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z emberiség örök könyve a Bibiia nem 
fogalmakkal, hanem képekkel fejezi 
ki az igazságokat és törvényeket, 

így az ember teremtése és a Paradicsom történe
tének képeiben azt jelenti ki, hogy mikor a Minden
ható megteremtette az embert és öt a Paradicsom 
órává tetter rábízta az emberre a boldogságnak birodalmát. 
Megbízott az emberben, hogy feladatát és hivatását telje
síteni fogja. Bizalmát helyezte az emberbe aziránt, hogy 
a Mindenség és saját igazi lénye törvényeit be fogja 
tartani. A bűnbeesés után pedig, amikor az embernek 
el kellett hagynia a Paradicsomot, mikor az emberiség 
aranykora véget ért, s az önfenntartás, meg a fajfenn
tartás verejtékes nehéz szenvedései elkezdődtek: régi 
bizalmát nem vonta meg teljesen az embertől Terem
tője, mert nem pusztította őt el, hanem büntetéskép 
csak kiűzte őt a Paradicsomból s az egész földkerek
séget jelölte ki neki munkája helyéül.

Evvel az eseménnyel — a Paradicsomból való 
kiűzetéssel — kezdődött az emberiség történetének az 
a sok-sok ezeréves korszaka, amelyben még most is 
benne vagyunk, amelyet jellemez az. hogy az élet mind 
több, mind nehezebb munkát kíván minden egyes em
bertől, minél messzebbre jutunk a paradicsomi idők 
arany fényétől. De ha látszólag egyre nehezedik is az 
emberiség sorsa, mindig megmarad az emberekben egy 
ősérzés, ami igazat ad annak a tartalomnak, amit a 
Bibliának az ember teremtésérél szóló története kifejez.

Ez az el nem homályosuló ősérzés az emberekben azt 
súgja, hogy valóban, akkor, amikor a Mindenható meg
teremtette az embert rábízott valamit, aminek megvaló
sítására a teremtő Mindenható még most is vár, egyre 
vár, bizalommal vár. Az a tény, hogy minden ember
ben él a lelkiismeret szava, minden emberben meg van 
a soha el nem alvó vágy valami szebb, boldogabb, 
jobb, nemesebb iránt, az örök bizonyítéka annak, hogy 
az ember igen is tudja azt, hogy valami jobbra és 
magasabbra van hivatva, s hogy Az, aki földre helyezte 
őt, valóban bizalommal s várakozással viseltetik iránta. 
Hisz, ha Az, aki teremtette öt: nem bízott volna benne 
eleve és mindig, bizonyára nem teremtette volna meg 
öt s nem is tartaná fenn.

De nem csak a Teremtés van bizalommal az ember 
iránt, hanem mi magunk is, emberek, bizalommal va
gyunk azok iránt az Erők iránt, melyek bennünket létre
hoztak, s melyek sorsunkat irányítják. Ezért az emberi 
természet azt hozza magával, hogy a legkétségbeejtöbb 
helyzetben is mindig tudunk remélni. Vagyis az a tény, 
hogy az ember míg él, bír újra meg újra remélni, min
den csüggedés és kétségbeesés után, bizonyítja, hogy 
mibenníink is meg van a bizalom a Teremtés és a 
Sors iránt. De nem csak ezek iránt, hanem önmagunk 
és embertársaink iránt is van bizalom bennünk, dacára, 
hogy teljesen tisztában vagyunk az emberben rejlő 
veszélyes tulajdonságokkal. Egyrészt u. i. világosan tudjuk 
az általános tényt, hogy bármily tökéletes a Teremtés,

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

1. szám._______________  /. évfolyam.

ELŐFIZETÉSI ÁR egész évre 3 pengő, számonként 16 fillér.

1929. karácsony.



2 B I Z A L O M

bármily kegyes a Sors, az ember mindent elronthat 
úgy, mint ahogy a paradicsomi történet példázata sze
rint, a bűnbeeséssel elveszítette akkori égi boldogságát, 
másrészt meg saját magunk is, személyesen, végtelen sok 
rosszat tapasztaltunk önmagunkon és társainkon. Mind
ezek dacára mégis,. . .  mindig újra meg újra azért tudunk 
reményt táplálni, mert szívünk mélyén ott van a bizalom 
önmagunk s embertársaink iránt, s tudjuk, hogy jóra 
születtünk valamennyien, s el is fogunk jutni a 
jóhoz.

Azokat az embereket, akik nagyokká lettek, akik 
kiemelkednek a történelem folyamából, akikre az embe
riség tisztelettel s áhítattal néz fel: jellemzi, hogy nagy 
bizalommal tekintettek az emberiség magasabb hivatá
sára, önmaguk feladatára, embertársaik jóraszületett- 
ségére és a sors segítő erőire. Ez a nagy bizalom volt 
mélységes mozgató erejük, tetteik és emelkedésük rugója, 
szerencséjük oka. Ha nem hatotta volna őket át ez a 
szent nagy bizalom: misem adott volna erőt és értelmet 
áldozataiknak, munkáiknak s alkotásaiknak.

Az örök típusa a bízó embernek, a történelmet 
megjavító és felfelé irányító embernek: az a két ember
fajta, akikről a karácsonyi történet beszél. Az egyszerű 
pásztorok és a bölcs három királyok. Az előbbiek, mi
kor szivük mélyén, lelkűk hallásával és látásával, az 
angyalok szavát hírül vették: bíztak ennek igazságában. 
Bizalommal áthatva felkerekedtek, hogy megkeressék az 
örök jóság és szeretet forrását a karácsonyi jászolban, 
s meg is találták azt. Ugyanúgy a három természet
vizsgáló, csillagtudós bölcs nagy király, amint figyelte 
a természet rendjét, a csillagok járását, tudta azt, hogy 
az egész emberi élet összefügg a csillagok törvényeivel, 
mert egy közös isteni forrásból származnak s mikor 
karácsony éjjelén a csillagok állásából kiolvasták, hogy 
elérkezett az emberiség legnagyobb megváltó eseménye: 
bíztak annak igazságában, amit a karácsonyi csillag 
mutatott nekik, s elindultak utána, hogy megkeressék,

akit meg is találtak: az örök élet s örök bölcseség 
forrását.

A pásztorokat vezérelte: a bizalom a lélek tiszta
sága, a szív bölcsesége iránt. A három királyokat 
vezérelte a bizalom a teremtett mindenség törvényei, 
igazsága; az emberélettel való isteni egybehangzása 
iránt. Úgy a pásztorok, mint a három királyok az örök 
élet legnagyobb értékét lelték meg karácsonyi bizalmuk 
jutalmául.

Mi bennünk, a XX-ik század kínlódó embereiben, 
talán csak elkorcsosodott formában, de mégis meg van 
a pásztorok bizalma is és a három királyok bizalma is. 
És tudva azt, hogy a bizalom az emberlélek egyik 
legszerencsésebb és legfejleszthetőbb tulajdonsága, amely 
éppen az ember ön sorsára van a legnagyobb alakitó 
jóhalással, választotta most meginduló lapunk a „Biza
lom" nevet. Sokszoros bizalmat tűzünk ki jelszóként lapunk 
zászlajára. Bizalmat a Teremtés, bizalmat a Sors, bizal
mat embertársaink és bizalmat önmagunk iránt. S en
nek a mélységes bizalomnak a jegyében nagyon 
kérjük kedves olvasóinkat arra, hogy fogadják 
lapunkat, törekvéseinkat őszinte bizakodással és szere
tettel. Célunk egyrészt, hogy olvasóinkat tájékoztassuk 
a világ folyásáról és közöljük velük a mindenkori ese
ményéket, másrészt, hogy tudatukba hozzuk az ember 
alkotásait, tudomány, művészet, irodalom, erkölcs stb. 
terén, múltban és jelenben; vagyis lehetőleg minden 
oldalról ábrázoljuk azt a képet, ahogy az ember meg
jelenik a cselekvő, gondolkodó és érzelmi élet területein. 
Ezenkívül olvasóinkat lassan és fokozatosan bele szeret
nénk vonni lapunk körüli munkálkodásba. Szívesen 
fogjuk közölni azokat a beküldött kisebb-nagyobb írás
műveket, amelyek elég jók arra, hogy az összes olvasók 
örömüket .találják bennük.

Karácsony napján szeretettel és bizalommal indít
juk el lapunk első, számát, s kérjük mindazok jóin
dulatú támogatását, akiktől a lap léte és fejlődése függ.

K A R Á C S O N Y .

Idők fordulóján 
A világ-szellem-fénve 
Behatolt a föld létébe. 
Éjisötét 
Bevégződött.
Nappali fény
Gyulladt fel emberlelkekbeu; 
Fény,
Mely melegít.
Szegény pásztorszíveket; 
Fény,
Mely világosit 
Bölcs királyfejeket,

(Minden jog fenntartva.)
Isteni fény,
Krisztus' napja,
Melegítsd meg 
Sziveinket;
Világosítsd meg 
Fejeinket;
Hogy jó legyen.
Amit
Szívből véghezvinni,
Amit
Fejünkkel irányítani 
Akarunk.

S. R.
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Csordásék karácsonja.
Irta: Gárdonyi Géza.

Hárman ültek karácson szent estéjén az asztalnál: 
a csordás, meg a felesége, meg az öreg András, a csor
dásnak az apja. Az öreg András valamikor szintén csor
dása volt az uraságnak, — teljes hatvan esztendőtáltal 
egyfolytában.

Ok nem kártyáztak vacsora után, — iszen vének 
már mind a hárman. Csak épp hogy egy kis hársfateát 
főzött az asszony vacsora-utánra. Azt iddogálták, cukron- 
égetett szilva-pálinkával iddogálták.

Majd csak holnap kerül egykis bor is az asztalukra. 
Marcsa asszony hozza. Marcsa asszony bent szolgált 
valamikor a kastélyban. így ünnepeken most is bent 
dolgozik a konyhán délig. Onnan hozza meg majd holnap 
is az ünnepi ebédet, —• úgy két óra tájt. Egy pint borocs
kát is tesznek majd a kosarába. .

Hát ülnek, beszélgetnek a búbos enyhében. Várják 
a szent éjfélt. János akkor elmegyen Marosával a temp
lomba, az öreg meg otthon marad házőrzőnek: — gyenge 
már a lába.

Máskor is úgy volt.
De az öreg sohse feküdt le, míg a „fiatalok" meg 

nem tértek. Elővette a Szentbibliát meg az ókuláját: olva
sott addig. Még tavaiy is olvasott.

