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Móra Ferenc meghalt.
1879— 1934.

Csütörtökön reggel hét órakor, hónapokig 
tartó kínos szenvedés után meghalt Móra Ferenc, 
a nagy író, tudós és publicista, a szegedi Somo
gyi-Könyvtár és Városi Múzeum kiváló igazgatója.

Móra Ferenc halála pótolhatatlan vesztesége 
a magyar kultúrának, s annál tragikusabb a vesz
teség, mert a halál nagyon korán, ötvenötéves 
korában, alkotóereje teljeben ragadta el a nagy 
írót. Mély gyászba borult ma reggel a tiszaparti 
metropolis, de osztozik Szeged gyászában az egész 
ország magyarsága, a trianoni határokon innen 
és túl, minden magyar város és minden magyar 
falu, ahol csak megejtette a sziveket Móra Ferenc 
írásainak a mezők friss illatát lehelő tiszta lírája, 
csillogó humora, bölcs magyar derűje.

Az irodalomtörténet talán Mikszáth Kálmán 
és Tóth Béla mellett jelöli majd ki Móra Ferenc 
helyét, de élete, pályakezdése inkább Arany János 
életének példáját idézi, hiszen Móra Ferenc is 
egyszerű földműves és iparos gyermeke volt, ő is 
tanárnak készült, s örök álma és szerelme volt 
neki a magyar föld. Arany egyik legszebb költe
ményét a búzásszekérről írta, Móra legszebb regé
nyét a búzamezőkről. S legboldogabb akkor volt, 
amikor a régészeti ásatások alkalmával kinn élhe
tett a tanyai magyarok közt, a földeken.

Nemcsak mint író, poéta, publicista, újságíró 
és tudós régész volt nagy, mint ember is az volt. 
Ritka jellem, talpig férfi, aranyszívű, aranykedélyü, 
mint előadó és coseur páratlan és ellenállhatatlan.

Élete és pályafutása.
Móra Ferenc a szegedi árvíz esztendejében, 

1879 juliús 19-én született Kiskúnfélegyházán. Apja

egyszerű iparosember volt, Móra Márton szűcs
mester, édesanyja kenyérsütő asszony. Móra Márton 
gondosan neveltette két fiát, Istvánt és a z ' ifjabb 
Ferencet, Félegyházára küldte a gimnáziumba, majd 
pedig a budapesti egyetemre Íratta be, hogy ta
nulmányait folytassa. A fiatal Móra Ferenc tanár
nak készült, főként a természetrajz érdekelte, de 
már egyctemihallgató korában bejárt a pesti szer
kesztőségekbe, korrektorságot is vállalt és titkon, 
álnéven írt verseket küldött be a lapokhoz.

De nem sokáig maradt Pesten Móra Ferenc, 
1901-ben kinevezték segédtanárnak Felsőlövőre, 
itt azonban csak egy esztendőt töltött. A következő 
év már Szegeden találja, ahol hírlapírónak jelent
kezett a Szegedi Napló szerkesztőségében. Engel 
Lajos volt akkor a Szegedi Napló tulajdonosa, 
Kulinyi Zsigmond és Békeffy Antal a szerkesztői. 
A fiatal Móra Ferenc tehetségét nyomban fölis
merték és szerződtették közigazgatási riporternek, 
havi hatvan forint fizetéssel. Móra Ferenc állandóan 
letelepedett Szegeden és nemsokára meg is nősült.

A Szegedi Napló szerkesztőségében dolgozott 
akkor, mint vezércikkíró főmunkatárs, Tömörkény 
István is, aki annyira megszerette a fiatal poétát, 
hogy a szegedi Kultúrpalotában is maga mellé 
vette és magával vitte a híres szeged környéki 
ásatásokra is. Amikor Reisner János, a Kultúrpa
lota első igazgatója, Szeged híres történetírója 
meghalt és Tömörkény István lett az utóda, az 
új igazgató közbenjárására kinevezték Móra Feren
cet a Somogyi-könyvtár és múzeum őrévé. Tömör
kény halála után pedig Móra Ferenc került a 
szegedi Kultúrpalota élére. Ebben a minőségében 
is nagyjelentőségű kultúrmunkát végzett Móra Fe
renc. Föltárta a szöregi, nagyszéksósi, pitvarosi, 
deszki ősi avar temetők kincseit.
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Régészi tevékenysége mellett azonban egyre 
nagyobb kedvvel és lelkesedéssel folytatta Móra 
Ferenc írói, újságírói és publicisztikai tevékenységét.

Első nagyobbszabású irodalmi műve egy pom
pás verses magyar rege volt, az „Aranyszőrü bá
rány" című költemény, amely 1902-ben jelent meg 
Szegeden. Ebből a költeményéből írta Kulinyi 
Ernő társaságában és Vincze Zsigmond zenéjével 
1929-ben hasonló című daljátékát, egyetlen szín
darabját, amely a szegedi Városi Színházban került 
színre nagy sikerrel, később pedig a budapesti 
rádió is« előadta. Ifjúsági könyvek sorozata követte 
ezt az első költeményt: „Az öreg diófák alatt", 
„Falun, városon", „Rabember fia i", „Mindenki 
Jánoskája", „Csilicsali Csalavári Csalavér", „Kincs
kereső kisködmön", „F ilkó meg én", „Dióbél 
királyfi és társai" stb.

Verses könyve, a „Könyves könyv" 1919-ben 
jelent meg, első nagyszabású regénye „A festő 
halála" 1922-ben. Ezt követte 1923-ban a „Könyvek 
és virágok embere" című műve, amelyben Somogyi 
kanonoknak állított emléket; ugyancsak 1923-ban 
adta ki „Petőfi oltárára" című könyvét és „Geor- 
gikon" című novelláskötetét. Élete főműve, az „Ének 
a búzamezőkről" című regény következett ezután, 
amely a tanyai magyar élet monumentális rajza. Ezt 
a pompás regényét német, angol és holland nyelvre 
is lefordították és a külföldi kritika éppoly osz
tatlan elismeréssel írt róla, mint a magyar. Ver
seinek gazdag gyűjteménye után még egy nagy 
regényt irt Móra Ferenc, az „Aranykoporsó“ -t,amely
ben új életre keltette Diokleciánus császár korát. 
Ezt a regényét nyújtotta be disszertációként a sze
gedi egyetemre, amikor a szegedi Alma Mater 
tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki.

