
BIZALOM

Havonta kétszer megjelenő szemle,
a  v ilá g  fo lyá sá ró l és  a z  em ber a lkotásairól.

2. szám. XIV. évfolyam. 1943. Január 15.
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Irta: Herczeg Ferenc.

Mintha láng csapna ki a magyar földből, 
mintha trombitariadó tépné szét a temetők csend
jét, úgy bukkan fel a lelkekben a gondolat, hogy 
szilveszter éjjelén volt százhúsz éve Petőfi Sándor 
születésének. A magyar Alföldön jött a világra, 
Erdélyben tűnt le a napja, örök időkre áthidalva 
az anyaország és a „kisebbik haza" közti távol
ságot. A nép fia volt és ágyúdörgés és acélpengék 
csattogása közepette temetkezett a tömegsírba ma
gyar testvérei mellé, ahogyan maga kívánta és 
megjósolta. Alakja azonban egy pillanatra sem 
halványodott el az idők távlatában, Ő ma is a leg- 
élőbb és legfiatalabb magyar költő. Aki magyarul 
beszél és magyarul érez, az úton-útfélen találkozik 
Petőfi szellemével.

Apja Petrovics Sándor, édesanyja Hruz Mária, 
ő maga pedig a legtörzsökösebb magyar és a leg- 
magyarabb költő. Lángesze rést vágott az anya
nyelv szűk választófalán, keresztül törte országok 
és világrészek határát, műveit húsz különböző nyel
ven olvassák és a külföld helyet-adott neki a 
világirodalom titánjainak kis csapatában. Ércszob
rokat állítottak emlékének, utcákat, tereket, ligete
ket és irodalmi társaságot keresztellek el a nevére. 
Mindössze huszonhat esztendőt élt és föllendült a 
világhír sztratoszférájába. Mi magyarok el mélázva 
találgatjuk, vájjon hová emelkedett volna még, ha 
eléri az irodalmi pátriárkák korát?

Költői lángeszén kívül egyéb lelki erők is 
kellettek hozzá, hogy világszerte elterjedjen nevé
nek hódító varázsa. Élete egy megvalósult költői 
legenda. Az ifjú hős, aki kardjával és lantjával 
szolgálja a szabadságot és akit élete virágában el

nyel a Hádesz sötét torka: megkapó módon emlé
keztet az ösköltészet tragikus sorsú ifjaira, Adoniszra, 
Achiileszre, Siegfriedre, akik talán az emberiség 
vágyódását jelképezik az örök ifjúság, a sohasem 
hervadó tavasz után. Petőfi életsorsa a néplélek 
legmélyebb és legérzékenyebb húrjait szólaltatta 
meg, sugalló ereje azért is él és hat mindmáig.

Ne vezettessük félre magunkat hetyke bor
dalai és csárdanótái által. Petőfi mértéktartó és 
szigorúan erkölcsös életű ember volt. Büszke, erős, 
kristálytiszta jellemű, egész férfi. Komolyan vette 
magát és embertársait. Korának forradalmi nyug
talansága őt is elragadta, de a bohém felületesség 
és megbízhatatlanság távol esett tőle. Megható 
gyöngédséggel szerette és gondozta szüleit, ismé
telten meg is énekelte a jó öregeket, hitvesének 
pedig a világirodalom legszebb szerelmi' költemé
nyeiből csillagdiadémot font a homlokára. A ma
gyar irodalmat egy gyönyörű és páratlan különle
gességgel, a hitvesi szerelem dalaival gazdagította.

Egyszerű és nagyvonalú egyéniségét jellem
zi költőtársaihoz való viszonya. Arany Toldiját uj
jongó örömmel köszöntötte, Jókai Mórt testvérének 
tekintette, Tompa Mihályt, aki jóval kisebb költő 
volt nála, szerette és méltatta, A féltehetségek 
örökös öntükrözését és féltékeny perlekedését nem 
ismerte.

Hihetetlenül érzékeny lelke visszhangoztatta 
korának áramlásait, mint a tengeri csiga a hullá
mok zúgását. A hazaszeretet és szabadságvágy 
harsogott és mennydörgőd a lelkében. Az ö haza- 
fisága. nem szónoki téma, valamint a művészete 
sem önmaga kürül forgó játék, mind a kettő vére
sen komoly élet. Szerette a nemzetét és ez nála 
annyit jelentett, hogy felelősnek érzi magát min
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denért, ami az országban történik. A tábornokok 
csatavesztései az ő személyes vereségei, az ország- 
gyűlés üres fecsegése az ö arcát festi a szégyen 
pírjával, a közkatonák vitézsége büszkeséggel és 
boldogsággal tölti el. A márciusi ifjakat szenve
délyes lendülettel ösztönözte a sajtószabadság ki
erőszakolására, mert úgy tudta, hogy a nemzeti 
szabadság első föltétele a gondolat szabadsága. 
Nem választotta el magában a költőt az embertől. 
Helyt állt minden szóért, amit versben vagy pró
zában valaha is leírt, helyt állt, mint a jellemer 
férfi a becsületszaváért. Könnyű volna kimutatni, 
hogy ő, a boldog férj és ifjú apa, midőn elhagyta 
hőn szeretett családját, bcleverselte magát a seges
vári halálba. Önmaga ellen fordította a kérlelő és 
fenyegető szavakat, melyekkel egykor áldozatkész
séget követelt a nemzettől.

Petőfi korában még nem esett szó politikai 
propagandáról, de bizonyos, hogy a külföldön senki 
sem szerzett a magyarságnak több barátot és na
gyobb becsületet, mint ö. Az ő lantján a magyar 
névnek nemes és vonzó hangzása lett. És csodá
latos, hogy alakja elbűvölt olyan távoli népeket is, 
amelyek édes keveset tudtak a költészetéről, de 
megérezték és megértették benne a sors kiválasz
tottját, egy szegény és sokat szenvedett nép nagy- 
szivü lovagját, megérezték és megértették benne a 
nagy embert.

Álomhajó.
Az egész család kint állott a parton, csak 

az.öreg dörmügött bent a kis favityillóban. Sohase 
szeretett olyan csónak titán nézni, amelyik a város 
felé tartott. Hogy miért, nem árulta cl.

Az öböl vizében némán nézték magukat a 
halászfalu kunyhói és a mögöttük terpeszkedő ha
talmas sziklahcgy, melyről azt mondták: cl lehet 
látni a messze elterülő szárazföld partjáig. A nagy 
szigetek erdőboritotía dombsorai a távolból csak 
néha kéklenek elő, de a szomszéd szigetet akár 
a vízből is nézheti az ember, ha ugyan még meg 
nem tinta azt a kis ósdi várost ott, a halmok alján.

