák helyeit előre cl 
akarván készíteni, a földünket 8 coll mélyen megszánt
juk, a talajtömörítővel azonnal megdolgozzuk, lefogasol
juk, utána a fák lyukait ássuk ki fenti méretben. Ülte
tésnél a fák gödrei alját dombomra alkotjuk, ily felületre 
helyezzük az előzetesen gondosan megnyesett fák gyö
kereit, hogy a gyökérzet a domborúság minden oldalát 
befödje. A gyökérzetre 10 cm vastag laza feltalajú föl
det szórunk, ezt kézzel és az ásó nyelével szorosan a 
gyökérzetre nyomkodjuk, erre adunk a gödör teljes hossza 
és szélességében 10 cm vastag jó érett istállótrágyát, 
de sohasem sertés vagy lótrágyát! Erre fokozatosan szór
juk a feltalajú laza földet és erősen nyomkodjuk. E 
beföldelés a gödör peremétől lefelé számított 3 coll ma
gasságig történik, ekkor az elültetett fát erősen beöntöz
zük, beiszapoljuk, erre jön ismételten laza földréteg, 
amely 3 coll vastag földréteget már semmiképpen sem 
szabad megtiporni, mert e rétegnek kell maradni az oly 
fontos takarórétegnek.

Nagyon kell ügyelni, hogy a fák gyökerei az ülte
tés előtt ki ne száradjanak, ezért a fákat kiásásuk alkal
mával és szállításukkor földdel betakarjuk, illetve körül
vesszük, leöntjük vízzel, elültetés előtt agyagból, vízből 
habarcsot készítünk, melyhez esetleg még kevés tiszta 
marhatrágyát is jól elkeverünk, e habarcsba mártjuk az 
elültetendő fákat. Az elültetés után az emberek és sze
kerek által elgázolt földünket tárcsás boronával duplán 
megjáratjuk, egy legközelebbi eső után sűrű, aprófogú 
boronával keresztben jól megboronáljuk. Kitavaszodástól 
az ültetvényt tárcsás boronával és ezzel keresztben 
fogassal megjáratjuk annyiszor, ahányszor az csők föl
dünket beiszapolnák, mivel egyúttal megakadályozzuk 
az elgazosodást.

Volt-e időközben eső vagy sem, mindegy, de júli
usban ez ültetvény talaja duplán feltétlenül letárcsázan
dó minél mélyebben, nehogy ha esetleg a felső takaró 
laza rétege alatt kéreg képződött volna, e munkálatok
kal mindkét irányban keresztben pedig az ültetvény erő
sen megfogasolandó.

Ültessünk mészben szegény, mélyrétegű, iszapos, 
agyagos vályogtalajokon, a francia Lerette-rendszerrel 3 
éves alacsonytörzsü gyümölcsfát, a nem ily talajokon 
alacsony, közepes és inagastörzsü fákat. Szárazabb kii
mában és szárazabb talajon ritkábban, esődús vidéken, 
nyirkosabb talajon sűrűbben, az azon vidékre megha
tározott féleségekből, azonos érésű fajtákat, kevésfélesé
get és fajtát, hogy nagytömegű azonos fajtájú és féle
ségű mennyiséggel rendelkezzünk

A fenti talajelőmunkálatokkal telepített ületvény, 
fenti különbözői évszaki okszerű talajmunkálatokkal 
kezelt és fenntartott telepítés, mondhatni, örökéletű. A 
közhitben azon vélemény van, hogy az alacsonytörzsü 
fák rövidéletűek, — de ez nem áll fenn. Azért rövid- 
életüek általában, mert nagyobb terméseket adnak álta
lában természetüknél fogva és mivel a talajuk nem lesz 
évközt okszerűen kezelve, az ültetvény kimerül, mert 
nem áll rendelkezésre évközi a mindenkoron szükségelt 
vízmennyiség, levegő, meleg és napfény. így egészsé
ges, kitűnő minőségű, egyöntetű nagy termésünk lesz.

