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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a v ilá g  fo ly á s á ró l és a z  em ber a lk o tá sa iró l.

5. szám. V. évfolyam. 1934 március 1.

Kemény szél fúj.
(1848 március).

Kemény szél fúj, lángra kap a szikra, 
Vigyázzatok a házaitokra,
Hátha mire a nap lehanyatlik,
Tűzben állunk már tetőiül talpig.
Édes hazám, régi magyar nemzet,
Alszik-e csak a vitézség benned,
Vagy apáink halálával elhalt?
Illik-e még oldaladra a kard?
Magyar nemzet, ha rád kerül a sor, •
Lész-e megint, ami voltál egykor?
Oly hatalmas harcos, ki szemével 
Jobban ölt, mint más a fegyverével.
A világot védtük hajdanában 
A tatár és a török világban;
Vajon most, ha eljön a nagy munka,
Meg bírjuk-e védni min magunkat.
Ó magyarok istene, add jelit,
Ha a kenyértörés elközelít,
Hogy az égben uralkodói még te,
A magad s néped dicsőségére! p d ö fj Sándor

Más udvar, más levegő.
írta: Mikszáth Kálmán.

Holubár szegény köznemes fiú volt, termet
ben Góliáth, vállbán széles, bikanyakáról hatalmas 
fej emelkedett, ruganyos izmaiban rendkívüli erő 
lakozék, úgyhogy abból a kis cseh faluból, ahol 
élt s ahol — örökösen verekedvén — sok pajtása 
csontját betörte, az „aranyos" Prágáig szállt a-híre.

Mint java ifjú azután maga is odakerült 
pályát törni, de csak egy címig vitte. „Cseh óriás"

lett a neve György király udvarában, ahol nyers 
erejét nagy ügyességgel párosítva, olyan tökélyre 
tett szert az akkori virtusos verekedésekben, voltak 
légyen azok akár bírókra, akár tőrre, lándzsára, 
vagy kardra, ha gyalog, ha lóháton, hogy minde
neket fölülmúla: a vitézi tornákon pedig, melyeket 
György király a Hradzsin udvarában rendezett, 
két éven át pehelykönnyüséggel verte le rendre a 
cseh daliákat. Ami nem is volt jó rá nézve, mert 
a végén senki sem akart vele mérkőzni s azok, 
akiket letiport, hatalmas családok sarjai, nem győz
ték a királyt ellene hangolni, ki is hallgatván rájuk, 
a helyett, hogy udvaránál tartaná vitézek vitézének, 
kinevezé sáfárnak messze, valahová, a királyi bá
nyákhoz, ahol a napfény se süthessen rá.

Holubár vitézt nagyon elkeserité ez az eljárás 
s dúlva-fúlva jelent meg a király színe előtt, hogy 
szemére vesse:

— Minden vezéredet legyőztem, uram király, 
s a jutalom ime, hogy a föld alá küldesz engem.

— Hát igen, — felelte Podjebrád — hogy a ko- 
boldokat is győzd le és csikard ki tőlük az érceket.

— Az én mesterségem a gerely, a kard, de 
nem a csákány. Engem olyan helyre tegyen fölsé- 
ged, ahol verekedhessen!.

A király kelletlenül vont vállat.
— Hja, a nagy háborúknak vége van. Itthon 

— tette hozzá kedélyesen — már csak a híveimet 
verheted földhöz, az pedig nekem nem haszon, 
nekik nem gyönyörűség. Azt is beláthatod, édes 
fiam, hogy a kedvedért nem üzenhetek háborút 
senkinek. Ha hát mindenáron verekedni akarsz, 
keress magadnak ellenséget a saját szakálladra, 
de itthon nekem ne verekedj.

Ezt aztán úgy vette Holubár mint útilaput 
s eladván, ami csekély vagyonkája volt, felszerelve
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magát és szolgáját lovagmódra, az akkori idők 
divatja szerint elindult világot látni, hírt, dicsősé
get szerezni az ökleivel.

Bolondtól jött tanács lehetett, hogy Mainzba 
vette útját. Ámbár adhatta okos ember is, mert 
Mainz akkor éppen tele volt hercegekkel, lovagokkal. 
Birodalmi gyűlést tartott akkor ott Fridrik császár.

A gyülekező rendek, akik váltott lovakon 
jöttek s mindenféle eseményt felszedtek útközben 
a vendéglőkben, előre meghozták a hírt.

— Egy óriás közeleg Atainz felé. Valami 
Holubár nevű, aki minden csehet legyőzött. Irtózatos 
erejével összemorzsolja a legügyesebb vitézeket, 
mint a pozdorját. Súlya alatt megdobban a föld, 
ha egyet lép s hatalmas lovának bordái ropognak, 
csikorognak alatta. Azért halad oly lassan a ször
nyeteg. Mert minden vendéglőnél pihennie kell a 
lónak. De holnap, holnapután mégis ideér és 
mérkőzésre szólítja fel a német leventéket. Hát 
csak tessék készülődni.

Lett nagy megrökönyödés, suttogás, találga
tás, kinek kellene sorompóba állni. Ennek-annak. 
Egyébről sem beszéltek, mint a legyőzhetetlen cseh 
vitézről. Igazán kellemetlen egy dolog most, mikor 
annyi komoly tanácskozni való van! Milyen szégyen 
lenne, ha senki se állna ki. De hát még az, ha 
azokat, akik kiállnak, legyőzné? Legokosabb volna, 
ha be se eresztenék a városba.

Langenhorst Gáspár, Mainz polgármestere, 
erős szimatú ember volt, aki mindég el tudta ta
lálni, hogy mit akarnak a nagy urak. Lön hát, 
hogy egy napon lovas ember jelent meg a város 
kapujánál, az ott fel s alá cirkáló alabárdos őrségnél.

— A polgármester nevében! — mondta és 
mutatta a polgármester gyűrűjét. — Langenhorst 
Gáspár polgármester azt rendeli tinéktek, hogy ha 
egy Holubár nevű cseh vitéz szolgájával, vagy 
a nélkül közelednék a városhoz, zárjátok be előle 
a kaput, hadd menjen Isten hírével másfelé!

Az őrök hadnagya meghajolt:
— A parancs szerint járunk el.
Alig, hogy visszavágtatott a lovas, egy lands- 

knecht jött lihegve az őrséghez:
— A császár nevében! — mondá s mutatta 

a császár gyűrűjét. — O Felsége rendeli nektek, 
ha egy Holubár nevű cseh vitéz érkezik, eresszétek 
be a kapun és kisérjétek nyomban a palotájába.