A család kint állt, várt és biztatott. A leg
idősebb fiú, Francesco, most lólta be a fövényről 
a tengerbe a csónakot.

— A vén Giuseppenek add el ám!
— A dohányt el ne felejtsed!
A fiú mindent megígért, azután bemászott a 

csónakba és leült a halak mögé. Minden héten ezt 
csinálta, mert ö vitte eladni a halászat, horgászat 
eredményét a városba.

Elindult, de még visszaintegetett annak a drá
ga jó anyjának és pöttömnyi testvérkéinek, akik inte
getve kiáltották feléje:

— A papának dohányt! A halat jó helyre! — 
Már csak mondatfoszlányokat hallott vagy nem 
is kiáltottak egész mondatot?

Hátranézett. Törpe házat, törpe embereket lá
tott. Messze volt tőlük s mindig messzebbre ment. 
A párás kék levegőből melegen sütött a nap. Még 
nem tett meg hajnal óta nagy utat. A viz alig

hullámzott, tiszta volt. Nézte a kis halacskákat, 
néha még a rákokat is látta. Addig bámészkodott, 
míg a város elé nem ért.

A piszkos, rokkant házak unottan várták a 
csónakot. Francesco viszont frissen ugrott ki a 
partra és odahúzta a rakományt a vén árus elé.

— Hoztam a halat bácsi.
Giúseppe azonban nem figyelt oda. Valakivel 

tárgyalt valamit. Mellette gyerekek játszadoztak. 
Lányok, is, fiúk is.

— Milyen helyes az a lányka — gondolta ma
gában Francesco. Az a lányka pedig felugrott és 
megrángatta az árus kabátját.

— Bácsi kérem! Eladó jött!
Olyan kedves hangja van, gondolkozott tovább 

és még sok mást is mondott magában, mikor már 
a pénzt számolták a tenyerébe. Szép volt a sok 
ezüst, de mégis jobban nezte a hancúrozókat, mint 
a kezét.

— Ne bámulj fiú! — Szólt rá valaki.
Ijedten tette zsebre a pénzt és gyorsan kikötve

a csónakját, nekivágott a városnak, hogy dohányt 
vegyen.

Hamar ráakadt a boltra. Olt szorult meg a 
templom árnyékában, az iskola mellett. Bement 
és vett. Felszabadultan lélegzett, mikor végre ki
jutott a térre. Mindent elintézett!

Odaállott a kirakat elé és önfeledten bámulta 
azt. Egy könyv kötötte le a figyelmét. Már poros, 
kicsit gyűrött volt, halványan bár, de még jól látszott 
a címképe. Vitorlást ábrázolt, amint a sík tengeren 
a lenyugvó nap fejé halad. Ha ez az övé lehetne! ... 
Miért ne? Hiszen van pénze! Furcsa izgalom vett 
erőt rajta. Megveszi! Az övé, egyedül csak az övé 
lesz! Eldugja és csak éjjel néz bele... Nem, min
denkinek megmutatja. Hadd lássák mije van neki. 
Megcsörrent a zsebében valami... Pénz... Az övé? 
Nem. Vissza kell vinnie, mert kikap, nagyon kikap.

Még állt ott egy darabig, fájó szívvel, de 
végre is-hirtelen megfordult és határozott lépések
kel ment a csónakjáért, aztán nekivágott az útnak. 
Valami motoszkált a fejében, mert nagyon sietett. 
Úgy gondolta, hogy kér a könyvre pénzt, aztán 
majd megveszi. Megveszi! . Gyorsan!...

Alig zökkent partra a csónak, már ki is ug
rott belőle és rohant, de nem vitték a lábai.

Ott ült a ház előtti padkán az apja. Az öreg 
halász pipált. Miért olyan? Miért öreg? Miért ül ott? 
AAegszenpent és nem mert beszélni... Ó, te szegény 
könyv! így nem vehetlek meg téged sohase!

Odahívta valaki és kérte tőle a pénzt. Ki
szedte félénken a zsebéből és mintha a leikéből 
tépték volna ki, úgy adta át a fényes ezüstöket, 
amelyekből lehetett volna .. Ó, hagyjuk el!... Meg
dicsérték. Az új dohányt is odaadta már. Mije 
van? Semmije... Végre vacsora. Anyu! Láttam 
valamit... könyvet. Nagynehezen kinyögte. Örült 
is neki, de már bejött az apja is. Jaj csak nem 
hallotta meg?

— Aztán minek neked az a könyv? Rossz 
portéka az. — .Szerette volna védeni, de hát a 
szája csak hallgatott.
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— Képek is vannak benne. Nem látta ugyan
belülről, de gondolta. ö

Képek? Na jó, ha már annyira vágysz 
utána, legyen a tied. Vedd meg.

— Legalább megnézhetjük a képeket — 
gondolta hozzá az öreg.

Francesco mennyországban kezdte érezni ma
gát, de az örökkévalóságot is tapasztalnia kellett. 
Minden órában szaladt a csónakhoz, hogy tele van-e 
már, de bizony csak lassan töltötték meg a halak. 
Bosszankodott, ha nem akart egy hal se horogra 
kerülni; örült, ha ott ficánkolt egy a kötél végén 
vagy a hálóba keveredve. Végre elérkezett a remeg
ve várt pillanat: megtelt a csónak, vihette eladnia 
sok halat. Izgalmában elfelejtett evezni, alig tudta 
kikerülni az egyik ásitozó sziklát. Szerencséjére 
semmi sem tartott örökké már akkor sem és így 
egyszer csak beérkezett a kikötőbe. Nem számolta 
a pénzt, nem nézte ragyogásukat, nem is szólt, nem 
is köszönt, csak rohant az üzlet felé. Az emberek 
utána néztek, különösen azok, akiknek nekiment, 
de hát őt most semmi sem érdekelte, csak az a 
kopott könyv a kirakatban.

Aáég ott volt, még nem vitte el senki! Mégis, 
elviszik onnan, valakinek a kezébe adják, az a 
valaki rohan a kikötőbe és megáll egy csónak 
előtt. Most nincs még egy olyan boldog teremt
mény a földön mint ő, de olyan tanácstalan se 
akad. Hova tegye a kincsét? Ha a csónak orrába 
rakja le, piszkos lesz, ha hátra teszi, akkor neki 
magának nincs helye, ha középre... Ó, mit tegyen! 
Végre is a csónak orrát tüntette ki. így legalább 
egész úton előtte lesz. Vigyázva ült le és óvatosan 
evezett haza, de mégis Isten őrizte attól, hogy 
neki ne menjen egy vitorlásnak, mert löbbször 
nézett a könyvre, mint a vízre. Kihúzta csónakját 
a partra és szaladt be a házba a könyvvel.

