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A fejedelem.
Herczeg Ferenc emlékbeszéde az országgyűlés 
Rákóczi Ferenc emléktáblájának leleplezésén.

1935 március 5-én a képviselőház, március 
8-án pedig a felsőház határozato^hozott, hogy II. 
Rákóczi fejedelem emlékezete a kupolacsarnok fa
lán márványban megörökíttessék. Az országos hatá
rozatot végrehajtották és mi ma azért gyülekeztünk 
össze, hogy kegyeletes tanúi legyünk az utolsó 
aktusnak: az emléktábla leleplezésének.

Ha ebben az ünnepi órában meg akarjuk 
idézni Rákóczi szellemét, akkor jó lesz, ha előbb 
kiragadjuk magunkat a Rákóczi-kultusz forró 
atmoszférájából, amely betölti az országot, ha hi
deg és józan fővel fölvetjük a kérdést: Mivel szol
gált rá a fejedelem, hogy kétszáz évvel a halála 
után is meghódoljon előtte a nemzet? Nagy férfi 
volt? Nemzetének jótevője volt? Igen az volt. De 
ha az volt: miben van nagysága és miféle jót tett 
a nemzettel?

Szabadsághős volt, igaz, de a szabadságot 
nem tudta kivívni. Nyolc esztendeig háborút viselt 
a koronás királya ellen és a nemzet, amelyre oly 
gyakran szokták ráidézni a „szalmaláng“ szót, nyolc 
éven át megható hűséggel, csodálatos áldozat- 
készséggel kitartott a zászlói alatt. A kuruc hábo- 

' rú elveszett és maga a fejedelem is elvesztett min
dent, amit ember csak veszíthet: hazáját, vagyo
nát, társadalmi állását, családját. Huszonöt évi 
bujdosás, nélkülözés és megalázkodás- után idegen 
földön halt meg. Lehet-e ennyi balsors, kudarc 
és csalódás az emberi nagyság alapja?

Ha választ keresünk^ kérdésre, jó lesz szembe
állítanunk az 1703. évi és az 1711. évi Magyar- 
országot. Mind a kettőt egy-egy történelmi órában 
a Vereckei-szoros nyergéről látta a fejedelem. Az

elsőt akkor, amikor bejött Lengyelországból, hogy 
egy párszáz fegyveres paraszt élén hadat üzenjen , 
a világ legnagyobb katonai hatalmasságának. A 
másodikat akkor, amikor vesztett háború után is
mét Lengyelországba menekült és — miként a 
bujdosók ősrégi éneke mondja: „Csizmája nyo
mát hóval lepte be a dér.“

Vessünk először egy futó pillantást az 1703. 
évi Magyarországra. A török már kitakarodott az 
ország túlnyomó részéből, kitakarodott, de előbb 
rommezőt és mocsarat csinált a magyar földből, 
a magyar nép lelkét pedig sivataggá változtatta.

A hódoltság magyarjaiban a régi vitézség 
vadsággá züllött, a szabadságszeretet rakoncállan- 
sággá, a nép eszessége furfanggá. Bécsben azt 
mondták: „Igát hordani nem akar, a szabadság
gal élni nem tud a magyar!" Úgy vélekedtek, a 
mi népünk rendezett polgári életre egyáltalában 
képtelen. Az erélyesebb kormányférfiak sürgették, 
hogy egyszerűen ki kell irtani a magyarságot, mint 
az amerikai indiánokat és németeket meg szerbe
ket telepíteni a helyére. A nép csakugyan elké
pesztően tudatlan és nyers volt. De Rákóczi erre 
a vádra egy szívbemarkoló kérdéssel válaszolt: 
„Mikor állított a kormány iskolákat az országban ? “ 
Mert egyetlen egyet sem állított! Ahelyett, hogy 
oktatta volna a népet: megvetette a tudatlansá
gáért; ahelyett, hogy megszelídítette volna erköl
cseit: kegyetlenül bűntette a szilajságát.