A kapuőrök hadnagya meghajolt:
— A parancs teljesítve lesz.
Az őrök összenéztek s mondák:
— Úgy, de melyik parancs a kettő közül, 

mQrt az egyik a másikat rontja.
— Nohát a császár parancsát teljesítjük, 

mert az nagyobb úr.
— Igaz, de mi a polgármester szolgái vagyunk.
— Igaz, de a polgármester is csak szolgája 

a császárnak.
Így aztán a császár parancsán jártak; az 

érkező Holubár előtt leeresztették dárdáikat és 
tágra nyitották a kapuszárnyakat, majd kürtök 
harsogása mellett kisérték a Fridrik palotájába.

A lever-re összegyűlt urak kíváncsian to
longtak az ablakokhoz, tűnődve, találgatva, miért

rontotta meg ő felsége a Langenhorst intézke
dését?

Hm, bizonyosan nem hiába. Úgy ismerték 
a császárt, aki a fűzfából is aranyat tud kihúzni. 
M in d en  apró dolgot, vagy nagy dolgot a szerint 
hánytorgat meg elméjében, hogy mit hoz a kony
hára. Ez pénzt, az renomét, ami mindegy. Mert 
a renom éból ismét csak pénzt lehet csinálni. Azt 
meg ö nagyon értette. Mihelyt jelentették neki a 
Holubár megérkezését, a legbelső termébe vonult, 
ahová a kamarások füle el nem hat; ott fogadta 
az idegen lovagot.

— Hallottuk a híredet, Holubár! Légy szívesen 
fogadva udvarunkban, ha nekünk akarsz szolgálni.

Holubár meghajolt térdben:
— Nincs édesebb álmom annál!
— Roppant erődet, ügyességedet méltányoljuk.

S ha mérkőzni akarsz lovagjainkkal, ennek se 
álljuk útját. Sőt különös megbecsüléskép a fiam, 
Miksa herceg száll ki majd veled vitézi bajra.

Holubár arca kipirult a nagy tisztességtől, 
hogy egy császári herceggel mérheti össze a lánd
zsáját.

— Köszönöm a nagy kegyet — rebegte elfo- 
gódottan.

— De, — folytatta a császár, egy hangárnya
lattal még nyájasabban — kímélni kell a herceget, 
hiszen értesz. . .

— Mindenesetre fölség, vigyázni fogok, hogy 
jelentékenyen meg ne sérüljön és hogy esés köz
ben is . . .

— Mit, esés közben! — kiáltott föl a császár 
ingerülten. — Hát megbolondultál, Holubár! No, 
mit bámulsz úgy? Hát még most se érted, hogy 
a hercegnek kell győztesnek maradnia, mégpedig 
úgy, hogy a győzelemhez könnyenjutottnak ne 
látszassék.

— Szóval, hogy én törjem be a bordáimat 
— mondá a cseh lovag a csalódástól keserű han
gon. — De hátha mégis megfordítva történnék?

— Az életeddel lakóinál, Holubár!
A cseh meghökkent. Érezte, hogy bajban 

van, „igent" nem mondhat, „nem“ -et veszedelmes 
mondani.

— Nagyon nehéz feladat, fölség, meggon- 
dolási időért könyörgök!

— Hát gondold meg holnapig s pihend ki 
itt magadat palotámban, légy vendégem addig.

Holubár visszavonult, de gondolkozásra nem 
volt szüksége, tisztában volt ö magával: a dicső
séget szomjúhozta lelke s a jó hírnevét nem adja 
el. Óh, milyen gyáva ajánlat! A fogait csikorgatta 
dühében, hogy milyen rossz udvarhoz került. A 
férfibátorság az egyetlen, amihez nem lehet pénz
zel, kerülő utakkal jutni s itt maga a császár kí
sérel meg ilyesmit. Teremhetnek-e hősök olyan 
helyen, ahol ez a felfogás fertőzi a levegőt?

Frigyes császár ezalatt aranyos terveit szőtte 
felső termeiben, hogy mennyire ráférne fiára egy 
kis vitézi nimbusz. Éppen jókor jött ide ez a Ho
lubár. Miksa győzelmi híre világgá fut, dalokba 
öntve száguld s meghatja a magyarokat. Mert 
éppen a magyarokra utazott Fridrik akkoriban, a
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magyar trónt akarván megszerezni fia számára. A 
korona iiiszen nála volt már egyszer, de a magya
rok szíve nem jött utána, pedig együtt kell lenni 
a kettőnek. Megpróbálja tellát megfordítva. Miksá
nak megszerzi előbb a magyarok szívét: ha nagy 
vitéz hírébe juttatja, meglehet, hogy a korona így 
majd utána jön. Éppen jókor van itt ez a Holubár?

De Holubár akkor talán már ott sem volt, 
egy kis sétalovaglás ürügye alatt elhagyta szolgá
jával a palotát s aztán gyű, ki a város kapuján 
s el örökre. Az őrök nem akadályozták. Németek 
voltak, következéskép alaposak. A bejövetelre volt 
utasításuk, de a kijövetelre nem.

Ment, mendegélt, szinte iránytalanul, mert 
csak azt tudta, mit akar, de nem tudta, hogy merre 
kell mennie. Kóbor lovagokkal, utazó nemesekkel 
ismeretséget kötött útközben s elmondta nyíltszí
vűén, hogy hírt és dicsőséget megy a világba 
keresni s megkérte fűtői-fától:

— Hol élnek manapság a legnagyobb vitézek?
— Hát minálunk, — feleltek a különböző 

nemzetű utasok, mert minden róka a maga szőrét 
dicséri és még azonfölül a Mátyás udvarában Budán.

Minthogy mindnyája Budát mondta, a maga 
országát tolva előre, tudta már Holubár: hová 
menjen s azontúl már csak azt kérdezte az utasok
tól: „merre fekszik Budavár?"

Mondták aztán, akik tudták:
— Ahonnan a nap jön, ahová a Duna megy, 

csak folyvást menj vele és ahol már olyan nagyra 
dagad, hogy nem bírod kővel áthajítani, ottan lesz 
Budavár; megösmered sok tornyáról.