— Aáegvan! Megvan! — kiabálta teljes erőből.
— Na mit találtál, kölyök? — kérdezte az 

apja. Jól hallotta? Hát nem is tudják, hogy... 
Megmutatta a könyvet. Felderült a halász arca. 
Elvette tőle és mosolyogva nézegette.

— Jó lesz neked, jó lesz Hanem hát, tudod-e, 
hogy mik ezek? — a betűkre mutatott.

Bizony Francesco csak furcsa, sorbaállított 
jeleket látott és nem értette, miért nincs helyettük 
is kép.

— Nem tudom — motyogta.
— Hát akkor meg kell tanulnod. Aáajd apád 

megtanít. Na ülj le ide, megnézzük a képeket. 
Holnap aztán megtanulod az első betűt. Jó lesz?

— Jó, jó — mondta, de nem túl nagy meg
győződéssel. ü t a képek vonzották, nem a betűk, 
de mindegy, apával nem jó összeveszni.

Nézték, soká nézték a vitorlásokat, a ten
gerészeket, meg még sok mindent, ami mind egy 
könyvbe belefért. Egyszer körülnézett az öreg. 
Az egész család körülötte állott és nagy szemekkel 
csodálkozott a kincsen.

— Mit néztek úgy? — kérdezte egy arra- 
menő halász. Az öreg felmutatta a könvvet. A 
másik nagyot bámult:

— Ilyet se láttam életemben. Kinek van ilyen 
kincse itt? Azt hiszem senkinek. Szerencsés ember 
vagy. — Továbbment, de közben többször is hátra 
nézétt.

Az öregnek jó gondolata támadt. Fogta a 
könyvet és vitte sorba a házakhoz. Igaz, hogy a 
tizediknél már visszafordult, mert már kezdte meg- 
únni, de azért mégis nagy síhere volt. Örült is 
neki és az éppen eléje kerülő fiának barackot nyo
mott a fejére, azután tanítani kezdte.

— Ez az „a“. Nézd meg jól. —
Francesco pedig tanult, tanult és tanult. Végre

ki tudta böngészni a képek alatt álló szöveget, 
azután már a többit is. Ki-ki ült a partra és sokáig 
nem lehetett ilyenkor a szavát venni, inéit úgy 
bele merült az olvasásba, mint az elsüllyedt hajó 
a mélybe. Nem lehetett onnan kihúzni. Az öreg 
először örült ennek, litert hiszen ő tanította a fiát 
az olvasásra, de később már más volt a véleménye. 
A gyerek ugyanis nem halászott többé. Egyszer 
rászólt, hogy fogjon már halat. Francesco ijedten 
engedelmeskedett, de azért ntig a horog jó halra 
várt, ö a könyvet bújta és csak néha, később már 
alig, kapta fel a fejét. Az egyik nap erősebben rán- 
dult meg a zsinór Hiába. Nem törődött vele senki 
sem. Egyszerre mozogni kezdett a bot és veszélyesen 
indult befelé a vízbe. A hangos esőbb másra rémül
ten figyelt fel a fiú, de már későn. A bot a nyílt 
tenger felé úszott. Apjának nem szólt semmit, 
hátha nem veszi észre a hiányzó horgászfelszerelést.

• Pedig észrevette. A dühtől már alig tudott iélegzeni. 
Ategragadta a fiút és Francesco úgy érezte, hogy 
ütötték-verték, ahol csak el tudták érni. Sikoltozott, 
kapálódzott. Hiába jött az anyja, nem menthetett 
a helyzeten. Az apa kifáradva elengedte a fiát, de 
a düh még nem hagyta el. Előtte feküdt a könyv. 
Lihegett, észrevette, állati ordítással ragadta meg. 
Ott állott a kis szoba, közepén. Tátott szájjal kap
kodta a levegőt és tágranyitott szemmel nézte a 
hajdani kincset. Mellette a tűz. A iángnyelvek be
világították az arcát, az égnek álló ősz baját, az 
őt körülvevő családot, rémült tekinteteket... Hörög
ni kezdett:

— Pusztúlj, te átkozott...
— Nem! — kirántotta apja kezéből a köny

vet és kirohant, sírva kifutott a napsütéses délután
ba. Ott benn a szobában egy félhalott embert 
élesztgettek...

Botladozott, szaladt, újra elesett, de nem 
bánta. Kezében volt a könyv. Fel! Fel! Ott a 
sziklacsúcs!... Elfáradt... Nem!... Csak tovább! 
Nem jönnek? Szerencsére... Végre fenn! Most hova? 
Oda le?... Ment tovább... Tovább! Előre!

Leért a túlsó partra. Egy sziklapárkányra ült 
le. Melege volt, ólmot érzett a Iába helyén. Meg
nézte a könyvet. Aáég megvolt minden lapja. Boldog 
izgalommal olvasni kezdte. Néha felnézett és akkor 
bíztatóan integettek neki a sárgás-párás partok és a 
mélykék színű tenger. Aztán a nap elfáradt és lassan 
nyugodni ment, de még végignézett a nagy vízen. 
A távoli hegyek mögött tűnt el a korongja. Min
den csendes volt. Csak néhány sirály keresett 
halat és néhány hal nézte ijedten a sirályokat.
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Ő már nem látott ebből semmit sem. Aludt; 
Talán a félelmetes otthonról álmodott, de talán az 
a kép foglalkoztatta öt, amelyet utoljára nézett. 
Nyitva volt a könyv és lapjaival gyengéden játszott 
az esti szél...

Mikor felébredt, ijedten ugrott fel. Azt hitte, 
az apja van mögötte, mert úgy érezte még az 
előbb... Nem mozdult semmi sem... A városka 
barátságosan integetett onnan túlról. A reggeli nap 
magához vonzotta a vizet és ez valószínűtlenné 
tette a képet... A hosszú, nagy sziget aranylóan 
zölden lebegett a víz felett.

— Oda kellene mennem, —' gondolta — 
oda nem jön utánam senki.

A kopár hegy titkot rejtegetett előtte. Mögötte 
volt a halászfalu.

