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

24. szám. _________________________ ÍV. évfolyam.________________________ 1933 Karácsony.

Karácsony.
A legrövidebb nap,

A leghosszabbik éj,
A legárvább magány,

Oly véghetetlen, mély: 
Ez a karácsony.

Csillagát sebzettek,
Terheltek láthatják.

Angyalát, áldását,
Valónak vallhatják:
Ha nyitva szívók.

Karácsony estéjén.
Irta: Dr Rusztek Lajos

a váci kir. orsz. fegyintézet igazgatója.

Ezen az estén, ezekben az órákban talán legnehe
zebb a rabság. Ekkor, ezen az estén, amikor a hangtalan 
nagy csend ráborul a rácsok nehéz birodalmára, minden 
idők között akkor legnagyobb itt a szomorúság és leg
fájdalmasabb az árvaság. Legyen bármilyen kemény is a 
lélek, borítsa a közönynek bármily vastag rétege is a szi
veket és legyen bármily messze az elvesztett szabadság, 
ezen az estén a közönyből, a feledésből, az elhalt emlékek 
temetőjéből mindenkihez visszatérnek, visszakísértenek a 
régi idők karácsonyi emlékei. A betlehemi jászol és a da
rócruha, a megváltói munka és a rabsors közötti szörnyű 
ellentét élesen hasit bele mindenki leikébe Lehet, hogy 
máskor is, de ezen az estén egészen bizonyosan fáj 
a rabság. Mindenkinek, annak is, akit őriznek és annak 
is, aki őriz. Akkor, amikor a közös nagy karácsonyfán 
kígyóinak az apró, kicsi, színes, lobogó lángú, meleg
fényű gyertyák és a kórus rázendít „Mennyből az an
gyal leszállt hozzátok" örök szép dallamára, hogy hir
desse a bűnös emberiségnek a világ legnagyobb am
nesztiáját, az örök Isten bocsánatát, akkor szívében 
mindenki ismét gyermek és mindenki alázatos lesz. Én

nem hiszem, hogy volna olyan szánandóan mélyrezuhant 
lakója a magyar börtönöknek, aki ekkor, a földreszállott 
Megváltó világosságánál, hacsak egy pillanatra is, ne 
érezné, hogy mennyire nem méltó hozzá a rabruha és 
ne sajnálná elrontott életét, amellyel Így kiszakította 
magát az ö érte is emberré lett Krisztusnak ölelő kar
jaiból. És ez előtt a parancsoló, érzés előtt békés enge
delmességgel meghajol mindenki. A sok pörnye, salak, 
hamu alatt, ha törékeny, ha pislákoló fénnyel is, de 
mégis élő jobbérzés ezen az estén úrrá lesz a lelkek
ben. Itt nincs kivétel, ez elő! nincs menekülés. Hiába 
futsz el, utólér, hiába bújsz el, rád talál és az emlékezés 
megoldhatatlan szálaival ezen az estén mégegyszer rabbá 
tesz. A te összes karácsonyi látogatóid között ezek a te 
legbiztosabb vendégeid, akik veled maradnak akkor is, 
amikor börtönöd kapui már régen lezárultak és akkor 
is, amikor tieid közül már senki nem jöhet be hozzád 
ezen a szép szomorú estén. Az emlékezés az a boldog 
paradicsom, amelyből soha ki nem űzethetünk, mondja 
szépen a költő és téged gyermekkorod, ifjúságod szép 
fehér emlékei karácsony estéjén mégegyszer elvezetnek 
a boldog paradicsom világába.......

A régi boldog idők karácsonyi emlékei — bárki 
is vagy, — ezen az estén legyőznek téged. Ne is ágálj 
ez ellen, ne keményítsd meg szivedet a betlehemi böl
csőből feléd áradó szeretettel szemben! Ne félj és ne 
rösteld ezt a vereséged, mert ebből, csakis ebből a'te 
alázatodból, a te feltétel nélkül való megadásodból, a 
gyenge Kisdednek feletted aratott teljes győzelméből 
születhetik csak meg a te örök értéket jelentő glóriás 
nagy diadalod: az új ember!

Mi jól tudjuk, hogy a te rabsorsodnak is megvan
nak a maga kínzó, égető, nehéz problémái. Gyakorta 
láthatjuk, hogy a te lelkedben is erős viharok dúlnak 
és segítséget kérő szemeidből kiolvassuk, hogy a múlt 
árnyképei mellett a bizonytalan jövőnek kétségei mennyi 
sok éjszakának lopják el álmát. Te is testből és lélekböl 
állsz, aki azonban épen talán fogyatékosabb testi és lelki 
erőidnél fogva sokkal keményebb harcokat vívsz magad
ban, magadért, becsületedért. De azt is látnod kell, ed
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digi tövises pályafutásod is bizonyítja, hogy problémáidat, 
életed nagy kérdéseit egy magadban, saját erődből nem 
oldhatod meg. Segítőtársra, útmutatóra van szükséged, 
aki a te virágtalan, fénytelen életpályád bizonytalan ös
vényeiről elvezethet téged oda, ahol békésebb, nyugod- 
tabb, értékesebb és boldogabb élet vár reád. És ne féld, 
ne rösteld ezt a Kalauzt, hiszen nemcsak a te bizony
talanul tévelygő lelkednek, de mindannyiunknak szüksége 
van arra a biztosan vezető kézre, amely tekintetünket a 
bűnnek és szeretctlenségnek világáról magasabbra, az 
örök értékek felé, az eszmények birodalmára irányítja.

Hiszen a mai világnak, a meglevő sok nyomorú
ságnak, belső és külső, gazdasági és erkölcsi válságnak 
épen az az oka, hogy az emberi sors intézőinek lelkében 
eierőtlenedtek, clhalványodtak a betlehemi gondolatok, 
koldusbotra jutott, hadirokkanttá vált bennük a krisztusi 
szeretet.

Aki közületek a rabságból vágyódik egy jobb, egy 
tisztább élet után, aki azt akarja, hogy háza táján ismét 
virág nyíljon és gyümölcs teremjen, az sorsának intézé
séből soha ne zárja ki a betlehemi jászolt! Ne harcolj 
tehát te sem, ki most hozzád is írt soraimat olvasod, a 
betlehemi jászol ellen, hanem borulj le mellé és töltsd 
meg lelkedet erről a helyről elindult eszmékkel és gon
dolatokkal, a szegényeknek és elesetteknek védelmét 
szolgáló keresztény erkölcsök erejével. Minden út Ró
mába vezet, mondja a közmondás és én hozzáteszem, 
hogy az ember boldogságának viszont csak egy útja 
van és ez az, amely a betlehemi bölcsőtől indult el. 
Te, aki annyit próbáltál már és annyit vesztettél az 
életben, aki ma is bezárt falak között töltöd az egész 
emberiség szabadulásának ezt a nagyszerű ünnepét, 
higyjél nekem és zárd jól szivedbe szabadulásodnak ezt 
az egyetlen útját és indulj el rajta emelt fővel, bízó 
hittel és erős akarással és akkor érezni fogod, hogy 
nemcsak Betlehemben, de a te szívedben is megszü
letett a Megváltó, aki lerombolja életednek eddigi bál- 
ványait és megteremti benned az új embert és akkor 
szabad leszel rabságodban is, míg enélkül rab maradsz 
szabadságodban is!