Tudjuk, hogy a török uralom alól felszaba
dult magyar birtokokat idegeneknek adományoz
ták. A főpapi stallumokba külföldieket ültettek. De 
még a kardot is kivették a nemzet kezéből, azt a 
dicsőséges fegyvert, amely a honfoglalási harcok
ban szórta első véres villámait. 1703-ban Magyar- 
országon tízszer annyi olasz nevű viselt katonai 
főkommandót, mint magyar.
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Magyar embernek nem volt becsülete Ma
gyarországon. Följegyezték, hogy a parasztlegé
nyek csapatosan szöktek Törökországba, mert a 
pogány emberségesebben bánt velük, mint a kor
mány. De dívott a kivándorlásnak egy borzálma- 
sabb neme i s : a falusi nép tömegesen követett el 
öngyilkosságot, hogy kimeneküljön a nyomorúság
ból. Egy nemzet, amely elvesztette önérzetét és 
becsületét, egy nép, amely nem emlékezett már a 
nemzeti voltára és nem hitt jövőjében: ez volt az 
1703. évi Magyarország.

És milyen volt az ország 1711-ben? Rom 
volt akkor is, de annyiban különbözött a régi or
szágtól, hogy most egy Nemzet gyászolt a romok 
fölött. A nyolcesztendös kurucháború tüzében is
mét egységes és öntudatos nemzetbe forrt a szét
hullott magyarság. A parasztságot Dózsa György 
után Rákóczi vezette be ismét, ha nem is az al
kotmány, de legalább a nemzeti szolidaritás sán
cai közé. Ö összekötötte a nemzeti múlt és a jövő 
elszakadt fonalát és ismét folytonossá tette Árpád 
népének életét.

A nyolcéves háború visszaadta a nemzetnek 
katonai hírét, önérzetét és becsületét. Nem mertek 
többé úgy bánni a magyarokkal, mint az eperjesi 
mészárlások idejében; a kurucháború folyamán 
megtanulta Bécs, hogy ez a nép, ha megrúgják, 
oroszlánkarmokkal vág vissza. Azelőtt megve
tették a magyarokat, de ezentúl majd félni fognak 
tőlük.

A külföldön, hol a hódoltság idejében már- 
már feledésbe ment a magyar nép, ismét ismertté 
és becsültté lett a nemzet. XIV. Lajos király és 
Nagy Péter orosz cár szövetségesei voltak Rákó
czinak, a lengyel nemesség nagy része királyi 
trónjára akarta ültetni. Anglia a spanyol örökösö
dési háborúban szövetségese volt a császárnak, 
de az angol sajtó és a közvélemény lelkesedett a 
magyar szabadsághösért.

A magyar nép tömegeit a keserűség és a 
bosszúvágy hajtotta a kuruc hadizászlók alá, de a 
fölkelés végső oka mégis az volt, hogy a magyar
ság sehogyan sem tudta megérteni és a magáévá 
tenni az Isten kegyelméből való abszolutizmus 
gondolatát. „Mi, magyarok, nem a király, hanem 
a törvény alattvalói vagyunk!“ —  írta Rákóczi. 
Ö volt nálunk az első államférfi, akinek fejlett 
szociális érzéke volt; ő ejtette ki Magyarországon 
elsőnek a „közteherviselés" szót; Rákóczi kormá
nya volt nemcsak Magyarországon, de alkalmasint 
az egész világon az első, amely az országgyűlés 
nyilvánossága előtt adott számot az állam bevé
teleiről és kiadásairól. Azok a szilaj, kuruc lova
sok, akik pusztulást és rémületet terjesztve szá- 
guldották be Ausztriát és Stiriát, maguk sem tud
ták, hogy ők egy eljövendő kor előőrsei, hogy ők 
az emberiség erkölcsi kincseiért, a politikai és 
lelkiismereti szabadságért, a népek önrendelkezési 
jogáért harcolnak.