Nem mert arra nézni. Miért nincs itt csónak? 
Elmehetne vele oda. Ott kevesebb ember van. 
Ott van a vén Giuseppe, az majd magához veszi 
őt. Hiszen múltkor is mennyi gyerek játszott 
körülötte. Köztük volt az a lányka is. Mikor lát
hatja. újra? Ellenállhatatlan vágyat érzett a nagy 
sziget, a kis város és a lányka után.

Előre nézett, de hátra nem, pedig nézhetett 
volna. Az apja jött. Megragadta és hazarángatta, 
hiába volt minden erőlködés. Otthon azután me
gint elverte és elvette tőle a könyvet. Kárörvendő 
mosollyal, amennyire haragjában mosolyogni tudott, 
dobta a lángok közé. Azok pedig nem kíméltek 
még egy ilyen drága kincset sem. Francesco me
redten nézte a feketén felkunkorodó lapokat, azu
tán hirtelen belenyúlt az égető forróságba, de vissza
kapta a kezét.

Sírni kezdett; a sarokba szédelgett és leku
porodott oda. Hamarosan elnyomta az álom. Apja 
kétes megelégedéssel nézte az elhamvadást, de 
aztán valami különöset kezdett érezni. Mintha nem 
tette volna jól. '

— Aliért bántottad? — szólalt még végre a 
felesége.

— Mit akar ez itt?
önkéntelenül védekező mozdulatod tett a 

karjával. Hagyjanak neki békét és ne emlegessék 
az egészet...

Sokáig tartott, míg Francesco annyira össze
szedte magát, hogy — legalább látszatra — a ré
gi jókedvvel játszott, halászott és végzett minden 
rábízott munkát.

Megnyugodtak a kedélyek. Senki sem beszélt 
arról a szerencsétlen napról, mert senki sem akart 
újabb olyan napot teremteni. Az öreg halász pedig 
egyenesen meg volt elégedve,' mert a fiú minden 
este hozott haza halat, amit rendszerint csak egész 
délutánt igénylő horgászással tudott megszerezni. 
Kicsit sokallta ugyan a ráfordított időt, de hát — 
gyerek még . A halakat is a gyerek vitte be a 
városba, eladni.

Igen. így volt, de hogy miért evezett olyan 
nagy kedvvel, azt csak ö tudta. Mikor kiszállott a 
csónakból, de már előbb is, azt a valakit kereste, 
azt, aki ezekben az években mindene volt.

Megszólítani nem merte. Csak messziről néz
te szomorú, bánatos pillantásokkal. Minél nagyobb

lett, annál inkább, annál erősebben érezte, hogy 
őt csak egyvalaki tudná megérteni a földön. Csak 
egy ... de az sem ismerte őt ...

Otthon nem értették.
Hátha még a könyvről beszélt volna!
Ha elragadtatva nézte a naplementét, kinevet

ték; ha valamit máshogyan tett, mint ahogy az 
nekik tetszett, ellenségesen szállottak szembe vele.

És szidták ...
Szidták, amikor csak lehetett...
Sokszor nézett fel könnyes szemmel és sok

szor nézett át elrévülő tekintettel. Csak így bírhatta 
ki.

Egyszer későn jött haza, de hal nélkül. Apja 
csodálkozva nézte, a többiek megjegyzéseket tettek.

— Nincs hal?
Lehajtott fejjel kellett válaszolnia:
— Nincs.
Nem történt semmi, csak az öreg szeme for

gott véresen, mikor vacsora közben ránézett.
Elmúlt a nap...
Múltak a napok...
Egyszer a vén halász nekivágott a hegynek. 

Aáogorvan mászott a meredek sziklákon és mikor 
félért, körülnézett.

Az egyik oldalon meglátta azt, amit keresett. 
Vagy akiket?... Még nem lehetett kivenni semmit, 
csak két pontot a víz mellett.

Felhördült és futni kezdett. Már megtette a 
fele távolságot, .amikor elboilott. Végigvágódott a 
köves talajon. Vérzett. Innen is látta azonban, hogy 
a fia beszélget a pappal. Felugrott. Az ö fia! A 
pappal! Futni akart. Nem tudott A lába!... A lá
ba ! Csak az ne fájna. Megállott. Leült és tehe
tetlen haragjában egy szerencsétlen sziklához vágta 
a keze ügyébe eső köveket.

Ott lent felálltak és lassan a falu felé sétáltak, 
azután eltűntek az első házak mögött.

Mit tegyen?...
Majd este kikérdezi a fiát!...
Hazajutott valahogyan. Leült a padkára és 

pipára gyújtott. Várt.
Végre megjelent a fiú. Hozta a halakat. Meg

lepetve vette észre ezt az öreg és már kezdte el
hinni, hogy rosszul látott, de most már kiváncsi 
volt rá, hogy hol halászott a fia?

Haragot erőltetve magára, megkezdte a val
latást. Francesco először csodálkozott, azután meg
lepődött, végül megzavarodott. Mit mondjon?... 
Szóljon?... Ne szóljon?... Ránézett az apjára és 
beszélni kezdett, mert apja arcán már türelmetlen
ség látszott. Ebből könnyen lehetett baj.

Elmondta, hogy már több éve halásznak együtt 
a plébánossal, aki már minden szépet és fontosat 
elmondott neki, amit érdemes egy embernek tud
nia. Áradozva próbált beszélni az oktatásról, de 
persze nem sikerült. Az öreg dühös volt, mert úgyis 
utált mindenféle magasabbrendü szellemi megnyi
latkozást. Ki is fakadt:

— Ilyen nagy fiú létedre igazán lehetene 
annyi eszed, hogy nem jársz holmi papokkal együtt 
és nem hallgatsz értelmetlenségeket!

Ez ellen hiábavaló védekezni!
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— Különben minek neked az a sok tudo
mány? Mit csinálsz vele?

Erre sem lehet felelni. Csak nem fogja meg
magyarázni neki! ...

— Látod én is megéltem nélküle és minden
ki, akit itt látsz. De hát rajtad már nem lehet 
segíteni... Ugylátszik beletörődött. Akkor jó. Most 
megmondja.

— Apa! Ö azt mondta, — hogy ki... azt 
inkább ne — hogy iskolázottság nélkül nem állhatok 
meg az életben... '

Több se kellett a halásznak! Már alig léleg
zett, már menthetetlen volt a helyzet. Pedig még 
el akarta magyarázni, hogy miért...

— Még oda is ...?  Oda? ...Nem! Nem!... 
A potrohosok! Kidobtak., mert... Nem! Nem 
engedlek!...Akkor azt mondtam . azt, hogy nem 
megyek többé... többé soha...a ...a ...városba... 
Jaj! Levegőt!... Nem megyek a ...