Szépnek mesélték Budát, még szebbnek kép
zelte s még szebbnek találta. Nagy, palotás város 
nézegette magát a Duna tükrében. Micsoda nyüzs
gés, elevenség az utcákon! Mintha az egész világ 
itt találkoznék. A kereskedők sátraiban halomra 
áll a sok portéka, kardok, páncélok, asszonyra, 
lóra való encsebencsék, kantárok, csótárok, násfák, 
selyem-szövetek, drága prémek, mindenféle bőr
munkák, skófiumos térítők, szem nem látta, fül 
nem hallotta ritkaságok. S az a mindenféle ember
faj a világból! Velencések, németek, franciák, ola
szok s kiki a maga nemzeti viseletében. Ott vágtat 
ni, a bástya alatt egy daliás lovas, haláljelvénnyel 
a sapkáján. Valami tiszt a fekete seregből. A bécsi 
úton egy fényesen öltözött csoport közeledik ficán
koló lovakon, közöttük hölgyek is. Vadászatról 
tér haza valamelyik főúri társaság. Alighanem a 
Garáék. Ni, ott hozzák hátul a sólymaikat. Köz
vetlen a királyi palota kapujánál nagy csődület 
van. Egy félrecsapott süvegü embert vesz körül 
sok szájtátó nép nagy hejehujával. Eredeti alak, 
fakó csizma van rajta s kopott nadrág, de azok 
felett a nyakában, vagy öt-hat aranyos, bársonyos 
főúri mente lóg, csillogó csatokkal, gombokkal, 
ami elég groteszk látvány, mert ugyancsak perzseli 
az embert a júniusi napfény.

— Jól fel van öltözve, bátya — kiáltják 
innen-onnan.

— Hm, — szól vidáman az öreg — a ki
rálynál voltam ebéden s ő felsége nem akarja, 
hogy meghűljek hazáig.

Akik nem ismerik, kíváncsian kérdik, ki le
gyen ez a furcsa emberke, aki ily pityókosan lépked 
a mentékben.

— Jó vén fiú, — mondják — a kántor, 
innen Cinkotáról.

— És igaz lehetne, hogy a királynál ebédelt, 
meg hogy ö. adta neki a mentéket? — Kőtelke
dének némelyek. Mások vállat vontak:

— Isten tudja! A mi királyunktól kitelik. 
Megbecsüli a szegény embert és meg is tréfálja 
királyi módon.

Holubárt, ki éppen erre kocogott el hű fegy- 
vernökével, valami alkalmas korcsma után néze
lődve jobbra-balra, még észre sem vették a járó
kelők, nem úgy, mint Mainzban, ahol utána szaladt 
a fél város. Csak másnap, mikor már a nádoris
pánnál jelentkezett szándékával, futott szét róla a 
hír a városban:

— No, lesznek most itt nagy mulatságok. 
Van itt most egy nagytermetű cseh vitéz, valami 
Holubár, aki mindeneket legyőzött, amerre járt, 
aki kilenc évig szopott gyermekkorában, azért olyan 
szörnyen erős. Arra kérte a palatínust, hogy en
gedje neki vitézi tornára hívni fel a magyar lova
gokat. No, hála istennek, lesz itt most egy kis 
elevenség, egy kis látnivaló.

Maga Mátyás is értesülvén a bajnokról, ma
gához hivatta egy órában, de jelen voltak a főurak is.

— Ejha, — csodálkozék Ujlaky, mikor az 
irdatlan szál ember belépett. — Sok eső volt, ahol 
ez nőtt!

A király nem csodálkozott, hanem nyájasan 
inté közelebb, midőn az le akart térdepelni.

— Csak állj, Holubár, mi is csak emberek 
vagyunk, gyarlók pedig. Hallottam múltadat, derék 
levente és ösmerem szándékodat. Isten hozott 
Budán! Itt mi szívesen látunk és módot nyújtunk 
a játékporondon, hogy a rozsda ne egye meg a 
fegyveredet. Ám azért ne gondold, hogy jó  helyre 
vetődtél, itt mi talán nem adjuk olyan olcsón, 
mint rokonunknál, György királynál Prágában.

Holubár önérzetesen mosolygott.
— Aztán látod, itt a harcmodor is más. T i 

olasz módra vívtok hegyes lándzsákkal, mi tompa 
gerelyekhez vagyunk szokva, ti vágtatva rohantok 
egymásra, mi itt ügető lovon, azonkívül nem ér
titek a hónalj alatt vashorgon tartani a lándzsát, 
hogy hátra ne ütödjék, hanem helyén mararadjon. 
Bizonnyal mondom tehát neked, Holubár, hogy 
jól ügyelj a bőrödre.

Holubár gúnyosan mosolygott.
A király észrevette ezt és összeráncolta a 

homlokát.
— Félek, köbe lépsz, Holubár, de én min

denesetre pártfogásomba veszlek s egyelőre csak 
a közepes vitézekből küldök ellened valakit.

Holubár bosszúsan harapdálta ajkait.
— Ám ha azt legyőzöd, — folytató a király 

— akkor legyen, mérkőzz meg legjobb vitézeim
mel is. Nem kicsinyíteni akarlak, de kímélni.

— Megeszem őket — hörögte Holubár me
részen, ziháló mellel.

— Jó, jó, ha legyőzöd őket, úrrá teszlek



36 B I Z A L O M

országomban. De azért a viadalt mégis a közepessel 
kezded holnapután a Zsigmond-piacon és mint
hogy olyan fennen beszéltél, ha ez a közepes 
vitézem mégis téged találna legyőzni, szamárhátra 
ültetve kergettetlek ki országomból mindenek csúf
ságára. Most már tudd meg, atyámfia, mihez kell 
magadat tartani.

Holubár szólni akart, de Mátyás intett és 
ezzel a kihallgatás véget ért, távoznia kellett. A 
főurak kíváncsian vették körül a királyt.

— Kit küld ellene fölséged?
— Majd jókor megtudják kegyelmetek —

mondá rejtélyes mosollyal. (Folyt, köv.)

