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

X. évfolyam. 1939. május 15.

Honvédeink kilencven év előtt vívták 
meg Budavárát.

Kilencven évvel ezelőtt a május 21-éré for
duló éjszakán senki sem aludt Pest-Budán. A 
harmadik hete tartó ostrom idején az őrök elterel
ték a kíváncsiakat a Dunapartról, ezen az éjjelen 
azonban a bátrabbak — akik nem menekültek a 
Városligetbe és a vasúti teherkocsikba az ágyú
golyók elöl, — a Dunaparton ácsorogva nézték 
az éj sötétjében felszálló röppentyűk lángját, a 
puskák felvillanó tüzét és hallgatták hajnali három 
órakor a rohamra hívó kürtök harsogását. A hon
védsereg csapatai megmozdultak a Gellért-rakodón, 
a Mészáros-utcán, a Vérmezőn, az Újlaki-rakpar
ton, dörögtek az ágyúk, elvörösödött az égbolt. 
Reggel hét órára aztán elcsöndesült a V ár. .  .

Utcai harc és — honvédhalottak az ökör szekéren
Még vértől iszamosak a budavári utcák, 

amikor a hivatalos tudósítást fogalmazzák, „Buda
vár mienk" címmel, 22-én már olvashatták a kor
társak, mi történt ezen a véres hajnalon a Vár
hegyen.

„Május 21-én, reggel öt órakor három zász
lónk a várpalota új épülete mellett lobog. A laj
torjákon honvédeink, mint a zergék szökdösnek a 
Várba. Az ellenség 21 fontosai felett hosszú póz
nán fehér lobogó hajlong. Az ostromtüzelés a 
Bécsi-kapu felé éjfélkor, tehát az osztrák uralkodás 
kezdete napján kezdődött: reggel egy órakor eredt 
meg a várkapunál s a tört falrés irányában csa
tározás és harc folyik virradatig. Honvédeinkre 
erősen puskáztak a bástyatornyokról és a házak 
ablakaiból. Aki nem puskázott, köveket eresztett 
le. De mindez ostromló honvédeinket a rohamtól fel

nem tartóztathatta. Az ellenség többszázezer lö
vése aránylag kevés embert ejtett el, mint onnan 
merek állítani, mivel a várfal alját szorgosan vizs
gálom s igen kevés halottat veszek észre, de most 
kezdődik az utcaharc, mely még sok hősünknek 
kerülhet vérébe. A Svábhegy felé eső bástyákról 
az ellenség fut, csak balra, a fehérvári-kaputól áll 
még néhány közember, honvédeink a tört falrésen 
a Várba csoportosan felkapaszkodnak. Ez oldalon 
mind az ágyú, mind a puskatűz egészen megszűnt, 
csak a pestfelőli oldalon ropog erősen a fegyver- 
tüz. Fél 7-re reggel. Most egy puskaporraktár 
röppent légbe. Bent a Várban az utcaharc folyik. 
7 órakor reggel. A tüzelés megszűnt, a- Vár be 
van véve.

Ludwig kormánybiztos."
Kmetty ezredes vitte Kossuthnak Görgey 

rövid katonai jelentését:
„Budavár' 3 s félórányi ostrom után sere

geink által bevétetett. Május 21-én, 1849, 7 órakor 
reggel. Az egész várőrség fogva van tisztjeivel 
együtt. Hentzi tábornok halálos sebet kapott s 
haldoklik. Az ellenség e győzedelmes ostromlás 
végperceiben még az utolsó cudarságot is elkö
vette s a Lánchídon alkalmaztatott aknákat (Mienen) 
elsüttette . . .  A részletes jelentés holnap fog be
küldetni . . . “

Másnap helyszíni tudósítás jelent meg a 
kormány hivatalos lapjában, a Közlönyben.

„F. hó 21-én délután felmentem ósbudavá- 
rába — írja az egykori tudósító, idősebb Ábrányi 
Emil író és hírlapíró, a Kossuth Hírlapjának is 
buzgó munkatársa. — A létrák még mindenütt a 
falakhoz támasztva voltak . . .  A halottak eltaka
rítása egész nap folyt, de még délután sok dicső 
kimúlt honvédet szedtek fel a bástyák a ló l. . . "
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Ötven polgári halott.
A Közlöny akkor nem emlékezett meg az 

elesettek számáról és Horváth Mihály történetíró 
szerint hivatalosan sohasem adták a közönség 
tudtára a veszteséget. A kortársak ebből azt követ
keztették, hogy az áldozat nagyon nagy volt. A 
legújabb kutatás alapján más vélemény alakult ki. 
A hetekig tartó ostrom egész idején a feltárt ada
tok szerint 368 honvéd esett el és ebből, becslés 
szerint — aránylag kevés, csak mintegy 60 — 80 
lelte hősi halálát a 21-iki hajnali rohamban. A 
közös sírban nyugvó hősök száma azonban még 
ez évben kiderül, mert — mint megírtuk — a 
nyár elején vagy ősszel feltárják a közös sírt és 
akkor megszámlálják a kiásott koponyákat, cson
tokat. r

Új és rendkívül meglepő adat, hogy az 
ostromnak ötven polgári halottja is volt, köztük 
— egy nyolcvanéves tisztviselő és egy 1 éves 
gyermek. A polgári halottaknak mintegy fele nő... 
bomba és puskagolyó ölte meg őket.

Különös sorsú katonahalottak a németvölgyi 
temetőben.

A németvölgyi temetőben létesítették a régi 
és nevezetes budai halottak emlékkertjét és ennek 
egyik felében csak katonák nyugodnak. Középen 
körönd van és a tervek szerint idehozzák a Kere
pesi temetőből Görgei Artúr csontjait. Síremléke 
köré vagy elé félkörben kerülnek a Buda ostro
mánál elesett névtelen hősök, akik most még a 
tabáni közös sírban porladnak. Itt helyezik el a 
közös síron álló régi obeliszket is.

A honvédek táblájának első sorában nyug
szik a 21-iki rohamban elesett és névszerint elte
metett három hősi halott. Burdina Alajos őrnagy 
debreceni gyalogosaival az ostrom napjaiban a 
tabáni temetőben tartózkodott. Különös előérzet 
szállta meg és a hagyomány szerint így szólt:

— ' Érzem, hogy elesem. Ha meghalok, itt 
akarok nyugodni. — És megmutatta a helyet is.