Nem mondom egy szóval sem, hogy a hazai ál
talános felfogás szerint nem lehet telepíteni és fenntar
tani ültetvényt, de csak egyet tanácsolok gazdatársaim
nak, próbálják ki fenti rendszerrel telepíteni és a már 
telepített ültetvényeket fentiek szerint kezelni, akkor meg 
fognak győződni tanácsom előnyeiről.
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Hogy szedjük  le a gyüm ölcsöt ?
Muraközy Dezső lakitelki gyümölcstermelő írja a 

következőket:
Az eltartható gyümölcs rentabilitása abban rejlik, 

ha az értékesítésnél ki tudjuk várni a téli jobb árakat. 
Ebből a célból 3—4 héttel a gyümölcs leszedése előtt 
még egy utolsó permetezést kell adnunk lu/o-os bordói 
lével, úgyhogy a gyümölcsöt a permedé minden olda
lán érje. Ha súlyosabb kártétel, pl pajzstetű fenyegeti 
a gyümölcsöt, akkor a permetezés anyaga is változik. 
Nagyon fontos a szedés idejének helyes megválasztása. 
Az az érési időszak a legalkalmasabb erre, amikor a 
két ujjal óvatosan megfogott, oldalt csavart és lassan 
felfelé fordított gyümölcs szépen leválik a szárán levő 
Ízületnél a fáról. Ha korán szedik a gyümölcsöt, nem jó. 
A körte megfonnyad, az alma pedig sokszor állandóan 
zöld marad s ha megsárgul is nem lesz ízes. Viszont 
az idején túlhaladott gyümölcsszedésnél a gyümölcs idő 
előtt érik be s megromlik. A szedésnek részletekben 
kell megtörténni. Az elmaradt fejlődési!, kisebb példá
nyokat tovább kell a fán hagyni s ebben az esetben a 
később szedett gyümölcs kabinettnagyságúra fejlődik. 
Helytelen a gyümölcsöt köténybe szedni, mert törődik 
és a hamva letörlődik, ami romlandóvá teszi.

Vándormadár útja.
Irta: Vargha T a m á s a i. (Folytatás.)

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

III.
Vígan fütyörészve rótta Albert a soktornyú Heidel- 

berg város szép egyenes utcáit. Mcg-megörvendett egy- 
egy szemközt jövő magyar dolmányú diáknak. Fehéren 
futott szét a napsugár a házak oldalába rakott termetes 
termésköveken. Reggel eső esett, de most annál ragyo
góbb, annál színesebb volt minden. Sokszínű fényes 
tócsák bámészkodtak bele a napsugaras világba. Paj
zán gyermeknépség hajtotta perdülő csigáját csattanó 
kis ostorokkal. Hangosszavú asszonyságok tereferéltek 
a boltozatos kapuk alatt.

Egyszer egy piros kőházból ismerős zajt hallott. 
Megállt és bekukucskált, mikor nyílt az ajtó. Csakugyan 
az volt, aminek gondolta: könyvnyomtató-mühely. Nem 
sokat gondolkozott. Belépett és a mester után tudako
zódott. Munkát kért tőle, amit a tanulás mellett elvé
gezhetne valami csekély bérért.

A mesternek szüksége volt éppen munkásra, s 
megegyeztek hogy néhány órára minden délután be
megy Albert segíteni. Nem sokat kapott ugyan a mun
kájáért, de száraz kenyérre, sült krumplira azért elég 
volt. Alberlnek ennyi is jól esett. Néha egész délutá
nokat ott töltött a műhelyben. Eszébe jutott ilyenkor a 
kedves vizsolyi nyomda. Olykor majdnem hátrapillan
tott, hogy nem áll-e mögötte a mosolygószemű lelkes 
öreg Károli Gáspár. Pedig régen nyugodott az már a 
zöldelö gönci temetőben.

Valahányszor levél jött h azulról, örömrepesve bon
totta fel Albert. De mostanában nem jó híreket küldött 
Bence.