Móra Ferencben csodálatos összhangban for
rott egybe a tudós, az író és az újságíró. Az újságírá
son keresztül hódította meg az olvasótábort regé
nyei és versei számára is. 1922-ben jelent meg első 
cikke a Világ hasábjain. Daukó Pistáról, a szegedi 
nótafáról írt klasszikusan szép portrét a „Száz 
magyar élet" című portrésorozatban. Ettől fogva 
állandóan cikkírója lett a Világnak, majd a Magyar 
Hírlapnak; utóbb a Pesti Hírlapnak is dolgozott.

írói érdemei elismeréséül egymásután'válasz
tották tagjaik sorába a szegedi Dugonics-Társaság, 
majd a Kisfaludy-Társaság. 1932-ben ünnepelték 
harmincéves újságírói jubileumát, amely alkalom
mal az újságírók arany diplomával tüntették ki, 
a szegedi egyetem pedig díszdoktorrá avatta. Szü
lővárosa, Kiskunfélegyháza már előbb 1929-ben 
díszpolgárává választotta.

Nyáron.
Pittypalatty szól, kasza pendül:
Nézzetek az égre!
Oda száll fel az aratók 
Hulló verejtéke!
Éjféltájon a magyar ég 
Attól olyan csillagos,
Kakas szókor búzamező 
Attól olyan harmatos!

Móra Ferenc.

Téli halászat a Balaton jegén.
Balaton, február.

— Hízik a jég! — örvendezik elégedetten a 
bőrrelbélelt ruhájú, jégbecsapzott bajszú halász
mester és rámutat a szűz hóval pásztázott jégpán
célra, amely a messzeségben egybeolvad a halvány
szürkés égbolttal. A Balaton mint végtelen hideg 
pusztaság terpeszkedik, most nem látszik a zalai 
part lankás koszorúja.

Az elterülő jég havas mezejét, amelyen vi
dáman szikrázik a napfény, nem zavarja fa, ember, 
vagy ház; ahogyan illetődve előrenézünk, előttünk 
a nap Jóvoltából gyémántosan, ezüstösen ragyog a 
fehér pusztaság.

Csak az innenső parton, ahonnan a jégi ha
lászatra indulunk a szűkszavú, komor halászban
dával, merednek dermedten az ég felé a zuzmarás 
fák és cserjék.

A csend, a mozdulatlanság fagyos birodalma ez.
A legöregebb halász.

A kissé metsző szélben útrakészen topognak 
a havas parton a halászok. A téli halászat a leg
ősibb foglalkozás. Évezredek óta nem változott itt 
semmi. Ugyanazokkal a szerszámokkal, fogásokkal 
élnek a jégi halászok, mint nomád eleink. Egy a 
regulája a halásznak a Bajkál-tónál éppúgy, mint 
a Balatonnál, vagy az északi saroknál.

Szikár, lógós bajszú ember fogja mellettem 
kesztyűs kezével a nehéz vasszánkó láncát. Csu- 
szár Jánosnak hívják. Ötéve jött orosz fogságból. 
A Bajkál-tó mellől. Ott is szegény halászlegény volt.

Arról beszélnek előtte, hogy vájjon mennyi 
terhet bír el a jég.

Csuszár csendesen közbeszól:
— A Bajkál-tónál vasúti sínt tesznek a jégre 

s átszalad rajta a vonat.
A többiek összenevetnek. Nem hiszik.
Szegény Csuszár zavartan néz rám, mint, aki 

segítséget vár, de nehéz vitatkozni a balatoni ha
lásszal, mert itt bizonyos fokig még mindig v ir
tusnak számít, ha szekér vagy autó megy át a jégen, 
noha mostanában, amikor harminc centiméteres a 
jég, mindennap akad vállalkozó. Rendszeres jégi- 
fuvar, szekérforgalom csak inkább Szemes és Akaii 
között van.

A várakozó halászok elmondják, hogy köztük 
áll a Balaton legrégibb halászmestere, a 75 éves 
Székely István, aki 60 éve halászik. Tíz évig tiszai 
halászgazda volt, majd a Balaton mellé került és 
már ötven éve halászmester.

Kutató szemű, őszbecsavarodott bajuszú, ki
mért szavú ember Székely István. Az a híre, hogy 
ő volt a legnótásabb halászlegény a Balaton mellett.

Legyint az öreg.
— Csak vót. Már nem énekelgetek. Nem áll 

jól, de nem is illik  a vénembernek nóta.
Sóhajtva teszi hozzá:
— Pedig be sokszor elvetettem vele a gon

domat . . .
Megkérem, beszéljen a halakról, „akik" között 

több mint félszázadot töltött; melyiket szereti, me
lyikről mi a véleménye.
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A harcsa és a cifra bicska.

Elgondolkozva feleli:
— Van amelyiket szeretem, van amelyiket 

csak becsülöm. Hát a harcsa az nagy csirkefogó, 
betyárosan rabló az, mégis az van a szívemhez leg
közelebb, pedig a ponty a legokosabb, a legértel
mesebb. Ügy egy hal sem tud menekülni, olyan 
eszesen, mint a ponty. — Elneveti magát:

— Olyan ragadozó uram a harcsa, hogy ami
kor a múlt télen felbontottunk egyet, hát nem cifra 
bicskát találtunk a hasában. Még a kést is meg
eszi. Egyszer fogtam egy harcsát és kiihanyoztam 
a parton. Úgy tessék ezt érteni, hogy spárgával 
cölöphöz kötöttem, de úgy, hogy a harcsa vízben 
volt. Egyszer csak hirtelen kiugrott, nekem esett 
és megharapott.

Aztán az őnhalról beszélt. Ezekre nagyon 
haragszik. — Buták, szól mélységes megvetéssel.

— Melyik volt a legizgalmasabb kalandja a 
Balaton jegén?’

— Egyszer, ahogy benn vagyunk a Balato
non, rettentő ropogás hallatszott. Észrevettük, hogy 
az a jégtábla, amelyen álltunk, elszakadt a parti 
jégtől és a mi táblánk ereszkedett le a vízen Keszt
hely irányába. Bizony megijedtünk, hogy elszakad
tunk a parttól. De arra már nem volt idő, hogy a 
mi jégtáblánk másik végét megkeressük, hirtelen 
kellett-cselekedni. Erre úgy segítettünk magunkon, 
hogy magunk körül — vótunk vagy tizenhatan, — 
kivágtunk egy jégdarabot s aztán úgy kezeltük, 
mint a tutajt. Ezt kormányoztuk ki a partra és 
megmenekültünk a hideg fürdőtől.