A CSEND.

Csend ül a gazdag őszi vetésen,
Csend az élet árja s 
Csend a nagy, nagy jövő 
Nagy, nagy muzsikája.

Csend az imaképek 
Ékes foglalatja,
Mellyel egy jó lélek 
önmagát áthatja. /

Csend a hangok háza,
Csend a hangzat őre 
S amint hallgatom,
Zene a jövőre.

HÍD.

A távolságón szelleműt,
S egy erő visz át.

És, ha még a földi szív 
áhítattal tágul,
A szeretet szivhidján 
Szent szivárványt lát.

Raáb Mihály.

A karácsonyi rózsa legendája.
I r t a :  Lagerlöf Selma.

Göinge erdejéből, a rablóbarlangból, elindult egy
szer a rablók anyja az alföldre koldulni. Kéregetve járt 
házról-házra s elvetődött Övedbe, ahol akkortájt egy 
kolostor állott. Az asszony ide becsengetett és kenyeret 
kért. A kapus a kis kapuablakon hat kerek kenyeret 
nyújtott ki, egyet neki, ötöt gyermekeinek.

Mialatt az asszony a kapuban állt, gyermekei erre- 
arra szaladgáltak. Az egyik ráncigálni kezdte anyja 
szoknyáját, ami azt jelentette, hogy észrevett valamit. 
Unszolta anyját, jöjjön, nézze meg.

Az egész kolostort magas fal övezte, a gyermek azon
ban felfedezett egy hátsó kis ajtót, amely csak be volt tá
masztva. A rablók anyja odament, belökte az ajtót s ren
des szokása szerint engedelem nélkül belépett.

Őved kolostorának főnöke azidőben János apát 
volt, tudós, botanikus ember. A kolostor falain belül 
gyönyörű virágos kertet csinált; ide tört be a kéregetö 
asszony.

A virágpompa láttára első pillanatban ámulva állt 
meg az ajtóban. Nyár közepe volt s a kertben annyi 
virág virult, hogy kék, piros és sárga színek káprázatával 
telt meg a szeme. Majd elégedett mosoly futott végig 
ábrázatán s megindult a tömérdek tarka virágágy közt 
vezető keskeny úton.

A kertben az egyik barát, a kolostor kertésze, 
dolgozgatott. Amint észrevette, hogy koldusasszony ke
rült a kertbe, odaszólt neki: takarodjék a dolgára. De 
a rablók anyja majd elnyelte szemeivel a körötte illatozó 
virágokat s csöppet sem törődött a kertésszel. Ment 
tovább a halavány meg a vörös rózsák felé, csodálva 
nézte a violaszínű finom izsópot és a kaprifólium arany
piros kelyheit.

A jámbor barát mit tehetett egyebet, segítségért 
szaladt.

Két markos baráttal tért vissza. A rablók anyja 
látta, hogy itt kenyértörésre kerül a dolog. Megvetette 
lábát a keskeny úton s éles hangon rikácsolta, hogy 
rettenetes bosszút áll a kolostoron, ha nem engedik a 
kertben maradni.

Mivel pedig a barátok mégis ki akarták zavarni, 
rájuk vetette magát, karmolt s harapott. Gyermekei segí
tettek neki.

A nagy zajra előkerült János apát. Látván a dol
gok állását, a két barátot visszaparancsolta a kolostorba, 
maga pedig belépett a kertbe. Kedvére volt, hogy az 
asszony három baráttal is megverekszik, csakhogy sza
badjára nézelődhessen a kertben. János apát az asszony
hoz lépett s nyájasan megkérdezte:

— Tetszik-e az én virágos kertem?
Az asszony végignézett a fehérhajú, görnyedt testű 

apáton s megbékélt hangon válaszolt:
— Eleinte nagyon tetszett. De most úgy látom, hogy 

épen nem hasonlít ahhoz a kerthez, amit én ismerek.
Az apát mellett álló kertészt bosszantotta ez a 

válasz s rászólt az asszonyra:
— János apát áll előtted — mondta — aki maga 

gyűjtötte össze nagy fáradsággal kertje virágait. Mi jól 
tudjuk, hogy gazdagabb kert az egész skoni tartomány
ban nem akad. Illetlenség tőled, hogy ilyeneket beszélsz 
te, az erdei vadon lakója.

— Már pedig én azt mondom, hogyha ti láthatnátok 
azt a kertet, amelyikre én gondolok, akkor ezeket a vi
rágokat marokszám tépnétek ki s úgy hánynátok el, 
akár a gazt. Ti barátok, szent emberek vagytok, hát
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tudhatnátok, hogy Gőinge nagy erdeje minden karácsony 
éjszakáján csodálatos virágos kertté változik s így üli 
meg a mi Urunk születésének óráját. Olyan gyönyörű 
virágokat láttam én ebben a kertben, hogy nem mertem 
letörni, hogy nem mertem a kezemet kinyújtani értük.

A kertész-barát felelni akart, de az apát hallgatást 
parancsolt. Gyermekkora óta hallott maga is mesélni 
arról, hogy karácsony éjszakáján az erdő a legtündök- 
löbb ünnepi köntöst ölti magára. Megkérte most szépen 
az asszonyt, vezesse öt el karácsony éjjelén a rablóbar
langba.

Az asszony eleinte habozott. Arra a veszedelemre 
gondolt, mely urát, a rablót fenyegetné, ha rejtekhelyét 
felfedeznék. De utóbb beleegyezett.

Az apát senkinek sem árulta el tervét. Történt 
azonban, hogy Absolon érsek Lundból épp Öveden 
keresztül utazott haza s egy éjszakára a kolostorban 
szállt meg. Miközben az apát a virágos kertet mutogatta 
vendégének, eszébe jutott a rablók anyja s szólt néhány 
szót a rablóról, ki annyi éve megvetésben él az erdő 
méiyén. Szabadságlevelet kért számára.

Ám az érsek azt felelte, hogy nem ajánlatos elve
temült embert az alföldre, a becsületes emberek közé 
bocsátani,

János apátot ekkor elfogta a buzgóság s beszélt 
az érseknek Gőinge erdejéről, amely minden évben ka
rácsonyi pompába öltözik.

— Ha a rablónép nem rossz arra, hogy előtte Isten 
hatalma feltáruljon, akkor tán elég jó arra is, hogy az 
emberek bocsánatában része legyen.

Az érsek mosolyogva mondta:
— Azon a napon, melyen Gőinge erdejének virá

gos kertjéből csak egyetlen szál virágot küldesz, megadom 
a szabadságlevelet azoknak, akikért most kegyelmet kérsz.

Karácsony első napján János apát útban volt Gőinge 
erdeje felé. Előtte egyik rabló-gyermek ugrándozott, olda
lán meg kísérője, a kertész-barát haladt.

Csakhamar elhagyták az alföldet s benn voltak a 
zord vadonban. Útjuk egyre terhesebbé vált, s minél 
előbbre jutottak, annál hidegebbre fordult az idő. Lassan- 
lassan hófödte tájakra kerültek.