Mivel holtában fölismerték, a kijelölt helyre 
temették el a tömegsír közelében. Mellette nyug
szik Assa-Kürthi Ghyczy István főhadnagy, aki 
23 éves korában ugyancsak a rohamban esett el. 
Jezertsek Lukács 23 éves lovas nemzetőr a har
madik névszerint eltemetett hősi halott. A tömeg
temetés után találták meg átlőtt holttestét, a mi
niszterelnökség épületének padlásán. Ma is titok, 
hogyan került oda és miként halt meg ott az ifjú 
nemzetőr. Nagysándor József vezérkari főnöke, 
Kleinheinz Oszkár őrnagy 17-én sebesült meg és 
másnap belehalt sebeibe. Máig rejtély, hogy hol 
temették el. A honvédhalottak közt nyugszik 
Psotta Móric ezredes, Görgey tüzérségi főnöke, 
aki a szabadságharc után súlyos anyagi helyzete 
miatt öngyilkos lett. Kiment a tabáni temetőbe a 
48-as névtelen hősök sírjához, ott megszúrta 
magát és holtan találtak rá. Végakarata szerint 
oda temették.

A másik katonai táblában nyugosznak az 
összetört • Hentzi^szobor néven ismert emlékmű

feliratából, meg a bécsi katonai följegyzésekböl 
ismert és feltalált halottak. „Budavára 1849-iki 
császári védőseregének az ostrom alatt hősi halált 
halt négyszázhúsz tagja közül itt nyugszik...“ — 
mondja a felirat. Köztük az első Allnoch Alajos 
ezredes, aki fel akarta robbantani a Lánchidat, de 
a kísérlet közben halálát lelte, valószínűleg ön
gyilkos lett, abban a pillanatban, mikor a honvé
dek a hídra léptek.

Láttad-e őt?
Testvér, ki az élet töviseit téped,
Láttad-e a lelket tépő vad sötétet,
Ami, Nagypénteken e bűnös, nyomorult, 
Hazug, álnok, rút földi világra borult. 
Láttad-e a szörnyű Golgothai képet:
Jézust a keresztfán, hol, aki Te érted 
S e bűnös világért egy életet adott... 
Láttad-e Öt: Krisztust, aki feltámadott.

Megáldott-e az Ég csodás, nagy kegyelme? 
Láttad-e korbáccsal őt véresre verve? 
Mint szánja a gyarló, vak ember-tömeget, 
Mely zúgta szertea bűnt: a „feszítsd meg“-et. 
Láttad-e e világ diadal mámorát?...
A nehéz keresztet... s a töviskoronát,
Mit egy bűnös világ durva keze rakott 
A Krisztus fejére, aki feltámadott.

Várod-e Őt, Testvér? Vagy, óh! nem hiszel
benne?

Hogy Jézus nincsen ott lent a sírüregbe? 
Menj el és lásd meg, hogy nyitott a sír

szája,
Ahol a hitetlent Égi angyal várja,
Ki áldó kezével rámutat a kőre...
Nem kérdi miért mégy, tudja ó  előre. 
Érzi, hogy a lelked vérzik és elhagyott, 
Megvigasztal, mondván: Nincs itt! Feltá

madott!

Testvér! ki, láttad Őt keresztre szegezve, 
Mért nem tudsz hinni ma, vagy remélni

benne?
Az élet-utakon lábad mér’ tántorog? 
Hiszen Ő létezik, mondják a vándorok. 
Ott van Ö szüntelen jó utakon veled, 
Meglátod, csak keresd, vesd rá lelki szemed. 
A benne bízóknak új életet adott 
A mély sziklasírból mikor feltámadott.

Németh József.
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Tavaszi szemle a Dunán.
Hogyan készülődik a hajósnép az új évadra?

Csak a városból kikerülve vesszük igazán 
észre, mennyi tért nyert a tavasz. A római fürdő 
felé menet a gépkocsi két oldalán rügyező fák 
vágódnak hátra s friss, barna föidpászták bugy- 
gyannak szürke gyárépületek, zöld kerítések, sár
ga téglarakások között. Sok villa ablaka tárva- 
nyitva, hogy behatoljon az éledező fény; fehér 
párnahuzatok villannak, porolás hallatszik, néhol 
újra meszelted a falakat a gondos gazda.

Jó illatok szállnak. A nagv készülődésből 
talán a Duna veszi ki leginkább a részét. Nem
csak maga a folyam, melynek felszabadult habjai 
már-már zöldelö partok között tolulnak tova, 
hanem azok is, akik belőle élnek.

*
Az egyik telepen javában festik a csónak

házakat. Színeik megfakultak a hosszú tél alatt, 
most új díszbe kell öltöztetni őket. A vízpart lej
tését ásóval igazítja ki egy kéktrikós, pocakos, 
ősz ember, a csónakház őre.

— Megy a munka, bátya?
Kiveszi szájából a szutykos pipát és tisz

tességtudón:
— Köszönöm, megy. A „kifutót" javítgatom, 

hogy nagyobb legyen a lejtése s könnyebben vi
hessék le a vízhez a csónakokat a bérlőink.

Tovább beszélgetünk. Bevisz a házba, mely
nek félhomályában kirajzolódnak a faállványokra 
helyezett, hasukkal felfelé fordított csónakok kör
vonalai. Van itt mindenfajta, testvéri összevissza
ságban: bőrrel bevont, könnyű kajak, karcsú szkiff, 
fínomvonalú szkul, még egy négyes is akad — 
gurulópadjai fent sorakoznak a polcon, az evező
állványokkal párhuzamosan —, míg a „műked
velők" laposfenekü, nehézkes alkotmányai szeré
nyen húzódnak meg hátul, az öltözőfülkék mentén.

— Örül, hogy nemsokára kezdődik a „sze
zon?"

— Hogyne örülnék! — feleli élénken. — 
Télidőn folyvást aggódik az ember, hogy nem 
tesz-e kárt a hideg a csónakokban, jól zár-e a 
lakat, mit tudom... A közelben lakom, naponta 
kétszer is elnézek ide, hogy mindent átvizsgáljak. 
Aztán nem is valami vidám az ilyen téli csónak- 
ház. Mintha elszállt volna belőle a lélek.