De véget kell vetni a beszélgetésnek. Kezdő
dik a téli halászat. — Megindul a halászkaraván.

Valamennyien kengyelszerű patkót kötünk fel, 
kezünkbe szöges botot adnak. Ropog a patkó alatt 
a hóréleggel vékonyan fedett jég. Nyugodtan me
hetünk, mert a Balaton jegére csak akkor engedik 
ki a halászokat, amikor a halászmesterek fokos- 
markolatú szöges botjukkal már bejárták az egész 
Balatonmedence jegét. A halászmesterek akkor, ami
kor a jég még csak 6—7 centiméter vastag, már 
nem nyugszanak és elindulnak kutató útjukra.

Két vasszánkó jön velünk. Az egyiken a négy
százméteres kerítőhálót viszik, a másikon pedig 
halászzsákok, tarisznyák és apró szerszámok he
vernek. Ezeket az egyszerű, többnyire akácfából 
készült szerszámokat használják az egész világon. 
A téli halászat eszközeinek ilyen nevük van: cibék, 
gemics, vezérút, rúdhajtó.

Már egy kilométernyi utat tettünk meg a nap
fénytől borított, gyönyörű hómezőn.

Mindenki mosolyog, egészséges pirosság de
rül az arcokon.

A halászlegények is vidámabbak már. M int
ha nem is dolgozni, hanem szórakozni mennének. 
Az öreg Székely bácsi például, akit a parton hagy
tunk, rosszkedvűen mondotta: „Uram, csak egy 
örömöm van, ha kimehetek a halakhoz. Bár én is 
mehetnék, ki a halakhoz. . . “

A tizennyolc halász mellett vagyunk néhányan, 
idegenek, akik még soha nem láttuk a jégi halászatot.

Ropog a jcg.

Be kell vallani, velünk többízben apró kelle
metlenség történt.

Menetelés közben ugyanis váratlanul hirtelen, 
sortűzszerüen ropogott alattunk a jégpáncél. Meg
torpantunk, sőt a gyengébbek el is sápadtak, mert 
messze a parttól egyáltalán nem volt kellemes az 
a tudat, hogy hat méter mélységű víz felett játszik 
velünk szeszélyesen a néha megbízhatatlan bala
toni jég.

A halászlegények kitünően mulattak az úgy
nevezett fővárosi vendégeken.

— Amott a jégi tanya. Ott halászunk — hal
latszik a figyelmeztetés.

Tényleg néhány kilométernyi gyaloglás után 
elérjük a halászás helyét, amelyet tanyának neveznek.

A tanya első pillantásra egy két és fél méte
res hosszú lékből áll, amelyet a halászbanda meg
érkezése előtt vágatott ki a halászmester az előre 
küldött jegelőkkel.

Ezt a léket bedöntő-léknek hívják, mert itt 
eresztik a vízbe a jég alá a hatalmas, négyszáz
méteres hálót.

A bedöntő-léktöl jobbra és balra távolodó 
irányban mintegy félméteres lékek sorakoznak egy
más mellett, húsz lépésnyi távolságonként.

Leengedik a hálót.
Megkezdődik a háló leengedése.
Nem egyszerű dolog, sokkal bonyolultabb, 

semmint gondolnánk.
A hálónak az elején két hatalmas rúd van, 

amelyet fenyőfából pántoltak össze. Ez a vezérrúd. 
Ezt a két rudat, a háló két szárnyának megfelelő
en, egy kétszázméteres kötél köti össze a hálóval.

Tehát a léken át a vízbe a vezérrúddal együtt 
előbb mintegy kétszázhúsz méternyi anyagot kell 
leengedni és csak azután jön a háló.

A háló szélessége kétszázötven méter. A két 
szárnya ugyanis ennyire nyúlik szét a víz alatt s a 
halak a háló végén levő tizennégy méter hosszú 
zsák csapdájába kerülnek.

Előbb tehát leengedik az óriási két vezérru- 
dat, amelyeket a húsz lépésnyi távolságban sora
kozó lékek irányában helyeznek el. A vízben nem 
merül el a vezérrúd, mert a víz a jégpáncélhoz 
szorítja a nagy fadarabot, amelyet különböző ha
lászati eszközökkel a lékek hosszú során át kezel
nek, előrevihetnek a halászok.

Amikor a vezérrúd és a kötél megtette hosz- 
szú útját, ereszkedik le a léken a hatalmas háló 
a vízbe s megkezdődik a szaladtatás. A hálót, amely
nek két szárnya nagy szélességben függönyszerű- 
en helyezkedik el a jég és a Balaton medre között, 
lassú tempóban végigvezetik egy kilométernyi te
rületen, mégpedig a part felé.

Annak, hogy a part irányába húzzák a hálót, 
az a magyarázata, hogy a halak mindig a víz bel
seje felé menekülnek, — mindig befelé, soha k i
felé —, s igy beleszaladnak a háló tizennégy mé
teres zsákjába.

Mindez, a háló ezerméteres megsétáltatása 
több óráig tartó munka, veszödség.
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A halásznak nem kell gyorsan dolgozni. Tem
pója van a munkának. Nem a gyorsaság a fontos, 
hanem a pontosság, az, hogy például a háló egyik 
szárnya ne menjen előbbre, mint a másik szárnya.

Ilyenkor figyelő tekintetek vigyáznak a lékek 
során. Nincs beszélgetés, csupa csöndes, elmélyült 
arc komolyodik körülöttem.

Amikor a háló többórás munka után megtette 
ezerméteres útját, megkezdődik a halászat legün
nepélyesebb része, a zsákmány kiemelése.

Miről van itt szó? Arról, hogy a háló két 
szárnyát, amely kétszázötven méter távolságra el
vált egymástól, ismét összehozzák a víz alatt.

Ez pedig úgy megy. hogy a húsz lépés tá- 
válságonként elhelyezett lékek, amelyeken át állan
dóan különböző szerszámokkal kézben tartják a 
hálót, új irányba mennek. Az úgynevezett sarok- 
likban megfordítják a vezérrudakat s a két rúd a 
lékek mentén lassan közeledik egymáshoz.

A kihúzóléknél találkozik a háló két szár
nya. Kiemelik a két hatalmas fenyörudat, s rádob
ják a jégre, ahová nagy robbajjal esik le.