A vándorút hosszú volt és fárasztó. Meredek, csu- 
szamlós ösvényeken, mohlepte dombokon, mocsarakon, 
összefonódott fatörzsek s ágbogas, sűrű cserjék labirin
tusán törtek előre. Már alkonyatra hajlott a nap, mikor 
a rabló-gyermek keresztülvezette kísérőit egy erdei tisz
táson, melynek végében sziklafal emelkedett. A falban 
deszkákból összerótt ajtó volt látható. Célhoz értek.

A fiú megnyitotta a keskeny ajtót. Előttük volt a 
csupasz sziklafalakkal határolt, nyomorúságos barlang. 
A középen égő nyílt tűz mellett ült a rablók anyja. 
Mohából és fenyőgallyakból való ágyak húzódtak végig a 
fal mentén. Egyiken feküdt a rabló s aludt.

Bátran lépett az apát a barlangba s a barát követte.
— Ülj ide a tűz mellé s melengesd magad, János 

apát — mondta az asszony; — ha nagyon elfáradtál, 
le is fekhetsz egyik ágyra. Majd idejében felköltelek.

János apát megfogadta az asszony szavát. A hosz- 
szú út annyira kimerítette, hogy alig dőlt végig fekvőhelyén, 
mély álomba merült.

Ágyat kínált az asszony a barátnak is, de ez nem 
mert elaludni. Szemeit egyre a rablóra szegezte, nehogy 
ez titkon békóba vethesse az apátot. Ám lassan őt is 
meglepte a fáradság, s elszunnyadt.

Fölébredvén, látta, hogy az apát már elhagyta pi
henőjét s most a tűz mellett, a rabló feleségével beszélget.

A rabló is ott ült. Magas, .szikár ember volt, fáradtnak 
és rosszkedvűnek látszott. Háttal ült az apát felé, mintha 
azt akarná elhitetni, hogy nem is figyel a beszédre.

Az apát az útközben látott karácsonyi készülődé
sekről csevegett. — Kár, hogy a te fiaidnak a szép 
karácsonyi örömökben nincs részük.

Az asszony kurtán és durván válaszolt, de utóbb 
egyre szívesebben felelt. Egyszerre csak a rabló meg
fordult s furkósbofját az apát felé tartotta:

— Te komisz barát, hát azért jöttél ide, hogy el
szakítsd tőlem az asszonyt, meg a gyermekeimet? Nem 
tudod-e, hogy kivert ember vagyok s nem hagyhatom 
el az erdőt?

János apát megrettenés nélkül nézett farkasszemet 
a rablóval.

— Azt akarom, hogy szabadságlevelet szerezhessek 
nektek.

Amazok mindketten kétkedőén, gúnyosan felkacagtak.
— Nem mondom — ha szabadságlevelet kapnék, 

szívesen megígérném, hogy becsületes útra térek, mondta 
a rabló.

Most közbevágott az asszony.
— Itt üldögélünk s eltrécseljük az időt. Megfeled

kezünk az erdőről. Pedig már hallom is a karácsonyi 
harangszót.

Ebben a pillanatban mindnyájan felugrottak he
lyükről s kisiettek az erdőbe. De künn még sötét éj
szaka s hideg tél volt. Csak valami bágyadt harangszót 
lengetett a déli szél valahonnan messziről.

— Ez a halk harangszó hogyan kelthetné fel az 
erdőt? — gondolta az apát. S amint ott állt a téli fagy 
és sötétség közepette, lehetetlennek tartotta, hogy az 
erdőben kert támadhasson.

De a harang egyre zengett s néhány pillanattal utóbb 
gyönge fény futott végig az erdőn. A fény eltűnt, majd 
visszatért, mígnem finom, világos köd formájában utat 
tört a sötét fatörzsek között. A mély sötétség gyönge 
pirkadásba olvadt.

Látta az apát, hogy a földről eltűnt a hó mintha 
csak valaki fehér lepelt húzott volna félre, s egyszerre 
minden zsendülni kezdett. A kövek közt élő mámorka, 
a mohai haraszt sietve felöltötte friss, zöld köntösét; a 
mohos dombok megduzzadtak, köröskörül rügyező nö
vényszárak sarjadtak, melyek percröl-percre a legpompá
sabb tavaszi virágokká bomlottak szét.

Dobogó szívvel figyelte János apát az ébredő erdőt.
— öregségemre igazán csodát érek meg? — gon

dolta s a meghatottság könnyei borították el szemét.
Közben újra elsötétedett. Az apát már attól tartott, 

hogy az égi sötétség győzött az erdő virradásán. De 
ekkor az elömlő fénynek új hulláma áradt szét s magá
val hozta patakok csörgését, felszabadult vízesések zu- 
hogását. Ágon-bokron oly hirtelenséggel nőttön-nött a 
levél, mintha zöld pillangóseregek ereszkedtek volna alá 
a fákra. S nemcsak a bokrok, fák, növények keltek életre, 
tömérdek madár is benépesítette az erdőt. A vén törzse
ken harkály kopácsolt, okos feje körül csak úgy hullott 
a forgács, az*ágak között pedig gébics szökellt. Mele
gebb tájakra szálló seregélyek letelepedtek pihenni az 
egyik fenyöcsúcsra; testük úgy csillogott minden moz
dulatnál, akár a drágakő.

A levegő új hullámaival jött a puha, meleg, déli 
szél s déli országokból oly virágmagokat hozott, melyek 
az erős, hideg éghajlat alatt nem szoktak megélni. Szét
hintette s alighogy a mag földet ért, gyökeret vert s 
illatos virágként kelt a föld színe fölé.
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A következő levegő-hullámmal a fekete és vörös 
áfonya öltözött virágba. Vadludak és darvak szelték a 
levegőt, a pintyőke fészket vert s mókus játszott a fenyő 
tetejében.

Mindez oly hirtelenséggel történt, hogy az apátnak 
ideje sem jutott elgondolni, minő természetfeletti csodát 
lát. A következő hullám zúgva hozta a frissen szántott 
földek illatát, a messzeségből pedig nyájak kolompja s 
pásztorfiú kürtjének hivó szava hallatszott. A fenyőfa 
minden ágán apró vörös toboz támadt, áfák úgy álltak, 
mintha bíborköpenybe burkolództak volna. A földet erdei 
virágok tarkították, kék, fehér s arany színben pompá
zott minden.

János apát lehajolt a földre s egy epervirágot té
pett. Miközben felegyenesedett, az eper megérett kezében. 
A sűrűségből feketelábú kölykeinek falkájával egy róka 
jött, odament az asszonyhoz s szoknyájához dörgölöd- 
zött. A rabló felesége lehajolt s dicsérte az apró fiók
rókákat. A fülesbagoly megkezdte éjjeli vadászatát, de 
megriadt a fénytől s visszaszáll! a sziklahasadékba, hogy 
tovább aludjék. Kakuk kiabált s a nősténye, tojással a 
csőrében körülrepkedte az apró madarak fészkét.

A rablócsemeték ujjongva ették magukat tele a 
bokros csalitok dús gyümölcseivel. A három közül az 
egyik fiatal nyulak seregével játszadozott, a másik anyá
nyi varjakkal szaladt versenyt, a harmadik meg viperát 
talált s azt csavarta nyaka és karja köré. Maga a rabló 
egyik mohos domboldalban ült s hamvas szedret lakmá- 
rozott. Amint közben felpillantott, egy nagy, fekete állat 
cammogott el mellette. A rabló fűzfaágat tört s rávágott 
a medve orrára. Maradsz a barlangodban!— Ez az én 
birodalmam!— Így szólt. A medve oldalt fordult s visz- 
szabújt a sűrűségbe.