De bizony már nem olvas ő többet. Husvétkor, 
hogy oivasott volna a szenlkönyvből, azt tapasztalta, 
hogy elgyöngült az ókulája: nem fogta m ára bötüt úgy 
mint azelőtt. Akármilyen messzire is tartotta a könyvet, 
nem fogta.

— Hallod-e János, — mondja a fiának, — én mán 
az éjjel nem olvashatok. Az idő még csak kilenc. Ugyan 
vedd elő azt a szentkönyvet, olvass nekem belőle. Én is 
hadd részesüljek az angyalok éjszakájának ájtatosságában.

A csordás előveszi a ládából a bibliát szép tiszte- 
letesen. Ujjat nyálaz, torkot köszörül, levelezget a könyvben.

— Hun óvassak?
Az öreg rábökött az egyik lapnak a fölső részére.
— Itt e, itt óvasd.
De az a hely épp a befejező sora volt Máté evan

géliumának. A csordás mégishát olvasta: . . . vétetek 
vagyok mindennap a világ végezetéig. .  .

— Nincs tovább.
— Hát olvasd akárhol, — mondja az apja, — szent 

igék ezek, akárhol szánt is a szemed belé.
János megint fordított egynéhány levelet. Előre, 

hátra. Azt a helyet kereste, amelyik Urunk születéséről 
szól. Nem találta. Végre is belekezdett.

Tíz esztendeje nem olvasott már könyvből, hát meg- 
megnyeklett a szóban. A pontoknál nem szünetelt, mintha 
ott se volnának; mondat közepén meg leeresztette a 
hangot, mintha ott volna a pont. Botladozott, erőltette 
a szemét, nyelt is olykor, mintha csak azért kellene vár- 
niok a következő szóra.

Dehát azért megértették. Krisztus urunk megjelent 
a halála után két tanítványának, Emnauszba menet.

Megértették.
Az Eninausz-szóval azonban igen megbajlódott 

János.
— Emenász . . . emeneusz . . . enmenusz . . .  — 

enima . . .
Neki-neki igyekezett, mint dongó az ablaknak, de

sehogy sem jutott ki belőle. Hát végre is más helyre 
fordított.

De megint csak Jézus jelenéséről regélt ott is a 
könyv, ahogy Tamásnak megjelenik és mondja;

— Boldogok, akik nem láttak, mégis hisznek.
János már akkor annyira kivörösödött, megizzadt,

hogy becsukta a könyvet, félretolta.
— AAégis csak boldogabbak voltak azok, — sóhaj

totta, a pipáját ismét fölvéve, — boldogabbak voltak, 
akik látták.

Az asszony is sóhajtott:
Mér nem is éltünk mink is akkor? Azok a Krisztus- 

feszítők láthatták, mink nem láthatjuk.
— Én csak azt nem értem, — dünnyögött a pipa 

mellett az öreg is, — hogy hogyan nem ösmeric meg 
az a két tanítvány?

— Sötét vót mán akkor, — vélte János.
Az öreg legyintett:
— A szaváról is megösmerhették vóna. Én még 

a csizmája kopogásárúi is megösmerem, aki erre jár.
— Dehiszen azok mezítláb jártak édesapám.
Az öreg a fejét rázogatta:
— Hogy Jézus urunkat meg nem ösmerték... Ezer 

ember közt is egyszerre megtalálná a szemem.
Szélvihar kerekedett künn, hogy szinte dörgette az 

ablakokat is. Csordásék meggondolkodtak, hogy mégsem 
mennek el az éjféli misére. Hát az asszony egy-két nyaláb 
venyigét tolt még a búbosba, elénekelték együtt a Csor
dapásztorok énekét, a szótagoknak illő megkanyargatásá- 
val és szóvégeknek ájtatos elnyújtásával, aztán lefeküdtek.

Éjféltájt megébred az asszony, rázza az urát: .
— Jaj ember, jaj beh igen gyönyörületes-gyönyörüt 

álmodtam...
— Hagyj aludnom, — rebegi János, — éppen Szent 

Tamás apostol beszél velem.
— Én is, — mondja az asszony, — éppen a szent 

apostolt láttam én is . . .  Nekem is szólott: azt mondta, 
hogy holnap meglátjátok Jézust, mivelhogy ez a szivetek 
kívánsága. Isten bizony így mondta!

— Éppen ezt mondta nekem is, — csodálkozott 
elkarikásodott szemmel János.

Tanakodtak, hogy felköltsék-e az öreget? elmond
ják-e neki is? Hát az öreg csak megszólal az ágyban 
a suba alól:

— No gyerekek, olyan szépet álmodtam, aminőt 
még soha. . .

Ö is Szent Tamással álmodott.
— Krisztus urunk izeni, — mondta a szent apos

tol, — hogy holnap látod is, beszélhetsz is vele, And
rás, mivelhogy ez a kívánsága a szívednek.

Sokáig nem jött aztán álom a szemökre.
Reggel, hogy virradt, az asszony a konyháfa öltöz

ködött: fehér kötényt kötött maga elé.
— Álom, bolondság, — mondta magában.
S felment a kastélyba.
Jánosnak is kihűlt az álom a fejéből. Nem is gon

dolt már rá, mikor etetésre ballagott.
Csak az öreg András kelt reggel hosszas eltűnő

déssel:
— Nem álmodtam én még ilyet soha. Bizony még 

valanji csodát látok vénségemre ez mái szép ünnepnapon.
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Kinézett az ablakon. A szél már elszünt, csak a 
hosszúkás hófuvatok fehérlettek. A mindenes a nyakát 
összehúzva vitte két vörös kezében a két bádogvedret 
a kútra.

András leakasztotta az ágyfejröl a szentolvasót, sze- 
melgelte ájtatos seppegéssel, öreg szivének örvendező, 
várakozó hullámzásával.

Úgy nyolc óra tájt benyit az urasági konyhába a 
nagyságos asszony is. Rendelkezik: miből, mit hogyan 
fözzcnek-süssenek.

— Aáaga meg Marcsa, gyöjjön be, takarítson a 
karácsonfa körül. Legalább lát is valami szépet: a doktor 
fiam hozott nekem Pestről ajándékot, amilyet még nem 
látott a maga'falusi szeme.

Belépnek a szobába: a nagyságos asszony a falra 
mutat.

Hát Atarcsa szinte megrogyik: akkora szép élelnyi- 
valóságú Jézus-kép virít a falon, hogy szinte mozdul 
onnan.

Atarcsa összecsapta a kezét, a lába megcsukloft, 
térdre esett.

— Oh Istenem, Istenem. — rebegte elnedvesülő 
öröm-szemmel, — nagyságos asszonyom, engedje meg, 
hogy az uram is lássa. AAeg apámuram is. Átért meg
álmodtuk mink ezt a képet az éjjel. Mind a hárman egy
azon órában megálmodtuk.

S elmondja az álmukat.
A nagyságos asszony csodálkozik, de sehogy nem 

engedheti, hogy a két csordás belépjen a szobába. Meg 
ha azok, hát a többi béres is.

— Patkós az urad csizmája, — mondta a fejét 
rázva, — az apósodé is: minden lépésük belényomódik 
a padlóba.

Könyörög az asszony, hogy legalább az ura. Mezít
láb is bejön az ő ura, csak engedje meg, legalább az 
urának engedje meg. Hát úgy megengedte végre a nagy
ságos asszony annak az egynek.

Újságolják aztán otthon az ebédnél az öreg apónak, 
hogy hát ők már csakugyan meglátták Jézus urunkat! 
Aáert olyan élet-igazándi ábrázolat a, mintha nem is rámá
ban állna Krisztus urunk, hanem tükörben látszódna 
elevenen, — szinte pillog a szeme is.

Az öreg elszomorodott:
— Uram Istenem, — csóválta a fejét, — tizennégy

szer hordoztam a búcsúkeresztet: perselybe husvétkor 
ezüstforintot adtam; az új harangon akkorát emeltem az 
állomáson, hogy két hétig fájt utána a két inam, meg a 
derekam; senkit meg nem bicskáztam még búcsúkor se; 
még Varró Bálintot se, mikor kiszabadultam a fogság
ból, pedig az hat évig várt a bicskámra annak utána, 
hogy ö is kiszabadult... Ha másvalakire keni, hogy az 
törte fel a zsidó kamaráját, b izo n y  nem jut elevenen 
Amerikába. De én nem bántottam. Szent parancsolatod
ból nem bántottam: hogy a gonoszságot ne viszonozzam 
gonoszsággal.

így búslakodott lógó fejjel az öreg, hogy azok kelte
jének teljesült az álmuk, csak az övé nem.

Kimondták neki apróra hogy ilyen meg ilyen, de 
mégiscsak más, ha magunk szemével látjuk.

Az asszony mingyárt ebéd után ellódult a szom
szédokba, hogy elregélje a csodát. János az istálóba bal- 
lagot át, hogy heverjen egyet az éjszakai álmatlanság után.

Az öreg magára maradt.

Amint ott búslakodik a búbos padkáján, egyszer- 
csak hallja, hogy valami koldus miatyánkol az ajtó előtt.

— Ejnye, ejnye, — csóvál a fején az öreg — hát, 
ez még szent karácson ünnepén is . . .  És nem is Keczöli 
Ambrus, nem, ez nem a mi falunkbéli kódusunk.

Kinéz. Hát egy rövidre nyírt tüskés fehérszakálú 
idegen vén kódus reszket a hóban; mondja kék ajakkal 
a miatyánkot. Rongyos bekecs rajta, szörehagyott süveg 
a kezében; nyűtt vászontarisznya az oldalán, de lapos.

— Gyere be, int a fejével András, — hát te ezen 
a szent ünnepen is . . .

Az asztal meg volt még terítve. Odaültette. Adott 
neki az ételmaradékból egy szelet fehér pecsenyét, kalá
csot is. Még egy pohárnyi bort is töltött neki a maga 
poharába.

— Egyé, igyá, melegedj!
fyfár előbb meglátta, hogy a koldus lábán szaka

dozott a bocskor, de olyan szakadozott, hogy a ballába 
fejének a meztelenje is kivöröslik. AAingyárt arra gondolt, 
hogy odaadja neki az avult csizmáját. Elég őneki már 
az, amelyik a lábán van, elég holtáig. Nyolcvannégy 
esztendős ember nem nyü el már egy csizmánál többet.

Nem is szól, csak tipeg a kamrába. Ott lesz vala
hol az a csizma. Foltos az igaz, és a boka belső részén 
a folt is lefeslett, dehát a bocskornál mégiscsak sokkal 
jobb, különb ilyen télidőben.

A kamra sötét már: mécset kell gyújtania. Meg is 
találja végre a csizmát egy szegen, egy csomó rossz 
borjukötél alatt. Letörli róla a penészt. Viszi örömmel a 
szobába.