„Értem, hogy nagy szükségben vagy, de itthon 
most oly nagy szegénységben vagyunk, hogy ki sem 
mondhatom. Mert az apámnak egy akó bora sincsen; 
ami termett, adósságban kellett adni. Jóllehet nekem is 
termett tizenkét akó borom, de negyven forinttal adós 
voltam, oda kellett adnom .. .  Szinte szegény vagyok,

nem úgy, mint azelőtt, hogy itthon voltál. Azért ím ké
rek valami pénzt kölcsön egy felebarátomtól. Vegyed 
jó néven én szegénylegény voltomtól. Örömest, szivvel- 
lélekkel volnék rajta, hogy többet küldenék, ha vo lna.. . “

Keserves érzésekkel olvasta ezt a levelet Albert. — 
Kár is volt neki eljönni hazulról. íme, embernyi-ember már 
és a helyett, hogy ő segítené ősz atyját, testvéreit, inkább 
még azok vonják meg talán szájuktól is a falatot, hogy 
neki küldhessenek. Szégyelte magát a kérő levelek miatt.

— Mennyi reménységgel indultam el hazulról és 
milyen nyomorult koldus vagyok most — gondolta ke
serűen. — De ez nem elég: még szegény atyámék is 
én miattam látnak szükséget.

Tenyerébe hajtotta fejét. Ujjai közt lassan szivá
rogtak a csüggedés keserű könnycseppjei.

Csizmája rongyos, dolmánya foltos, gyomra üres: 
mihez fogjon?

Kinyitotta ablakát. Búslakodásba merült forró fejét 
lágyan érintette a hús tavaszi szellő. Arcába valahon- 
nét nyíló ibolyák illata csapódott. Könnyű szárnyú ma
dár suhant el mellette. Minden olyan békésnek, szelíd
nek és hálateltnek látszott körülötte.

És eszébe jutott, hogy egyszer Gönczön, ahogy 
figyelte a nyomtatómester szorgalmas munkáját — ilyen 
szép tavaszi nap volt akkor is — az egyik frissen 
nyomtatott lapon ezek a szavak ütődtek szemébe:

„Tekintsetek az égi madarakra: mert azok nem 
vetnek, sem aratnak, sem a csűrbe nem takarnak, mind- 
azáltal a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nemde nem 
drágábbak vagytok-é ti azoknál?"

Aztán kitekintett az ablakon és soha addig nem 
látta még olyan boldognak, gondtalannak és olyan szép
nek az Isten teremtett világát, mint akkor.

Most is ugyanaz az öröm áradt a sarjadzó füvek
ből, a lassan zöldbe boruló bokrokról, a madarak fé
nyes szeméből, fürge szárnyuk Iebbenéséből. Mintha 
mindazon ujjonganának, hogy az Isten életrehivta őket, 
napsugárban füröszti és gondoskodásával átöleli őket.

Albert felnézett az aranyfényben reszkető, tiszta 
égre. Megtörölte a szemét. Ellenállhatatlan vágy ragadta 
meg: ki, ki, a szabad természetbe!

Friss léptekkel haladt végig a folyóparton. Szét
tárt köpenyének szárnyait meg-meglebbentette a já
tékos tavaszi szél. Mintha csak szállna, mint a madár.

Isten madárkája
Szép tavasznak nyílásán. . .

csendült^ meg lelkében a régi dal. És megfoghatatlan 
módon őrá is átragadt az ébredő természetnek, a virá
goknak, madaraknak hálás, gondtalan vidámsága. És mint
ha mindezeken túlról az öreg Károli szelíd szavát hallaná:

„Tekintsetek az égi madarakra; mert azok nem 
vetnek, sem aratnak, sem a csűrbe nem takarnak, mind- 
azáltal a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nemde nem 
drágábbak vagytok-é ti azoknál?"

Eszébe sem jutott már rongyos csizmája, foltos 
dolmánya. Csak a gyomra korgott panaszosan.

Mikor estefelé hazakerült a szállására, egy tálon jó 
darab borjúsült várta. Puha cipó mellette. A könyvnyom
tatónak, akihez dolgozni járt, ma volt a nevenapja. Jó
szívű felesége küldte titokban a szegény diáknak.

Szép, kies folyóvizek mellett.
• I.