Kimegyünk a fülledt levegőből a szabadba. 
A folyó ragyog. Az áttellenes szigetről kopácsolás, 
gyalulás zaját közvetíti a víz: a ritkás fákon át 
mozgó, hajladozó emberalakokat látni. Az öreg 
tenyerével ernyőt árnyékol buja szemöldöke fölé 
és magyaráz:

— A vendéglős új padokat csináltat nyá
rára. Ő is alig várja, hogy munkába álljon... Hí
res kiránduló hely ez, tetszik tudni. Tessék visz- 
szajönni május vége felé, ránk sem fog ismerni 
az úr!

*
Visszafelé jövet az óbudai hajógyár öblénél 

megint leszállók a gépkocsiról. Régi propellerek

rozsdásodó vázai mellett újak fehérlenek, itt ros- 
fokol pár uszály is. A többi, úgy hallom, a másik 
Dunaágban, Újpest körül és lent Csepelnél van
elosztva.

Mindig szerettem elnézegetni az uszályokat. 
Pár hét előtt még jégkéregbe ágyazva szomorkod- 
tak, ma már sustorog körülöttük a víz, csak pa
rancsra várnak, hogy útrakeljenek a ziháló, sötét 
füstöt okádó vontatók mögött. Megbízható, erős 
háziállatok; úgy hozzátartoznak a dunai tájak han
gulatához, mint a parasztudvarhoz a komondor.

Serény tatarozás, tisztogatás folyik rajtuk. 
A hajósok szemügyre veszik a horgonyokat, föl
csavarják a forgó csigákra a drótköteleket és lán
cokat, majd el-eltünnek lent a tárolóban, amely 
ásítva várja a rakományt.

Végigjárom az egyik vízi-magtárat egy élénk, 
kócos puli és egy vállas, tatárképű legény kísé
retében. A legény készséggel mutat meg mindent, 
elvezet a hajó orrába épített „lakásba" is, ahol 
kiteregetett fehérnemű szárad s egy lompos, gya
nakvó tekintetű fehérnép ebédet főz a takarék- 
tűzhelyen.

— Mindig az uszályon maradnak?
— Mindig. Ránk van bízva, nem hagy

hatjuk el.
Már nem is érezné jól magát a „szárazon." 

Szereti a mesterségét, apja, nagyapja is ezt csinálta.
— Hajósnép voltunk mi, mindannyian. Jó 

társaság a víz, csak a kikötőkben van baj a ra
kodómunkásokkal, azoknak a körmire kell nézni.

— Hogyan telelnek át?
— Csöndeskén. A nyári keresetből éldegé

lünk. Nem kell nekünk sok. Várjuk a tavaszt.
— Merre járnak?
— Most Baja és Pest között teljesítek szol

gálatot. De megfordultam én már a Vaskapunál is!
Ezt büszkén. mondja. Friss szél csapja fel a 

vízszagot, mellettünk kóbor sirály — az utolsó 
ittmaradottak egyike — vág a habokba, a puli az 
uszály szélére siet, megugatja. Kikívánkozik be
lőlem a kérdés:

— Járt-e már a tengeren?
Megrebben a szeme:
— Még nem.
— Hát nem szeretne odakerülni?
Fejebubjára tolja ernyős, fekete sipkáját, za

varban van:
— Gondoltam rá nem egyszer... Csepelről

— bizonyára tetszett már hallani — új teherhajók 
járnak le a tengerre, eljutnak Alexandriáig is. 
Dehát azokra tanultabb legénységet válogatnak 
össze, igazi matrózokat. A tenger... Nagy dolog 
az, kérem, furcsán nevet, majd legyint eggyet:
— Nekem megteszi a Duna is. Csak itt akadjon 
mindig munkám. *

Tülkölök vissza a város felé. Jobbról apró 
kertekben kiásott, feketés földkupacok mellett vi
rághagymák hevernek; amott egy diákgyerek ki
hozta a kamrából a nyár színes üveggömbjeit és 
megcsillogtatja a napon. Balról szélesen várakozik



76 B I Z A L O M

a folyó, a mi folyamunk. Szinte üres még, de 
gondolatban benépesítem dohogó gőzösökkel, sikló 
nyolcasokkal, indiánvörösre sült vadevezösökkel, 
a vízi-rendőrség cikázó motorosaival... Milyen 
nyüzsgés lesz itt, mennyi életöröm keres majd 
kiutat egy-két hónap múlva!

Igaza volt annak a józan hajósnak: jó ne
künk a Duna is.

Naphívogató.
Fanyar hideg reggelen napfény incseleg, 
Hamu-hintőn porzanak nagyböjti szelek. 
Szomorúság most az én méltó osztályrészem 
Mégis reményt áhítok néha vágyra készen. 
Ha ki itt van, bizony él, élni kényszerülve, 
Melegítő sugarat alig nélkülözhet.
Híjával a napnak 
Álmai, vágyai megfagynak.

Tüske ég a szívemben: holtig fájdalom. 
De a szívem megbuzog — titkos hatalom. 
...és mint falun Veszprémben, réten gyerekek, 
Napothívó verseket rímmel csöngetek. 
Szégyenszemre csilingel szavam a tavaszban: 
Szívem alatt csöngetnek, ott fenn haran

goznak,
Süss ki nap, Szentgyörgy-nap 
Vágyaim, álmaim meg ne fagyjanak!

Tamás Ernő.

A két Amerika kapuja.
Az Antillák szigetkoszorúja hatalmas félkör

ben fogja be Észak- és Délamerika óriás kettős 
előcsarnokát, a Mexikói-öblöt és a Karaibi-tengert. 
A legnyugatibb és a legnagyobb sziget, amely 
nagyjából kelet-nyugati irányban elnyúlva választja 
el egymástól a két beltengert hátával az Atlanti- 
óceán felé fordulva, a kincses spanyol gyarmat- 
birodalom egykori gyémántja: Kuba.