III. Lipót a belga trónon.
Új király ül Belgium trónján: III. Lipót, aki 

a múlt év novemberében töltötte be harminckettedik 
életévét. Európa megfogyatkozott számú uralkodói 
között ő a legfiatalabb és az egyetlen, aki koránál 
fogva már a háború utáni fiatalok nemzedékéhez 
tartozik. A harmincéves király gyermekkorának első 
emlékei közé az Angliába való menekülés tartozik. 
Tizenhárom éves gyermek volt, amikor a német 
megszálló csapatok elől, mint annyian az ország 
lakosai közül, a királyi család is Angliában talált 
menedéket. Brabant hercege, ez volt a király címe 
trónörökös korában, csak 1919-ben tért vissza Bel
giumba. III. Lipót királynak arcvonásai is feltűnően 
hasonlítanak atyjáéhoz. De az elhúnyt Albert király 
legfőbb gondja az volt, hogy fia és a trón örököse 
lelki kialakulásban is folytatója legyen azoknak a 
hagyományoknak, amelyeknek szellemében ő vezette 
népét. Albert király azt akarta, hogy a fiatal trón
örökös tudja, mit jelent az, ha a munkától fel- 
hólyagosodik a tenyér. A trónörökös a társaival 
teljesen azonos bánásmódban részesített önkéntes 
volt az egyik gyalogos ezredben és katonai pályá
ját egyszerű alhadnagyként kezdte el. Miként atyja, 
a fiatal király is nagyszerű sportember; életmódjá
ban pedig még demokratikusabb, még közvet
lenebb, mint Albert király volt. A politika rejtélyeibe 
a legelső politikusok vezették be a fiatal királyt, 
Theunis miniszterelnök és Jaspar külügyminiszter, 
a nemzetközi politikai élet egyik igen ismert alakja. 
A két nyelven elmondott trónbeszéd mutatja külön
ben azt a legnehezebb problémát, amely Belgium
ban, a királyság fennállásának száz esztendeje 
alatt mindmáig megoldatlan maradt és amelynek 
megoldása talán a fiatal III. Lipótnak sikerül: a 
franciául beszélő wallonok és a holland nyelv egyik 
tájszólását beszélő fiamandok közötti ellentét. A 
francia és flaniand nyelven elmondott trónbeszéd 
szerencsés kezdet és jó jel III. Lipót uralkodásának 
kezdetén. A politikai viszályok lármája nem sokat 
jelent, a fontosabb az, hogy a kétféle nemzetiség
ből egyesített belga nép őszinte szeretettel fogadta 
a trónját elfoglaló fiatal uralkodót.

K c t  n a p ra  fe lfü g g e s z te tte k  a z  á lta lá n o s  g y á s z t.

Lipót trónörökös a lakosság újjongó lelkese
dése közt vonult be ma a laekeni kastélyból Brüsz- 
szelbe, hogy a parlament két házának egybegyült 
tagjai előtt letegye az esküt az alkotmányra. Az

eskütétellel a trónörökös hivatalosan trónralépett 
és I. Albert király utódjaként III. Lipót néven fog 
uralkodni. Éjszakán át egy csapásra megváltozott 
a város képe. A minisztertanács határozata értelmé
ben két napra felfüggesztették az általános gyászt 
és a gyász külső jelei eltűntek a főváros utcáiról. A 
tegnap még feketével bevont zászlók ma ismét 
vidáman lengenek a szélben. A főváros valamennyi 
templomának harangja és 101 ágyúlövés tudatta a 
lakossággal, hogy III. Lipót király Belgium trón
jára lépett. Az utcákon ember ember hátán tolong. 
A tegnap még gyászoló lakosság ma ujjongó 
örömmel üdvözli új uralkodóját. Délelőtt fél 10 
órakor jelent meg III. Lipót, lován ülve, a királyi 
palota előtt. A belgák új királya tábornoki egyen
ruhában volt, mellén a Lipót-rend nagykeresztjével. 
Utána megjelent Lipót öccse, Flandria hercege, akit 
a hadsereg magasrangú tisztjei kísértek. A királyi 
kastély kijáratánál Brüsszel város polgármestere 
üdvözölte az új uralkodót. A királyi hintó ezután 
az egész városban körülvitte III. Lipótot és fele
ségét, Arsztrid királynét s két és félóra hosszat 
ünnepelte a nép az utcákon az új uralkodópárt.

E s k ü  a z  a lk o tm á n y ra .

Néhány perccel 12 óra előtt érkezett a diadal
menet a Palais des Nations, a belga parlament 
épülete elé, ahol már várta az uralkodót a törvény- 
hozás két háza, hogy meghallgassa a király eskü
tételét. Az ország valamennyi magas méltósága 
megjelent s az összes páholyok zsúfolva voltak 
előkelőségekkel. Pont 12 órát mutatott a parlament 
üléstermének nagyórája, amikor a főajtónál álló 
teremszolga elkiáltotta magát: — Uraim, III. Lipót 
király őfelsége érkezik! Óriási lelkesedés volt a 
válasz erre a bejelentésre. A király lassú és nyu
godt léptekkel jött be a terembe s egyenesen fö l
ment az arannyal és bíborral díszített trónszékre, 
hogy elmondja az esküt. Jobbkezét esküre emelve, 
lassan, tagolva mondta el az eskümintát: — Eskü
szöm az élő Istenre, hogy tiszteletben tartom orszá
gom alkotmányát, szolgálom hazámat és biztosítom 
nemzetem védelmét. — Éljen a k irá ly ! — hangzott 
fel a parlament tagjainak egyhangú kiáltása.

A  tró nb eszéd .

A király ezután flamand nyelven is megis
mételte az esküt, majd elmondotta a trónbeszédet, 
először francia, azután flamand nyelven. — Tisz
tában vagyok azzal a súlyos felelőséggel, amely 
vállaimra hárul, — kezdte az új uralkodó beszédét. 
— Ebben a pillanatban, amikor szeretett atyámat 
gyászolom, nem mondhatok mást, mint azt, hogy 
az lesz minden törekvésem, hogy az ő szellemében 
uralkodjam és mindig szem előtt tartsam elődjeim 
és őseim mintaképét. A belga uralkodóház a népet 
szolgálja s eltökélt akaratom, hogy ezt az elvet 
sohasem fogom elfelejteni. (Viharos .éljenzés.) A 
király ezután köszönetét mondott a nemzetnek és 
a külföldnek azért a mély részvétért, amellyel el
húnyt édesatyját gyászolta. Beszéde második felé
ben az uralkodó a belga alkotmány reformjának 
szükségességét hangsúlyozta. A rend és a törvény
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uralmának biztosítása érdekében az alkotmány egyes 
rendelkezéseit hozzá kell illeszteni a megváltozott 
időkhöz. (Viharos tetszés a Ház minden oldalán.) 
A trónbeszéd külpolitikai részére áttérve, a király 
így folytatta: — Országom függetlensége és terü
letének integritása elválaszthatatlan a nemzeti egy
ség gondolatától. Az oszthatatlan és független Bel
gium történelmi tartozéka Európának. Belgium 
továbbra is résztvesz a béke megszervezésében és 
azon lesz, hogy közeledjék minden néphez. Más
részről viszont el vagyok tökélve arra is, hogy ne 
riadjak vissza semmiféle áldozattól, ha arra kerülne 
a sor, hogy meg kell védelmeznem országom bé
kéjét. (Viharos helyeslés.) A király utolsó szavait 
percekig tartó tapsvihar és éljenzés fogadta. Az 
uralkodó ezután flamand nyelven is felolvasta a 
trónbeszédet.

A  k o rm á n y  f o r m a i  le m o n d á s a .