Már nem lehetett megérteni, hogy mit mond. 
Mozgott az ajka, de csak állati hangokat adott.

Be kellett vinni a szobába. Már nem volt 
eszméleténél... Nagynehezen magához térítették.

Felnézett. Először éppen a fiát pillantotta meg. 
Fejébe szállt a düh:.

— Még itt vagy?... Menj! Menj! Többé ne 
lássalak!... Visszaesett az eszméletlenségbe...

Francesco szomorú tekintetet vetett apjára, 
talán az utolsót azután kiballagott a házikóból. A 
partra ment. Fejében összekeveredett jó és rossz, 
tegnap és ma, talán még a holnap is... Leüit és 
nézett, nézett előre...

Lassan megnyugodott. Nem törődött már sen
kivel, nem izgatta már semmi...Csak egy régi 
emlék., az ne fájt volna!... Emlék, mikor még 
nem volt egyedül...De még most is van valakije ... 
ott... ott a városkában... Elérhetetlen! ? .. .  Nyugodt 
volt a tenger. Az ég kékje rózsaszínbe olvadt. A nap 
összébbhúzta a felhőfüggönyt. Arrafelé fog lenyu
godni. Arra, ahol ő van.

Vörösen aludt a víz. A városka sötéten pihent. 
Ö is pihen, vagy hol lehet?...

Hajó!. Vitorlás ... Onnan ... Éneket hoz a 
gyenge szél...Ki lehet az?...A  nap felé halad... 
A napba... És énekelnek rajta... Leány... Ö ?... 
Látni!...Szép, szép ének Messze száll...az ő 
ajkáról... Miért megy el?...Álmaim hajója, sohse 
kötsz már ki? ...[Elmész, el a napba...el... És en
gem itthagysz...egyedül...

Lenyugszik a nap...Eltűnsz te is...Nekem 
is lenyugodott m ár...a boldogságom... minde
nem...

Vagy menjek én is?.. Magános lámpás le
gyek az éjben?...Nélküled?...

Gyere vissza egyszer... Én várlak... várlak... 
örökké .

Révedezve beszélt. Talán a víznek mondta 
ezt?...Sötét volt az ég. Csak a sápadt hold vilá
gított, fenn, magasan. A nap eltűnt. Nem érheti utói 
a hold?...

Világított és a vízen gyülekeztek az árnyak... 
És ő beszélt...tanított...és közben arra gondolt, 
hogy nem világíthatnak együtt soha?!...

Honvédeink a háborúban.
A Don mentén harcoló honvédcsapatok arc

vonalán az elmúlt napok is viszonylagos nyugalom
ban teltek el. Az ellenség január másodikén ezrederő- 
végrehajtott támadást indított a magyar csapatok 
állása ellen. Ezt a támadást azonban a honvéd- 
csapatok fölényesen visszaverték. A támadás vissza
verésében a tolnamegyei csapatok vettek részt.

Ettől eltekintve mind a két fél részéről csak 
kisebb erőkkel végrehajtott felderítő vállalkozások 
voltak. Az egyik ilyen vállalkozás során Vasadi 
Ferenc szakaszvezető és Szabó Ferenc honvéd át
keltek a Donon, egy ellenséges földerödöt meg
semmisítettek, foglyokkal és fegyverekkel sértet
lenül tértek vissza állásaikba.

H on véd  veszteség lista .
A honvéd vezérkar főnökének legújabb je

lentése közli a magyar honvédség veszteséglistáját 
1942. augusztus 20-tói december 31-ig. Ez a kö
vetkező:

Hősi halott: 109 tiszt, 2.147 legénység, össze
sen 2.256 fő ; sebesült: 305 tiszt, 8.172 legénység, 
összesen 9.017 fő; eltűnt: 46 tiszt, 2.013 legénység, 
összesen 2.059 fő A magyar honvédség vesztesége 
1942. augusztus 20-tól az év végéig tehát összesen 
13.332 fő.

Közöljük még az ezt megelőző veszteséglistát 
is, amely 1942. áprilisától 1942. augusztus 20-ig 
terjedő idő veszteségét mutatja. Ez a következő:

Hősi halott 154 tiszt, 2.259 legénység; se
besült 465 tiszt, 11.093 legénység; eltűnt 30 tiszt, 
530 legénység. Az összes veszteség tehát április
tól augusztus 20-ig 14.531 fö. E */1 év alatt együtt 
27.863 fő. . .

Ezek a veszteségek meg sem közelítik az 
első világháború veszteségeit. Az 1915. évi és há
rom hétig tartó húsvéti csatában a magyar ka
tonaság összes vesztesége 36.204 főt tett ki, míg 
az 1914— 15 telén lezajlóit és úgynevezett újévi 
csatában 54.807 fő volt az osztrák-magyar had
sereg vesztesége.

Szombathely — 1900 éves.
A város m eg ú jíto tta  a  p e s tis já rv á n y  idején  tett 

fo g a d a lm á t.
Szombathelyen 1710. junius 1-én. borzalmas 

pestisjárvány lepte meg az akkor még háromezer 
lelket számláló várost, amely majdnem egy teljes 
esztendeig dühöngött. Naponként 30—35 ember 
halt meg és a járvány a háromezer lakosból 2000 
embert vitt a sírba. A pestis 1711 február elején. 
Szent Sebestyén és Fábián napján kezdett csök
kenni. A város akkori vezetői és életbenmaradt 
lakossága hálából, hogy a járvány alábbhagyott, a 
két szent tiszteletére a piac közepén, ott, ahol ma 
a Szentháromság-tér van, fogadalmi kápolnát építte
tett. Egyúttal fogadalmat" telt a város, hogy minden
kor hű marad és tiszteletben tartja a két szent 
emléket.

Aáost, hogy Szombathely ebben az évben üli 
meg alapításának 1900 éves jubileumát, impozáns
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egyházi ünnepség keretében megújította 233 évvel 
ezelőtt tett fogadalmát. Ez volt egyben a jubileumi 
esztendő első ünnepsége. Január 19-én délután a 
püspöki székesegyházban tartották meg a fogadalmi 
ünnepséget. A város a két szent tiszteletére hat díszes 
gyertyát ajánlott fel és ezekkel a gyertyákkal a 
kezükben vonult a város polgármesterének vezeté
sével a magisztrátus, a képviselőtestület és a székes- 
egyházat megtöltő hívősereg a székesegyház Szent 
Sebestyén oltárához, ahol dr. Szendy László esperes
plébános Grősz 'József megyéspüspök jelenlétében 
ünnepélyes litániát mondott. Ennek keretében 
dr. Aáészáros Hugó polgármester újította meg a 
város lakosságának, ősei szellemében tett foga
dalmát.