Szakadatlanul ömlött a fény meg a meleg, s velük 
jött a vadkacsák hápogása, az erdők gyantaillata. A 
levegőben rozsföldek sárgapora keringett, mindenfelé 
lepkék rajzottak, mintha lebegő liliomok volnának. A 
tölgyfaoduban serénykedő méhek köpüjéböi lassan le- 
csorgott a méz a fa törzsén. Folyton sarjadtak a messzi 
országokból való magvak s vakító szépségű virágokká 
növekedtek. A kopár sziklafalon gyönyörűszép rózsa 
kúszott versenyt a szederindával. Odébb, az erdei tisz
táson valóságos tündérerdeje támadt a csodálatosan ked
ves virágoknak; egyik-másik akkora volt, mint egy leány
arc. János apátnak eszébe jutott, hogy Absolon érsek 
számára virágot kell tépnie,'de még habozott. Egyre 
dúsabban pompázott a virágsereg, egyik tündöklőbb volt 
a másiknál. A püspöknek a lcgeslegszebbet akarta el
küldeni.

Hullám hullámra tódult. A levegőt már annyira 
átitatta a fény, hogy szinte szikrázott. Nyár öröme, bol
dogsága, mosolya ragyogott mindeneken.

Az apát azt gondolta magában, hogy nagyobb 
örömöket azoknál, mint amelyek most körülözönlik, a 
föld már nem teremhet. Mit hozhat a következő hullám 
a gyönyörűségek növelésére?

És mégis, egyre ömlött a fény széles hullámokban. 
Az apátnak úgy tűnt fel, mintha végtelen messzeségek 
parányait hozná magával. Olyasformát érzett, hogy föl
döntúli levegő veszi körül, s végigfutott lelkén az a 
remegő sejtés, hogy a földi boldogság után most az égi 
következik. Észrevette, hogy hirtelen elnémult az erdő. 
Hallgatott a nndár, a kis rókák abbahagyták játékukat 
s a virágok növése megállt. A boldogság közeledése 
olyannyira meghatott mindent, hogy megakadt a szív 
verése, a szem öntudatlanul könnyekkel telt meg s a

lélek fellendülni vágyott az örök magasságba. Határtalan 
távolból csengő suttogáshoz hasonlóan halk hárfahang 
s földöntúli ének hallatszott.

A szent ember összekulcsolta kezeit s térdre hullott. 
Arcán visszatükröződött nagy boldogsága. Sohasem 
merte volna hinni, hogy még ebben az életben élvezi a 
mennyei örömöket s angyalok ajkáról hallja a karácsony 
énekeit.

De ott állt János apát mellett a kísérő kertész, 
akinek sötét gondolatok fészkeltek meg agyában. — 
Nem lehet igazi csoda az olyan, amelyik gonosztevőknek 
tárul fel, azt vélte. — Nem lehet ez Istentől való, hanem 
az ördög szemfényvesztése, gonosz tréfája ez. Mert a 
rossz szellemnek hatalma van ahhoz, hogy megbabonázza 
az embert s olyanok látására kényszerítse, amik való
jában nem is léteznek.

A felhők magasságában most megzendültek az 
égi hárfák s az édes angyali hangok, de a kertész azt 
hitte, hogy a pokol szellemei közelednek. — El akarnak 
veszteni, meg akarnak rontani bennünket — igy sut
togott. — Sohasem kerülünk mi ép egészségben haza, 
mert megcsalatjuk magunkat s önként vetjük oda lel
künket a veszedelemnek.

Az angyali seregek már oly közel voltak, hogy az 
apát fehér szárnyakat látott megcsillanni a fák között. 
Látta a kertész is, de ő egyre csak arra gondolt, minő 
elvetemült furfang van abban, hogy íme, az ördög ép 
a Megváltó születése napján űzi legmerészebben csalárd 
mesterségét. Azért cselekszik így, hogy annál könnyebben 
elámíthassa a gyenge embert.

Az egész idő alatt madarak röpködtek az apát feje 
körül; némelyik még a kezére is leszállt. A kertész elöl 
azonban a madarak megriadva kitértek, vállán egyik sem 
tartott pihenőt s kígyó sem nyaldosta lábát. De jött egy 
kis gerlice, ez nekibátorodott s látván az angyalok 
közeledését, felszállt a kertész-barát vállára s a mogorva 
ember arcához dörzsölte fejecskéjét. A kertész szentül 
hitle, hogy maga az ördög akarja megkísérteni s bajba 
dönteni. Kezével a gerlice felé vágott s hangos kiál
tással mondta:

— Menj a pokolba, ahonnan jöttél!
Az angyalok ekkor már olyan közel voltak, hogy 

János apát hallotta szárnyuk puha csapását. A szent 
ember alázatosan meghajolt a földig, hogy az égi sere
geket üdvözölje. Ám ahogy elhangzott a kertész szit- 
kozódása, hirtelen elnémult az ének, el a hárfacsengés. 
A szent vendégek menekültek. És menekült a fény meg 
az enyhe meleg s kimondhatatlanul elrémült az egész 
erdő az emberi szív fagyán és sötétségén. Az éjszaka 
mint nehéz takaró borult ismét a földre, borzongva jött 
a téli hideg, a növények elszáradtak, az állatok szét
szaladtak, elnémult a vízesés zúgása, s a levelek esőhöz 
hasonlóan hulltak a fákról alá. János apát boldogságtól 
áradó szive végtelen fájdalomban szorult össze. Gon
dolta: — Nem élem túl, hogy az ég angyalai ily közel 
voltak hozzám s elűzettek; karácsonyi énekeket zengtek 
s átokkal elhajtattak.

Ebben a pillanatban eszébe jutott, hogy az érseknek 
virágot ígért. Lehajolt a földre. Tapogatva nyúlkált a 
levelek s a moha közt, hogy ta!án_ még az utolsó 
percben egyetlen virágocskát téphet. Ámde érezte, hogy 
ujjai alatt megfagy a föld s a fehér hótakaró lassan 
elborít mindent.

Ekkor szíve szomorúsága le nem győzhető fájda
lomra fordult. Nem tudott többé felemelkedni. Elterült 
s ott maradt az erdő fagyos földjén.
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A rabló népe pedig s a kertész-barát visszatértek 
a barlang sötét mélyébe s akkor látták, hogy János apát 
nincs velük. Fáklyát kerítettek s visszamentek, hogy 
megkeressék. A szent ember békén feküdt a hótakarón. 
Halott volt.

A barát keresztet vetett magára s panaszos jaj
gatásban tört ki. Tisztán látta, hogy ő ölte meg János 
apátot. Elragadta tőle a tiszta örömök kelyhét, melyre 
olyan régen vágyakozott.

Amikor János apátot már hazavitték volt, a holt
teste körül szorgoskodó barátok észrevették, hogy jobb 
keze össze van szorítva, mintha halála percében még 
kezébe kerített volna valamit, amit mindenáron magánál 
akart tartani. Sikerült a szent férfiú jobbját megnyitniok. 
Néhány gumós, fehér gyökérszálat találtak benne, melyet 
az apát bizonyára a levelek s a moha alól kapart elő. 
A kertész-barát fogta ezeket s elültette a megboldogult
nak kertjébe.