A kormány tagjai a királynak benyújtották 
lemondásukat. Csupán formaszerü lemondásról van 
szó és bizonyosra vehető, hogy a király a kormányt 
mostani összetételében megerősíti. A képviselöház 
és a szenátus tagjai délután zárt menetben a király 
elé vonultak és átnyújtották a hódoló feliratokat. 
A király két rövid nyilatkozattal válaszolt a fel
iratokra.
A  k ir á ly  t is z te le g  a z  is m e re tle n  k a to n a  e m lé k e  e lő tt.

A királyi palotába való vonuláskor a menet 
az ismeretlen katona emlékműve mellett haladt el. 
A .király egy percre megállott és tisztelgett. Ezalatt 
a tömeg egy pillanatra szintén szünetet tartott a 
lelkes éljenzésben. Amint a király és királyné be
ment a palotába, a tömeg a záróláncot áttörte és 
a palota előtti térre özönlött. A tömeg hatalmas 
kórusban énekelte a belga nemzeti himnuszt. A 
király és királyné ismételten megjelent a palota 
erkélyén. A palota előtt egész délután nagy tömeg 
hullámzott.

Világ folyása.

A z  O r c h id e a - d in a s z t ia  e l s ő  c s á s z á r a  e l 
f o g la l t a  M a n d z s ú r ia  tr ó n já t .*  Ezredéves szer
tartások keretében lépett csütörtökön reggel Man
dzsúria trónjára Pu-Ji, a „Nyugalom és Erény" csá
szára, mint az Orchidea-dinasztia első tagja. Az 
új császár tábornagyi egyenruhában, kétszáz udvari 
méltóság kíséretében, tizenkét fehér lóval vontatott 
aranyos diszhintón vonult reggel hét órakor a 
„Menny Templomába", amelynek legfelső terra- 
szán várta be a napkeltét s ezzel kezdetét vette a 
díszes egyházi ceremónia. Pu-Ji térdreborult a 
színarany oltár előtt, amelyen káprázatos színekben 
szikráztak a kirakott koronázási ékszerek, s mint
egy öt percig teljes mozdulatlansággal merevedett, 
amint az őseinek szellemét jelképező lakktábláktól

*~A~Bizalom egy évvel ezelőtt megírta, hogy Kína 
és Japán háborúba keveredtek a szomszédos Mandzsúria 
birtoklása miatt. Most kibékültek és Mandzsúriát függet
lenné tették. Szerk.

körülvéve az ősök szellemével beszélgetett. A zene
kar halk muzsikába kezdett, a császár kiegyenese
dett, két karját az égnek emelte és ebben a pillanat
ban ezer hófehér galamb röppent az ég felé.

Az uralkodó ezután meggyujtotta az oltár 
előtt elhelyezett rőzsekötegeket, ötféle gabonát, egy 
üveg rizsbort, egy vég aranysárga selymet, tömjént 
és ékszereket vetett az áldozati tűzbe, mialatt a 
főpapok hófehér bikát áldoztak s annak vérét arany
serlegbe csurgatták. A vérrel telt serleget a Cliov- 
dinasztia egyik tagja és a legidősebb főpap az 
oltárnál álló uralkodóhoz vitte, aki ezután újabb 
imába merült, majd két ujját a bika vérébe mártva, 
végighúzta a sokévszázados, vörösre lakkozott táblá
kon, amelyeken ősei nevei állottak.

További áldozatbemutatások után a császár 
meggyujtotta a szent tüzet. Hatalmas, hófehér füst- 
gomolyag emelkedett a magasba, jelezve, hogy 
magával viszi a császár fohászait az égbe. Ugyan
akkor megdördültek az ágyúk és százegy ágyúlövés 
jelezte, hogy Mandzsúria császárt kapott.

Az áldozati szertartás után az új császár, aki 
a Kang-Teh (Nyugalom és Erény) nevet vette fel, 
a császári palotába vonult, hogy magára öltse dús- 
hímzésű, pompás uralkodói köntösét és elfoglalja 
az Orchideák trónusát. Az útvonalon, amelyen az 
új császár elhaladt, óriási embertömeg gyűlt össze 
és a mandzsuk a „gonosz szellemek elűzésére" 
mozsarakat durrogtattak.

Elsőnek a mandzsu kormány tagjai járultak 
az uralkodó elé és a főpecsétör sárga selyempár
nán átnyújtotta a császári pecsétet, mint az alatt
valók hódolatának jelét. Kang-Teh császár ezután 
felolvasta rövid trónbeszédét, amelyben kijelentette, 
hogy a „Mennyei Hatalmak tanácsára" elfoglalja 
az Orchidea-trónust és ígéri, hogy a szuverénitás 
törvényének megfelelően kormányozza a birodalmat.

A szertartáson a külföldi hatalmak képvise
letében csupán a japán nagykövet vett részt. A trón- 
ralépési aktusról hangosfilm-felvételeket készítettek 
a császár és az egyház legkegyesebb engedélyével.

A  c s á s z á r i a lk o tm á n y . ■

Kang-Teh császár a trón elfoglalása után 
proklamációt intézett a néphez, amelyben Mandzsú
ria császári alkotmányának alapelveit a következők
ben foglalja össze: 1. A császár a trónt nem a 
nép, hanem az egek akaratából foglalta el. 2. A 
császári hatalom ennek megfelelően független a 
néptől, a császár azonban ennek ellenére meg fogja 
hallgatni a nép kívánságait. 3. Kang-Teh császár nem 
a régi kínai Sárkány-dinasztia örököse, hanem első 
császára az új mandzsu császárságnak s mint ilyen, 
új dinasztiát alapít, Orchidea-Dinasztia néven. 4. A 
császár tiszteletben tartja az érvényben levő régi 
kínai törvényeket. 5. Legfőbb tanácsadója a minisz
terelnök. 6. Külpolitikájában barátságos viszonyra 
törekszik valamennyi állammal, belpolitikájában 
pedig az egek akaratát tartja szem előtt.

T i z e n ö t e s z t e n d ő s  a  T u r u l  S z ö v e t s é g .  
Diákszokások bemutatója a szombat esti nagytá
boron. — A magyar diákföveg premierje a Viga
dóban. — A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hall
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gatók Bajtársi Egyesületének országos központja 
szombat este ünnepli a Vigadóban fennállásának 
tizenötödik évfordulóját.

A Szövetség ezen a nagytáborán először sze
repelteti hivatalosan az új sapkaviseletet. A baj
társi egyesületeket ugyanis állandóan támadások 
érték a tányérsapka németes jellege miatt. A Szö
vetség most új sapkaviseletet tett kötelezővé: a 
magyar föveget.