A koldusnak azonban hült helye immár:
— Ejnye hogy elment, — dünnyög az öreg, — azt 

se mondta „Isten áldásával".
Szemlélődik is egyben, hogy hátha. . .  De nem 

hiányzik az asztalról semmi. Még a dohányzacskója is 
azonmód ott hever, ahogy letette, míg az ételt rakta. Csak 
a pipáját nem látja mellette. Ezen meg is hökken. Eiko- 
molyodva pislog. De csakhamar eszébe jut, hogy a 
kamrában tette le a pipát a korpászsákra. Hat csomó 
dohány is rejlik a szobában, a pad alatt, szélről, — azt 
is megnézi. Ott van mind a hat.

— Nem járhat messze, — tűnődik aztán az öreg, 
— utána viszem a csizmát. A harmadik szomszédba se 
juthatott el még.

Felölti a szűrét. Totyog a csizmával a hóban a 
falu belseje felé. Fülel, hogy merre ugatnak a kutyák?

De a kutyák hallgatnak. Az utcán csak egy kis 
prémkabátos, prémsapkás fiút lát, amint nekiszalad a 
jégnek, s iningyárást el is vágódik rajta, mintha bottal 
kapták volna el a lábát.

Várja az öreg, hogy felkel. De nem kel fel a fiúcska.
— Ejnye, ejnye!
Nézi, hát fekszik a fiúcska, mint a holt. Fehér az 

arca, szőke a haja. Úri fiú forma, noha kopottas a nyakán 
a prémecske.

Hümmög az öreg.
— Kinek a fia lehet? Sohse láttam én ezt a gye

reket. No vagy a lába tört el, vagy a feje szakadt be, 
hogy hanyatt esett. Ki fia lehet? Vendég gyerek talán 
a kántoréknál vagy szücséknél? vagyhogy valamelyik 
zsidóé volna?

A vállára veti a csizmát és felveszi a gyereket a 
két karjába. Pedighát nehézke őneki, van már va<ry 
nyolc éves.
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Nézi.
Nincs benne élet. Csak lóg annak keze Iába.
Viszi a zsidó boltba.
— A magúké ez a kis kölyök? Itt esett el a jégen.
Zsidóék nem vállalják. Nem ösmerik. Kocsmás varga

jön szemben. Az sem ösmeri. Kupori-Kissné jön a lányá
val. Azok sem ismerik.

— Elviszem a községházára, — gondolja András, 
majd onnan aztán a kisbiró hazaviszi.

A községháza ajtaja azonban be van zárva.
— Hát akkor a jegyző úrnak szólok, — vélekedik 

az öreg.
Kikapcsolja a szűrét a nyakán, leereszti a folyosó 

téglájára. A közepébe helyezi a fiúcskát, betakarja, úgy 
tipeg át a havas udvaron be a jegyzőékhez.

Muzsika-szó zeng ott: vendégség bözsög benn. Fia
talok táncolnak. Egy kövér kisasszonynak szinte az ajtó 
üvegéhez csapódik a baja-fonata, ahogy kibomlott.

András csak az ajtóban áll meg. Zörget tisztelete- 
sen. Mentegetődzik, hogy nem hivatalos ügyben zavarja 
a jegyző urat...

Kijön aztán a jegyző, hogy megtekintse a fiúcskát. 
Mondja, hogy az orvoshoz küldi, ha nem tudható, hogy 
melyik házba való.

A szűr azonmód ott a folyosón. Bontja az öreg. 
Hát a fiúcska nincsen benne.

— Hálistennek, — mondja vígan a jegyző, — semmi 
baja, ha hazament.

— No furcsa, tűnődött hazatérét az öreg, — pedig- 
hát úgy letyegett a lábacskája...

Amint így haladoz, látja, hogy Varró Bálint jön 
vele szemben. Negyven esztendeje nem látta, mégis egy
szerre megismerte. Nagy-nehéz fejéről, lassú járásáról 
már száz lépésnyire megismerte a homályban. Haza tért 
hát vénségére Amerikából, fiához, leányához, hogy abban 
a házban haljon meg, ahol született.

Megáll, hogy összeérnek:
— Hallod-e Bálint, — mondja neki olyan hangon, 

mintha teljes életükben beszédes barátok voltak volna, 
— nem láttál-e az úton egy úri formájú fiúcskát? Sánta 
bizonyosan.

Bálint megáll, néz, mintha mellbeütötte volna a 
szó. Nagyot vétett ő András ellen. Még mikor fiatalok 
voltak. Egy-lányt szeretlek. Négy hetet ült András ő miatta 
a gyanúban, míg végre ö került a helyébe. A négy hét 
folyamán menyasszonyát vesztette András, rút hírbe keve
redett; a szülői bújtak az emberi szemek elől. Ilyesmit 
nem lehet megbocsátani. Tízszer is meggyónta már Bálint 
az ötvenöt év folyamán, hogy gonoszul megrontotta egy 
barátjának az életét, — hiába oldozta fel a pap, itthon 
is, Amerikában is, teher maradt a lelkén.

— Nem láttam, felelte végre, mintha álmában 
beszélne.

— No furcsa, — csóvált a fején András, — eltö
rött a lába, vagyhogy elbicsaklott. . .

S elmondta apróra, hogyan történt az ügy, mintha 
csak tegnap beszélt volna Bálinttal utoljára. Aztán a 
koldust is kérdezte, hogy nem találkozott-e vele Bálint? 
Fehérszakálu, rongyos, idegen az a koldus.

Mikor aztán a végén András kezet is nyújtott, 
Bálint nem eresztette el a kezét.

— Nem haragszol mán, András?

— Elfelejtettem én azt mán, Bálint. Emberek vagyunk.
— Hát gyere hozzám egy pohár borra. Elmondom 

neked Amerikát.
— Szívesen, Bálint. De hallod-e: inkább hónap; 

mer ezt a pár csizmát akárhogy is eljuttatom annak a 
kódusnak.

Valami jó érzés melegítette a mellét, hogy haza
felé ballagott: régen vót, talán rá is szolgált zödifju 
korában arra a négy hétre. No visz a szürujjában holnap 
Bálintnak egy csomót abból a jóféle dohányból.

Csak akkor borult el megint a szeme, hogy haza 
érkezett. Ott ültek már mind a ketten az asztalnál az 
övéi forralt bor mellett és vidáman néztek reá:

— Hát kend hol csavarog édesapám?
Akkor jut csak megint eszébe Andrásnak az álom: 

mért hogy ezeknek teljesült, őneki meg nem? Nem ö 
nevelte-e a fiát is a maga kocsmában jámbor életére? 
Nem ő szoktatta-e a menyét is szelidségcs nyelvre, min
dennapvaló imádkozásokra?

Elmondja aztán az asztalnál a fiának, menyének, 
hogy hol járt, mit mívelt, s hogy Varró Bálinttal is talál
kozott.

— An nem lehet, — rázta a fejét erősen a fia, — 
iszen am mán megholt, régideje, hogy meghótt.

— Dehogy liótt. Iszen mondom, hogy beszéltem 
vele. Kezet is fogtam vele.

— Nohát akkor mán jártában is álmodik kend: 
mer avval nem beszélhetett. Tíz esztendeje is van, hogy 
meghótt. A fiának haza is hozták ládáját, szűrét, tarisz
nyáját, százötvenhárom dollárját. Mondtam is akkor kend
nek, csakhogy elfeledte.

Az öreg sehogysem fogadta el a beszédet, deliát 
nem szokott ellenkezni, ha valaki istenuccsával bizony
kodott.

Hát másra fordult aztán a szó. arra, hogy a nagy
ságos asszony a templomnak ajándékozza majd a képet, 
éshát akkor az öreg is megláthatja.

Az öreg csak pipált, rázogatta nagybúsan a fejét: 
nem így ígérte néki a szent apostol. Mára Ígérte az, 
a mai szent ünnepre. De lehet, hogy teljesült volna is 
a szent Ígéret, teljesült volna valamikéntségesképpen, 
ha nem hagyja el a házat. No a tarka kutya ugassa 
meg azt a kódust, az az oka!

Még lefektében is ezen sóhajtozott az imádkozása
után.

Oh, Uram, hogy megígérted... Nekik teljesüli, 
nékem nem teljesült. . .

Erre mintha megnyílt volna a fai, csak ott áll előtte 
rengő szép aranyló fényességben a panaszlott Megváltó.

— Oh balgatag ember!. — szólalt meg szemre
hányóan, — mit csodálkozol te azon, hogy némelyek 
nem ismernek meg engem. Megmondottam, hogy vele
tek vagyok mindennap a világ végezetéig. S ti látván 
láttok, de meg nem ösmertek. Lám te is: háromszor is 
láttál ma engem, mégsem ösmertél meg. Pedighát első 
jelenésémben meg is vendégeltél. Második jelenésemben 
meg is hordoztál, szűröddel betakartál. Harmadik megjele
nésemben a kezemet szorítottad a magad kezébe. Szorí
tottad ellenségednek megbocsátó szívvel, miként én ren
deltem a Hegyen. És ha te mégsem tudtad, hogy én 
ki vagyok, hogyan ösmernének meg azok, akik senkin 
nem könyörülnek, senkin nem segítenek és az ellenük 
vétőknek meg nem bocsátanak?
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Az öreg boldogan ébredt másnap. Mégishát a fejét 
csóválgatva görgedeztek a könnyei:

— Óh Istenem, Istenem! és én még meg is gya
núsítottam, hogy a pélpám nem vót a helyén...
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A karácsony.
A karácsony minden keresztény egyháznak a leg

nagyobb ünnepe, melyet mindegyik a maga kereteiben, 
saját szertartásai és hagyományai szerint a legáhítatosabb, 
a legnemesebb módon emel ki és méltat.

Mi magunk részéről ezúttal csak rá akarjuk irányí
tani olvasóink figyelmét arra, hogy azt az ünnepi tar
talmat, melyet a karácsony jelent, vagyis Istennek ember
ként való megszületését, már ennek megtörténte előtt 
sok évszázadon keresztül remélte és várta az emberiség. 
Az Ótestamentum prófétái mintha csak azért születtek 
volna, hogy'az emberiségnek előre hirdessék az eljövendő 
Megváltót, hogy az emberiséget előkészítsék a világ kará
csonyának eljövetelére. Őrajtuk kívül pedig a Krisztus 
előtti ókor művelődéseinek középpontjain, a zártkörű 
szent iskolákban tudták és hirdették a papi bölcsek, hogy 
a Teremtő Istennek egyszülött s vele egy fia: az Ég 
és Nap királya, cl fogja hagyni égi birodalmait, hogy 
lejőve a földre végig szenvedje az emberiét gyötrelmeit 
s magát a halált is. Ezek a régi próféták, régi bölcsek, 
éppúgy mint maguk a tanítványok: tudták jól, hogy 
Krisztus születése nem csak a földre nézve egyedülállóan 
fontos, nagy esemény. Tudták azt, hogy az egész min- 
denségre s annak minden lényére nézve, nagy megráz
kódtatást és ünnepet jelent, hogy a természeti és erkölcsi 
világrend legnagyobb ereje a földet választja középpont
jául, lakóhelyéül, testéül. („Ez az én testem, ez az én 
vérem.") A karácsonyi történés tehát nem csak a földet, 
nem csak az embert érdekli, hanem az egész minden- 
séget. A karácsonyi ünnep nem csak az emberiség ün
nepe, hanem az egész mindenségé.