Egy nap Bethlehemben.
Forró júliusi nap van. Már korán reggel 

erősen tüzelnek a nap sugarai. Jeruzsálem ébred. 
Furcsa mozgolódás. Tevekaraván halad a szent 
város utcáin. Fezes arabok, kaftános zsidók nem 
mindennapi látványt nyújtanak. Két előkelő fiatal 
hölggyel, egy arab seik keresztény lányaival elsé
tálok a Jaffa-kapuhoz, mert ma Bethlehembe me
gyünk. Arab soffőröm niár ott vár a kapu előtti 
tágas térségen, mert a lakásomra a girbe-görbe, 
köves és szűk utcákon nem tud hajtani.

Itt a Jaffa-kapu közelében állt valaha a 
kegyetlen Heródes palotája. Ide jöttek a napkele- 
leti bölcsek, Gáspár, Menyhért és Boldizsár cs itt 
kérdezték. „Hol vagyon, aki született, a zsidók 
királya? mert láttuk csillagát napkeletén és eljöt
tünk imádni őt.“ (A4até.)

Ezek a királyok a Jordán völgyén át jöttek 
Jeruzsálembe, mindenütt követve a fényes csilla
got. A tudósok ezt üstökösnek vélték. Érre ázom 
bán azt felelhetjük, hogy a bethlehemi csillag Is
ten rendkívüli ajándéka volt, csoda s nem soroz
ható a rendes égitestek közé s ezt csillagászatilag 
meghatározni csak meddő fáradság.

Jeru zsá lem b ő l B ethlehem be.

Berreg a motor, felülünk. A hölgyek az 
olasz franciskánusoknál tanultak s így kitűnően 
tudnak olaszul, ezért nagyszerűen eltársalgunk. A 
sofför a meredek úton nekiereszti a kocsit. Irtó
zatos sebességgel rohanunk. Félek baj lesz. Itt 
Jeruzsálem alatt van cey széles és mély völgy, az 
Óriások völgye (héberül Érnek refaim), hol Dávid 
legyőzte a~ filiszteusokat. Nemsokára feltűnik a 
Mar Elyas. Ez görög kolostor, egy Éliás (Illés) 
nevű metropolita építette. Balról Beth-Djala fehér 
házai tűnnek fel a rettenetes napsütésben. Erő
sebb szemüveget kell feltennem. Akárcsak Egyip
tomban, annyira vakító a fehér szín itt is.

Pár perc múlva, éppen nyolc kiióméterre 
Jeruzsálemtől, egy köbalakú, kupolás kis épület 
tűnik fel jobbról egy hatalmas terebinlusfával 
szemben. Ez a magános épület Rachel sírja. Ö a 
biblia legpoétikusabb nőalakja, lit halt meg az 
ephratai úton s a zsidó nép ősanyját tiszteli "ben
ne. A zsidók tömegesen keresik fel és éppen úgy

sírnak és zokognak itt, mint a jeruzsálemi Haram
iáinál. A férfi nemes szerelmi fájdalmának és az 
anyai szeretetnek örök poézise ez a hely. A zsi
dó legenda szerint Rachel feltámadt, kijött sírjá
ból és sírt, mikor a zsidókat Babylonba hurcol
ták fogságba. Rachel mevaka a! banecha, mean- 
na lechitnachem — Rachel siratja gyermekeit, 
nem akar megvigasztalódni — mondja oly meg
hatóan 'Jeremiás.

Innét már csak egy kilométer a városka, hol 
Jézus született. A pompás úton gyors iramban 
balra kanyarodunk és a Szentjánoskenyér-völgyön 
(arabul Vadi-el-Charube) túl teljes egészeben föl
tárul előttünk hegybeékelt fehér házaival Bethle- 
hem.

Fekvése nagyon hasonlóvá teszi Jeruzsálem
hez, sok kolostora van: latin, görög, örmény, és 
protestáns is. Lakói parasztok. Most is nagysze
mű Dávidok terelgetik a nyájat.

Bethlehem óriási jelentőségű már az ókor
ban is. A bethlehemi Izai fia, Dávid, a paraszlgye- 
rek innét indul el, hogy elfoglalja Izrael királyi 
trónját, a zsidó nép hatalmas, rettegett uralkodá
sa alatt. Most évezredek után is siratja a zsidó
ság Dávid dicsőségét és sóhajtva imádkozik 
visszatéréséért.

Vásár Bethlehem ben.

A kis Bethlehem bájos kis város. Igazán 
jólesik ránézni. Hiszen eddig még csak kopársá- 
got láttam. Tegnap éppen a Holt-tengernél voltam 
és ma is annak borzalmas voltát látom magam 
előtt. Dante „Poklát" csak onnét mintázhatta. Je
ruzsálem környéke is csupa kő és sziklatörmelék. 
Itt pedig, közvetlen a városka előtt dús a növény
zet: babér, narancsfák, mirtuszok.

A város már az ókorban is kivált a környe
ző sivárságból termékenyebb voltával. Erre mutat 
neve is. Beth =  ház, lachem =  kenyér. Mind
kettő héber szó. A város neve tehát „Kenyér ház". 
Meg kell jegyeznem, hogy csak a kereszténység 
nevezi Bethlehemnek, helyes kiejtése Bethlachem. 
A palcsztinai arabok és zsidók igy nevezik.

Ma 12 000 lakosa van és érdekes, hogy 
csupa keresztény. Zsidó egyetlen egy sem lakik a 
városban. A cionistáknak rettenetesen fáj, hogy 
Dávid városában, a Dávid-család ősi fészkében 
egyetlen egy zsidó sem lakik.

Valaha még mohamedánok is laktak ott, de 
1834 ben a lakosság véres harcokban megtisztí
totta a hebroni mozlimoktól Krisztus városát.

A város bejáratánál leszállunk. Az autó majd 
este értünk jön. Éppen vásár van és mint vásá
rokat tartó helységnek nagy a szerepe. A parasz
tok és beduinok messziről is felkeresik.

Erősen kínálgatják portékáikat, gyümölcsöt, 
rózsafüzéreket, a Holt tenger aszfaltjából készült 
emléktárgyakat, bethlehemi gyöngyöket, csillogó 
üvegeket. Emléktárgy-iparuk nagyon fejlett. Nap
barnított arcú arabok, fejükön piroslik a fez, an
nak ellenére, hogy keresztények. A nők itt nin
csenek lefátyolozva. A hűvösön jámborszemű esi-
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lingelő tevék gubbasztanak, szamarak ásítanak. 
Jönnek-mennek, alkusznak az emberek.