Ezután a csodálatos tavaszi nap után néhány hét
tel Strassburg városa felé kocogott Albert. Megértette, 
hogy Heidelbergában nincs mit keresnie, mert vagy 
nyomdászinas valaki, vagy diák. A csüggedésnek nyoma
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se látszott rajta. Bizakodva indult útnak és hatodnapra 
mar süvegét lengetve üdvözölte a Münster messzire el- 
latszó magas tornyát. Masnap már fölvételre jelentkezett 
a messze földön híres Főiskolában.

A szerény, komoly, bátor fiú megtetszett a tanárok
nak Nemcsak, hogy sikerült egy híján a legfelső osz
tályba kerülnie, de fölvették az alumnusok közé is Azt 
jelentette ez, hogy eztán nem kell éheznie, fáznia,'nem 
kell az éjszaka sötétjében azon emésztődnie, ho<*y ho
gyan keresse meg a magáravalót — és ami fő nem 
kell szegény, nehezen élő atyjától, bátyjától újra meg 
újra pénzt kérnie. Kap a főiskolában kvártélyt és kosztot

Oh mily örömmel lát majd itt tanuláshoz — gon
dolta, mikor ezen a boldog estén belefeküdt a tiszta 
puha ágyba. ’

Bizony, igaz az — gondolta — hogy aki szomjúho- 
zott, csak az tudja, mit ér a hús forrás. Aki, mint ö is, any- 
nyi szükséget látott, az tudja csak, mit ér a nyugodalmas 
szállás, meg a meleg étel... Imára kulcsolt kézzel aludt el.

II.
Szép, békés, szorgalmas idők következtek most. 

Nem is munka volt neki a tanulás, hanem gyönyörűség.
Voltak magyar fiúk itt is szép számmal. Ha vala

melyik levelet kapott hazulról: együtt olvasták áhitatos 
figyelemmel. Rossz hír is volt azokban elég, a haza 
szomorú állapotáról. Azok felelt együtt búslakodtak 
egy szívvel-lélekkel.

De Kügler Dávidot, a lelkes, eleven strassburgi 
fiút még őnáluk is jobban szerette. „Testvér" — csak 
így hívták egymást. Összekapaszkodva, énekelve jártak 
be erdőt, mezőt, hegyet, völgyet. Együtt himezgették a 
jövő fátyolét, mint valamikor Győrben, első szívbéli jó 
barátjával, Miklóssal. Kügler Dávidnak is — akárcsak 
neki — az volt a vágya, hogy bár egyszer valami igazán 
nagyot alkothatna! Tüzelő arccal, lobogó szemmel, fe
szülő izmokkal de sokat beszélgettek sok színes tervükről. 
Az öreg Kügler nótárius úr, ha a másik szobából meg
hallotta a fiúk tüzes beszédét, csak mosolygott rajta és 
legyintett a kezével.

— Én is ilyen voltam fiatal koromban. Most meg 
csak legjobban esik a karosszékben ülni, jó kényelmes 
papucsban, hálósapkában.

Következő évben Kügler Dávid Genfbe ment ta
nulni. Azt hitték, el se tudnak válni egymástól.

— Atyám házát el ne kerüld eztán sem — kérte 
Dávid. — Legalább rólam is többször hallasz hírt.

Nem is kerülte el. Sok kedves vasárnap délutánt 
töltött a Kügler család körében. Minden vasárnap azzal 
állított be hozzájuk: Van-e levél? Irt-e Dávid? Kügler 
néni a fia helyett most őt kényeztette. Az ö kedvét ke
reste. Jó mazsolás kalács, ízes aszalt meggy, meg egyéb 
jóféle csemege került a hófehér terített asztalra. Ha 
szabadkozott Albert, a fehérfőkötős kedves Kügler néni 
csak annyit mondott:

— No, legalább a Dávid kedvéért, tudod hogy 
ezt mennyire szerette! — és még jobban megtetézte a 
vendég tányérját.

Így hát „a Dávid kedvéért" megette a sok édessé
get. De mi tagadás: jobb csemege lett volna számára 
egy tányér jóféle töltött káposzta, vagy holmi nádmézet 
nem is látott kapros túrós bélés. Pedig már az izét is 
elfelejthette volna azoknak régen. . .  Hiszen idestova 
hatodfél esztendeje, hogy eljött hazulról. . .