S valóban a karácsony a mindenség életének egy 
igen sajátságos időpontjára esik: akkorra, amikor az 
éjszakák a lcghosszabbai: s a nappalok a legrövidebbek. 
Akkorra, amikor a növényi élet egészen kihal, mikor a 
nap ereje a leggyengébb, mikor az ég viharai elcsönde- 
sednek. Egyszóval akkorra: amikor a mindenség és föld 
természeti erői lehető legkevesebb munkát végzik égen, 
földön, vízben és föld alatt. Úgy tűnik fel, hogy a min
denség és föld mindazon ereje, amely az év többi részé
ben a növésnek, termésnek, érésnek, melegnek ragyogás
nak, változásnak s gazdagságnak szenteli magát: ebben 
az időben visszahúzódik munkájától. Valamennyi való
ban felszabadítja magát, hogy egyes-egyedül egyben 
segédkezzék: elhozni a földre, az emberek szivébe a 
karácsony lelkét.

S tényleg a karácsonyi napokban más lehelete van 
a levegőnek, más fénye a csillagoknak, más biztatása a 
ködös reggelnek, más simogatása a korai félhomálynak, 
mint máskor. Más tekintet néz ki az emberek szeméből, 
más barátságossá" érződik kézfogásukon, mint egyébkor! 
A karácsony lelke, mint hatalmas valóság hatja át a 
földet s a mindenséget.

Maga a karácsonyi idő december 25-től, január 
6-ig tart, mely nap ünnepli azt a legnagyobb pillanatot, 
amikor Keresztelő János, Jézust a Jordán vizében me"- 
keresztelte s amikor az égbolt is megnyílván, bizonyította 
a nagy tényt, hogy maga Isten szállott le a földre.

December 25. s január 6: közé esik az a 12 éj
szaka, melyet régi időktől fogva „a 12 szent éjszakának" 
neveztek s azt tartották, hogy ebben a 12 éjszakában 
mindazokra az emberszivekre, melyek tiszta szándékkal 
s áhítatos elmélyedéssel gondolnak a karácsonyra, átala- 
kítóan, bölcseséghozóan hat a karácsony lelke. Régi 
emberek megfigyelték ebben a 12 szent éjszakában 
álmaikat, belső sugallataikat s felismerték, hogy azok 
sokszor erkölcsi fejlődésükre és sorsukra nézve fontos 
útmutatásokat tartalmaznak.

Január 6. vagyis Vízkereszt után, vége a karácso
nyi időnek s akkor majd arra kell törekednünk, hogy 
ami enyhülést és áldást hoz a karácsony, az ne halvá
nyuljon el bennünk, hanem ható, élő erőként maradjon 
meg: jövő karácsonyig.

S. R. után.

Jtf,

Az cn aranyom nem a hegyek bányáiból való; 
az én tömjénem nem Arábia illatfáin termett; 
az én mirhám nem testi sebeket enyhít.
De csakoda viszem, ahova a Napkeleti Három.

GÁRDONYI GÉZA.

sZA* V ilág  fo ly á sa .

Ebben a rovatban hazánk és a külföld legfonto
sabb eseményeiről akarunk beszámolni olvasóinknak. 
Mivel lapunk első száma karácsonykor, vagyis a nap
tári év legvégén jelenik meg, ebben az első számban 
vissza pillantunk az elmúló év kiemelkedő mozzanataira 
s általános tájékoztatást adunk annak lefolyásáról.

Az 1929. év, a 15-ik év volta háború megkezdése 
után. Mint ahogy a magán emberek megfigyelhetik saját 
életükben, hogy egy-egy cselekedetük, vagy alkotásuk 
következményei nem rögtön bontakoznak ki teljességük
ben minden irányban, hanem sokszor csak hosszabb idő 
elmúlásával, így az emberiség történetében is megfigyel
hető, hogy az emberiség közös tetteinek, mint pl. a 
világháború, összes következményei az idő múlásával 
fokozatosan érvényesülnek. Az 1929-es évet és annak 
minden súlyos nagy baját úgy kell felfognunk, mint a 
világháború következményét, mely a 15 éves fordulóra 
ütött ki éppúgy, mint ahogy a gyermekkori mulasztások 
következménye a 15 éves serdülőnél jelentkezik. Mi jel
lemzi leginkább ezt az 1929-es évet? Az, hogy benne 
az élet, rendkívüli módon megnehezedett. Megnehezedett 
lelkileg és anyagilag egyaránt. Az emberek közül sokan 
elvesztették szemük elől azokat az életcélokat, amelyek 
régebben lelkesítették, fűtötték őket, s amelyek erőt adtak 
nekik a minden napok küzdelmeinek és fáradalmainak 
elviselésére. A szegénység, nyomor fokozódott, a munka- 
alkalmak és elhelyeződési lehetőségek megfogytak, a 
kereset megcsappant, a drágaság nőtt. Mindez nemcsak 
a mi hazai viszonyainkra áll, hanem áll azon összes 
európai államokra egyaránt, amelyek a világháborúban 
résztvettek, tekintet nélkül arra, hogy győztek-e vagy 
nem! A hatalmas Angliában magában majdnem l 1/* mii-
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lió munkanélküli van, mert a háború után a vásárlók 
pénze úgy megfogyott, hogy a gyáraknak s egyéb üze
meknek lé kellett szállítaniok termelésüket, s így nem 
is tudnak annyi hivatalnokot meg munkást alkalmazni 

, .mint régen. Most érzi a világ annak az óriási, felmér
hetetlen vagyontömegnek a hiányát, amelyet a háború 
egyrészt ténylegesen elpusztított, lábon álló gabona, 
állatok, raktárak, épületek, gyárak stb. formájában, 
másrészt, melyet mindenféle halálthozó fegyvernem löve- 
geiben ellövöldözött.

A közgazdasági helyzet súlyos rosszabbodásához, 
más elemi csapások járultak hozzá. Az 1929-es évben 
olyan hideg volt, mint állítólag már 100 év óta nem. 
Hosszantartó szibériai hideg szakadt az európai orszá
gokra, épp most, amikor a népességnek legkevésbbé volt 
módjában védekeznie ellene. A hideggel együtt megjött 
az előző években már visszahúzódott spanyol-influenza 
is. Ez a halálos járvány a háború utolsó évében lépett 
fel először, mint ahogy minden háború végén járványok 
és súlyos kórságok szoktak fellépni, (így a középkorban, 
a hűn háború után a pestis, mely évszázadokig gyötörte 
az európai államokat). Az 1929-i spanyol-influenza 
járvány igen súlyos volt Amerikában és a tőlünk nyu
gatra eső európai államokban. Ott sok halálos áldozatot sze
dett, minálunk valamivel enyhébb formában lépett fel, s 
leginkább az egész öregeket vitte magával. A tél elmú
lása újabb klimatikus csapást hozott, u. i. a nagy szá
razságot. Tavasszal és nyáron hónapokig nem volt eső, 
ami igen rossz hatással volt a termésre. Mi, kis Magyar- 
ország, sorsunkban nagyrészt termésünktől függünk s 
jólétünk meg gondjaink szoros kapcsolatban vannak az 
időjárással.

Ha az itt felsorolt szomorú tényeket alaposan meg
gondoljuk, azt kell kérdeznünk magunktól: Hát jót sem
mit sem' hozott ez az 1929-es év? Hát hol van ebből a 
sok rosszból a kivezető út? Mik azok a jelek, melyek 

‘ reménnyel biztathatnak bennünket?
Ezekre a kérdésekre csak azt lehet válaszolni, hogy 

igenis reményekre jogosít fel az a jelenség, mely az el
múló év folyásával mind gyakrabban jelentkezett, hogy 
t. i. a világhatalom birtokosai, a nemzetközi élet irányí
tói, nagy államférfiak s gazdasági vezérek fel-fel esz
mélnek arra a tényre, hogy a mai rettenetes viszonyok 
végső oka ugyan a világháború, de mindjárt második 
oka az úgynevezett békeszerződés, amelynek igazság
talanságai s tévedései állandó forrásai a ma jelentkező 
bajoknak. Tehát ha akarunk segíteni a mai helyzeten, 
ennek egyik fő okozóját, a békeszerződést kell megvál
toztatni, vagyis véghez kell vinni a békereviziót. Ettől 
mindenki fázik ugyan, egyrészt mert óriási munka, más
részt meg, mert minden érdekellentétet újra kirobbantana, 
de lassankint mégis belátják a döntő tényezők, hogy 
nélküle, — a békerevizió nélkül — nem várható a mai 
helyzet javulása. S maga a tény, hogy ezt belátják s ki
mondják maguk volt ellenségeink is, a legnagyobb jelen
tőségű és sok-sok reménységre ad alapot.

De más is van, ami felkelti bizalmunkat a jövő 
iránt. És pedig az, hogy lassankint, ha talán még az 
államok hivatalos vezérei nem is, de a gazdasági, szel
lemi és jogi élet vezérei igen is belátják, hogy az ú. n. 
„öneliátási-elv“ megbukott úgy anyagi, mint lelki téren. 
Az önellátási-elv abban állott, hogy az egyes országok 
lehetőleg termeljenek mindent maguk, lássák el minden 
szempontból önmagukat mindennel és egyrészt sújtsák 
nagy vámokkal mindazt, amit más országokból hoznak 
.be, másrészt csináljanak terményeik olcsóságával más

országoknak konkurenciát. Ma kiderült, hogy így ez 
lehetetlenség, ellenben szükséges, hogy a szellemi, jogi 
és gazdasági élet irányítói az egyes államok határain 
túl is összefogjanak, hogy kicseréljék tapasztalataikat s 
önérdekből próbáljanak együttműködésre lépni, a helyett, 
hogy egymás ellen dolgoznának. Természetesen sok viz 
fog még lefolyni a Dunán addig, amíg a nemzetközi 
együttműködésnek ez az új elve fogja a világot irányí
tani a régi, önellátási-elv helyett, de hogy nagyon terjed 
és nagyon kezd erőre kapni, annak bizonyítéka a sok 
nemzetközi gyűlés, egyesülés, tanácskozás, amely a leg
különbözőbb kérdések területein egyesíti valamennyi 
nemzet fiait és leányait.