Indulunk a Mária templom felé. Ez a Szent
jánoskenyér-völgy felett van. Közös birtoka a la
tin, görög és örmény felekezeteknek.' A főbejárat 
előtt, egy nagyobb, kőlapokkal fedett térség van.. 
Ezen át érünk a templom főkapujához. A homlok
zat egyáltalában nem kelti templom látását.

A bazilika  és a  barlangkápolna.

A kapunyílás alig egy méter magas. Ez azért 
van, mert a bazilikába valaha a mozlimok tevéket 
és öszvéreket hajtottak be pihentetés céljából. Ma 
ez már megszűnt, de a kapu megmaradt alacsony
nak fenséges szimbólumként, hogy Krisztus szü
letési helyére csak főmeghajtva, alázatos megadás
sal lehet bejutni.

Belül impozáns ez az öthajós bazilika. Re
mek monolith oszlopai vannak. Szék, pad nincsen 
benne. A bazilikával teljesen egybeépült a ferencesek 
Szent Katalin temploma azon a helyen, hol Krisz
tus Alexandriai Katalinnak megjelent és tudatta 
vele, hogy vértanú halált fog halni. A templom 
újjáépítése I. Ferenc József költségén történt, ki a 
Szentföld őreit, a ferenceseket mindig bőkezűen 
támogatta. A ferencrendiek zárdája mindjárt a 
templomból nyílik.

A templom alatt kápolna van. Ez volt a 
barlang, ahol Krisztus született. A „rongyos istál
ló" alatt tehát nem a magyar fogalmak szerint 
való istállót kell érteni, hanem földalatti barlangot, 
amilyent még most is eleget látni Palesztinában.

A helyes ábrázolás és elképzelés tehát föld
alatti, elég tágas üreg, hová Keleten a pásztorok 
a juhokat szokták terelni.

Lemegyünk a barlangba. Ma csinos kápolna. 
Hossza 12 méter, szélessége 4 méter, magasága 
3 méter. Az oltárnál angol katona ül. Mit akar ez?

Krisztus születési helyén oltár áll, amely 
azonban asztalszerű s alatta 14 ágú ezüstcsillag 
jelzi a helyet, ahol a Gyermek született. Látni kör
iratát: „Hic de virgine Maria Jesus Christus natus 
est" Itt született Jézus Krisztus Szűz Máriától.

Oldalt esik a Királyok oltára, ahonnét a Gyer
meket imádták. A jelenetet pompás oltárkép va
rázsolja elénk.

Itt egy jászolt és több ereklyét is mutatnak. 
Ezek csak utánzatok. Krisztus jászolának egyes 
darabjai ma a római Santa Maria Maggiore temp
lomának legdrágább ereklyéi. Mutatnak egy lyukat 
is. amely valaha kút volt. Ebbe zuhant bele — 
állítólag — a csillag, miután küldetését befejezte. 
Mutatják Eusebius és Jeromos egyházatyák állító
lagos sírját is.

A megindultság, megiíletődés érzése annyira 
erőt vesz az emberen, hogy azt leírni nem lehet, 
A Getszemanekert, a Golgotha is meghat, de az 
ezüstcsillag megpillantása és megcsókolása alatt 
az ember végig éli újra egész életét.

Látja édesanyját, amint havas, zord, ádventi 
estéken a kis Jézusról mesél, látja önmagát, mint 
gyermeket, amint kis kacsóival az ablak páráit 
törli és a jeget kapargálja, lesve, várva, jön-e már,

látja, érzi a bájos, varázslatos gyermekkor vára
kozóvágyakozását, kitörő örömét és kimondhatatlan 
boldogságát. Feltűnik előtte a ragyogó karácsonyfa, 
meggyujtott gyertyáival, arany, ezüst színeivel, a 
betlehemes gyermekek jászla, a kis papír femplo- 
mocska, az ökör, a szamár, amelyeket maga vá
gott ki és ragasztott be kis kezeivel a „rongyos 
istállóba."

Hallja az éjféli misére hívó harang szavát, 
látja önmagát és szeretteit karácsony ünnepén. 
Zúg lelkében az orgona, hallja, újra átéli a ma
gyar karácsonyi énekek báját és poézisét, amely
hez egy nemzet karácsonyi melódiái sem foghatók.

A sors nem áldott meg mindenkit jóléttel, de 
az, aki a szeretetet e világra hozta, gondoskodott 
arról, hogy ezt a meleget életében egyszer leg
alább mindenki érezze. Nem élt ember e földön, 
akire leglább egy vékonyka meleg sugár ne esett 
volna karácsony ünnepén, hacsak önmaga nem tért 
ki dacos akarattal előle.

K arácson yi emlék.

Karácsony éjjele ennek ellenére Betlehemben 
olyan magasztos és hatalmas ünnep, amelyhez 
fogható kevés van. Az egész város talpon van. 
Résztvesz a hatalmas körmenetben. A decemberi 
enyhe éghajlat, a trópusi éj, meleg poézissel vonja 
be az ünnepet.

A városka egyik nevezetessége a Tejbarlang. 
Ide klastromudvarokon át lehet jutni. Ez 600 éve 
a ferencesek kezében van. Itt spanyol, de termé
szetesen olaszul is beszélő öreg ferences fogad 
bennünket. A hagyomány szerint a Szent Csalad 
tartózkodott itt és Szűz Máriának egy csepp teje 
cseppent le a földre. Ennek emlékére a barlang 
mészkövét vízbe kell tenniök és ki kell inniok az 
asszonyoknak, ha gyermekük táplálására nem ele
gendő a tejük. Mohamedán nők is jönnek egy 
csipetnyi kis mészkőért még Arábiából is. Az öreg, 
kedves barát nekem is ad, bár látja fiatal volto
mat és gyűrűdén kezemet. Kedves mosollyal 
mondja: „Ha nőtlen is, csak tegye el, hátha szük
sége lesz még rá a jövendő feleségének!"

A templom ragyog és fénylik a tisztaságtól. 
Főékessége egy remek szobor, Szűz Maria a 
gyermek Jézussal.

A városon kívül fekvő mezőt, ahol a pász
toroknak először hirdeltetett az Ige, csak késő dél
után lehet felkeresnünk. A déli órákban annyira 
erős a nap heve, hogy még trópusi sisakkal is 
veszedelmes az utcán járkálni. A déli időkben itt 
is — akár Egyiptomban — mindenki lepihen. 
Estefelé megyünk csak ki a mezőre. Itt legeltették 
a pásztorok a nyájat karácsony éjjelén. A hitetle
nek ezt nem hiszik, pedig úgy van. A téli hóna
pokban még most is szabadon van a nyáj, hisz 
itt soha hideg nincsen. A „csodapásztorok“-nak 
itt jelentek meg az angyalok, békességet hirdetvén 
és Istennek dicsőséget.