De a levelek csak jöltek-mentek szorgalmasan 
Szencz és Strassburg közt. Hazulról többnyire Bence 
írogatott. Ünnep volt, ha néha megpillanthatta atyjának

reszkető betűit is. Hanem Bence levelei most se sok jó 
hírt hoztak hazulról.

A sok háborúság miatt megszegényedtek — írta. 
A viszontagságos idők megviselték atyjukat. A sok ha
dakozás. rablócsapatok átvonulása miatt sok sarcoltatást 
szenvednek. Menekülniök is kellett egyik faluból a má
sikba. De azért Albertre sokat gondolnak, szerelnék 
már látni. Szívesen küldenének neki útiköltséget is, ha 
nekik nincs is, kölcsön kérnének mástól, csak jönne 
már haza! Férjhez ment a Katuska Jámbor Györgyhöz, 
arról is beszámoltak.

Az egyik levélből fényes, újveretű arany gurult 
ki, mikor felbontotta. Bence felesége, Kata küldte neki, 
régi játszótársának. Saját két keze munkájával, szőttesévei 
szerezte. Ilonka húga meg hímes keszkenőt küldött neki. 
Albert maga elé tartotta a rózsás magyar keszkenőt és 
lehúnyt szemmel szívta magába az illatát. Mintha csak 
az otthoni kis kertben járna, a bazsalikomtövek mellett. . .

. . . J ó  volna hazamenni! . . .  De nem, nem. Addig 
nem megy, míg készen nem lesz a tanulmányaival. Mig 
kenyér nem lesz a kezében. De meg, hogy is fogadhatná 
el útiköltségül az atyjáék kölcsön kért keserves tallérait?

Majd egyszer, — igen, hazamegy. Majd ha betellik 
öreg édesatyjának óhajtása és őt, mint egy kis magyar 
nyáj pásztorát zárhatja keblére. . .  A napsütötte kis kert
ben, az öreg juhar zizegő, mesélő lombja alatt örvendezve 
veszik őket körül Bencéék, Katusék, Ilonka, Zsófika, 
Lukács. . .  Ki tudja, talán lesz ott még más is — gon
dolta és férfiasodó barna arcát pirosság öntötte el, mert 
egy strassburgi szép leány, a kékszemü Eliza jutott 
eszébe, akinek szőke feje meg-megjelent a folyóparti kis 
ház vasrácsos ablaka mögött, mikor neki — nem is 
ritkán — arra vitt az útja.

Vidáman vette elő könyveit a kopott tölgyfaasztal 
fiókjából.

III.
Nemsokára elérkezett az a nap is, mikor ifjú fején 

babérkoszorúval, boldogan vette át a rektortól pecsétes 
diplomáját.

Íme, hát nem hiába küzdött!
Kettőzött szorgalommal látott a tanuláshoz, hogy 

minél előbb elnyerhesse a magisteri fokozatot is. Közbe- 
közbe annál jobban esett neki egy-két napi pihenő. 
Legszívesebben a közeli Büschweilerbe rándult ki. A nagy 
ünnepeket rendszerint az oltani helvét hitüek közt ünne
pelte, mert Strassburgban nem volt kálvinista gyülekezet.

Piros pünkösd ünnepén is összeverődtek néhányan 
reformátusok és elindultak Büschweilerbe, hogy ott ve
gyék fel az úrvacsorát, a saját hitük szerint. Schnitter 
fegyverkovács — aki bár harci fegyvereket kovácsolt, 
mégis a világ legszelídebb embere volt — annak a 
családja, egy jámbor öreg fazekas a feleségével, meg 
sógorasszonyával és Albert, ezekből állott a kis társaság.

Színig megtelt az egyszerű kis fatemplom. Áhitatos 
csendben, kezükben kapcsos énekeskönyvvel jöttek egyre- 
másra a feketébe, violaszinbe öltözött asszonyok. Kemé
nyített fehér főkötőjük bodra meg-megzörrent minden 
lépésnél. Közben lesütött szemmel egy-egy viruló szűz 
lépegetett és ült le csendesen a leányok sorába. A szem
közti ajtón munkában meggörnyedt egyszerű öregek, 
komoly férfiak, meg deli, tagbaszakadt szőke legények 
léptek be, levett kalapjukat kezükben forgatva.