A bajt, amit a népek együttesen csináltak a világ
háborúval, csak együttesen tudják majd orvosolni. Elő
ször a békerevizió, másrészt a komoly, becsületes együtt
működés útján.

*

A lefolyó év reménysugarai után kutatva, szemünk 
megakad egy nagyjóságú emberbaráton, aki néhány év 
előtt barátul szegődött hozzánk, árva magyarokhoz s 
mint Legnagyobb Barátunk ez évben is hűségesen kitar
tott mellettünk. Ez a biztató jóságú, nemes, nagy jelenség 
Lord Rotliennere, a mai leghatalmasabb európai állam
nak, Angliának egyik leghatalmasabb vezéralakja. Ö 
mondotta ki először, volt ellenségeink közül, hogy Magyar- 
országnak megvan a jogos helye a nap alatt, hogy 
Magyarországnak nem szabad elpusztulnia s hogy a 
trianoni békeszerződés igazságtalanság, melyet sürgősen 
meg kell változtatni, éppen az európai béke érdekében. 
Lord Rothermere végtelen gazdag ember, gróf, újság
fejedelem, akinek naponta millió számban megjelenő 
lapjai az egész világon hirdetik a magyar igazságot és 
küzdenek a békerevizióért. A mellett Lord Rothermere 
dolgozó ember, aki éjjelt nappalá téve munkálkodik s 
fáradozik azon, amit nemesnek, helyesnek, megvalósi- 
tandónak tart.

Végül pedig Lord Rothermere nemes szívű, jóté
kony lelkű ember, aki, mióta mellénk állt végtelen sok 
lelki és pénzbeli adományban részesítette a magyarság 
minden rétegét. Addig, amíg ilyen férfiakra tekinthetünk 
fel, mint ez a mi Legnagyobb Barátunk, nincs okunk a 
reményről letenni s bizakodással tekinthetünk a régi év 
múlása és egy új év kezdödése elé.

Az év egyik legérdekesebb eseménye, hogy

A Zeppelin léghajó körülrepülte az egész földet
és pedig 18 nap alatt. 27,000 kilométert tett meg ezen 
idő alatt. Szédületesen nagy távolság, szédületes gyor
sasággal befutva! Természetesen közben 3—4-szer pihenő 
napokat tartott, amikor is a jelentkező mótorhibákat 
(7 mótora van a léghajónak) kijavították. A Zeppelin 
világkörüli repülése az emberi akaraterő és ügyesség 
újabb nagy cselekedete, mely egyúttal arra enged követ
keztetni, hogy a közeljövőben a világ képe és az emberek 
életmódja megint nagyon meg fog változni, ha kényel
mes és biztos repülő jármű ily gyorsasággal fogja 
áthidalni a föld távolságait.

Ázsiában, Indiától északnyugatra fekszik egy 
nagy ország, Afganisztán, melynek lakói, sötétbőrű 
mohamedánok. Az ország uralkodója, Amanullah mult- 
évben Európában járt tanulmány úton s hazatérve 
magával vitt gépeket, autókat, mérnököket, hogy orszá
gát átalakítsa európai mintára. Egyúttal mindenféle új
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szokásokat is akart megvalósítani, szakítva a régi moha
medán hagyományokkal. Népének azonban mindez nem 
tetszett s fellázadt ellene; oly mérvű forrongások törtek 
ki, hogy Amanullahnak le kellett mondani a trónjáról s 
el kellett menekülnie hazájából, hová emberiszámitás 
szerint soha vissza nem térhet. Most legalább van ideje 
gondolkozni a történteken. Mindenesetre az afgán nép 
tiltakozását nem lehet csak maradiságnak tekinteni, 
hanem inkább talán egy egészséges ösztön tiltakozásá
nak, amely nem akarja Európától befogadni éppen a 
gépeket s a gépek kultúráját, amelyek igazi mivoltukat 
és méregfogukat a világháborúban mutatták ki, a nélkül 
hogy az emberi nem boldogságának és nemesítésének 
emeléséhez egy porszemmel is hozzájárultak volna.

Rákosi Jenő halála. 1929. február hó 8-án, 87 
éves korában meghalt Rákosi Jenő, Magyarország leg
nagyobb, legjelentékenyebb újságírója, aki élete végéig 
épségben megőrizte munkaerejét, munkaszeretetét s 
magas kora dacára lankadhatatlanu! dolgozott, halálát 
okozó betegségéig, melyet január legelején kapott. De nem 
csak munkabírása volt egészen fiatalos, hanem egész 
lelkülete is, mellyel élete végéig képes volt új eszméket 
felvenni s belső fejlődéseket produkálni. Élete legutolsó 
két évében megvilágosodott előtte az, hogy a magyar
ság szerencsétlen helyzetén nem lehet segíteni a béke- 
revizió nélkül, így nagy lendülettel csatlakozott a revízió 
gondolatához s maradéktalanul minden erejét a reví
zióért való munkának szentelte. A revízió eszméje kötött 
közte és Lord Rothermere között baráti kapcsolatot, 
úgyhogy az agg újságíró élete utolsó évében Angliába 
utazott, hogy ott tárgyaljon, Lord Rothermerével, majd 
Olaszországba, hol az olasz kormány mindenható fejével, 
Mussolinival folytatott tárgyalásokat. Rákosi Jenő hosszú 
élete alatt, nem csak mint újságíró fejtett ki jelentékeny 
tevékenységet, hanem mint író és fordító, mint színház- 
igazgató és lapszerkesztő is. Bár oly szegény fiú volt, 
hogy középiskola tanulmányait pénzhiány miatt abba- 
kellett hagynia s azokat csak, mint felnőtt ember fejezhette 
be, mégis nagy akaraterővel, nemes lelkesedéssel oly pozí
ciókba dolgozta fel magát, ahonnét tollával, (mint író, 
újságíró, lapszerkesztő) szavával (mint szónok és sok 
jótékony egyesület meg irodalmi kör vezére) az egész 
ország közvéleményét és érzületét irányíthatta. Szellemi 
hatalmát mindig csak arra használta, hogy a rajta 
csüggő nagy közönséget nagyszabású és nemes törek
véseknek nyerje meg. Magyarul olyan szépen írt, mint 
a klasszikus költőinken kívül kevesen. Egészen új író, 
meg újságíró generációt nevelt fel maga körül.

Olaszország és a Szentszék kiegyezése ez év 
februárjában jött létre. Tudvalévő, hogy 58 év óta, a 
római katholikus egyház mindenkori feje a pápa, önkén
tes fogságot vállalt, amennyiben pápává választása után, 
lakóhelyét, a Vatikán palotát nem hagyta el soha. Ennek 
magyarázata, hogy a pápaság és az olasz állam kö
zött nem volt jó viszony, miután az olasz állam a 
pápaságot hatalmas birtokaitól megfosztotta. Most, 
Mussolini, a hírneves olasz miniszterelnök ennek az 58 
éves állapotnak véget vetett s oly kiegyezést ajánlott a 
szentszéknek, melyet az el is fogadott. A kiegyezést 
már mindkét fél végleg aláírta. így Olaszország és a 
pápa között helyreállván a jó viszony, a pápa önkéntes 
fogságának értelme megszűnt s a kiegyezés után el fogja 
hagyni a Vatikánt. Ez természetesen időközben már meg 
is történt.

A csehek folytatják a m agyar üldözéseket.
Március hó elején a legjobb magyar zenekar, a filhar
monikus, hangversenyezni akart Pozsonyban, a valami
kori magyar koronázó városban, melyet a csehek most 
mindennél jobban féltenek. Azonban a csehek — természe
tesen ismeretlen tettesek — teljesen összerombolták a 
magyar zenészek hangszereit, féltve őrzött, pótolhatatlan, 
kedves és drága kincseiket, — hogy a hangversenyt 
megakadályozzák. Szerencsére Pozsonyban lakó magyarok 
és németek kölcsön tudták adni a szükséges hangszereket s 
így a szép hangversenyt mindezek dacára meg lehetett tar
tani. A cseheknek az a törekvésük, hogy a magyar 
szellemi élet ápolóit, a cseh területen megjelenő magyar 
lapokat tönkre tegyék. Ezt úgy igyekeznek elérni egyrészt, 
hogy a magyar lapok olvasóinak és előfizetőinek min
denféle kellemetlenséget igyekeznek okozni. Evvel akar
ják kényszeríteni őket, hogy a magyar lapok olvasását 
hagyják abba. Másrészt pedig, a lapok kiadóhivatalait 
s szerkesztőségeit sújtják folytonos ok nélküli elkobzás
sal s egyéb oly intézkedéssel, amelyek elöbb-utóbb 
valamennyit tönkre fogja tenni.

Új igazságügym iniszter. Az év elején az igaz
ságügyminiszteri tárca Pesthy Pál lemondásával meg
üresedett, melyet azután a kormányzó úr 0  főméltósága 
Zsitvay Tibor-ral, a képviselöház addigi elnökével töltött 
be. Zsitvay Tibor, az új igazságügminiszter működése 
elé már kinevezésekor mindenki., a legnagyobb szeretet
tel és bizalommal nézett, mert Ő a nagy Zsitvay Leó, 
kúriai bíró fia, akitől az igazság legnemesebb szeretetét 
nem csak örökölte, hanem születésétől kezdve meg
tanulta.

A m agyar m unkásság az ország minden részéből 
sok ezer számra csatlakozik ahhoz a mozgalomhoz, 
amely éppen Rothermere lord felhívására megindul az 
egész országban a békerevizió érdekében.

A budapesti egyetem háláját fejezte ki azoknak 
a kiváló angol államférfiaknak, akik az angol ország
házban felemelték szavokat a békeszerződések igazság
talansága ellen s ott követelték a revíziót. Vezetőjüket, Sir 
Róbert Gowert pedig a napokban díszdoktonrá avatta fel.