Kuba szigete fekvésénél és gazdagságánál 
fogva egyaránt legjelentősebb része az Antillák 
szigetvilágának. Szemben a Panama-csatornával, 
pár órányira Key West-től, a legdélibb amerikai 
flottatámaszponttól, a legfontosabb hajójáratok út
jában: stratégiai és kereskedelmi szempontból 
egyformán fontos területe a Nyugatindiának. Gaz
dagságának alapja a szubtrópusok egyik legértéke
sebb kincse, a cukornád. A világ cukortermelésének 
javarészét Kuba tartja a kezében és a cukorral 
függ össze a fiatal köztársaság egész újkori tör
ténete, a forradalmak, belső zavarok, s legfőképpen 
Kuba elhatározó jellegű viszonylata az Egyesült 
Államokkal.

Kuba fővárosa és egyben legfontosabb ipari 
központja, legnagyobb kikötője a legendás hírű 
Havana. Hírnevére méltán rászolgált ez az elbű
völő fekvésű álomváros, a spanyol gyarmati élet 
és az új amerikanizmus kettősarcú metropolisa. 
Egyike a legrégibb spanyol településeknek; Kolum- 
bus után — aki maga is járt Kuba szigetén — pár 
esztendővel már fejlődő város Havana kikötője, s 
nem telik bele egy évszázad, s Spanyol-Amerika 
legfontosabb központja lesz. Innen indultak hódí
tásaikra a konquistadorok, itt gyűjtötték mesés 
vagyonukat a spanyol grandok vállalkozó szellemű 
utódai. Komor és véres történeteket mesélhetnének 
a város fölött trónoló erődítmények, melyek közül 
a lebrégibbet, a Fuerza-erődöt, még a harcias in
dián őslakók ellen építették a hódítók. Félévszázad 
alatt a kegyetlen spanyol uralom utolsó szálig 
kipusztitotta a benszülött indiánokat, s igénytele
nebb, kevésbbé büszke munkáskezeket: néger rab
szolgákat hozott be helyettük. Ma is nagyjából 
fele a sziget lakosságának fekete, vagy mulatt; s 
intő példa a szomszédos Haiti szigete, ahol két 
önálló néger köztársaság áll fenn közel száz esz
tendeje. ..

Havana öble fölött a nevezetes Morro Kastle 
régi vára őrködik; ezt már francia és angol kaló
zok ellen építették, akik évszázadokon át folytattak 
szívós, hadüzenet nélküli háborút a spanyolok ellen. 
Ebből az időből is nem egy véres lapja van 
Havana történetének; többízben kifosztották, fel
gyújtották a várost a buccaneerek és flibuslierek; 
hosszú ideig angol uralom alatt állott; mikor az 
amerikai spanyol gyarmatok sorra elszakadtak az 
országtól, Kubát tartotta legtovább gyarmatai kö
zül, állandó forradalmak, szabadságharcok ellenére. 
Végül is amerikai segítséggel vívták ki független
ségüket a szigetlakók, s a spanyol-amerikai háború 
után önálló köztársaság fővárosa lett Havana. Ma 
már minden vészt kihevert a nyüzsgő, mozgalmas 
nagyváros, amely tükörképét mutatja a kincses 
sziget egész történelmének. Az arisztokratikus régi 
negyed finom palotái, főúri lakóházai, patio-s, 
buja kertekkel zsúfolt magasfalú épületei az egykori 
urak régi gazdagságát őrzi, legalább emlékekben; 
odébb, az újváros felhőkarcoló-negyedében, már 
az amerikai üzleti szellem új urai diktálják a ro
hanó tempót. A pompás spanyol barokk, amit a 
hódítók összhangba tudtak hozni a gyarmat-világ 
keretével, egészen új stílust alakítva ki belőle, 
minden Iépten-nyomon szembetűnik egy-egy temp
lom, hangulatos, árnyas utca, kis erkélyes, rács
ablakos palota képében; a méltóságteljes, termés
kövekből^ összerótt katedrális, előtte a hibátlan 
kiképzésű oszlopos plaza, ennek a gyarmati stí
lusnak egyik legszebb emléke. A tágas avenuek, 
a nyaralók luxusnegyedei, az üzleti központ ha
talmas épülettömbjei, a vadzöld parkok sora az 
új korszak eredményei: de a két világot harmóni- 
kusan olvasztja egybe a trópusi növényvilág pom
pázó kerete, a tenger mélységes zöldje és az ég 
aranyló kéksége. Kuba szigete ma már az ameri
kai, sőt európai idegenforgalom számára is kitárul: 
a szigetet egész hosszában végigfutó hatalmas
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autóstrada, a Központi Országút, elérhetővé teszi 
Kuba legeldugottabb, legromantikusabb pontjait 
is. Havanától nyugatra, Pinar dél Rio lankás hegy
vidékén termesztik a világ legfinomabb dohányát, 
amelyből a híres havana-szivarok készülnek; sza
bályos ananász-mezők és grape-fruit ligetek vál
takoznak, termésüket pedig sokszáz hajórakomány- 
nyal szállítják az amerikai kikötőkbe, Angolországba.
A vadregényes Vinales-völgy az érintetlen természet 
minden gazdagságát tárja ki: a hegyekről lesza
kadó rövid futású folyók, zuhatagok, sellök, víz
esések, tavacskák során át szaladnak le a tenger 
felé, óriási királypálmák, hatalmas, ágas-bogas 
ceiba-fák fantasztikus csoportjai, sűrű, liános alj
növényzet — de az igazi trópusok dzsungeljeinek 
vadsága nélkül. Havanától keletre, Matenzas városa 
közelében van a hatalmas Bellarmar-barlang, föld
alatti cseppkőcsodáival; a Yumuri-völgy elhagya
tott szépsége, elszórt sziklatömbök, pálmacsoportok, 
napfényes ligetek váltakoznak itt, az elvesztett pa
radicsom illúzióját keltve. A tenger pedig az 
Újvilág egyik leghíresebb strandját rejtegeti, a 12 
km hosszú, selymes homokcsíkot, a Playa Azult, 
a havanai az amerikai weekendezők kedvelt für
dőhelyét. Itt kezdődik a cukornád igazi birodalma, 
végelláthatatlan ültetvények hosszú sora, végig az 
egész szigeten.