Felfrissült lélekkel, megtisztult szívvel, szent érzé
sekkel eltelve járultak az Úrnak terített asztalához.

„Nem olyanok az én gondolataim, mint a ti gon
dolataitok, sem az én utaim: mint a ti utaitok, azt mondja
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az Úr" — mondta Albertnak a lelkész, mikor neki nyúj
totta a szent serleget és ráemelte komoly, szívig ható 
tekintetét.

Az ének zengőn, tisztán szárnyalt a magasba. 
Szent Dávid ősi zsoltárait énekelte a gyülekezet, a nem
rég megtanult francia dallamra. Albert nagy gyönyörű
séggel énekelt velük • együtt. Gondolata hazatévedt a 
szenei templom fehér falai közé. Mintha csak ott ült 
volna a szenei faragott szószék alatti családi padjukban.

Zengett, zengett a zsoltár lelkes melódiája. Oh, 
ha ezt magyar nyelven is tudnák énekelni! Milyen szé
pen zúgna, zengedezne ez a szép ének a szenei temp
lom falai közt.

Még hazafelé menet is ez járt a fejében. Kevés szó 
esett köztük. Olyan nyugalmas, olyan mély, olyan ün
nepi és csendes volt minden körülöttük ezen a ragyogó, 
dús, júniusi délutánon! Kár is lett volna emberi hanggal 
zavarni a természet rejtelmes csendjét.

Csak a nyárfák levelei susogtak halkan és egy 
messzi patak csobogása hallatszott. De Albert szívében 
tovább zúgott a zsoltár. Elmerülve, lassan ballagtak 
hazafelé. Albert önkénytelenül is dúdolni kezdte az éne
ket. Milyen szép volna ez, mennyivel szebb volna, ha 
magyar nyelven énekelnék! Hogy is volna csak? És 
egyszer csak megcsendül énekes, ifjú ajkán az első két 
sor — magyarul.

Dicsér téged teljes szivem,
Én Istenem, hirdetem neved . . .

Társai meglepetten fordultak feléje. Az illattól 
terhes, csendes alkonyat néma ujjongással itta be az 
énekhangokat.

IV.
Albert még másnap is a szép ünnepnap igézete 

alatt állott. De bezzeg felocsúdott, mintha jeges vízzel 
öntötték volna nyakon, mikor egyszerre megpillantotta 
az elébetoppant inspektor vésztjósló arcát:

— Albertus Molnárus délután négy órára a Lyceum 
elöljáróinak itélöszéke elé idéztetik.

Csak ennyit mondott, aztán sarkon fordult és 
bevágta maga után az ajtót.

Albert szédülő fejjel ment felfelé a széles kőlépcsőn.
— Mit keresett Albertus Molnárus tegnap Büsch- 

wcilcrben? — kongott egy öblös hang s a komor falak 
ijedten verték vissza kongását.

Albert zavarodottan mentegetődzütt. Minden sza
vára vigyázott, nehogy maga ellen ingerelje elöljáróit. 
De hiába. Kimondták az ítéletet, hogy az intézetből 
kirekesztik.

A tanárai is látták, hogy hiába is akarnának síkra 
szállni érte. Pedig mindnyájan sajnálták szivükből.

Tántorogva ment Albert a szobájába és kábultan 
az ágyra veteite magát.

Istenem, hát újra kezdődik megint a nyomorúság, 
a kóborlás, a kilincselés? A betevő falatért kell majd 
megint küzdenie napról-napra . . .

Összefacsarodott a szive. Vége, vége a nyugalmas, 
szép strassburgi napoknak. Itt kel! hát hagyni ezt a 
tanulóasztalt — hányszor hajolt fölébe a mécs világa 
mellett esténkint — itt kell hagyni a jó barátokat, a 
kedves Küglcr-házat — nehéz vaspántos ajtaján hány
szor kopogtatott be! . . .  Meg azt a vasrácsos, virágos 
kis ablakot . . .  hiába néz ki már ezután a mögül egy 
pár nefelejcsszem!