Felavatták a névtelen hős emlékét. Budapest 
székesfővárosban, a Városligetben, országunk ezer éves 
fennállását ünneplő emlékmű félkörében avatták fel 
országra szóló ünnepség keretében a névtelen katona 
emlékét. Az ünnepségen részt vett maga a kormányzó 
úr, az egész kormány, egyházi, világi és katonai vezető 
egyéniségek és számtalan sokaságú nagy közönség. 
Gyönyörű beszédek, ének és zeneszámok adtak kifejezést 
annak a nagy hálának, ami mindnyájunk szívét eltölti 
a névtelen hősök iránt, akik végtelen áldozatokat hoz
tak mi érettünk és utódainkért. De egyúttal ott lebegett 
az ünneplők lelke felett az a gondolat is, hogy nem csak 
a háború küzdelmeinek, hanem a béke munkájának, a 
mindennapi életnek is megvannak a névtelen hősei, kiknek 
áldozatos és lelkiismeretes munkájára épül fel a jobb 
jövendő s kiket mindnyájunk áldása és hálája kísér.

Május végén Angliában képviselő választások 
voltak, amelyek kimenetelétől függött, hogy az ország 
irányítását és kormányzását kik kapják kezükbe. Az 
idei angol választások érdekessége abban volt, hogy 
7 millió nő jutott az idén először szavazati joghoz.
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Jóformán ezek döntötték el a választás eredményét. 
Anglia nem csak azért nagy ország, mert birodalmai 
minden világrészre kiterjednek, hanem azért is, mert 
bármelyik pártja is kerül kormányra, nem egy párt vagy 
egy kör érdekét akarja megvalósítani, hanem az egész 
ország közös érdekeit viseli szívén. így, a mostani 
választásokon megválasztott új munkáskormány, nem 
csak a munkástársadalom bajait és kívánságait tartja 
szem előtt, hanem egyaránt a többi társadalmi osztályét 
is. Azonkívül pedig kitűzte céljául a békerevizió meg
valósítását is, ha annak nem is foghat azonnal neki.

Augusztus hóban, Hollandia fővárosában, 
Hágában nagy tanácskozásra gyűltek össze egyik olda
lon Anglia, Franciaország, Olaszország és szövetsége
seik, másik oldalon Németország. Németországot, kitűnő 
külügyminisztere, Dr. Stresemann képviselte, aki mind
járt a konferencia elején kifejezte, hogy ennek a tanács
kozásnak célja, az összes háború után maradt megoldat
lan nemzetközi kérdések elintézése. Ezek között első
helyre tartozik a jóvátétel kérdése. Azt, amit ma jóvá
tételnek neveznek, régebben úgy hívták, hogy „Hadisarc.“ 
Ezt a háborúk után mindég a legyőzött fél fizette a 
győzőnek. 'A hágai tanácskozáson a legyőzött fél persze 
Németország s a kérdések kérdése az, hogy Német
ország jóvátétel fejében mily összeget s mennyi ideig 
fizessen a „győzőknek11? Már a háború vége óta mosta- 
nig minden évben óriási összeget fizetett a német nép 
részlettörlesztéskép volt ellenségeinek jóvátétel fejében, 
a nélkül, hogy tudta volna: mennyi ideig és összesen 
mennyit kell még fizetnie. így persze egy népnek élni 
s gazdálkodni nem lehet, ezért a bölcs, erélyes és derék 
német külügyminiszter elhatározta, hogy Hágában vég
képen dűlőre viszi és kitisztázza ezt a kérdést, ami ott 
sikerült is neki. Munkája végtelen nagy erőfeszítéssel 
s izgalommal járt — mindez az amúgy is nagybeteg és 
egyben nagy felelősség érzésű embert végkép megviselte 
s ő ez év októberében szívszélhüdésben meghalt. 
Miránk, magyarokra a hágai tanácskozás igen nagy 
veszedelmet hozott, u. i. egyik legnagyobb ellenségünk 
Titulescu, a románok külügyminisztere bejelentette, hogy 
ám ő se fog nyugodni s követeli, hogy Magyarország 
is fizessen jóvátételt szomszédjainak.

Az a Magyarország, amelynek 2/3-ad részét már 
úgy is elvették s amelyet 1919-ben már egyszer egészen 
kirabolták a románok! A tőlünk elvett értékek százszo
rosán nagyobbak annál, amit a német jóvátétellel arány
ban, ránk szabhatnának a „győzők11 s mégis, még akad 
valaki, aki kíván a magyaroktól jóvátétel fizetést, mely 
természetesen a végromlást jelentené ránk nézve. Titulescu 
hágai fellépésének az az eredménye lett, hogy Párizsban 
valóban összehívták „a keleti jóvátételi konferenciát", 
melyen szomszédaink erélyesen követelik, hogy fizessünk 
nekik jóvátételt azért, amit elraboltak tőlünk?!

Természetesen az egész magyar kormány és ország 
tiltakozik ez ellen a követelés ellen, amelyet mostani 
végtelen szegénységünkben úgyis képtelenek lennénk 
teljesíteni, de a tárgyalások még most sem záródtak le 
és így nagy, új sötét gond felhőzi be megint a magyar 
élet egét.

Adja Isten, hogy az új év ebben a kérdésben 
megkönnyebbülést hozzon s egy nemzetközi megálla
podás jöhessen létre, mely egyszersmindenkorra kijelenti, 
hogy Magyarország, amelytől már úgyis annyit elvettek, 
semmi körülmények között sem tartozik jóvátételt fizetni.

A december.
(Nagykarácsony hava.)

A december neve voltaképpen azt jelenti, hogy 
10-ik hónap, mivel a régi római időszámítás szerint 
márciusban kezdették az évet s így a december akkor 
tényleg 10-ik hónap volt. Mint más helyen kifejtettük 
december 21—22-re forduló éjszaka éghajlatunk alatt az 
év leghosszabb éjjele, amikor voltaképpen a tél elkezdődik 
Ekkor lép be a nap a „Bak" jegyébe, holott eddig 
egész december folyamán a „Nyilas" jegyében volt. 
Ezt úgy kell képzelni, hogy a nap az égbolton egy év 
alatt mindég egy bizonyos pályát fut be, melynek mentén 
12 nagy álló csillagzat van. Ezt a 12 csillagzatot együtt
véve állatövnek nevezik. Ennek az ősrégi elnevezésnek 
megokolását más alkalommal adjuk, most csak annyit, 
hogy sok csillagzat közülök állat nevet visel, így Bak, 
Skorpió, Oroszlán, Halak stb.

A nap mindegyik csillagzat területén egy-egy 
hónapig tartózkodik s ez idő alatt maga a föld is más-más 
hatásnak van kitéve azon illető csillagzat jellege szerint, 
melynek területéről a nap le süt reá. így minden hónapnak 
is más-más jellege van a földön, úgy időjárás, mint a 
természet egész életének, de az emberek lelki hangula
tának szempontjából is. Régi időktől fogva erős a 
meggyőződés, hogy az ember sorsára és jellemére nézve 
nem közömbös, hogy melyik hónapban és mely napon 
születik, mert a születő ember a csillagok különböző 
állása szerint, különböző erőket és befolyásokat vesz fel 
magába, s hoz le magával a földre, olyanféleképpen, mint 
ahogy más szint és formát ölt az a növény, amelyik 
tavasszal s mást az, amelyik ősszel kél ki a földből.

A december karácsony hónapja, az emberiség 
legszebb ünnepéé, de a karácsonyon kívül még más 
szép ünnepek is esnek erre a hónapra s több nagy, 
kiváló ember született benne. A karácsonyt megelőző 
4 hétnek Advent a neve, ez az idő a karácsony áhitatos 
várásának van szentelve. (Advent: megérkezés, eljövetel.) 
Az ádvent mindég 4 vasárnapot számlál.

Az idén az első ádventi vasárnap december 1 -re 
esett, az utolsó december 22-re. Németországból indult 
ki a szép szokás, hogy ádvent első vasárnapján fenyő
fából font koszorút akasztanak fel a lámpára. A koszorúba 
4 gyertya van tűzve, mely a 4 ádventi vasárnapot jel
képezi. Az első ádventi vasárnapon meggyujtanak a 
négy gyertya közül egyet, a másodikon kettőt, a harma
dikon hármat, karácsony előtti utolsó vasárnapon pedig 
meggyujtják mind a négyet és le is hagyják égni őket. 
Gyertyagyújtáskor mindég összegyűlik az egész család 
és karácsonyi énekeket énekel közösen. Németországban 
igen elterjedt az Ádventi naptárnak sok kedves, színes 
fajtája is. Leginkább egy kemény papírból készített, 
színesre festett kicsi ház ez, melynek négy ablaka és 
egy ajtaja van. A ház belsejében a karácsonyi jászol a 
kicsiny Jézussal, Máriával, Józseffel, a pásztorokkal, 
királyokkal s a karácsonyi csillaggal. Minden ádventi 
vasárnapon ki kell nyitni egy ablakot s mindig több 
látszik a ház belsejéből, végül karácsonykor kinyitják a 
kaput magát is, és meglátszik az egész Betlehem.

Az ádventi idők áhítatába esik december 8-a, 
amely Mária fogantatásának emlékére a római katholikus 
egyház egyik szép ünnepe. December 6-ára esik a nép
szerű Mikulás ünnep, szent Miklós püspök emlékének 
szentelve. Sokféle kedves történet és legenda szól róla, 
mely elmondja, hogyan szerette ő a gyermekeket. Leg
elterjedtebb talán a sok közül az, mely elmeséli, hogy 
egy atyát egyszer a nyomorúság és éhség már-már
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arra kényszerített, hogy 3 leányát szégyennek szolgáltassa 
ki. Miklós megtudta ezt és éjjel aranyat dobált be az 
atya ablakán, úgyhogy ö azután nemcsak leányait 
tudta teljesen ellátni a kapott aranyból, hanem ma^a is 
gondatlanul élhetett belőle. Ezért a Mikulás ma is éjjel, 
mikor a gyermekek már alusznak, viszi hozzájuk aján
dékait, ha előbb netalán személyesen meg is látogatta 
őket. A Mikulás legendája vonatkozásban van egyúttal 
avval a nagy törvénnyel is, hogy az éjtszaka által, — mely 
új életet s erőt hoz nekünk, — szent és nagy ajándékokban 
részesülünk.

December 24-e, a karácsony ünnep előtti nap, • 
Ádám és Éva napja. A régi emberek mély bölcseségé- 
ről tanúskodik, hogy Ádám és Éva napját Jézus Krisz
tus születésnapja melié tették. Megakarták mutatni 
evvel' a világtörténelem legnagyobb összefüggését, hogy 
Ádámotés Évát, a bűnbeesett emberpárt, az isteni ember, 
Jézus Krisztus jött cl megújítani s megmenteni. Az embe
riség történetének két eleje van: e szerint. Az első 
Ádám és Évával kezdődik; a második Jézus Krisztussal.
A kettő egymáshoz tartozik s összefügg egymással.. 
Ennek az' igazságnak bizonyítékára az egész közép
koron át a karácsonyi pásztorjátékot, melyek lézus 
születését ábrázolták, közvetlenül megelőzték az Ádám 
és Éváról szóló színjátékok s magának a karácsonyi 
betlehemes játéknak bevezetésére is mindég színre hozták, 
a Paradicsom fáját.