Hiszem, nem vétek senki vallási kegyelete 
ellen, ha a Megváltó példájára emlékeztetek. Ki
gúnyolták, leköpték, megostorozták, végül a vesz
tőhelyre hurcolták. És tudjuk: a világtörténelem

folyamán soha senki sem szerzett olyan óriási, 
minden ellenállást elsöprő győzelmet, mint Jézus 
Krisztus. Rákóczi anyagiakban vereséget szenve
dett, szellemiekben azonban győztes maradt. A 
példa nélkül álló elvhűségével és áldozatkészsé
gével ideált csinált a magyar szabadságból és 
maga is ideállá magasztosult. Megvívhatatlan fel
legvárat épített a szabadságszeretetnek, magasan 
az elnyomók feje fölött, ott, ahova nem ért sem 
ágyú, sem ostromlétra: fellegvárat épített a népek 
szivében.

Mondjuk k i: Rákóczi halhatatlan érdeme, 
hogy lelket adott a magyar nemzetnek és ezzel 
visszaadta neki az életet, mert a népeket nem 
kardjuk és nem országuk területe, hanem a lelkűk 
élteti. Ha lelke van a népnek, akkor tud magának 
hadsereget állítani, szükség esetén országot sze
rezni. A fejedelem a magyar sors elhivatott férfia 
volt. Hivatása volt, hogy a múltból a jövőbe ka
lauzolja népét. A kuruc fölkelés nélkül sohasem 
következett volna be 1848, a kettő nélkül pedig 
ma nem volna magyar a magyar. Rákóczi tehát 
valóban nagy férfi volt, nemzetének jótevője és 
rászolgált az utókor hálájára és hódolatára.

Népünk mindenkor érezte, ki volt a fejede
lem és nem élt még férfi ebben az országban, 
akit annyian és annyira szerettek volna, mint őt. 
A gyengéd és hű ragaszkodás babérral és arany
mondákkal fonta körül a vezérlő fejedelem halán
tékát: ez a ragaszkodás megkapó hangot adott a 
kuruc zeneköltésben, amely minden más művészet
nél hívebben fejezte ki, milyen tragikus és mégis 
milyen gyönyörű sors magyarnak lenni. A nemzet 
szeretete maradandóbb formát keresett szobrokban, 
eszményekben, színmüvekben és könyvekben, végül 
bevéste kegyeletét ebbe a márványtáblába is, ame
lyet ma leplezünk le. Azzal a kívánsággal végzem 
szavaimat: amíg összetartanak az országház palo
tájának kövei, addig ékesítse a Rákóczi-tábla ezt 
a csarnokot, amelynek fenséges szépsége méltó 
arra, hogy a nemzeti kegyelet temploma, halhatat
lan szellemek lakóhelye legyen.

Julián barát.
A Halászbástyán, a főváros egyik legszebb mű

alkotásán, szobrot emeltek a középkori Magyaror
szág nagy kutatójának, akinek nevét a nagykö
zönség alig ismeri: Julián dominikánus barátnak. 
Most hétszáz esztendeje, hogy a lelkes, bátor szer
zetes bejárta a kirgiz pusztákat, hogy megtalálja 
a magyarok őshazáját s az ottmaradt nagyszámú 
magyarsággal kapcsolatot teremtsen. Fáradozása 
nem volt hiábavaló. Európa és Ázsia határán, 
abban a tartományban, melyet krónikaíróink Mag
na Hungáriának (Nagy-Magyaroszágnak) neveztek, 
megtalálta az ottmaradt magyarokat és ő hozta 
először hírül, hogy a hódító tatárok közelednek 
Európa felé.