— Most kezdődik a buffogatás.
Ez annyit jelent, hogy a két rúddal döngetik 

a jeget, hogy a jégrengetö, vízrezgető morajjal a 
halakat megzavarják, behajtsák a hálózsákba.

Csörög a jégpatkó
Kikerül a kötél a vízből és megkezdődik a 

téli halászat legérdekesebb jelenete. A kötélnek 
mindegyik szárnyán tíz ember hevederszerü köte
let húz a testére, a kötelet beakasztja a háló kö
telébe s megkezdődik a háló kivontatása.

Nem kézzel húzzák a halászok a hálót, ha
nem egész testtel. Egymás mögött ütemesen hát
ralépegetnek, a patkót taktusban csattantják a jégre.

A kihúzók a cibékesek. Közben újból mindig 
hátralépnek a vízből kijövő kötélhez, ismét a he
vederhez akasztják, tovább folyik a vontatás, a 
jégpatkók ritmikus csörgése mellett.

Érdekes, hogy mindegyik halásznak szabad a 
keze, mert a testükkel vontatják a nehéz hálót. 
Már délidö. Néhány halász megéhezik. Szalonnát, 
kenyeret vesz ki a zsebéből s miközben egész 
testével húzza a kötelet, jóízűen falatozik.

Már megszűnt a némaság. Újra vidámságban 
ragyognak az arcok, sőt kedvesen nótára is zen- 
dítenek.

A szinte vakító, fehér birodalom napsütéses 
levegőjében épp ezt éneklik:

„Hej halászok, halászok,
Rongyos már a gúnyátok,
Talán nincsen babátok,
Aki varrjon reátok."

Majd ebbe kezdenek:
„Elment a hal lefelé,
Badacsonyi part felé,
Nem is jön többet vissza,
Mert arra van az útja."

A nótázást csak akkor hagyják abba, ami
kor a háló megjelenik a kihúzó lék szájánál. Iz
galmas pillanat ez, mindenki lesi a zsákmányt.

Ahogyan a háló két függönye mindinkább előre 
jön, előbb apró, silány halak fickándoznak a jégen; 
őn, keszeg, garda.

A zsákmány
Ha kedvez a halászszerencse, a nagy harcsák 

és a tíz kilón felüli pontyok a tizennégyméteres 
z%ák legalján húzódnak meg.

Néhány perc múlva ujjongó kiáltás hallat
szik és megjelenik a hálóban a hal ezüstös kirá
lya, a balatoni fogas. Mintegy nyolcvandekás fo
gas ez és amíg körülötte ugrándoznak a silány 
halak, a mérges önök, addig a fogas néhány ki
sebb mozdulat után előkelő mozdulatlansággal 
várja sorsát.

Aztán mintegy ötkilós ponty ugrándozik a 
hálóban. Szegény, kövér pontyot utólérte a kövér 
lények sorsa, mulatságosnak tartják vergődését, 
nem áll jól neki sem a szomorúság . . .

A hálónak nem akar vége lenni. A halak 
most még csak szórványosan jelentkeznek a lék
nél . .  .

Megjelenik az első harcsa is. Örömmel üd
vözli a halásznép. Látom, igaza van a vén Szé
kely bácsinak, előttük csakugyan a harcsa a leg
népszerűbb.

Elég gyakori a harminc-negyven kilós har
csa, a nyolcvan kilogrammos ritkaság. Mázsás 
harcsát már évtizedek óta nem fogtak a Balatonban.

A zsákmányra lesök izgatottsága akkor éri 
el a tetőfokot, amikor végre kibúvik a lék száján 
a háló hatalmas zsákja is, benne az ide-oda f i
cánkoló rengeteg halfajtával.

Az ezüstösen csillogó halakat garmadába ön- 
tik a jégre. A napfényben megkapóan szép a sok 
fickándozó hal, a jég sötétzöld tükrén.

Megkezdődik a találgatás, hogy súlyban váj
jon mennyi a zsákmány. A halászmester tizen
nyolc mázsára becsüli az előttünk ragyogó hatal
mas halhegyeket, legyin t:

Ez bizony nem sok. Máskor többet fogunk.
Kiderül, hogy a háló zsákjába százötven má

zsa hal fér.
Ha most tekintetbe vesszük azt, hogy a téli 

Balatonon naponta nyolc helyen is halásznak és 
hogy a rendes fogások közé tartozik, egyhelyen 
az ötven-hatvan mázsa mennyiségű hal, akkor 
láthatjuk csak, hogy milyen nagy a Balaton hal
állománya, amely nemhogy csökken, hanem évröl- 
évre nő.

Mosolyogva jegyzi meg Lukács igazgató:
— Ilyenkor, amikor szép zsákmányt látok, 

mindig eszembe jut és elnevetem magam, ha rá
gondolok, hogy a 60-as években komoly formá
ban csináltak hangulatot annak a tervnek, hogy a 
Balatont lecsapolják és a fenekét termőföldnek 
használják. Kriesch János műegyetemi tanár még 
1868-ban azt jósolta, hogy három-négy év múlva 
alig lesz fogas, mert kifogy a Balaton vize. Ké
sőbb aztán visszavonta jóslatát a tudós s ma há
la Istennek nem kell tartani ilyen veszedelmektől.
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A jégen most már szaporán dolgoznak a ha
lászok. Selejtezik a halakat. A kissebbeket vissza
dobják a vízbe, hadd nőjjenek. Már elbódultak a 
pontyok, csukák, harcsák, süllők, már nem ver
gődnek a hideg jégen. Zsákokba kerül a temén- 
telen hal, szánra rakják a zsákmányt s viszik a 
part felé. A nap épp most bukott le a messzeségbe s 
az imént még gyémántosan csillogó jégmező el
komorul. Egyszerre barátságtalan, rideg a Balaton.

De a szánkát húzó halászlegények szemében 
annál több a fény. Örvendeznek, mert ősi szokás 
szerint ők is részesednek a zsákmányból.

És másnap ismét nekivágnak a végtelenbe 
terülő jégnek, új tanyát vetni...

A világválság egyik oka a szakadás 
a termelés és az erkölcsi élet közt.