Ápolta egész éven át s egyre várta, hogy majd 
virágot is fog látni. De egész tavaszon, nyáron s őszön 
által hiába várta. Már megjött a tél, levél és virág el
halt. Ekkor nem törődött velük többet.

De karácsony estéjén, mikor betöltötte lelkét a 
János apátra való emlékezés, kiment a kertbe. És íme! 
Ott, ahol a csupasz, fehér gumókat elültette, erős, zöld 
szárakon ezüst-fehér levelű, kedves, finom virágkelyhek 
himbálództak.

Összelármázta az övedi barátokat, s ezek látván, 
hogy a gumó ép karácsony napján virágzott ki, mikor 
minden más virág a föld színe alatt alszik csöndesen, 
belátták, hogy ez a virág az, amelyet János apát Gőinge 
erdejében karácsony éjszakán szakított. A kertész-barát 
esdeklett, engedjék meg neki, hogy néhány szál virágot 
elvigyen Absolon érseknek.

Belépvén pedig az érsek elé, átnyújtotta a virágot, 
mondván: — Ezt küldi neked János apát. Megígérte, 
hogy virágot szakít neked Gőinge erdejében karácsony 
éjszakáján. íme, ez az.

Absolon érsek szemügyre vette a tél fagyában ki
hajtott virágot s hallván a barát szavait, elsápadt, akár 
a halál. Szótlanul ült egy ideig, majd azt mondta: János 
apát beváltotta szavát, én is beváltom a magamét.

Szabadságlevelet írt a rabló számára, ki ifjúsága 
óta békétlenül s megvetésben élt künn az erdőn.

A barát a szabadságlevéllel felballagott az erdőbe, 
a rabló barlangjába. Ahogy be akart lépni, a rabló 
felemelt baltával rontott neki: „Haszontalan barátnépség, 
agyonverlek benneteket, valahányan vagytok! A ti hibátok, 
hogy az idén elmaradt a gőingei erdő karácsonya!"

— Csak az én bűnöm — válaszolt a barát. Ha 
akarod, halállal halok érte, de előbb nézd meg ezt itt; 
János apát küldi. — Azzal elővette a szabadságlevelet 
s tudtára adta a kivert embernek, hogy száműzetésének 
vége van.

A rabló lement feleségével meg gyermekeivel a 
rónaságba, a barát pedig a barlangban vert tanyát. Foly
tonos ima és böjtölés között élt itt sokáig, hogy kemény- 
szivűsége megbocsáttassék.

Gőinge erdeje azóta sohasem ülte meg a Megváltó 
születésének napját. Az egykori ünnep minden pompája 
csak abban a virágocskában él tovább, melyet János apát 
szakasztott. Karácsonyi rózsának hívják. Mindig kará
csony tájban bontja szét ezüstfehér virágját s növeszti a 
téli földben üde, zöld szárát, mintha nem tudná elfelej
teni. hogy valamikor a nagy, gyönyörű karácsonyi kert
ben pompázott.

MEGTÉRÉS.
Többé nem kell a rabkenyér,
Se ily barna, se oly fehér!
Sírom többé meg nem ásom . . .
Megtérni a vágyódásom.
Többé nem kell a rabkenyér,
Fiam! Szégyen többször nem ér,
Ha avaron kell is hálnom 
Bűnözésre mégsem vágyom.
Többé nem kell a rabkenyér,
Szabadságom — érte a bér!
Inkább kénes űrben vájom,
De bűnözni — már nem vágyom.
Többé nem kell a rabkenyér,
Megtört szívből csepeg a vér. . .
Hisz nevem sincs — csak törzsszámom,
Még bűnözni? — dehogy vágyom!
Többé nem kell a rabkenyér,
Becsületes... nem jobb ennél?
Óh! jöjj vissza fehér álom,
Mert bűnözni, már nem vágyom.
Többé nem kell a rabkenyér,
. . .  Ha az élet itt véget ér,
Kín meghalni a rabágyon 
Bűnözni, én, — dehogy vágyom.
Többé nem kell a rabkenyér!
Uram! imám nem ilyet kér!
. . .  Megtéréshez, legyen szárnyam, 
Bűnözéstől mentsd meg vágyam.
Vác, 1933. Erzsébet napján. 6074.

Igazi karácsonyi este.
Kemény fiatalsága volt Bodza Demeternek, pedig 

jómódban éltek, kint a tanyán, két kilométerre a falutól. 
Szép gazdaságuk volt, amihez csak ketten voltak, mert 
édesanyja már rég elköltözött a szebb hazába. De édes
apjától sohasem hallott szép szót és felnőtt anya nélkül 
ügy, hogy nem ismerte a meleg szeretet jóleső érzését. 
Nem voltak játszópajtásai, nem járhatott sem iskolába, 
sem templomba, mert az öreg Bodza mindenre csak 
azt mondta: Eh, minek az?... így azután Demeter csak 
élt, de a világról, örömökről, nem tudott és nem hallott 
semmit sem. Amikor pedig utolsó óráját élte az öreg, 
magához hívta fiát, megfogta a kezét és jól a szemébe 
nézett.

— Fiam! — mondta elhaló hangon, — ha boldo
gulni akarsz az életben, jól keményítsd meg a szívedet, 
mert ha csak egyszer is ellágyulsz, úgy fuccs a szép 
gazdaságnak.

Bodza Demeter pedig soha el nem felejtette édes
apja utolsó szavait és meg is tartotta azt, úgyannyira, 
hogy bármerre járt, ujjal mutattak rá az emberek.

— Nini! ott megy a zsugori Bodza!
Még nősülni sem nősült, mert azt tartotta: az 

asszonynak ruha kell és ennivaló, az pedig mind pénzbe, 
— sok pénzbe — kerül. De azután, amikor belátta, hogy 
asszony nélkül még sem élhet, elvette a süket Kéri-lányt, 
mert az, ha süket is volt, de valamit hozott a házhoz.

A nősüléssel nem sokat változott az élete, de annál 
nagyobb lett a változás akkor, amikor gólya jelent meg 
a kis tanyai ház tetején. Bodza végtelenül örült a visító 
csöppségnek, de annál többet káromkodott akkor, amikor 
felesége erre is, arra is pénzt kért.

— Pénzt?... asszony, csak nem ment el az eszed? 
Hát gróf vagyok én? vagy mi?
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És a kis Gyurka úgy nőit fel, Isten kegyelméből, 
alig volt rajta ruha s a tanyánkivüli életről ö sem tudott 
semmit. Aáikulás, karácsony, fenyőfa, csillogó gyertyák, 
ez mind-mind ismeretlen valami volt előtte. Édesanyja, 
ha említést tett ilyen dolgokról, Bodza is csak azt felelte 
amit az ap ja :

— Eh, minek az ?!
Persze, leikéből hiányzott a szeretet, szíve meg 

volt keményedve, de még csak bűnül sem lehetett neki 
felróni, mert nem volt senki, aki megtanította volna őt 
arra, hogyan kell valakit boldoggá tenni.