A jubileumi ünnepség előestéjén az elmúlt 
tizenöt esztendőről és az időszerűvé vált föveg- 
változtatásról Esferhász István dr, a Turul-szövet
ség országos elnöke, a következőket mondotta:

A  fe k e te  tá n y é rs a p k a  becsülete.

— Mielőtt az elmúlt tizenöt esztendőt vázol
nám — úgymond — elöljáróban legyen szabad 
pár szót szólnom arról, hogy mi tette a sapka
kérdést időszerűvé. Megelégedéssel állapítom meg, 
hogy még ellenfeleink sem tudtak mozgalmunkban 
egyéb kifogásolni valót találni, mint a tányérsap
kát. A fekete tányérsapkának azonban, a sok szi
dás, gúny ellenére, nagy becsülete lett a fiatalok 
előtt. Minthogy azonban alapszabályaink már más
fél évtizeddel ezelőtt kimondották, hogy a szövet
ségi diszviselet magyar föveggel jár együtt, az 
elmúlt esztendőben az országos követtábor a sze
nátus elé utalta az ügyet és a szenátus a legutób
bi ülésén elfogadta a budapesti jogászok által 
már viselt fekete föveget. Ezt a fekete föveget 
viseli a Vigadóban az előkelőségeket váró dísz
század és ezzel mutatja be szokásainkat a „daru
asztal".

A  tiz e n ö t eszten dő  n é g y  „ lé p c s ő je " .

— Az eltelt tizenöt esztendő, amint most 
látjuk, négy lépcsőfokon keresztül vezette a naci
onalista ifjúságot a mi szervezetünkbe a jubileumi 
nagytáborig.

— Az első „lépcsőfok" a háború volt, ami
kor is fiatal tisztjeink és tisztjelöltjeink a nemzeti
ségek közé ékelve látták a magyar faj kiváló eré
nyeit és azt a véráldozatot, amelyet hoztunk. Eb
ből a szemléletből született meg legénységben és 
tisztikarban a testvér nemzeti értékelése.

A második „lépcsőfok" a forradalom volt, 
amelyben láthatták, hogy a magyar faj kiváló eré
nyei semmit sem érnek, ha nem illeszkedik be 
egy olyan társadalmi organizmusba, amely tud 
tenni, ha kell. így született meg a bajtársi egyesü
letek gondolata.

— Az inflációs idő jelentette a harmadik 
„lépcsőt", amely megmutatta, hogy a nemzet tes
tétől különvált gazdasági élet külön életet él, s 
hogy a politikai harcok közben is törődni kell a 
nemzet gazdasági kérdéseivel.

— A negyedik „lépcsőfokot" a gazdasági és 
a vele összefüggő szociális kérdések felkarolása 
jelentette. A „Bajtárs" megalapítása után új ma
gyar szellemiség fejlődik ki ezen a téren és ez a 
szellemiség nem vihetett más felé, mint csak a 
magyar falu és munkásnegyedek felé.

— Ez a négy alapvonás jellemzi az elmúlt 
tizenöt esztendőt. Ma már öt folyóiratunk van és 
minden más szervezettel szemben előnyünk, hogy 

,a bajtársi eskü megtartja közösségünkben azt is, 
aki elhagyta az egyetemet és a fiatal egyetemi 
hallgató nemzedék hozzánk kapcsolódásával el
mondhatjuk, hogy egyik kezünket a közelmúlt, a 
másikat a mindenkori jelen lüktető pulzusán tartjuk.

— Ha új föveget is teszünk tizenöt esztendő 
végén a fejünkre, a tányérsapka tanulságai meg
maradnak bennünk továbbra is.

Ú j v ilággazdaság i konferencia . A Nép- 
szövetség főtitkársága körlevelet intézett az összes 
érdekelt kormányokhoz, amelyben felvilágosítást kér 
arról, milyen álláspontra helyezkednének egy új 
világgazdasági konferencia összehívása dolgában. 
Mivel Roosevelt elnöknek nagy érdeke a világgaz
dasági értekezlet összehívása, a konferencia kilá
tásai ezidöszerint igen kedvezőek volnának, ameny- 
nyiben a londoni világgazdasági értekezlet kizáró
lag azért hiúsult meg, mert Amerika hajthatatlan 
álláspontra helyezkedett a valuta-kérdésben. M iu
tán az Egyesült Államok most már stabilizálták 
valutájukat, meg van a lehetősége annak, hogy 
újabb gazdasági konferencián messzemenő megál
lapodások jönnek létre.

*

Ezt a Géniből érkezett táviratot érdekesen 
egészíti ki az a Stockholmból érkező hír, amely 
szerint az ott tartózkodó Norman Davis, az Egye
sült Államok lefegyverzési megbízottja, a sajtó kép
viselői előtt kijelentette, hogy Roosevelt elnöknek 
határozottan az a szándéka, hogy összehívja a v i
lággazdasági értekezletet, miután a világválság 
most már kétségtelenül fordulóponthoz érkezett 
és a javulás nyomai már kétségtelenül észlelhetők.

A  s z ín é s z e t  m a  a  G o lg o t a  ú t já t  j á r j a . . .
Március végén tartja az Országos Magyar 

Színészegyesület hatvanötödik évi közgyűlését. A 
közgyűlés elé az igazgatótanács kimerítő jelentést 
terjeszt, amely bevezető soraiban ezeket mondja:

„A  ma színészeinek munkateljesítménye: ha
vonként ötven-hatvan előadás. Micsoda szent áhitat, 
micsoda lelkesedés fütheti színészeinket, hogy el
bírják idegekkel, szellemi megerőltetéssel azt a 
munkát, amire a magyar színészet történetében 
még példa nem volt. Elvitázhatatlan tény, hogy a 
színészet ma a tövissel kirakott Golgota útját járja 
és elérkezett az utolsó stációhoz. Ezután már csak 
a feltámadás következhetik. És ez a feltámadás el 
fog jönni. A magyarok istene nem engedi elpusz
tulni az ő bizakodó népét és a most ezer küzdel
met vívó magyar színész büszke öntudattal tekint
het majd vissza a megfutott tövises útra".

A jelentés ezután beszámol az egyesület el
múlt évi munkájáról.