December 25-e, Jézus születésének napja, melyet 
már elöestélyén is ünnepelünk, december 26-a pedig 
Szent Istvánnak, az első vértanúnak emlékünnepe, ki 
elsőként áldozta életét Jézus Krisztus tanáért.

December 27-e, János apostolnak, az evangélium, 
a levelek és a „jelenések könyve" írójának van szen
telve, kiről úgy ír a Biblia, mint arról a tanítványról, 
akit „az Úr szerétéit".

December 28-a, a Herodes által megöletett gyere
kekről emlékezik, akiknek azért kellett meghalniok, mert 
Herodes halálra kereste a gyermek Jézust.

Látjuk azt, hogy a karácsony körül csoportosuló 
napok azokhoz a nagy és szent emberekhez csatolnak 
bennünket, akiknek tettei, áldozatai és lelkülete a világ- 
történelem legnagyobb jelentőségű változásának — a 
kereszténység kialakulásainak — alapjait építették fel.

Dccemoer 1-én (1800-ban) született Vörösmarty 
Mihály, a magyarság egyik legnagyobb költője, a „Szózat" 
írója. „Zalán futása" című hosszú elbeszélő költeménye 
a magyar honfoglalás történetét tárgyalja, ezenkívül 
örükszépségii kisebb és nagyobb költeményei, színdarabjai 
maradtak meg. Költői nyelvének csodálatos szépsége 
és ereje van. Aki csak pusztán felolvasásból is hallja 
nyelvének lüktetését és zengését, már a mindennapi 
élettől eltérő, magasbaszárnyaló érzésekre ébred. Vörös
marty kedély és gondolati világa állandóan a legnagyobb 
mélységekben él, sok verse az egész világ irodalmának 
első remekei közé tartozik. A magyar sors megrendítő 
fájdalmasságát fenséges erővel szemlélteti a „Szózat" örök 
emlékű első strófája, melyet hadd idézzünk fel újra 
lelkűnkbe!

„Hazádnak rendületlenül légy híve ó magyar!
Bölcsöd ez, majdan sírod is, mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kívül nincsen számodra hely,
Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell."
December 16-án (1770-ben) született a német szár

mazású Bethoven Lajos, az egész világ egyik legna

gyobb zeneköltője, aki mindenféle hangszerre, de egész 
óriási ének meg zenekarokra is komponált nagysza
bású, csodálatos zeneműveket. Zenészt nagyobb csapás 
nem érhette, mint öt, ugyanis mégsüketült s élete utolsó 
éveiben (57 évet élt) már úgyszólván alig hallott. De 
azért egyretovább komponálta a remekebbnél-remekebb 
müveket, amelyek minden emberből a legmagasabb 
érzéseket váltják ki. Óriási akaraterővel dolgozott, ál
landó nagy testi szenvedései dacára is. Nagy lelkének, 
finom érzései, lelki hallással hallották a csodaszép 
muzsikát, melyet költött s melyet testi fülei már nem 
tudtak meghallani. Egyik jelmondata ez volt: „Bátorság! 
A test minden gyöngesége mellett, szellemem uralkodjék!" 
S tényleg meg is tudta valósítani jelmondatát s nyomo
rúság, szegénység, lelki-testi szenvedés mellett mind 
előbbre hatolt a világmindenség összhangjának és 
szépségének megismerésében, zenei ábrázolásában. Utolsó 
művei közé tartozik a világhírű'9-ik szimfónia, amelyet 
szenvedései és megpróbáltatásai teljében költött s mely 
az Örömről szólt, s a legszentebb öröm élményt fejezte 
ki, bizonyítékául annak, hogy a nélkülöző, szenvedő 
Bethoven belső lelkülete, mint a szenteké is, függetlenné 
tette magát külső élete gyötrelmeitől s a legnemesebb 
gyönyörködések részesévé lett.

Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod az erő micsoda? — A k a ra t,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat

(Arany János.)

Steffen Albert.
Mai számunkban egy folytatásos regény közlését 

kezdjük meg, melynek címe „Á szövetség' megújítása". 
A regény írója Steffen Albert, svájci ember s a mai 
svájci irodalom legnagyobb értéke, kinek müveit már 
az egész világon sok kiadásban olvassák. Jelen regénye 
magyar nyelven még egyáltalán nem jelent meg, igy a 
szerzőnek meleg, hálás köszönetét kell mondanunk, hogy 
közlését engedélyezte. Engedélyében bizonyára több lelki 
ok játszott közbe, többek között az is, hogy Steffen 
szívből szereti a magyarokat s őszinte részvétet érez 
jelenlegi nehéz sorsuk iránt. Ez év novemberében a 
— Pen Klub — egy nagy irodalmi egyesület meghívá
sára itt járt Budapesten s nyilvánosan felolvasott művei
ből. Felolvasását igen sokan hallgatták nagy odaadással 
és meghatottsággal, mert ő minden prózai és verses 
költeményében az emberi lélek legigazibb, legbensöbb 
és ezért legszebb rezdüléseit tudja gyönyörű formában 
kifejezni. Magánéletében is, mint ember, a legmagasabb, 
legönzetlenebb célokat tűzte maga elé! Küszöbét át nem 
lépheti senki, akinek segítségre van szüksége s akin ö 
nem segítene. Ezen kívül oly gondolatok terjesztésének 
szenteli magát, amelyeket, ha az emberiség becsületes 
átgondolás után magáévé_ tesz, az egész világhelyzet 
jelentékenyen javulni fog. Életének egyik fő vezérfonala, 
az az alapelv, mely szerint az egész emberiség oly 
erősen összefügg egymással, hogy minden egyes nem 
csak önmagáért felelős, hanem embertársaiért is, így 
nem csak saját tetteink következményeit kell viselnünk, 
hanem felebarátaink sorsa is bizonyos következmények
kel nehezedik reánk. Tehát életünket úgy kell felépíteni, 
ha belső békét és nyugalmat akarunk, hogy erősen 
átérezzük embertársaink ügyes-bajos dolgait, azokon 
igyekezzünk segíteni, amennyire hatamunkban áll. Magya
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rán mondva, éppúgy, mint ahogy állandóan gondolunk 
önmagunkra, szükséges, hogy gondoljunk másokra is, 
ha igazán emberséges életet akarunk élni. Sfeffen szerint, 
csak az, aki ezt az elvet megvalósítja, aki a teljes önzés 
kereteiből kilépve és beleélve magát más emberek lel- 
kületébe, azonosítja magát azok szempontjaival; csak 
az képes az igazán boldog élet alapjához: az igazi 
bölcseségek és léttitkok, az érzékfeletti erők, s a sors 
mélységek megismeréséhez eljutni.

. v. ... . ,  , . . .  _ ... .... . . . v vv •.«VVWw v . \v '» »
»N V W (W ÍÍ\m W ',̂ \'.'W>\'*V*»ÍK;-> ••.' :v V v--. ••v.j • v ..... . .J v ,  . v w " s  • • -V , . . .y  v 4

MORGENSTERN KRISTÓF
UTOLSÓ VERSEIBŐL.

(Minden jog fenntartva.)

A vágy, hogy már ne szenvedj:
Csak új fájdalmat ád. 
így nem fogod levetni 
Soha a gyászruhát.
Csak úgy, ha elviselted,
Míg ronggyá nem szakad,
S csak azért hull a könnyed 
Mert nem volt vastagabb,
Úgy kell majd egykor állítod,
Teljes mezítelenül,

■ Ha földruhád lemállik 
S a földdel elvegyül.
Teljes mezítelenül,
Egy fényköpenybe csak 
Keresd majd új világod,
S új gyászruháidat.
Mígnem ezer gubóból 
Istenként fejlesz ki,
Önön teremtő müved 
Világgá zengeni.

Fordította: Remékyik Sándor.
MNNtWMNN'N'VW '-.“.ÍV XTX. ,■ • . • - ■ •

A szövetség megújítása.
Steffen Albert regénye.
(Fordította: L. G. L.)

(Minden jog fenntartva.)

A rege régi időkre néz vissza, s egy férfire talál, 
aki két fiával a bizonytalan Északról jön errefelé. A rege 
sokáig látja őt vándorolni, s végül megállapodni ott, ahol 
a hegyvidék határolja a mocsaras síkságot.

Itt, a szélső dombos kiemelkedésen, várat emelt, 
óriásit és különöset, amilyen ő maga volt

Egyik oldalon a mocsarat látta, melyből csaknem 
mindig fehér ködök áradtak. S ha széjjelváltak, rozsda
vörös lapály bontakozott ki, itt-ott kicsiny cserfaerdőkkel, 
vagy egy-egy sor elgörbült fűzfával. A láthatár szélén 
szénaboglyák mellett kunyhókat fedezett fel, amelyeken 
ősrégi moha burjánzott.

A másik oldalon emelkedő fennsíkon, napsütött, lapos 
mezőségeket pillantott meg, s ezek tele voltak szórva 
gyümölcsösökkel és kis házakkal. Tömérdek domb, hegy
gerinc, csúcs, cikk-cakk, s gömbölyded hegyorom nyílt 
meg a szemnek. Ott, ahol a messzeség kékjébe olvadtak, 
a hó ezüstje díszítette őket.

Ámde az öreg töprengő gondolatai nem szálltak 
sem az egyik, sem a másik irányba. Sem a bájos dom
bok, sem a fekete mocsarak embereivel nem kívánt közös
séget fenntartani. Ő arra volt kíváncsi, hogy mily fel

adatot követel a világ az embertől. S ezt: sem itt, sem 
ott, nem tudhatta meg. Az égboltozat alatt fekve várta, 
hogy a világmindenség szóljon hozzá.

De ennek a nyelvét csak akkor értette meg, mikor 
már a halál küszöbére lépett. Ekkor felsugárzott valami 
a szíve mélyén. S megérezte: az embernek az a feladata, 
hogy önmagát vezesse. Föltárult előtte a szabadság értelme.

Magához hivatta fiait, kinyilatkoztatta előttük, amit 
felismernie megadatott és meghalt.

A testvérek egész különbözőképpen fogadták az 
igazságot. Miután édesapjukat eltemették, az "idősebbik 
fiú az ingatag ösvényeken a mocsár kunyhói felé tartott. 
Azok az emberek, akik itt laktak, még egészen belátás 
nélküliek voltak, mintha álmodnának. Nem érezték az 
időt és nem voltak céljaik. Gyermekség és aggkor egy
másba folytak. A munkát nem tudták megkülönböztetni 
a tétlenségtől. A kévéikben csak gaz volt. Egy és ugyan
azon a szekérén vitték a búzát és a szemetet. Itt semmi 
törvény sem uralkodott. S a fiú ezeknek az embereknek 
az értékfokára süllyedt vissza.