De eljött az idő, a kis Gyurka iskolába került s ez 
már igen nagy változást idézett elő a tanya egyszerű 
életében. Mindennap hozott valami újságot, hogy a 
tanítónéni ezt mondta, a tanítónéni azt mondta. Mikulás 
este pedig fényesre pucolta elnyűtt kis csizmácskáit és 
kitette az ablakba. De másnap nagy volt szivének a 
fájdalma, mert a csizma üres volt. Ám nem csüggedt, 
kicsi szívében ott élt a remény: majd a Jézuska!

Karácsony előtt, amikor megkapták a vakációt, 
nagy ürömmel jött haza a gyerek, kezében egy fehér 
cédulát lobogtatott.

— Édesapám! édesapám! — szaladt az apjához, 
— nézze csak, mi van itt? Azt mondta a tanítónéni, 
édesapa majd elviszi ezt a Jézuskának.

Bodza elvette a gyerektől a cédulát, elolvasta, de 
azután vörös arccal dobta le a földre.

— Bolondság ez, fiú — hadarta gyorsan, közben 
kereste a szavakat, amellyel megmagyarázhatná a gye
reknek azt, hogy pénzbe kerülnek azok a dolgok, pénzbe, 
amihez nehezen lehet hozzájutni. — Én nekem sem 
hozott soha semmit a Jézuska, — morogta, azután ott
hagyta a gyereket.

Az csak nézett kék szemeivel, majd sírva vette fel 
a cédulát. Azután felmászott az asztalra és ott zokogott 
tovább. Kicsi szíve még nem értette meg azt, hogy miért 
kerülte el Jézuska a tanya környékét.

így találta őt édesanyja s most már ketten sírtak, 
mert hiszen Bodzáné sem tehetett semmit, mert Bodza 
pénzt soha nem adott az asszony kezébe.

— Messze vagyunk mi a Jézuskának — vigasz
talta Gyurkát, — de ne sírj, majd eljönnek még hozzánk 
is az angyalkák...

... Á napok teltek, a szent ünnep egyre közeledett.
Karácsony előtt három nappal Bodza befogott és 

behajtott a mohácsi vásárba, hogy egész évi szükségle
teit bevásárolja. Pénz helyett két hízót vitt magával, 
annak az árából kifutja az, ami kell egy egész évre. 
Amikor felszállt a kocsira és el akart indulni, könnyes 
szemmel szaladt ki a házból a kis Gyurka, kezében ott 
lengett a napok előtt földredobott cédula.

— Édesapám, — zokogta — vigye el ezt a le
velet a Jézuskának és mondja meg, igen szépen kérem, 
jöjjön el hozzánk is, nagyon jó leszek.

Bodza, aki már elfelejtette a Jézuskának szánt 
levelet, nem tudott szólni, elvette a cédulát, belegyűrte 
bekecse külső zsebébe és a lovak közé csapott. Gyurka 
pedig már nem sírt, boldogan futott a nagy hóban a 
kocsi után egészen addig, míg csak bírták a lábai. Még 
azután is sokáig nézett a tovarohanó kocsi után, majd 
visszaszaladva a házba, lekuporodott a búbos kemence 
mellé és kicsi szivét eltöltötte a boldog Jézuska-várás.

Ezalatt Bodza Demeternek jól sikerült a vásár és 
alig múlott dél, már kocogott is hazafelé. Nem volt 
jókedve, káromkodott, mert sok pénzt hagyott a vásár
ban. Amikora „Bekapó"-csárda elé ért, betért egy kupi
cára. Hideg volt, a lovakra ráfagyott a pára, jólesett

egy kis morgó. Egy kupicából kettő lett, kettőből több 
és alig telt el egy órácska, Demeter azt vette észre, 
hogy alig áll a lábán. Szőleje nem volt, pálinkára csak 
vásárok alkalmával adott pénzt, de csak akkor, ha jól 
sikerült a vásár. S most jól sikerült, megengedhetett 
magának egy-két kupicát.

Végre, amikor már megelégelte az ivást, zsebébe 
nyúlt, hogy fizessen, de pénz helyett egy összegyűrt 
papír akadt a kezébe. Kíváncsian hajtogatta szét és 
akadozva betűzte a sorokat:

— Édes kis Jézuska, hozzál nekem fényes kardot, 
hintalovat, kócsagtollas csákót, kiscsizmát, csillogó ka
rácsonyfát és én szeretni foglak örökké.

Bodza Demeter csak bámulta az írást, de azután 
mérgesen dobta el; oda támolygott a pulthoz és fizetett. 
De a csárdát nem tudta elhagyni, valami megma
gyarázhatatlan érzés odavitte őt az eldobott papírhoz. 
Tétovázott s ezalatt a perc alatt elvonult előtte egy kép, 
onnan a messzehagyott gyermekéveiből, amikor karácsony 
napján apjával szánkón hajtottak be a faluba, hogy 
haldokló édesanyjához elvigyék az orvost. Akkor látott 
először életében csillogó karácsonyfát, amely alatt boldog 
nevetéssel játszottak az orvos gyermekei.

Ez a messziről jövő kép megfogta Bodza Demeter 
kőszívét, hirtelen kirohant a csárdából, feldobta magát 
a kocsira és őrült száguldással rohant vissza Mohácsra. 
Soha még olyan vevőt nem látott a mohácsi vásáros 
sereg s egy óra sem telt el, Bodza már rohant is haza
felé, kocsiján a drága teherrel. Volt azon minden, még 
olyan is, ami nem volt a cédulán.

Öreg estére ért haza. Még az asszonynak sem 
szólt, eldugott mindent az istállóban, az ágy alá. Gyur
kának csak egy cukorfütyülöt dugott a szájába. De már 
ez is nagy dolog volt, mert hiszen sok vásárról ment 
már haza egy szem cukor nélkül.

Karácsony estéjének délutánján pedig egy fonott 
üveget adott az ámuló felesége kezébe.

— Menj be anyja Gyurkával a faluba, látogasd 
meg az öregeket, visszafelé hozzál a Grűntöl egy kis 
bort.

Ez nagy dolog volt, s az asszony szó nélkül en
gedelmeskedett, bár egyre azon törte a fejét: vájjon mi 
történhetett az apjukkal?

Este, amikor a faluból visszajöttek, behúzta őket 
Bodza a nagyszobába, ahol ott tündöklőit fényes pom
pájával a szép fenyőfa, csak úgy csillogtak rajta az 
égő gyertyák és csillagszórók, alatta pedig ott volt 
minden, amit a kis Gyurka kért.

— Láttam a Jézuskát, — akarta mondani a gye
rek, de a bámulattól torkán akadt a szó.

Bodza Demeter* ekkor felvette a földről Gyurkát 
és odalépett vele a fa alá.

— Örülj Gyurka, mától kezdve mindig el fog 
jönni hozzánk a Jézuska, csak jó légy és szeresd anyu
kát és apukát.

Majd szabad kezével a feleségét ölelte át, aki sírt 
az örömtől.

— Ne sírj, anyja, mától kezdve karácsony lesz 
mindig a Bodza-tanyán.

Es úgy is volt. Azt a kőszívet, amelyet sem asz- 
szonyi könyörgés, sem gyermekzokogás nem tudott 
meglágyítani, annak a hideg szívnek a dobogását meg
indította egv kép, amely messziről, nagyon messziről 
ködlött Bodza Demeter szeme elé . . .