A  c ig á n y o k  s z a k í t o t t a k  a  R á d ió v a l,  d e  a  
R á d ió  n e m  m a r a d  c ig á n y z e n e  n é lk ü l .  Az a há
borúság, amelyet a cigányprímások indítottak a 
Rádió ellen abból a célból, hogy kivonják magu
kat a Rádiónál életbeléptetett müsorellenőrzés alól, 
fordulóponthoz érkezett.
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Tudvalevő, hogy a cigányprímások három- 
napi határidőre szóló memorandumot intéztek a 
Rádió igazgatóságához. Ebben kijelentették, hogy 
amennyiben a Rádió vezetősége nem vonja vissza 
Spur Endre dr-nak a cigányzene felügyeletére szóló 
megbízását, nem szerepelnek többet a mikrofon 
előtt. Memorandumuk határideje csütörtökön járt le.
A Rádió válaszolt is a cigányzenészeknek. A Rá
dió levelét csütörtök délután a cigányzenészek egyik 
körúti kávéház különtermében tartott értekezletén 
olvasták fel. Mintegy ötven budapesti pnmás gyűlt 
össze, de a kávéház helyiségében legalább másfél
ezer cigányzenész várta izgatottan, milyen határo
zatot hoznak a cigányprímások. A Rádió válaszát 
már tudták.

Az értekezleten Bura Károly elnökölt. Felol
vasta a Rádió válaszát, amelyben arról értesítik 
őket, hogy azokon kívül, amiket ebben az ügyben 
már a napilapokban kijelentettek, egyéb közölni 
való nincsen. Csak annyit tesz hozzá, hogy a Rá
dió a műsorában szereplő cigányzenekarokkal s azok 
vezetőivel esetenként óhajt tárgyalni, de nem tár
gyal az erre az alkalomra szervezkedett cigányprí
másokkal.

A válasz felolvasása után Rigó Jancsi beje
lentette, hogy ezekután az ügy most már nemcsak 
a prímásoké, hanem a cigányzenészek összességéé, 
és a cigányzenészek elhatározták, hogy amennyiben 
a prímások engednének, otthagyják a bandát és a 
prímások muzsikáljanak egyedül a mikrofón előtt, 
ha kedvük tartja.

Huszonkét prímás rögtön ezután határozatot 
írt alá, amelyben kötelezik magukat, hogy ilyen 
körülmények között zenekarukkal nem szerepelnek 
a mikrofón előtt. A három nap előtt elküldött ul
timátumot ugyancsak huszonkét prímás irta alá, 
de a délutáni lelkes hangulatban újabb nyolc ci
gányprímás csatlakozott a Rádiót bojkottáló prí
másokhoz.

H a lla n a k -e  a  h a la k ?  A szegedi Egyetem
barátok Egyesületében Farkas Béla dr egyetemi 
tanár előadást tartott a halak hallóképességéről. 
Kifejtette, hogy a hangokra a halak különböző mó
don reagálnak. Vannak halak, amelyek a hangok 
hallatára útjukban egyszerre megállanak, mások 
feljönnek a víz színére.

Farkas tanár három éve végzi kísérleteit az 
egyetem állatrendszertani intézete akváriumában. Kí
sérletei érdekes eredményre vezettek. így például 
kürlhangra az egyik törpeharcsa az akvárium kö
zepén levő üvegkádba, a másik az akvárium szög
letében levő karámba megy táplálkozni.

A halak különbséget tudnak tenni a han
gok között, mert például a 435 másodpercenkénti 
rezgésű a-hangra összegyűlnek és a 42 másod- 
percenkénti rezgésit f-hangra szétoszlanak. Leg
érdekesebb az a kísérlet, amelynél a budapesti 
egyetemi templomnak rádió által közvetített déli 
harangszavára a halak az akváriumban az ete
tőhely felé tartanak és ott gyülekeznek. Farkas 
tanár számos vetített képpel kísérte érdekes elő
adását.

Vándormadár útja,
írta: Vargha Tamásnó. (Folytatás.)

Szemelvények a 300 évvel ezelőtt meghalt zsoltár-és bib- 
liaforditó, Szenczi Molnár Albert regényes életrajzából.)

Kivette az óráját. Dél elmúlt már régen. 
Elkésik az ebédtől. Sietve indult lefelé a csúszós 
csapáson.

V.
Régen túl voltak az ebéden, mire odaért.
Kunigunda asszony egyedül volt a szobában, 

mikor belépett. Mosolyogva nézett Albertre.
— Ej, ej, az a grammatika. . .  Hogy így 

megfeledkezett miatta az ebédről...
Már indult is kifelé, hogy behozza Molnár 

melegre tett ebédjét.
— Nem, nem a gram m atika... — akarta 

mondani Albert, de nem jött szó a torkán. Ámulva 
nézett az asszony után. Fürgén könnyen lebbent, 
mint a tavaszi szél. Tompazöld ruhája, mint a 
gyenge pázsit. Tavaszt lehelt az egész alak. Dobo
gó szívvel, mozdulatlanul ült a helyén. Sohase 
látta még ilyennek.

Halkan, vigyázva nyílt az ajtó. Albert nem 
mert felnézni. . .  Mert hátha megint összetalálkoz
nék a p illantásuk... S hátha most nem volna 
képes lekapni a szemét ró la ...

Nem nézett fel a tányérjáról, mégis látta, 
érezte minden porcikájával, látta minden pórusá
val azt a sugár, délceg alakot, a halvány pírban 
égő keskeny arcot, látta meleg, sötét szemét, hom
lokának fehér boltozatát, szemöldökének kígyózó 
íveit, remegő, finom állát, összeszoritott piros szá
ját... Könnyű lábai mintha nem is a kis szobán, 
hanem a szívén lépkedtek volna keresztül, úgy 
érezte minden lépésüket. Most odaért az asztalhoz. 
Csendesen letette a tálat. Albert a lélegzetét is 
visszafojtva hallgatta a hirtelen támadt nagy, ész
vesztő, titkokat beszélő csendet.

Keskeny, reszkető kis kéz nyúlt most lassan a 
tányérja után, hogy kimerje a levest. Albert ziháló, 
gyors lélegzést hallott, aztán érezte, hogy a keze- 
fejére cseppen valami, egy meleg csepp s lassan 
pereg befelé a keze szárán, egyre beljebb, egészen 
a könyökéig. Könnycsepp volt-e, vagy csak a 
meleg levesnek egy cseppje, amit a remegő kis 
kéz szórt el? Akármi volt, de lármaharang volt, 
amiről megtudta Albert, hogy m illió lobogó piros 
lángocskává változott minden csepp vére.

Szeretem! Szeretem! Szeretem! — ujjongott 
fel a lelke s megkövülve ült a helyén, mint aki 
csudát lát.