Antal István, sajtófőnök előadása.
A Faluszövetség nagytermében a gazdasági, 

politikai és szövetkezeti közélet számos képvise
lőjének jelenlétében, ünnepélyes külsőségek között 
nyílt meg a Szövetkezetek Szövetségének tovább
képző tanfolyama. A megnyitó ünnepen, amelyen a 
nagyszámmal jelentkezett szövetkezeti hallgatóság 
is résztvett, Antal István dr min. tanácsos, sajtó
főnök tartott nagyszabású megnyitó előadást, amely 
a jelenlévő díszes közönség feszült figyelme kö
zepette utalt a gazdasági válságnak a szövetkezeti 
eszme morális erejével való leküzdésére.

A tanfolyamot Schandl Károly dr elnök, az 
OKH alelnök-vezérigazgatója nyitotta meg, aki be
szédében rámutatott arra, hogy az új gazdasági 
életben mind a termelés, mind az értékesítés és 
a fogyasztás terén a szövetkezeti szervezkedésnek 
ju t a legnagyobb szerep.

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó után 
Antal István tartotta meg előadását, amely nagy

A magyar szövetkezeti mozgalom az általános 
szövetkezeti ideálokon kívül még nagy szociális 
és nemzeti célkitűzéseket is szolgál. Megfelelő ará
nyosítással egészségesebbé kell tennie társadalmi 
és gazdasági berendezkedésünket és a meglevő 
szövetkezetek kifejlesztésével, egy megfelelő tele
pítési, termelői és értékesítési szövetkezeti rend
szer megteremtésével és kiépítésével gondoskod
ni kell annak a családtagokkal együtt három
milliót kitevő mezőgazdasági munkásnak a hazai 
földbe való begyökereztetéséről, akiknek a sorsá
ról való gondoskodás az elkövetkezendő évek 
egyik legnagyobb problémája lesz. A szövetkezeti 
bolt, a hitelszövetkezeti helyiség nem közönséges 
„üzleti" eszközt, hanem egy egészen új gazdasági 
világot képvisel, amely az egyenként kicsi, szét
folyó erőket egyesítve, az erkölcs alapján új gaz
dasági rend erőforrásává lesz. A szövetkezeti ifjú
ság ezért nem csupán rideg szolgálati viszonyban 
áll a maga munkaadó szövetkezeti intézményeivel, 
hanem nagyobbjelentőségü erkölcsi kapcsolatban 
is, amely szövetkezetei és alkalmazottat nagy csa
ládként foglal egybe. A szövetkezeti ifjúság a maga 
munkájával hivatali kötelességteljesítésén túl egy 
nagy nemzeti és emberi eszméért is harcol.

Antal István előadását sűrűn szakította meg 
a tetszésnyilvánítás és a végén meleg elismerő 
taps jutalmazta a szövetkezeti gondolat apostoli 
szerepének újszerű megvilágításáért.

Vers.
Szállj, szabad lelkem, szállj! 
Szállj a fel legek fölé, 
Csillagok közé!
Nincsen korlát, nincsen átok, 
Ami onnan visszaránthat, 
Szállj, lelkem, szállj!

hatást keltett.
Bevezető szavaiban megállapította Antal Ist

ván, hogy ha a magyar szövetkezetek a fejlődés
nek arra a fokára volnának kiépíthetők, amely a, 
külföldi szövetkezetek körében tapasztalható, úgy 
a magyar ifjúság hatalmas tömegei tudnának el
helyezkedni a szövetkezeti életben. Majd arra adott 
választ: mit kell látnia a mai fiatalságnak a szö
vetkezeti mozgalomban, hogyan ítélje meg a szö
vetkezeteket a mai gazdasági rendben és fejlődés
ben, mi legyen a felfogása a szövetkezetekről és 
milyen eszmékkel, érzésekkel eltelve kell dolgozni 
a szövetkezeti gondolatért?

Érdekesen mutatott rá ezután Antal arra a 
szakadásra, arra a zűrzavarra, amely az emberiség 
erkölcsi felfogása és termelő rendszere közt támadt. 
Amíg ez a meghasonlás fennáll, addig a világvál
ságot nem válthatja fel az emberiség és a nemze
tek boldogulása. A szövetkezeti mozgalomban mű
ködő ifjúságot — folytatta Antal — át kell hatnia 
annak a törhetetlenül erős meggyőződésnek, hogy 
a válságból kivezető új gazdasági átalakulás csak 
a termelési rendnek szövetkezeti alapon való át
szervezésével, a gazdasági élet kereteinek szövet
kezeti tartalommal való telítésével érhető el.

Szállj, szabad lelkem, szállj,
Áradj ki a csillagokra,
Ismeretlen új Napokra,
Merész, bátor irammal 
A végtelenbe nyargalj!
Szállj, lelkem, szállj!

Kristóf János.

Világ folyása.
11 ̂

M a g y a r o r s z á g  v e n d é g ü l  lá t ja  a z  a m e r i
k a i m a g y a r  ú j s á g  p á ly á z a t á n a k  g y ő z t e s e i t .
Az Amerikai Magyar Népszava pályázatot hirdetett, 
amelyen csak az Amerikában született és nevel
kedett második nemzedék vehetett részt. Arra kel
let felelniük, mit tudnak Magyarországról; tudják-e, 
hogy milyen súlyos igazságtalanság történt Magyar- 
országgal és mit tehetne a második generáció 
Magyarország érdekében. Nagyszámú pályamunka 
érkezett be és ez a siker a Magyarok Világkon
gresszusának állandó szervezeti irodáját arra ösztö
kélte, hogy a lap pályadijai mellett ingyen hajó
jegyet ad a győztesnek Amerikából Magyarországra
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és Magyarországról Amerikába. A világkongresszus 
irodája által egybehívott zsűri Ripka Ferenc dr 
elnökletével a Világkongresszus helyiségében tar
totta meg ülését. Minthogy a sok kiváló munka 
között alig lehetett választani, Fiáth báró a Világ- 
kongresszus Irodájának még egy Amerikából Ma
gyarországra és Magyarországról Amerikába érvé
nyes hajójegyet ajánlott fel a Kivándorlókat és 
Visszavándorlókat Védő Iroda nevében. A zsűri a 
két hajójegyet ifj. Kovács Andor (Brownsville, Pa) 
és Bencze Erzsébet (Trenton, N. J.) pályázó-knak 
ítélte.