*
. . .  A szürke égből pedig hullott a hó és boldog

sággal takarta be a kis tanyai házat. V. S.
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A MEGTÉRT FIÚ...
Visszajöttem édesanyám! Bocsánatot kérni.
Nem merek a jóságos, kék szemeidbe nézni. 
Látom az arcodon bánat barázdáit,
Amit én miattam szántottak odáig.
Itt hagytam a házat, az anyai fészket,
Bocsáss meg! Jó anyám nagyon, nagyon kérlek! 
Leszek a jó fiad! Leszek mindenséged.
Legyen víg az arcod, legyen úgy, mint régen.
A munka nem kellett, léhaságnak éltem,
Kedves, drága anyám! Bocsáss meg énnékem. 
Ölelj a kebledre, úgy mint máskor, régen.
Jó fiad maradok, esküszöm!... Te néked.
Nem kell a léhaság, nem kell rossz társaság, 
Megmaradok neked; oh drága jó anyám.
Felejtsd el a múltat, ha niég tudsz feledni,
Ha nem törtem össze drága, jó szíved is.
Oh, te drága anyám, ki csak mindig jóság, 
Megbocsájtasz nékem? Kit elvitt a vakság.
Nem kívánok én már egyebet a sorstól,
Csak azt, hogy láthassam, mint vagy újra boldog. 
Azért én teérted, imádkozom itten,
Áldjon meg jó anyám, a teremtő Isten!...

Pécs, 1933 november hó. N. II. /.

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

(Szemelvények a 300 évvel ezelőtt meghalt zsoltár és biblia for
dító, Szenczi Molnár Albert regényes életrajzából.)
— De az is bizonyos, hogy a magyar lelket rajtad 

keresztül ismertem és szerettem meg. A te kedvedért 
teszek meg mindent, ami tőlem telik, hogy a nemes 
magyar nemzet elnyerje ezeket a drága ajándékokat.

Albert keze lassan közelített az asztalon át. Mikor 
odaért, szégyenlősen szorította meg az ő keskeny, finom 
csontozató kezét. Kimondhatatlan hála érzett ezen a 
gyengéd kézszorításon.

— Most már minden időddel a biblia sajtó alá 
rendezésébe állhatsz.

Albert feje megint lehorgadt.
— Taksonyi Peti csúful cserben hagyott. Ö állott 

összeköttetésben Asztalossal. Neki küldte el Asztalos a 
Károli-Biblia egy exemplárját, azzal az ígérettel, hogy 
ha valakit találok, aki vállalkoznék a kinyomtatására, 
háromszáz tallért ad és nekem is illő honoráriumot. 
Nagy lelkesedéssel munkált a jó ügy előrehaladásán 
Peti. Járt, kelt, levelezett, beszélt, nyomtatókkal tárgyalt, 
a bibliát azonban ott tartotta magánál Heidelbergben. 
Először nem értettem a dolgot. De most már tisztán 
látom minden csínját-bínját. Őkelme a honoráriumot is 
magának akarta megkaparintani, meg még egy kis 
dicsőséget is hozzá.

— No é s ? . . .
— Hazahívták valami jó stallumba. Attól a szem- 

pillantástól fogva aztán annyit se törődik a bibliával, 
mint a kisujjam. ö t hónap alatt akadhatott volna alka
lom, amivel nekem elküldje. De talán valami irígyem 
gonoszul szólt felőlem, mert most meg, hogy hazauta
zott, már azt irta, hogy Asztalos rendelete szerint betette 
az Akadémia könyvtárába, hogy ott legyen, mig nyom
tatót nem találunk. Talán attól félnek, hogy eladom a 
drága nagy könyveket a magam hasznára, — nevetett 
keserűen. Hogy aztán mint lesz most már, a jó Isten 
tudná megmondani.

— Nem kezdhetnéd meg a zsoltárok fordítását?

— Szerettem volna arra is előbb költséget terem
teni, kiadót találni.

— De hiszen magad mondtad, hogy mindenki 
azzal fogad, hogy „könnyebb keresztapát találni a meg
született gyermeknek, mint az ezután születendönek!“

— Igaz. Azt is mondják, hogy otthon keressek 
pátrónust. Csakhogy ahol nincs, ott ne keress. Nem 
olyan sok Asztalos, meg Békésy találkozik ám AAagyar- 
országon sem. Nem is csoda. Szegény Afagyarországot 
két felől fejik, még sincs abrak előtte.

Megijedt, hogy sokat is talált mondani. Nem vcszi-e 
zokon ez a német ember, aki nélkül ő most hontalan, 
étien, szomjan taposhatná a fagyos rögöt, a viharrá 
növekvő fagyos szélben...

— Ne légy keserű kedvedben, barátom! — mondta 
a professzor s egy kicsit megrándult a szemöldöke. 
Aztán könnyedén tette hozzá:

— AAég nem is láttad könyvcsházamat. Jer, néz
zük meg!

Nagy szivbéli gyönyörűséggel járta sorra Albert 
a könyvvel rakott széles polcokat. Áz ablak melletti 
polcon a professzor munkái sorakoztak. Egész kis regi
ment volt. Görög irók művei latin fordítással és jegy
zetekkel, Dávid zsoltárai ékes latin versekbe foglalva 
és még egy sereg mindenféle írás. Albert lehajolva 
betűzgette a címüket. Egyikét-másikát ki is húzta s 
felütötte kíváncsian.

— Ezt itt mind professzor úr irta és fordította? 
Ilyen sokat...

— Én.
— Azt mondja a hír, hogy Rittershausennél nem 

versel jobban latinul Horatius sem ...
— Eh, üres szóbeszéd.. .  De nézd csak, hogy csúf- 

fátett a feleségem! Ide állította ezt a baglyot. Még azt 
mondja, engem ábrázol, mert mindig késő éjszaka vet 
ki a munkából. Dehát másképpen mire se mennék a 
dologgal...

Az ajtó felett meg egy sas terjesztette szét királyi 
szárnyait. Albert meg afelé mutatott.

— Én azt hiszem, akkor már ez volna inkább 
odavaló.

— Miért? Olyan prédára éhesnek nézel?
— Olyan éles a szeme. Messziről is meglátja, hol 

van szükség a segítségre, hogy kiterjessze oltalmának 
szárnyait.

— Akkor hát inkább egy kitömött kótlóstyúkot 
kellett volna ideakasztani. Nem? Nézd csak azt a latin
görög dictionáriumot. Én szerkesztettem. Azt hiszem, 
sokat könnyítettem vele a diákok sorsán. A legújabb 
módszer szerint abc sorrendben következnek a szavak 
egymásután. Látod?

— Óriási munka lehetett.
— Hát nagy volt, de igen kedvemre való munka volt.
— Mikoriban Patakra hívtak lectornak, bár két 

kézzel kaptam a kenyéren, de attól az egytől igen féltem, 
hogy alkalmatos könyvek hijján nem haladok majd 
kedvem szerint a tanítással. Szégyen, de való, még ma 
sincs magyar latin diciionárium. Megfordult már az is 
a fejemben, hogy ha más nem, hátha é n ...

— Én meg azt mondom, hogy mindenesetre kezdj 
hozzá.