De mikor fölemelte a szemét, Kunigunda 
asszony már nem volt sehol. Épp akkor csukódott 
be mögötte az ajtó. Kiment, menekült a tűz közelé
ből. Azt hitte talán, hogy a saját szive elöl is el 
tud rejtőzni? Vagy nem jól látta volna? De igen, 
de igen, — muzsikálta valami vidám, egyforma 
örömmel, — ő is szeret, szeret, szeret! Hogy 
reszketett a keze! Hogy vert a szive! És az a 
szent, lélekbevilágító csend !... Igen! Szeret!
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Egyet csattant a kilincs és kinyílt az ajtó. 
Albert szeme reménykedve villant oda. De nem 
jött be senki. Magától nyílt ki az ajtó. Talán az 
asszony lelkének ittmaradt darabja, ideszálló gon
dolata nyitotta ki. Azért, hogy utat mutasson neki, 
hogy menjen, menjen, kopogtasson be fehérfüg- 
gönyös ajtaján s kérdezze meg tőle azt, amit a 
szíve már úgyis elárult.

De mikor ott állott a küszöbön s épp a 
kilincsre akarta tenni a kezét, józan gondolatok 
hűvös áramlata csapta meg.

Vájjon hát csakugyan ő-e az igazi, az egyet
len, a neki teremtett asszony? Nem csak a bo
londos tavaszi hangulat űzi-e vele futó játékát? 
Holnap nem lesz-e megint minden kopasz és 
fagyos? Hátha csak az elszállt, rakoncátlan első 
ifjúság tért vissza még egyszer, hogy tőrbe csalja?

Nem akart hinni a szívének. Istentől akart 
tanácsot kérni előbb.

Lassan megfordult és a másik ajtó kilincsére 
tette a kezét, azéra, ami az udvarra nyílott.

VI.
Ezen az éjszakán kemény ellenféllel vívott 

elszánt és bátor harcot. A szerelemmel. Ádáz volt 
a tusa és az ellenség igen erős. Istent hívta segít
ségül, hogy legyőzhesse. De az Isten is annak a 
másiknak segített s mire eljött a hajnal, az is 
kiviláglott, hogy ő maga küldte ellene. Akkor 
kiesett a kard Albert kezéből s boldog megadással 
hódolt meg. Édes ernyedtséggel engedte, hogy 
elborítsák a szerelem hullámai. Most már egészen 
bizonyos volt a felől, hogy Kunigunda asszony 
az igazi.

Oh, hát való ez csakugyan? El lehet-e bírni 
ekkora boldogságot? Nem sok-e ez egy embernek? 
Szivének minden vágya valóra vált. Nem hiába 
tört és várt. Nem hiába imádkozott és nem hiába 
dolgozott: ki van nyomtatva a Zsoltárok könyvének 
magyar fordítása, ki van nyomtatva a magyar 
Biblia. Es előtte: a boldog családi élet eljövendő 
fénye. És mindezek koronájaként, amivel semmi 
földi boldogság össze nem mérhető, a megváltott 
lélek örök öröme, sugaras dicsősége.

Hogy lehet az, hogy ennyire szeret engem 
az Isten? Miért éppen engem?

Úgy látszott, hogy Kunigunda asszony se 
sokat aludt az éjszaka. Kék árnyékok ültek a 
szeme alatt és bágyadtak voltak a mozdulatai. 
Talán sírt is.

Az ajtó melletti karosszékben ült. Lehunyta 
szemét a vakító fényes téli nap elől. Oly jó volt 
így, lehunyt szemmel üldögélni s azt hinni, hogy 
valaki itt van a közelében. Azt hinni, hogy 
valaki — szereti. Ismét érezte azt a szorongó 
várakozást, mint tegnap, mikor itt ült ezen a 
helyen s az ajtó függönyére egy ismerős árnyék 
rajzolódott. Lüktető halántékkal várt-várt, a távo
lodó lépések zaja már régen elhalt és ő még 
mindig — várt. Oh dehát szabad-e neki — várni? 
Másfél éve sincs még annak, hogy Konrád meghalt. 
Szabad-e niásra gondolni? Mást szeretni...

. . .  Észre se vette, meg se hallotta, hogy 
valaki jött az udvaron át s megnyitotta a benyíló 
ajtaját. Azt se vette észre, hogy kis szobája ajta
jának fehér függönyére ismerős árnyék vetődött. 
Halk kopogtatás riasztotta fel s mire kinyitotta 
a szemét, előtte állott az, akit behunyt szemmel 
is folyvást látott. Összerezzent. Megremegett az 
ajka s szemében örömtüzek gyulladtak.

Roskadozó inakkal állott fel s kezét nyújtotta 
Albertnek. Aztán szédülve ült le s némán mutatott 
a maga melletti székre.

Szívének zakatoló dobogásától alig hallotta, 
hogy mit beszélt Albert. Talán azt, hogy a szülő
faluja tanácsa is levelet írt neki, hogy ne halogatná 
a hazatérést tovább. . .  hogy haza kell mennie, 
Magyarországba.. .  Vagy mást? Mindegy. Bizo
nyos, hogy nem azt, amit várt. De a szeme, az 
most is azt mondta, amit tegnap.

Egymásba kapcsolódott a tekintetük s a be
szélő ajak — mintegy villámcsapásra — elhallga
tott. Arra az egyszerű kérdésre, ami ezután a 
hosszú csend után következett, már nem is lett 
volna szükség. Bizonyára a feleletre sem, amit 
az asszony fojtott hangon, megindultan, alig hall
hatóan válaszolt:

— Hogyha Istentől neked rendeltettem, a 
tied leszek bizonnyal.

— Eljössz-e velem haza, édes? Itt tudod-e 
hagyni a hazádat, atyádfiáit én érettem?

— Elmegyek — bólintott áhítatos komoly
sággal az asszony.

— Szegény, szerencsétlen hazának leszel a 
gyermeke. Száz veszedelem vár ■ talán reánk és 
kis darab kenyér. Talán az is fekete és száraz. 
Velem jössz-e azért?

— Veled megyek. Isten gondot visel reánk.
— Hazamegyünk! Végre! H a z a !... — tört 

fel a túláradó öröm Albert lelkének legmélyéről. 
Két kemény markába fogta azt a vergődő keskeny 
kis kezet.

— Haza. . .  — suttogta az asszony is. Sze
méből lopva egy kibuggyanó forró cseppet törölt 
ki, mert egy kicsit mégis csak elszorult a szíve 
arra a gondolatra, hogy ezután az az idegen, 
ismeretlen ország lesz a „haza", az ő hazája 
pedig az „idegen".

Aztán érezte, hogy egy erős kar átfogja s 
egy gyengéd száj szűziesen lehúnyt szemére csó
kolja mátkaságuk tüzes pecsétjét.

Föld és ég sugárzott az örömtől, mert egy 
vándormadár — Isten madárkája — megtalálta 
a párját.

Vége.
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