K itö r t a z  a n g o l- f r a n c ia  v á m h á b o r ú , a-
melynek kilátásai már régóta rémifgették az érde
kelteket. Párizsból érkező jelentések arról számol
nak be, hogy Doumergue új kormánya egyik leg
első hivatali ténykedésével megtorló lépéseket ha
tározott el a francia árukra kivetett pótvám miatt, 
s már útnak is indította London felé azt a jegy
zéket, amelyben tudatja lépését az angol kormány
nyal. Noha a francia ellenintézkedések részletei 
még nem ismeretesek, abban mindenki egyetért, 
hogy ezzel az angol-francia vámháború megindult.

Az angol sajtó majdnem egyhangúlag kife
jezi azt az aggodalmát, hogy az új francia kormány 
nem hagyja majd viszonzatlanul az életbelépett 
angol megtorló vámokat, amelyek a két ország 
közötti kereskedelmi háborúhoz vezetnek.

A francia jegyzék.
Corbin londoni francia nagykövet délelőtt át

nyújtotta az angol külügyi hivatalban az angol 
megtorló vámokra vonatkozó francia jegyzéket. A 
jegyzék hangoztatja, hogy a behozatali hányadrend
szer nem tartalmaz hátrányos megkülönböztetéseket 
Angliával szemben. Kiemeli, hogy Franciaország 
a két ország közötti kereskedelmi viszony javulá
sát kívánja és felkéri az angol kormányt, függessze 
fel a február 12-én éjfélkor hatályba lépő 20 szá
zalékos megtorló vámokat és kezdjen sürgősen 
kereskedelmi tárgyalásokat Franciaországgal.

A jegyzék állítólag arra is céloz, hogy ellen
kező esetben a francia kormány is megtorláshoz 
folyamodik.

Ö tm ill ió  d o llá r  m a r a d  é v e n t e  a z  o r s z á g 
b a n ,  ha kétszázezer holdon gyapotot termelünk. 
A kecskeméti példa után az ország más részein is 
megindul a magyar gyapottermelés. — Holdan
ként háromszor annyit ígér a gyapottermelés, mint 
a búza.

K a ta s z t r ó fa  é r t e  a  r ó m a — b u e n o s a ir e s i  
p ó s t a r e p ü lő g é p e t  e l s ő  ú tjá n . A brazíliai őser
dők fölött repülve lezuhant és összetört a „Savoya- 
Marchett", — Mentöexpedició indult a pilótákért, 
akiknek csodálatosképen nem történt bajuk.

P e t íc ió  G e n fb e n  a  c s e h o r s z á g i  la p b e t i l 
t á s o k  m ia t t .  Tudvalevőleg a Prágai Magyar Hír
lapot tízszer tiltották be és kobozták el a cseh ha
tóságok. Ezért Szüllö Géza és Szent-lvány József 
magyarpárti képviselők panaszt nyújtottak be 
Genfben, amelyben a kisebbségi jogok állandó 
megsértésének meggátolását kérik.

Lezuhan t az orosz sz tra toszfé ra -repü lők 
léggöm bje . Február elsején egész Európát bejárta 
a vészhír, hogy az orosz sztratoszféra-repülők le
zuhantak. Mind a három repülő szörnyethalt, a 
parancsnok Fedossejenko, a mérnök Hja Wassenko 
és a léghajózás specialistája a 24 éves Hja Ussis- 
kin. A repülők 26000 méteres rekordmagasságot 
értek el, leereszkedés közben minden valószínűség 
szerint a gondola felrobbant és ez okozta a sze
rencsétlenséget.

E ltem ették  Gáspár Dezsőt. A dunakeszi 
temetőben szerdán délután temették el Gáspár De
zsőt, az egykori kiváló atlétát, az MTK trénerét. 
Utolsó útjára elkísérték az Atlétikai Szövetség ve
zetői, az élén Moldoványi István dr-ral, az MTK 
és a Hungária vezetői, valamint teljes számban a 
kék-fehérek atlétái. Igen sokan jelentek meg Gás
pár régi ellenfelei és volt atlétatársai. A koporsó
nál az MTK nevében Dietz István dr mondott 
megható búcsúbeszédet.

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

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

— Úgy mondják, hogy más nemzetbelieknek 
nehéz mesterség a magyar nyelv megtanulása.

A herceg elmosolyodott.
— Ha a görög, latin, francia, olasz, spanyol, 

angol, belga beszédre fordul a nyelvem, nem gon
dolnám, hogy a magyar kifogna rajtam.

— Ámbátor ezek közül egyikhez se hasonlít,
— jegyezte meg Albert csendesen.

— Az sem baj, csak jó magyar grammatika 
(magyar nyelvtan) legyen a kezemben.

— Olyant pedig hiába keres Fenséged, mert 
még rossz sem találtatik, nemhogy jó.

— Mit? Magyar grammatika nincs? Mikép
pen lehet az?

— Nem írtak még. . .
A herceg egy ideig csendesen forgatta az 

ujján címeres pecsétgyűrűjét.
— Ismeri domine Molnár, tökéletesen az 

anyanyelvét? Úgy értem: izről-ízre?
— Fenség, az atyám törzsökös erdélyor- 

szági nemzetségből vette a vérét. Bottal se verhetnék 
ki belőlem a magyar nyelvet.

— Mióta van távol a hazájától, domine?
— Eddigi életemnek felét idegenben töltöttem. 

De ha idegen nyelven szóltam is, mindig magyarul 
gondolkoztam.

— Úgy hát domine Molnár, éppen alkalmatos 
ember volna arra, hogy jóvátegye, amit mások 
elmulasztottak.

Albert nagy szemeket meresztett.
— Hogy megírja az első magyar grammatikát

— magyarázta Móric fejedelem. — Én?
— Igen. Ez után a szép ajándék után, amit 

a magyar nemzetnek adott, most ajándékozza meg 
azokat is, akik meg akarják tanulni a magyar 
nyelvet. Itt vagyok mindjárt én is, meg a gyer
mekeim . . .
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— Fenséged tréfál — hebegte Albert. — Én, 
én . . .  erre még solise gondoltam . . .  azt se tudom, 
miként fognék hozzá. . .

— Domine, szoktam ugyan tréfálni is olykor, 
de ostoba tréfát űzni nem szokásom. Aztán meg, 
nem vagyok szűkmarkú, ha ilyesféle megbízást 
adok valakinek. Csak a fölösleges cifraságra sajná
lom a pénzt. Nos? Elfogadja a megbízást?