A sziget keleti felében ősi spanyol városkák 
mutatják eredeti tisztaságában a spanyol gyarmati 
élet nagyszerű építkezéseit, az újvilágba is áthozott 
büszke és zárkózott világot; Cienfuegos városa 
Kolumbus korától a mai napig alig változott jel
legében, csöndes kis plazák, templomok, hangu
latos belső udvarok, összehajló, naptűzéstől vé
dett utcák, oszlopos loggiák, árkádok — ez a 
kép ismétlődik bűbájos változatosságban a keleti 
országrész eldugott, valaha nagyfontosságú, ma 
már elmaradt városkáiban. Camaguey, a templo
mok városa, Havanával egyidős; ma eleven mú
zeuma a spanyol uralomnak. Santiago de Cuba, 
a sziget legkeletibb végén fekvő, hegyre lépcső
sen felkúszó város a függetlenségi harc emlékeit 
őrzi; ez volt az utolsó vár, amit a spanyolok hosszú 
ellenállás után föladni kényszerültek a győztes 
szabadságharcosoknak, miután a spanyol flottát 
tönkreverte a város kikötőjében az Egyesült Ál
lamok hajóhada. Trinidad valaha a szabadsághar
cok, forradalmak örök tűzfészke volt, egykor egyike 
a legfontosabb városoknak a szigeten; kereske
delme ma lehanyatlott, s már csak mint emlé
keztető jelek állanak az egykori spanyol főurak 
palotasorai, díszkertjei, oszlopos udvarai.

A Kubához tartozó szigetek közül a legna
gyobb az Isla dós Pines, ahol a trópusi növény
zet minden pompája ölelkezik a tenger csillogó 
tükrével, a felhőtlen ég örök ragyogásával. Dél
szaki fenyők és pálmák, mirtuszok, s a déli flóra 
minden válfaja együtt nő itt, érintetlen szépségben 
és bujaságban. A sziget nevezetessége a Bibija- 
gua homokstrand, amely egyedülálló a világon: 
selymes, puha homokja nem aranyszínű, hanem 
sötétfekete, a benne lévő vastartalomtól. Ez a kü

lönös finom fekete homok külön vonzóerőt jelent 
a fürdőzők számára.

Egy másik csábító lehetőség, ami különösen 
a sportkedvelő amerikaiakat vonzza seregestül 
Kubába: a halászat. A trópusi tenger megszám- 
láthatatlan halfajtái úszkálnak a sziget lagúnáiban, 
vagy kint a nyílt tengeren; s ami a szigetlakók
nak megélhetés, az- a sporthorgászoknak szórako
zás. Hálóval, horoggal, szigonnyal, nappal és éj
szaka, számtalan válfaját űzik a halászatnak, amely 
nem egyszer veszedelmes is lehet: a mázsára is 
megnövő kardhal, vagy a sikostestü delfin meg- 
szigonyozása komoly erőfeszítést, izgalmas küzdel
met jelent.

Természeti szépség, régi városok, vadregé
nyes vidékek, tenger és növényzet harmóniája — 
a virágzó cukornádtermelés és a számtalan déli
gyümölcs, fejlődő bányászat, rumgyártás, halászat 
— s nem utolsósorban Kuba stratégiai fontossága, 
kulcs-helyzete, kereskedelmi jelentősége, egyaránt 
hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a sziget megőrizze 
és továbbfejlessze jelentős, érdekes és vonzó mi
voltát, a trópusi szépség paradicsomi keretében.

Jókai üzenete 
hatvanadik születésnapján.

Az 1885-ik év február hó I9-én töl
tötte be Jókai Mór hatvanadik életévét. Az 
ifjúság fáklyásmenetben akart előtte tisz
telegni, de Jókai elhárította az ovációt és 
azt kérte tőlük;

— Ne hozzatok nekem fáklyákat, ha
nem hozzátok el, ha köszönteni jöttök, a 
szívetekben égő lángot. És ennek a láng
nak a fényénél ragyogóbbnak fogom látni 
a haza jövőjét, mely tirátok van bízva... 
mely láng se füstöt, se kormot nem hagy 
maga után.

Olvasóink érdekében!
A „Bizalom" olvasói és volt olvasói gyakran 

panaszkodnak afelől, hogy a társadalom nem tö
rődik velük eleget és nem segíti őket eléggé. A 
„Fogházmisszió" hányszor hallja a szabadultaktól 
a szemrehányást, hogy mért nem szerez nekik jó 
állást, jó ruházatot stb. stb. Ha a fogházmissziós 
munkatársak azt magyarázzák, hogy a társadalom 
elsősorban azoknak a felsegélyezésével köteles tö
rődni, akik nem büntetett előéletűek és így jobban 
megérdemlik a segélyt, mint a büntetettek, — min
dig ugyanazt a választ kapják. „Belátjuk" felelik 
a szabadultak, „hogy elsősorban azokon a férfiakon, 
nőkön, aggokon és gyermekeken kell segíteni, akik 
még nem vétettek a társadalom ellen. Ez ellen mi 
nem zúgolódunk, ebbe belenyugszunk. Mi csak 
azért panaszkodunk, mert minket a társadalom má
sodsorban sem akar segélyezni. Hiszen legtöbb 
ember nem is akar tudni rólunk!" Ez az állítás meg
felel a valóságnak. A társadalom nagyrésze egy
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bizonyos fokig elzárkózik a büntetett előéletű em
berektől. Fél tőlük és nem bízik bennük, mert szám
talanszor keservesen csalódott már viselkedésükben.
A Fogházmisszió ma már jóformán az egész or
szágban működik. A Fogháznp'ssziók munkatársai 
önként, minden fizetés nélkül dolgoznak azért, hogy 
a letartóztatottaknak segítségükre legyenek s a sza- 
badulók elhelyezkedését az életben megkönnyítsék. 
Ezek a fogházmissziós munkatársak a szabadulók 
érdekében igyekeznek meglágyítani a társadalom 
szívét s adományokat is igyekeznek gyűjteni a sza
badulók részére. A Fogházmisszió munkáját igen 
megnehezíti a szabadulók viselkedése. Annak, hogy 
a Fogházmisszió nem tud több eredményt elérni a 
szabadulók érdekében, elsősorban a szabadulók 
maguk az okai, akik jószívű emberek segítségével 
mindég újra meg újra visszaélnek. A Fogházmisz- 
szió hiába kopogtat jószívű emberek ajtaján, több
nyire azt a választ kapja: „Mi már nem adunk 
többet a szabadulóknak, mert ők minket mindég 
csak becsapnak."