Isten hozzád, csendes szép Biischweiler! Aztán 
felugrott. Felkapta a fejét és türelmetlenül simította végig 
a homlokát. Nem szabad kétségbeesni. Nem szabad! 
Csak azért is erős lesz! Erősnek kell lennie! Igenis,
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végig fogja küzdeni a harcot. Keserű daccal, lázadozó 
lélekkel határozta el magában, hogy nem fog kétségbe
esni. Nagyot toppantott a lábával. Most mutasd meg, 
hogy magyar koponyád van, amit nem könnyű beverni! 
Magyar izmok feszülnek a rongyos dolmány alatt! Vi
harzó lelkét a maga duzzadó, fiatal erejének zabolája 
alá akarta vetni. Mert mit tehetne mást, ha az Isten 
megengedi, hogy földönfutóvá legyen azért, mert tisz
tességet tett neki? Pedig ő el akar jutni, ha tűzön-vízen 
keresztül is, a célhoz!

Szegény Albert! Még soha sem volt ilyen gyenge, 
mint most, mikor a maga erejére akart támaszkodni. 
Eddig az emberek jóakaratára támaszkodott, most meg 
a maga fiatal erejére . . .

Kifeszített izmai egyszerre ellankadtak. Válla előre
görnyedt és csüggedten hajtotta le bozontos fekete fejét. 
Hová lett az a büszke, nagy erő?

— Nem olyanok az én gondolataim, mint a ti 
gondolataitok, az én utaim: mint a,ti utaitok, — azt 
mondja az Úr, — suttogta messze, bent a lelke mélyén 
egy bátortalan hang.

Leroskadt megint az ágyra. Egy ideig még türel
metlenül száguldoztak gondolatai, aztán megcsendesedett. 
Egy menedék van csak — érezte — az Isten. Össze
kulcsolta a kezét és forró ajkai imára nyíltak. De Isten
hez való vágyakozása, lelkének ostromló imája mintha 
minduntalan egy ellenséges, konok, áttörhetetlen, szürke 
falba ütköznék, mely elzárja előle az eget. Mi az? Mos
tanában sokszor érzi ezt. Mért nem tud úgy imádkozni, 
mint gyermekkorában? Mi az, ami eltakarja előle az 
Isten szeretetét?

Nagyon fájt a feje. A lelke is.
Tanárainál, kik mindig olyan jóindulattal voltak 

hozzá, búcsúlátogatásokat tett. Nehéz szívvel váltak meg 
tőle. Jobbnál-jobb bizonyítványokkal bocsátották útnak. 
Barátai még nehezebben eresztették el.

Kikísérték egészen a város határáig. Mikor a cso
bogó III folyó partjához értek, megálltak, hogy utoljára 
megöleljék egymást.

— Hohó! — mondta a szőke Ahenarius — mie
lőtt elválnánk, hallgasd meg csak búcsúzó elégiámat, 
amit a te tiszteletedre jó öreg barátunk: Ovidius segít
ségével, de a magam szeretetéből költöttem.

Odalépett a középre és lelkesen hadonászva — 
hogy a hosszúorrú erdélyi fiú: Hoggaeus Márton jónak 
látta egy lépéssel hátrább menni, nehogy kár essék tes
tének e nemes részében — szavalni kezdett:

A gyásznap képe, jaj, eszembe jut,
Mely elragadja minden támaszom,
Mert elrabolja hű barátomat . . .

Egyre nagyobb páthosszal szavalt. Utoljára meg 
úgy elérzékenyült a saját elégiájától, hogy alig tudta 
befejezni.

Vivát! kiáltották a fiúk.
_ Érre a szerény kis Reis is bátorságot kapott. Ő 

is előlépett és halkan olvasta föl egy gyűrött papírlapról:
Távozol Albertéin? Krisztus vezetése alatt menj.
Menj hova vallásod s maga Krisztus Urunk viszi

lépted . . .
Mikor befejezte, megölelték egymást és Albert nagy 

nehezen elindult. Hová? maga sem tudta. (Folyt, kőv.)
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