M egbízás... Jól hallotta? Ezzel a szóval 
mondta Őfensége. . .  Móric fejedelem ezek szerint 
pártfogásába fogadta? Úgy látszik: becsüli a mun
káját. Lám, hogy megörült a zsoltárnak is .. .  Nem 
szabad visszautasítani a megbízását. És m égis... 
egy újabb hegy, amit íme, meg kell másznia, 
mielőtt visszatérhetne a hazájába. A kísértő azt 
súgta neki: Igen, ezt meg kell másznod, de a 
másikat — megkerülheted. Tégy le a Biblia kibo
csátásáról! Annyi akadály tornyosul úgyis e lé .. .

De Albert megállt rendületlenül. Bátran föl
vetette a fejét és elmondta a fejedelemnek, minden 
kertelés nélkül, hogy neki még magasabb helyről 
kapott megbízást kell előbb teljesítenie.

A fejedelem ránézett a tűzben égő bátor, 
szép férfifejre. Önkéntelenül a tegnapi dráma utolsó 
képét látta maga előtt: a Bibliát magasra tartó 
hőst. Szinte hallotta a hynmus hatalmas akkordjait.

— Isten mentsen attól, hogy meggátoljam 
ezt az Istennek tetsző szándékot! Sőt inkább, 
amennyire tőlem telik, segítséget nyújtok a Biblia 
kibocsátásához. De azért írja meg a grammatikát is.

Y’ietor magiszter elkészült a dolgával és sza
porán pislogott errefelé nyugtalan szemével. Ide- 
oda feszengett a helyén. Nem talált rá kádenciát, 
hogy mimódon vétesse észre magát. De a herceg 
magától is észrevette messziről parázsló, figyelő 
szemeit. Odaintette a magisztert, átnézte az írást, 
alákanyarintotta a nevét és kegyesen elbocsátotta 
Vietor Konrádot.

*
Albert is útrakészen állt. De mielőtt távozott 

volna, azt kérdezte tőle a fejedelem:
— Szeret-e hajókázni, domine Molnár?
Albertnek felcsillant a szeme. Hogy szeret-e?!

De miért kérdi Őfensége?
— Nagyon kedvelek mindennémű utazást, 

Fenség.
— Holnapután reggel indulunk egy szép kis 

hajókirándulásra a három nagyobb fiammal és 
W olf doktorral. Ha kedve van, velünk tarthat s 
taníthat minket az úton magyarul. Majd meglátjuk, 
mennyire visszük három nap alatt. Addig pedig itt 
lesz a szállása a palotában, a W olf Hermané mellett.

Albert is úgy volt most, mint Thököly Miklós 
Dillenburgban. Szerette volna megcsókolni a feje
delem kezét.

„K irá lyok lesznek a te táplálóid" — csendült 
a fülébe.

Hamarosan elterjedt a híre, hogy Molnár 
Albertét a bölcs és hatalmas fejedelem pártfo
gásába vette s hogy milyen nagyra becsüli a Fenség 
a tudós magyar diákembert. Most már nem beszéltek 
vele a nyomtatók olyan félvállról, mint ennekelötte, 
ha a Bibliát szóba hozta előttük. Hamarosan akadt

egy gazdag idős asszonyság, Hülsz Levin könyv
kiadónak az özvegye, aki magára vállalta a Biblia 
nyomtatásának költségeit.

Tulajdonképpen a Bibliát is Corvinussal sze
rette volna nyomattatni Albert, de az vékonyabb költ
séggel élt mostanában, minthogy elvállalhatta volna.

Tavasz nyílása volt már, mikor Isten nevében 
bevégezte a Szent írások megigazgatását. Végre hát 
ezt az adósságát is megfizethette!

Isten madárkája,
Szép tavasznak nyílásán...

repült át lelkén a régi dal, mikor könnyű szívvel, 
könnyű lábbal, füttyös ajakkal Vietorék házának 
tartott. Szabó Farkas, a nyugtalan madár járt az 
eszében, mikor a kapu elé ért. Rozoga szekér állt 
a kapu előtt. A kócos vén lovak behúnyták sze
müket a vakító tavaszi nap fénye elöl.

S pár nap múlva megkezdték az új Biblia 
nyomatását.

H a z a ! . . .

I.
Mikor eljutott a híre Magyarhonba annak, 

hogy újonnan nyomtatta a Bibliát Hanauban Szen- 
czi Molnár Albert, jöttek a levelek egyre-másra 
Albertnek minden részéből a csonka országnak. 
Ki kettőt rendelt belőle, ki hármat, ki meg éppen 
hatot. Most lett csak nyilvánvalóvá, hogy az a 
csavargó Molnár mégsem egészen haszontalanul 
lopta a napot az idegenben.

Taksonyi Péter egyszeriben úgy elhallgatott 
az ócsárló beszédekkel, mintha bekötötték volna 
a száját.

Békéssy János uram, akinek szivét már a 
szép zsoltároskönyv érkezésekor is jóleső melegség 
öntötte el, most büszkén gondolt azokra a szépen 
csengő aranyakra, amiket a feljebbvaló esztendők
ben Molnárnak juttatott. Legalább hát ő is hozzá
járult az új Biblia megszületéséhez.

Asztalos András uram meg, amint fülébe 
jutott az örömhír egy peregrinus diák szájából, 
kimarjult lábával tüstént kibicegett a konyhába, 
hogy tudtul adja feleségének is. Kata asszony 
éppen valami patikaszert kotyvasztott, hideglelés 
ellen. Mozsárba törögette a belevaló szárított izsó
pot, meg a Szent János éjszakáján éjfélben sze
dett ezerjófüvet.

— Látod-c anyjuk? Hát nem bölcsebb dolog 
lett volna azt a jószágot is, ami prédára ment, 
tűz martalékává lett, inkább ilyenfélére feláldoz
ni? Mi?

— Hiszen ha előre tudtuk volna! — motyogta 
fogatlan szájával Kata asszony s a visszaemléke
zés keserűségében olyat ütött mozsáríitöjével a 
szárított füvekre, hogy egy préda hajdú koponyá
jának is elég lett volna.

— Oh bár jönne hát haza az a Molnár A l
bert s tanítana meg minket zsoltáraira! — mond
ták a magyarok mindenfelé. Asztalos uram meg 
is írta neki. — Hát hiszen most már, hogy Isten 
segedelmével a Biblia is napvilágot látott, illő 
dolog is, hogy hazatérjen, ha igazi fia hazájának...
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— dörmögte a bajuszába, mikor ráütötte levelére 
a violaszín pecsétet.