A Fogházmisszió helyzete valóban nehéz. 
Szeretne a szabadultakon segíteni és éppen a sza
badultak teszik lehetetlenné, hogya Fogházmisszió 
eredményesen tudjon dolgozni. Élő példa arra, hogy 
milyen nehéz a szabadultak javára dolgozni, a kö
vetkező. Egyik fogázmissziós munkatárs egy barát
jához — közismerten jószívű emberhez — fordult egy 
szabadult érdekében. Határozott visszautasítást ka
pott. „Nem barátom, többé a te védenceidnek nem 
adok— mondotta és sietve hozzátette:"

— „Tudod, jószívű vagyok, szeretek segíteni 
embertársaimon, de a te védenceidnek nem hiszek. 
A legtöbb hazudik, részeges. Betanult, megható 
mesékkel állítanak be a lakásokba. Hozzám ugyan 
jöhetnek, elzavarom valamennyit..."

Látta arcomon, hogy elítélem őt, hogy kegyet
lennek tartom, belekezdett tehát a magyarázatba,

— Elmondom neked azt a két legutolsó ese
tet, amely sok előző hasonló eset után megkemé
nyítette szívemet velük szemben. Úgy mondom el, 
ahogy történt; ítélj belőle: indokolt-e, ha nem 
szánom meg a kéregetőket.

— Az első história talán négy évvel ezelőtt 
történt. Budán laktam akkor, csendes kis utca egy
emeletes házában. Nyárvégi alkonyatkor öreg, fél
lábú bácsika csengetett az előszobán és alázatos, 
kérő szóval lépett be. Elmondta a hosszú, megható 
mesét, hogyan veszítette el a féllábát, mutatta a 
mankóktól megdagadt karját, sírt, könyörgött, hogy 
szánjam meg, műlábra gyűjti a pénzt. Ha műlába 
lesz, talán még munkába is eljárhat. Megszántam 
hiszen szenvedés látszott gondtól barázdált arcán 
és két pengőt csúsztattam a kezébe.

Attól kezdve rendszeresen eljárt hozzám Amb
rus bácsi. Elmodla, hogy gyűl a pénz, a Margit-kör- 
úti szaküzletben már le is foglalta a száznyolcvan 
pengős, remek mülábat, ha Isten is úgy akarja, 
karácsonykor már azzal lépeget.

Karácsony előtti héten, amíg az ebéd mara
dékot kanalazta a konyhán, sírva mesélte, hogy a 
felesége megbetegedett, utolsó fillérig elúszott a 
mfllábra gyűjtött pénz. Barázdált arcán széles pa

takban omlott a könny, „megvert engem az Isten" 
— jajgatta és, amikor elment, a feleségem kijelen
tette :

— Fiam, sürgősen segítenünk kell ezen a 
szerencsétlenen. . .

— És segítettünk. Házról-házra jártunk budai 
ismerőseinkhez, azután átmentünk a hídon fukar 
Lajos bácsit, Minka nénit is megpumpoltuk, nem 
hagytunk ki egyetlen rokont, barátot sem, nem 
nyugodtunk, amíg együtt nem volt a száznyolcvan 
pengő.-

— Karácsonykor nem volt boldogabb ember 
Ambrus bácsinál. A Krisztina-téri templomnál ta
lálkoztunk, büszkén lépdelt a hóban, csikorgott az 
új mülába és mikor alázatosan megemelte előttünk 
ünneplő fekete kalapját, feleségem elérzékenyülvc 
mondta:

— Ilyen jót még soha senkivel nem csele
kedtünk.. .

— Hosszú hetek teltek el, a hó elolvadt, a 
Horváth-kert fáin az első zöld levelek bújtak elő, 
amikor a Mészáros-utcában találkoztam az öreggel. 
Pincehelyiségben lévő vendéglőből jött ki, még 
pedig műláb nélkül, hóna alatt a régi ronggyal bé
lelt mankót szorongatta. Rámnézett, de nem ismert 
meg. Ambrus bácsi hangosan danolt, dülöngélt 
lefelé az utcán a nótaszó úszott utána, mint a 
színes pántlika.

Kiáltani akartam utána, de hirtelen mást gon
doltam. Lementem a kis vendéglőbe és a budai sváb, 
miközben elém tette a pohár sört, nevetve mesélte, 
hogy Ambrus bácsi január elején már zálogba ott
hagyta nála a műlábát. Rendszeresen bejárt inni, 
még kétszer elzálogosította a finom járóeszközt, de 
kiváltotta, ahogy pénzhez jutott. Gyertyaszentelő
kor összetalálkozott a vendéglőben egy budakeszi 
ugyancsak féllábu asztalossal, annak hat liter bor
ért eladta a műlábát...

A második esetet röviden mondom el:
— Rongyokba burkolt, csinos fiatalember 

állított be kérő szóval egyik délután.
— Nem adok pénzt — fordultam a fiatalem

berhez— hanem felöltöztetem magát tetőtöl-talpig..
— Azt gondolta, tréfálok, én azonban már 

nyitottam is a szekrényt és dobáltam elébe a haris
nyát, a cipőt, a fehérneműt, a nadrágot, a mellényt, 
a kabátot. Előttem vedlett át jól öltözött gavallérrá, 
erőszakkal kezet akart csókolni, aztán ment kifelé 
majdnem újnak mondható vadgalambszürke szö
vetruhámban.

— Az ablakhoz siettem, mert látni akartam 
az utcán, látni, hogyan lépked a vasalt nadrágban. 
Gyönyörködni akartam „müvemben," de beletelt jó 
negyedóra, amíg odalent hallottam a kaput nyílni. 
Kíváncsian meresztettem szememet és megláttam 
az én emberemet, tetőtől-talpig. . .  a régi rongyai
ban. A tőlem kapott, majdnem újnak mondható 
vadgalambszürke ruha bugyorrá gyömöszölve a 
hóna alatt. Futott, sietett; bizonyára azért, hogy 
sürgősen eladja és talán ugyanabban a mészáros
utcai vendéglőben költse el a pénzt, ahol Ambrus 
bácsi elitta a műlábát. Azonkívül a rongyaiba visz- 
szaöltözött ember fején megláttam, onnan az ab
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lakból, a szegettszélű vadonatúj nyúlszőrkalapomat 
és a csotnyelű botomat i s . . .  Az előszobafogasról 
egyszerűen leakasztotta a kalapomat és mert ugyan
azon a helyen lógott, a botomat is.