A fiatalabbik fiú, legelöröl-legclöre vándorolva, egyre 
magasabbra jutott, — a dombvidékre. AAinden lejtőn más 
és más virág pompázott. Kőtörmelékek között piros pi
pacs virított. Forrásoknál kék harangvirág burjánzott. A 
réteken genciánok lilaszinü fürtös virágai ragyogtak. 
Az egész tájékot szikrázó fényben úszó tér boltozta. 
Mindez túláradó gyöngédséggel hatotta át az ifjú lelkét. 
Minden érzés, mely Iáimra gyúlt benne, valami napsze
rűségben oldódott fel. Érzelmek, amik a megfoghatatlan
hoz fűződtek, meseszerfl álomba ringatták.

Hogyha e legmagasabb magaslatoknak rejtve szálló 
illatát a szem számára érzékelhetővé lehetne tenni, úgy, 
hogy csodavesszövel lerajzolnák, ezüstforrásokkal meg
itatnák, növények ízes nedveivel táplálnák, s a váltakozó 
mennybolt színeivel felruháznák, — akkor a legnemesebb 
nő teremtődne meg.

Ám ez a lény olt állott előtte, amikor fölébredt.
És most tovább mesél a rege, hosszú időről, mely 

alatt a mocsár kipárolgásai megsűrüsödtek s egyre 
följebb szállva, átkarolták a hegyeket. A virágok elfony- 
nyadtak. Az állatok összeestek. S mindazokat az embe
reket, — akik a napot imádták, és hasztalan vágytak 
egy-egy sugarára, — elvitte a kórság. Ámde ekkor azok
ban, akik az ingoványbán laktak, és soha arcukat a fényre 
fel nem emelték, perzselő életkedv kerekedett felül. Az idő
sebb fiú, aki ezek parancsolója lett, iszonyatos tettekre 
bujtotta őket. Aki hozzá pártolt, azt a Halál megkímélte.

Öccse volt az egyetlen ember, aki állhatatos maradt. 
O napról-napra felkapaszkodott a magaslatra, hogy igyék 
a napfényből. Egy este azonban, amikor a legfelsőbb 
csúcson állott, őt is elnyelte ködtenger.

A következő éjszakán meghalt a felesége. Ó pedig 
lefeküdt, hogy végezzen magával ö is.

De álmában az asszony szelleme jelent meg és igy 
szólt hozzá: — ha megpillanthatod a napot, meg leszel 
mentve.

— De hát, hogy pillanthatom meg a Napot, mikor 
a felhők eltakarják? — kérdezte.

— Érted hagytam el az életet, — folytatta az asszony,
— s ezáltal annyira megtisztultam, hogy szabad nékem 
visszatükrözni Nap szellemét.

A férfi odatekintett, s egy sugárzó gyermeket látott 
az asszony karján.

— Fessél egy képet rólunk, — mondta az asszony,
— s akkor mindazok az emberek, akik látnak minket, 
meg fognak gyógyulni.

Fölébredt. Az érzések, melyeket az álom oltott belé,
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annyira erősek voltak, hogy teljesen hatalmukba kerítették 
őt, s úgy vezették a kezét, hogy a színeket biztonsággal 
válogatta ki, s varázsolta a fehér lapra.

Minden éjjel újra meg újra, felkereste az élettársa. 
Mikor a képmás elkészült, búcsút vett tőle, s végül 
még hozzátette: — Állítsd fel a képet a hársfa alá.

A férfi kis védőtetöt emelt müve fölé, s a fa ágai 
alá akasztotta. Tüstént felvonultak az emberek, megnéz
ték a képet, s újra vidámakká és reményteljesekké 
váltak. A köd már nem hatolt többé a lelkűkbe. A hársfa 
koronáján a nap sugarai játszani kezdtek. S árnyékában 
új élet sarjadt.

Köröskörül kunyhókat építettek.
És így keletkezett egy város.
Csupán a mocsárvidékröl nem közeledett egy lélek 

sem. Az idősebb testvér, aki ott lent uralkodott, vissza
tartott mindenkit. Az az élet, amit ö adományozott; nagy
szerűbbnek tűnt fel. Több, mint százéves kort ért meg. 
S mikor végre elköltözött senki nem hitt a halálában. S 
hatalma rendíthetetlen maradt.

És ha néha a mocsár egyik lakója barátságosabb 
vidékre vágyott költözni, s reggel, a bátyúval a hátán, 
búcsúzni akart küszöbétől, a földből az ősapa szelleme 
emelkedett ki és nőtt magasra, amíg óriásként állt előtte, 
aki rettenetes karjait kitárta a kunyhó fölé. Ekkor csüg- 
gedés szállt a vándor leikébe. És visszacsúszott tűzhe
lyéhez.

MÁSODIK FEJEZET.

Ez a rege is abban a gyűjteményben foglaltatott, 
amit Moosach Adrián, ókorkutató, adott ki. Az ő saját 
családjának regéje volt. S e mellett arra is hivatott, hogy 
Moosach két fiának, Albertnek és Harfmannak, az életét 
sajátságos alak felé terelje

Abban az időben, melyben ez a történet kezdődik, 
Adrián már betegágyán feküdt, ahonnan soha többé nem 
kelt fel. Fiai azonban negyven-ötven esztendős férfiak 
voltak.

Albert, az idősebbik, aki bűnügyi antropológiával 
foglalkozott, így mesélte el feleségének a hatást, amit 
ez a gycrmekkorábbaii hallott rege gyakorolt rá: „Hét 
éves koromban hallottam először. S egész hirtelen meg
változtatta bennem azt a képet, amit addig a világról őriz
tem. Nem tudtam semmi másra gondolni többé, s min
den embernél a felöl a festmény feiöl tudakozódtam. De 
senkisem tudta, mi történt vele.— Ha a dögvész újra ki
találna törni, — erre kellett gondolnom folytonosan, — 
s ha senki sem akadna rá a képre, az egész világnak 
tönkre kellene mennie".

„Alapítása óta," — folytatta a tanár — „nagyot nőtt 
a város, s mélyen belenyúlt a mocsaras területbe. A 
legkülsőbb házai alacsonyak, piszkosak, rozogák, a kis 
utcákat talyigák állják el, az udvarokat olcsó lim-lom rontja 
el, az ablakokat piszkos fehérnemű takarja el. S a házak
hoz hasonlítanak a bennük fészkelő emberek. Házalók, 
vagy utcai lányok. Innen árasztják el az egész várost: 
a kefekötő, a kecskegödöjével, a köszörűs, kicsiny kézi 
kocsijával, a rikancs, újság- és könyvcsomagjával. A mé
száros, aki túlságosan szegény ahhoz, hogy marhára 
teljen neki, veszi a kését és baltáját, s útra kel, hogy 
itt, vagy ott egy kecskét szúrjon le, vagy házinyulat 
üssön agyon. A nöszemélyek viszont nagy parádéba vág
ják magukat, s a rosszhirű utcák felé özönlenek."

„Milyen különös benyomást tett rám, amikor elő
ször kerültem ebbe a városrészbe, s annyi sok ajtó fölött 
találkoztam saját nevemmel! Ott volt: Moosach Ágoston

bérhentes, Moosach Frigyes pálinkafőzése; viselt úri ruhá
kat vásárai: Moosach Endre."

„Mint minden gyermek, én is büszke voltam a 
nevemre, kivált miután addig csak könyveken, képeken, 
s mindenekelőtt a villánk kapuja fölötti címeren olvastam."

„Eleintén csak megvetést éreztem névrokonaim 
iránt. Aztán eszembe jutott az a rege. S elmondta, hogy 
én a jó testvértől, míg ezek az emberek a rossz testvér
től származnak."

„Mikor idősebb lettem, fölébredt a vágy. bennem, 
hogy megismerjem a köztünk és köztük levő különbsé
geket. Ez határozta meg a pályámat. Ami mesének tűnt 
föl, beigazolódott. Mindazok az emberek, akik ezt a 
különös Moosach nevet viselik, közös ősapától származ
nak, akinek két fia volt, akik közül az egyik csavargó, a 
másik művész lett. Az elsőnek leszármozottjai most téboly
dákat és fogházakat töltenek'meg, ha még nem jutottak 
odáig, a legsötétebb odúkat lakják. Fölfedeztem, hogy nem 
egy üstfoltozó, ürülopó, revolver-újságíró, haj-, féreg- és 
tyúkszemdoktor van rokonságban velem. Áz egyik oldalon 
én maradtam, gyönge és mindég összeroppanni akaró tes
temmel, — a kislányommal. A másik oldalon csaknem belát- 
hatatlanul hosszú sorban vonul fel a gonoszok tömege. 
Újra, meg újra megszeretném kérdezni tőlük: — Hová 
lett az a kép?"

Elhallgatott. Felesége nem merte férje öccsének 
nevét ajkára venni.

Ő, Albert szemében, — ha mint idegen világ
részeket beutazó kutató némi érdemeket szerzett is, — 
még sem volt egyéb, mint lelkiismeretlen ember. A másik 
ághoz tartozott, Álbert szerint, ö is.

(Folytatása következik.)

Felelős szerkesztő és kiadó:

N. GÖLLNER MÁRIA.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

FOGHÁZ MISSZIÓ HELYISÉGE 
Budapest, V., Markó-utca 16., III. emelet 28. ajtó.

*

S zerk esz tő i ü zen etek .

Miután következő számunk már az új évben fog 
megjelenni — előreláthatólag január közepén — már 
most kívánunk kedves olvasóinknak a beköszöntő új 
évre minden jót. Adja az Isten, hogy^ntindnyájuk sor
sában örvendetes, jó fordulatokat hoz'zon a jövendő s 
mindnyájuk lelkében nagy erőre kapjanak s hatalomra 
jussanak azok a tulajdonságok, melyek egy békés és 
szerencsés élet alapfeltételei!

Egyúttal jelezzük, hogy tervünk szerint lapunk 
havonta kétszer, tehát a hó elején és közepén fog meg
jelenni.

A „Szerkesztői Üzenetek" című rovatot fenntart
juk azért, hogy itt a beküldött műveket szükség szerint 
megbírálhassuk, másrészt, hogy olvasóinknak netaláni 
kérdéseire felelhessünk, melyeket a fennálló szabályok 
betartása mellett esetleg hozzánk juttatnának.

Találós kérdések beküldését különösen kérjük!

Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