Ismét egy új élmény, amint járkálok a fűben. 
A magyar karácsonyi dalok megható akkordjai 
végtelen harmóniában egyesülnek lelkemben. Gyér-



16 B I Z A L O M

mckkori emlékeim mély boldogsággal töltik el 
szívemet, mélységes békét, isteni nyugalmat érzek.

Hirtelen besötétedik. Itt keleten nincs alkony, 
nincs átmenet. Feljönnek a csillagok. Keresem a 
bethlehemi csillag helyét a mezőn. A két hölgy 
mély áhítattal nézi a trópusi eget. Álmodozásom
ból gépkocsink mótorjának berregése ráz fel, ide
rendeltük.

Szótlanul, de lelkünk mélyéig meghatva szál- 
Iunk be. Öldöklő iram. Elmarad Bcthlehem, Ráchel 
sírja, nagy zökkenés és megállunk a Jaffa-kapunál. 
Jeruzsálem már kihalt, a béke és nyugalom ül a 
város felett. A felséges ég alján mesteri sziluet
tekként bontakoznak ki a Szent-város falai.

A kihalt utcákon csak néhány teve baktat. 
Álmos hajcsárok terelgetik őket.

Bethlehemre gondolok. Számomra mindig 
édes emlék lesz csikorgó magyar karácsony éjje
leken a kis városka. Most meg talán nem érzem 
annyira, de majd évek múlva, esetleg öregkorban, 
mikor éjfélkor megszólal a harang, ez a vissza
emlékezés oly kincs lesz számomra, amelyhez a 
világnak semmi más érzelme és boldogsága sem 
fogható.

Szivem együtt dalolja a magyar költővel:
„A sok mosolygó gyermek-emlék 
Mind újra éled, mind körülvesz,
S bennem a sokszor ostromolt hit,
Újra a hívő gyermeké lesz.
Ott járok újra andalogva,
Kis Bcthlehem határodon...
Szívemben a táj tiszta csendjét 
S magas sejtelmét hordozom."
Nyugvóra térek Jeruzsálemben oly érzelem

mel lelkemben, amely csak keveseknek adatott 
meg és amely annál szebbé és fénycssebbe lesz, 
mennél inkább távolodom tőle terben és időben.

Világ folyása.
A hetvenéves Budapest. Hetven éve, 

1872. december 23-án jelent meg a szentesített 
törvény, három testvérváros, Pest, Buda és Óbu
da egyesítéséről Ezzel az egyesüléssel született 
meg Magyarország mai fővárosa, amelynek há
rom része lélekben és Széchenyi Lánchídjának 
megteremtése óta testben is összetartozott, de .va
lóságosan csak ekkor vált a magyar főváros Pest
ből és Budából Budapestté.

Újabban sokat vitatkoztak e név felett, — más 
hangzású, más jellegű nevet sürgettek egyesek a 
magyar főváros számára, holott, mint a Lánchíd, 
ez a név is Széchenyi Istvánhoz kapcsolódik. E 
névhez viszont megszámlálhatatlan emléke, hagyo
mánya, érzése fűződik a magyar nemzetnek, ama 
hetven év előtti karácsony óta, hogy Budapest 
fogalma először jelent meg hivatalosan is az or
szág életében.

Ez az elmúlt hetven év a magyar alkotóerő 
legdiadalmasabb bizonysága. Alig negyedmillió

lakosú, pátriárkáiisan egyszerű város volt akkor 
Budapest, amelyről alig képzelhette volna akkori 
polgársága, hogy néhány évtized alatt Európa egyik 
legszebb és kiterjedésében is egyik legnagyobb 
metropolisává fejlődjék. De mintha az egyesülés
ből nemcsak új város, hanem új városi, nemzeti 
öntudat is született volna, mintha a magyar főváros 
polgársága megérezte volna, hogy Budapestnek év
tizedek alatt pótolnia kell, amit Pest és Buda, a 
viszontagságos magyar évszázadok során elmu
lasztani volt kénytelen, szinte varázsütésre indult 
meg a városfejlesztő, városépítő és városszépitö 
munka. Alig negyedszázad múlva, a millenium ide
jén, már fényes és virágzó nagyváros fogadta az 
ideérkező külföldieket, majd újabb három-négy év
tized és Budapest nemcsak ezeréves nemzeti éle
tünknek, kultúránknak épült ki méltó fellegvárává, 
hanem a nemzetközi idegenforgalomnak is világ
híres szépségű és érdekességű gócpontjává fejlő
dött.

Budapest kifejlesztette a magyarságban ugyan
azt a büszke önérzetet, amellyel más népek is fő
városuk felé tekintenek, a budapesti polgárban pe
dig nagyranavelte azt a rajongó lokálpatriotizmust, 
amely nem elfogultságban és elvakultságban nyi
latkozik meg, hanem egyre újabb és újabb alko
tások szenvedélyében, a szeretett főváros egyre 
szebbé, nagyobbá, a magyar nemzethez egyre mél
tóbbá való kiépítésében.

Ennek köszönhető, hogy Budapest hetvenedik 
születésnapját már a milliós lélekszámú magyar 
főváros ünnepelheti, amely, mint Nagy-Budapest, 
a környék lakosságával együtt, közel kétmilliós, ha
talmas metropolist képvisel a világvárosok sorában.

Amikor Budapest az önmaga nagyságáért 
dolgozott, alkotott, tulajdonképpen nemzeti nagy
ságunkat szolgálta és ezt teszi ma is, amikor a 
háború nehézségei közepette sem lankad alkotó, 
építő kedve, tehetsége, lendülete. És amikor rtia 
boldogabb, szebb, diadalmasabb jövőjéért harcol 
és dolgozik a magyar . nemzet, az ország fővárosa, 
szeretett, szép Budapestünk, lelkében és külső meg
jelenésében, mint méltó zászlótartó jár a magyar 
élet, magyar munka, magyar gondolat élén.

Fohász.
Egyetlen jó Istenem,
Áhítatot adj!
Lelkem belső gubójába,
Tekintenem hagyj!
Tudatos nyugalmadat,
Küzdelmemért add.
Engedd, hogy heves lelkem 
Hozzád felemelhessem,
Hogy bennem is haladj.
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