Most már tudod, miért nem szánom meg 
„védenceidet," miért kergetem el őket az ajtóm elől.

A fogházmissziós munkatárs nem tudott mit 
válaszolni barátja elbeszélésére. Saját maga is szám
talanszor átélt már hasonlót. Tudta jól, hogy a 
szabadultak jórésze így szokott cselekedni, ahogy 
a barát elmondotta. Nagyon fájt a fogházmissziós 
szíve, mert látta, hogy nem fog tudni addig a sza
badultak érdekében hathatós munkát végezni, míg 
a szabadultak meg nem változnak..

A Fogházmisszió ezúton is kéri a letartózta
tottakat: saját érdekükben változzanak meg s ne 
csalják meg jótevőiket. Gondolják meg: ha szeren
csésebb jövőt akarnak maguknak, rászorulnak má
sok segítségére, mások segítségét pedig csak úgy 
nyerhetik el, ha a segítők bizalmára méltóak!

Gyermekemnek.
Őriz a tél még, börtönében 
állasz merengve. S mint egy lepke, 
válladra törpe szellő röppen 
és súgja is a hírt füledbe: 
kitavaszodik már maholnap... 
a fák még szélütötten állnak, 
de jő egy hajnal és lehében 
táncba-ringó szüzekké válnak.
Pókok kinyitják boltjukat majd, 
két ág közt fürkésznek, lebegve, 
nekik születik, hasuk teljen, 
lárvából bogár, kék legyecske.
Mint nyitott kapun, úgy ömölnek 
a bujdosó fecskék e tájra, 
halászó csőrrel elmerülnek, 
a szél kavart légóceánba.
S ha majd a fűszálak hegyére 
lila tetőt kötöz az este, 
tücsök próbálgatja a nótát, 
a tavalyit, még nem feledte?
A fehérujjú, gyilkos télről 
mesélnek rémeket a cinkék — 
a szarvasbogár útnak indul, 
keresi fába ásott kincsét.
Ez a tavasz. Lásd, ezt Ígértem 
tenéked édes, ezt, vigasznak.
Nézzél körül hát, nem hazudtam, 
temérdek kincsei vagyok gazdag.
E tájat adom most tenéked... 
s ha győzöm eztán is varázzsal: 
megajádékozlak kövérebb, 
dúsabb vidékkel is, a nyárral. Zelk Z.

A garasos király.
Mese felnőtteknek.

Volt, hol nem volt, a kárbunkulus hegyeken 
túl egy ország, amelynek királya mérhetetlenül 
gazdag volt. De jóllehet pincéjében száz nagy 
ezüsthordó sorakozott egymás mellé, mindegyik 
színültig telve arannyal, mégis oly fukar volt a 
király, hogy mielőtt kiadta, a fogához vert minden 
krajcárt. Ezért aztán garasos királynak gúnyolta 
az országa.

Szegényesen öltözködött, szegényesebben, 
mint a szabója, aki rá dolgozott. Egy rend hét
köznapi ruháját három évig is viselte, azután ki
fordítana és további két évig járt benne, de vasár
napi ünneplő ruhája is a legolcsóbb posztóból 
készült.

Minisztert és főispánokat nem tartott a gara
sos király, inkább ő végzett el mindent, amit 
kellett és íródiákjának saját fiát, a trónörököst 
fogta be, ennek nem kellett külön fizetni a mun
káért.

No, elégedetlen is volt a főprinc, a trónörökös, 
aki zsebpénzül is kevesebbet kapott, mint akár 
egy asztalosmester fia. És mert elégedetlen volt a 
sorsával, azon mesterkedett a trónörökös, hogy 
atyja kénytelen legyen lemondani a trónról és ő 
legyen atyja után a király.

— Akkor más élet lesz itt az országban — 
súgott össze néhány főúrral és belső emberrel, — 
akkor csapra üttetek az aranyakkal tele hordókból 
vagy húszat, fényes palotát építtetek és fényes 
udvartartást rendeztetek be magamnak, hogy be
szélni fog rólunk a világ.

Bizony, csúnya dolog volt a trónörökös ré
széről, hogy tulajdon atyja ellen fenekedett és 
nemcsak csúnyaság volt, de főbenjáró istentelen 
bűn is. De hadd említsem meg már most, hogy 
rövid idő múlva nagyon megbánta fondorkodását 
a trónörökös és bocsánatot kért atyjától, mert be
látta, hogy atyjának mindenben igazsága volt.

Észrevette a trónörökös, hogy nagyon sok
szor idegenek jönnek atyjához, súgnak neki vala
mit és megint elmennek, azután észrevette a trón
örökös, hogy édesatyja, a király, időről időre eltűnik 
és senki sem tudja, merre, hová megy. Csak 
annyit tudott a trónörökös, hogy a királyi palotá
ból földalatti folyosó vezet több kilóméternyi 
hosszúságban ki egy erdőbe; talán azon át tűnik 
el a király?

És egy reggel, amikor bement atyja szobá
jába és nem találta a maga helyén az öreget: 
ebből megtudta, hogy atyja, mint már annyiszor, 
megint titkos útjára mehetett.

— Meg kell tudnom, hogy hová ment s hogy 
mit csinál — gondolta magában a trónörökös és 
két órával később ő is leereszkedett a titkos folyo
sóba, de nem egyedül, hanem magával vitte kó
péját, hogy ha a folyosó végén kijut a szabadba, 
a jószimatú kopó megtalálhassa a király nyomát.

Az erdő közepén, ahol a felszínre bukkant 
a hosszú földalatti folyosó, a kopó déli irányba 
vezette gazdáját, a trónörököst, azután faluba be,
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faluból ki, végre be egy szegényes kis faluba s 
itt rátalált atyjára a trónörökös. A plébánostól jött 
ki az öreg király, aki, mert már rosszul látott, nem 
vette észre, hogy fia, a trónörökös, a nyomában van.