— Eh! Ilyen szerencsétlen flótás... Aztán mi lesz 
akkor a zsoltárokkal?

Rittershausen kétszer-háromszor végigsimitotta sely
mes barna szakállát, mintha onnét akarna kihúzni valami 
életrevaló gondolatot.

— Latin-magyar dictionáriumra talán nem volna
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olyan nehéz kiadót találni, mert azt nemcsak a protes
tánsok vásárolnák, sőt nem is csak a magyarok, hanem 
mindazok is, akik meg akarják tanulni ezt a szépen 
zengő nyelvet. Itt vagyok mindjárt én is. A haza szállí
tása is könnyebb volna, ezt talán beeresztené a határon 
az inkvizíció, nem kellene loppal vinni. Ha te megszer
kesztenéd, valaki meg kinyomtatná, a dictionárium aztán 
megszülné a zsoltárokat.

— Nem értem.
— Egyszerű pedig nagyon. Először: nevet szerezne 

neked! Ha egyszer a neved rá van nyomtatva egy 
tudományos munkára, az a zsoltárok útját egyengeti. 
Másodszor: némi honoráriumot is kialkudhatnál magad
nak, ha elég ügyes fickó vagy. Harmadszor pedig, ha 
jól megválasztod, hogy kinek dedikáld...

II.
Csepp, pici leányka tötyögött be az ajtón. Tömzsi 

lábacskái még meginogtak olykor, mint tavaszi szélben a 
gyöngyvirág szára. Beszélni még csak két szót tudott. 
De ez mind a kettő igen jelentőségteljes szó volt. Az 
egyik: ham. A másik: mamám. Rózsás kis ujjacskájával 
a balkéz felöli ajtóra mutatott s minden ékesszólását 
elővette, hogy estebédre hívja őket:

— Ham! ham! ham! mam a... — unszolta őket 
komoly, kötelességtudó nagy szemeket meresztve.

Az apja megértette, ölbekapta a kedves kis jószágot.
Odaát már égett a szövétnek. A terített asztal 

körül fürge, barna asszonyka tett-vett. A házigazda fele
sége. Vele eddig még nem is találkozott Albert, mert 
egész délután a gyerekszobához szegezte az asszonyt 
az a temérdek apró kötelesség, amelyeket csak az tudna 
elősorolni — vagy talán az sem — akinek három csepp 
csemetéje közül még a legnagyobb sincsen három esz
tendős.

A pici lány kötelességtudóan rengetni kezdte a 
bölcsőbéli babát.

— Szégyeld magadat, gyáva katona! Mondta az 
apa egy rejtélyes valakinek, aki anyjának széles, fodros 
szoknyája megül csak néha villantotta elő bizalmatlan 
nefelejcskék szemeit. Pedig a „fekete bácsi" még csak 
arrafelé se nézett.

De jaj, borzalom, most megszólalt a szoknya, 
igen, maga a hamuszín, fodros szoknya, melynek jótevő 
ráncai közt keresett menedéket a szegény kis Péter:

— Ki ne szakítsd a ráncomat, hé! Ne ráncigálj! 
— kérlelte idétlen hangon.

Albert értette a hasbeszélést. Barangolásai közben 
egyszer olasz komédiásokkal akadt össze, azok tanították 
meg rá.

A kis Péter riadtan ugrott fel az elátkozott szok
nyától, szerencsésen egyenest a „fekete bácsi" karjai közé.

— Most megvagy, hékás! El sem is eresztlek 
többet!

Egész vacsora alatt beszéltetni kellett hol a kan
dallót, hol a sarokban nyujtózkodó cicát, hol a bölcső- 
béli babát, a kis Péter kedvéért.

A rómaijog tudós professzora, a század Scaevolája 
pedig hámba fogattatott és nyerítenie kellett, mint az 
igazi lovaknak.

Este, mikor elváltak a könyvesház ajtajában, azt 
mondta a professzornak Albert:

— Áldott az Úr, aki megmutatta az utat, amelyen 
járjak és áldott legyen az, aki által megmutatta — egész 
házanépével együtt.

Gondolatban már látta a dictionáriumot, a zsoltáros

könyvet, meg a Bibliát, még sok más könyvvel együtt, 
egy olyan família körében, mint a professzoré.

III.
Készült a dictionárium. Nem volt könnyű dolog 

új utat törni, tuskókat szaggatni, rögöt egyengetni, csá
kánnyal vágni a sziklában garádicsot, hogy könnyebben 
megmászhassa a magyar diákok serege. De játékosan 
feszítette neki ifjú erejét — s öröm volt a munka.

Gyorsan, gyorsan! Minden tollvonással közelebb 
a megvalósulás! Szövétneke késő éjszakák sötétjébe festett 
fénylő sávot az ablakon keresztül. Megesett az is. hogy 
úgy találta a hajnal, leborulva az asztalra, körömig 
égett gyertya mellett, kalamussal a kezében, amint a 
munka mellett elnyomta az álom.

Bújta az egyetem könyvtárát, bújta Rittershausen 
könyvtárát. Valamennyi szótár, azt mind maga mellé 
rakta, összehasonlítgatta, tanult belőlük dictionárium- 
szerkesztő mesterséget.

Ha aztán olykor már hiába húnyta le fáradt sze
meit, mert akkor is mindenféle latin szavak járták a 
kállai-kettőst magyar jelentésükkel körülötte — akkor 
megértette, hogy pihennie kell.

Ilyenkor elővette a francia zsoltároskönyvét, meg 
a német zsoltároskönyvét. Kiválasztott egy-egy éneket. 
Elénekelte franciául, elénekelte németül, elénekelte latinul. 
S addig-addig énekelte, míg utoljára is szép magyar 
szavakban kerekedett ki az ajkán!

Amaz volt a munka, ez volt a pihenés.
Rittershausen el volt ragadtatva tőle.
— Barátom, már csak azért is meg kell tanulnom 

a magyar nyelvet, hogy meglássam: csakugyan olyan 
jó munkát végzel-e, mint én így messziről látom. Azt 
máris meg tudom ítélni, hogy a zsoltárverseid rímei 
jobbak, mint amely magyar énekeket eddig hallottam. 
Azoknak majd minden sora úgy végződött, hogy „vala".

— Az ám, sok magyar fiú panaszkodott nekem, 
hogy már nem is merik énekelni a mi énekeinket, mert 
az idegenek kinevetik őket, hogy minden sort valával 
végeznek.

Rittershausen megint életrevaló gondolatot simo
gatott ki selymes, sötét szakállából. (Folyt, köv.)

Szerkesztői üzenetek. 35*

• Nyolc millió ember bizonyíthatja és tanúsíthatja 
azt a nagy igazságot, hogy

„ akik minden körülmények között, mindvégig hívek 
maradnak a jóhoz, mert bíznak annak diadalában: soha
sem csalatkoznak

Szívből kívánjuk olvasóinknak, hogy az idei ka
rácsony alkalmával ezt az igazságot tegyék mérlegelés 
tárgyává, — foglalkozzanak vele, ismerjék meg. S legyen 
valamennyiöknek igazi, békességes, reményteljes kará
csonyban részük, hogy erőt nyerjenek ahhoz a jóakarat
hoz, amit már az első karácsony éjjelén az angyalok 
kívántak az embereknek.
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