Csak csóválta a fejét, mikor megkapta Mol
nár Albert válaszát. Hogy most meg már magyar 
grammatikát (magyar nyelvtant) ír a hassoviai her
ceg parancsára. Hát így megyen ez most már időt
len időkig? Ha olyan keresztény, istenfélő az a 
fejedelem is, mint amilyennek mondják, bezzeg 
meggondolhatná a nemzet, meg az eklézsia fogyat
kozott állapotját, hogy ne tartóztatná Molnárt a 
hazatéréstől. Vagy talán az idegenben való békes- 
séges lakozás után ő maga sem kívánkozik haza, 
a tergetegek földjére? De talán csendesebb idők 
következnek már eztán. Lám a magyar koronát 
hazahozták. A magyar urak is a kassai országgyű
lésen szép módjával megegyeztek egymással. A tö
rökkel való frigy is végbement. Békesség van, jó ter
més és nagy olcsóság... Bizony hazajöhetne...

11.

Bizony jó lesz, ha már hazamehet, gondolta 
Albert is, mialatt nagy vesződséggel írogatta a ma
gyar grammatikát. Csak ebédidőben pihent meg 
egy-egy kicsit.

Már régebben egy özvegyasszonynál — a 
kedves Kunigundánál lakott és étkezett. Kunigunda 
asszony rajtakívül más kosztosokat is tartott; te
hetősebb fiúkat, néhány cseh bárót is, hogy fel 
tudja nevelni két kicsi lányát.

Ha néha várni kellett az ebédre s az örökké 
éhes, falánk cseh bárócskák türelmetlenül doboltak 
kanalukkal az asztalon, ő maga mellé ültette a 
háziasszony kislányait és — Magyarországról me
sélt nekik. A gyermekek jól ismerték már hallo
másból a faragott k'apujú Molnár-házat, a hegy
oldalba vájt szenei pincéket, a hórihorgas kútágast, 
a pipacsfoltos búzatáblákat. . .

— De szeretnék oda elmenni! — nézett rá 
esengő ibolyaszemével a kis Magdolna.

— Engem is vigyél el ám oda, Molnár 
bácsi! — kérte a kicsi Júlia is.

A kitárt ajtóban megjelent a gömbölyűképü 
kis szolgáló, kezében a párolgó levessel. Mögötte 
a tüztöl kipirult Kunigunda asszony. Albert ráné
zett. Egy szempillantásra összevillant a tekintetük.

A cseh bárók nagy izgalommal találgatták, 
hogy vájjon mi lesz az ebéd?

Albert nem törődött vele. Egy óra múlva már 
azt sem tudta, hogy mit evett. Azt azonban most 
már meg tudta volna mondani, hogy Kunigunda 
asszonynak ragyogó dióbarna szeme van, szemöl
dökének keskeny vonala és piros szájának ívelése 
pedig oly finom, hogy egy hercegnő is megelé
gedhetnék vele.

III.
Csudálatos enyhére fordult a tél, mikor a 

zuzmarás karácsony után megérkezett az új esz
tendő. Ezerhatszáztízet kezdtek írni. A hegyekről 
nagy, olvadó hógörgetegek csúsztak le és mire 
leértek a völgybe, nyargaló, medret kereső ifjú 
kis hegyi patakokká váltak. Cuppanós tócsákat 
borzolt kacagva a szél. A természet tavaszt álmo

dott. A fényes halványzöld égen fürge, habos 
bárányfelhők kergetőztek. Az olvadó hó nedvessége 
ragyogó zöld mohaszőnyeget varázsolt az alvó 
földre Mély, melegszmu, barna fatörzsek tövében 
ggy.goy szál korai hóvirág bontogatta szűzi köntösét.

Albertét is magával ragadta a varázslat. Első 
ifjúságának vidám csatangolásai jutottak eszébe. 
Vitte a bolondos szél ki, a hegyek közé. Milyen 
jó lesz egyedül lenni a hegyekkel, kopasz sziklák
kal zöldülő rögökkel, sötét fenyőkkel! Hallgatni, 
hogy orgonáz a szél a csupasz gallyak között. 
Versenyt rohanni rohanó vizekkel. Gyermekifjúnak 
álmodni magát. . .  Vitte a bolondos szél. . .

Hollá! Fel, fel a csúszós hegyi ösvényen! 
Fel, fel a tetőre!

IV.
Fáradtan ült le egy kiugró szikla peremére, 

mikor felért. Lenézett a városra. Élénk, tiszta szí
nekben, nedves fényben csillogott lenn a város, 
a hegy oldalához simulva. Az élet zsongása halkan 
szűrődött fel a fenyők között. Köröskörül mély, 
nagy, teljes csend volt.

De az egyedüllét csendje a leikébe markolt. 
A szél ismerős dalt orgonázott. Mostanában sokat 
hallja ezeket a hangokat. Belülről jönnek. A lágy, 
hűvös áramlat a helyett, hogy szelíden cirógatná a 
homlokát, szívét keresi egyenest.

Maga sem tudott egészen eligazodni magán. 
Lelkében mindig zengőbben muzsikált a honvágy. 
De hát akkor miért nem siet jobban a dolgával? 
Több egy esztendejénél, hogy belefogott a gram
matika írásába. A fejedelem már türelmetlenkedik.

Miért húzza-halasztja hát a grammatika be- 
végezését? Hogy lehet az, hogy néha szinte fél 
attól az időtől, amikor már készen lesz és haza 
lehet mennie? Hogy lehet az, hogy egyik percben 
a szelek szárnyán repülne haza, a másikban meg. . .  
Mi az, ami itt tartja, akarata ellenére?

Tekintetével önkénytelenül Kunigunda asz- 
szony kis házát kereste, a főiskola kertjének falától 
délre. Ott kell lennie, de nem látszik belőle egyéb, 
mint egy vékony barna vonal. Végigsimogatta 
azt a vékony, barna vonalat. Hiába szakította le a 
tekintetét erőszakkal róla, hasztalan nézett más 
irányba: újra meg újra odatévedt a szeme s hirtelen 
támadt mozdulattal tárta felé a karját, mintha 
szívére szeretné szorítani azt a fényes, ködbevesző, 
egyetlen, alig észrevehető vékonyka vonalat, mely 
úgy hívta, úgy vonta magához! (Vége következik.)
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