A trónörökös pedig hagyta, hadd folytassa 
útját az atyja, majd utóléri, gondolta magában és 
bement a plébános úrhoz és kérdezte:

— Főtisztelendő úr kérem, ki volt az az öreg 
ember, aki most itt járt?

— Nem ismerem — felelte a plébános. — Csak 
bejött hozzám és azt mondta, hogy gazdája egy 
nagy úr küldte. Hallotta, hogy a falunak iskola 
kell, tehát átadott neki ezer aranyat, hogy vigye 
el a szegény kis faluba, építsenek a pénzen iskolát.

A trónörökös ellágyult:
Hát ilyen nemes jellem az atyja? Megtehette 

volna, hogy mint király küld ezer aranyat a falu
nak, ehelyett maga vitte oda, de nem mondta, 
hogy ő a király, csak azt mondta, hogy gazdája 
küldte.

Onnan a harmadik faluban is ezer aranyat 
adott le a király, mert ott jégverés volt a határban.

A trónörökös most már sietve hazafelé ment, 
de az erdő közepén, ahol a földalatti folyosó be
járata volt, egy bokor mögé rejtőzött és megvárta, 
amig atyja is visszajött. És mihelyst odaért a ki
rály, a trónörökös lába elé borult, bevallott min
dent, hogy a trónja ellen tört és zokogva bocsá
natot kért az öregtől.

A király meg is bocsátott a fiának, majd 
levezette a pincébe a hordóihoz.

— Látod, fiam — mondta — miért voltam én 
mindig olyan fukar. Hogy mennél többet adhassak 
az országnak. Ez a száz hordó mind tele volt 
arannyal, de huszonötben már nincs arany, nézd 
meg, mert templomokra, kórházakra és iskolákra 
adtam a sok aranyat; ahol árvíz szokott rombolni, 
ott pénzt adtam, hogy építsenek gátakat s ahol 
száraz volt a talaj, ott öntöző csatornákat ásattam. 
Fényes udvartartásra költöttem volna? Sokkal ke
vesebb jutott volna elébbrevaló országos célokra. 
S mindig névtelenül, titokban adtam. Mert ha meg
tudja a nép, hogy a király küldte neki az aranyakat, 
még azt mondaná hála nélkül: Könnyű a király
nak, hiszen annyi az aranya, mint a pelyva... de 
ha ismeretlen adakozóktól kapja, akkor meghatódik 
a nép, hálát érez szívében az ismeretlen adakozó 
iránt és imádságba foglalja az adakozót. S most 
mégegyszer, képzeld el fiam: ha azt, amit elődeim 
gyűjtöttek, fényes udvartartásra költöttem volna el, 
akkor most nem volna annyi kórház, iskola, templom 
az országban.

— Belátom, apám, neked volt igazságod, 
hogy szükmarkúan bántál a pénzeddel — mondta 
bűnbánatos hangon a trónörökös. — És mégegy
szer kérlek, bocsáss meg.

— Megbocsátok, fiam, meg. És látod — fe
jezte be a király —, én tudom, hogy ti engem 
garasos királynak csúfoltatok. De inkább fukar 
legyen egy király, mint tékozló. A fukarságból 
még fakadhat áldás az országra, de az esztelen 
pazarlásból nem fakadhat.

Hasznos tudnivaló.
Üvegállatok csodálatos világa. A new- 

yorki Amerikai Természettudományi Múzeumban 
igen érdekes és a maga nemében egyedülálló ki
állítás nyílt meg. A múzeum egyik termében, a 
Darwin-Hall-ban egészen parányi állatok sorakoz
nak egymás mellett milliószorosan, sőt még na
gyobb mértékben megnagyítva — üvegből. Ezek 
az üvegállatok nemcsak megmutatják, hogy milye
nek ezek a szabadszemmel nem látható állatpará- 
nyok, hanem bemutatják életmódjukat is a környe
zetet, amelyben élnek. Az ilyen állatparányok nem 
is igen érdeklik általában az embereket, sőt nem 
is tudnak létezésükről. Pedig alakjuk, létük igen 
érdekes.

Ezek a milliószorosan megnagyított üvegálla
tok igen szépen és pontosan készültek el, annyi 
gonddal és ügyességgel, hogy nemigen akad még 
egy tudományos intézet, amelyik megcsinálhatná 
párjukat A gyűjtemény megteremtője, H. Müller 
kerek 35 esztendeig dolgozott azon, hogy ezek a 
csodállatos üvegálatok létrejöjjenek.

Müller német üvegfúvó családból származott, 
maga is a családjában hagyományos mesterséget 
tanulta meg. Kivándorolt Amerikába, New York
ban telepedett meg, ahol küzdelmes élet után a 
század elején az Amerikai Múzeumhoz szerződött. 
Itt először a Mendel-féle átöröklési elmélet bemu
tatására szolgáló virágokat készített üvegből. Mun
kája olyan jól sikerült, hogy egy még nehezebb 
munkát bíztak rá, a vízben élő parányi állatok el
készítését milliószoros nagyításban és teljes élet- 
hűségben.

Az Amerikai Természettudományi Múzeum a 
parányi állatok egyik csoportjának, a kerekesfér
gek legérdekesebb fajtáinak üvegben való megna- 
gyítását tűzte ki célul. A kerekesférgek a Rotiferák 
rendjébe tartozó parányi állatok. Ezek már nem 
véglények, hanem nagyon kezdetleges szervekkel 
ellátott többsejtű állatok. ' Legjellemzőbb rajtuk, 
hogy testük elülső részén kerek nyúlvány van, 
amelynek szélén, finom csillangók csapdosnak, 
ami azt a benyomást kelti, mintha a kerek, lebe- 
nyes nyílás fogaskerék módjára mozogna. Ez azon
ban látszat, mert csak a finom csillangók mozog
nak egymást felváltva. A csillangókkal úsznak s 
a táplálékot terelik az örvénylő vízzel a szájnyílás 
felé. Vonszolódva mászni is tudnak, mint a pió
cák. Egyébként alakjuk nagyon sokféle, bár a belső 
szervek elhelyezésében nagyrészt megegyeznek. Az 
egész földön mindenütt találhatók, hazánkban is 
mintegy 500 fajta él belőlük. Nagy elterjedésük
nek oka abban rejlik, hogy víz hiányában össze- 
száradnak s a szél mindenüvé elhurcolja őket.
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