. Julián származását, személyi adatait a törté
netírásnak nem sikerült kikutatnia. A középkori 
ember nem ismerte a hiúságot; sok kiváló embernek, 
könyvek szerzőinek, műalkotások tervezőinek nem
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ismerjük az igazi nevét. A szerzetesek benne éltek 
egy nagy eszmében, Isten szolgálatára szentelték 
egész életüket s egyetlen céljuk volt a kötelességbe
töltése. Történetíróink annyit tudnak róla, hogy do
monkosrendi szerzetes volt; azt elárulja Richardus 
domonkosrendi barátnak a vatikáni levéltárban levő 
jegyzőkönyve, amelyben elmondja, hogy Julián ne
gyedmagával elindult keletre, hogy megtérítse a 
hitetleneket s felkeresse az ottmaradt magyar nem
zetet. Kétségtelen, hogy Julián atya magyar volt, 
képzett ember lehetett, szinte felbecsülhetetlen értékű 
útleírásából azt láthatni, hogy kitűnő megfigyelő 
volt, szóval meg volt áldva tudós képességekkel. A 
fáradságos, életveszélyes útra IV. Béla király meg
bízásából vállalkozott negyedmagával. A bátor 
szerzetesek Bolgárországon keresztül először Kon- 
stantinápolyba mentek, innét jó hosszú — 33 na
pos — tengeri út után Matrika nevű feketetenger- 
melléki tartományban kötöttek ki, ahol a tartomány 
félig keresztény, félig pogány uralkodója jóakarat
tal fogadta őket. Innét Nagy-Bolgárországba mentek 
s hosszú, testi és lelki erőt igénybevevő utazás 
után végre fellelték a magyarokat az Athil (Ural) 
folyó mellett. Az őshazában maradt magyarok — 
mint Julián előadja — pogányok voltak, harcias, 
vitéz nép, amely a tatárokat is többször megverte. 
Elmondja Julián, hogy a magyarok nagy szeretettel 
fogadták, nyelvüket tökéletesen értette s nagyon 
sajnálták, amikor eltávozott tőlük. A magyarok ta
nították ki arra, hogy melyik útvonalon térhet ha
marabb haza. Julián Orosz és Lengyelországon ke
resztül lóháton tért vissza hazájába.

Julián másodszor is útnak indult. Ezt az útját 
a pápához intézett levelében írja le s előadja benne 
az ázsiai és az akkor már Európára is átcsapó ta
tár hódítást. Ogatáj kán hadai ekkor már Oroszor
szágban jártak. Mikor meghallotta, hogy a tatárok 
Nagy-Magyarországot feldúlták, társaival együtt 
hazatért s ő hozta magával a tatár kánnak IV. Béla 
királyhoz írt fenyegető levelét.

Julián érdemeit eddig nem méltatták eléggé. 
O volt a középkor első ázsiai utazója s útleírása 
ezért rendkívül nagy jelentőségű. Az akkori nyugat
európai népek földrajzi ismeretei igen csekélyek. 
Ázsiáról jóformán semmit sem tudtak. Julián és 
társainak szinte példátlanul álló bátor vállalkozása 
kiszélesítette a nyugateurópai nemzetek földrajzi 
ismereteit. Az őshazában rekedt s azóta kipusztult 
vagy beolvadt magyarokról szóló leírása szinte 
megbecsülhetetlen értékű.

Szigetépítő állatok.
Mik a korallok? Növények, vagy állatok? Az 

avatatlannak nem könnyű a felelet, mikor meg
pillantja az akvárium üvegfalán át ezeket a fan
tasztikus színekben pompázó élőlényeket, amint 
látszólag merev mozdulatlanságban tapadnak a 
fenékhez, vagy egy sziklatöredékhez. Alakjuk több
nyire ág-bogas, fa-mintázat, de találni ernyő- 
és tányéralakú, gomba- és gumóformájú példányo
kat is, mások pedig az alakok és formák leírha- 
tatlanul szeszélyes tömkelegével ejtik zavarba az

észlelőt. Alakjuk, tarka színpompájuk és mozdu
latlanságuk könnyen megtéveszti az élettudomány
ban járatlanabb látogatót, de tévedése menthető, 
hiszen még kétszáz esztendővel ezelőtt maguk a 
„hivatalos" tudósok is a növényvilágba sorozták 
a korai lókat. Annyira, hogy amikor Peyssonnel 
francia orvos, kutatásai eredményeként azt találta 
közölni a francia tudományos akadémiával, hogy 
a korrallok is csak éppoly állatok, mint a tenger 
más mozgó teremtményei, maga Réaumur, a nagy 
fizikus, a róla elnevezett hömérőbeosztás feltalálója, 
fordult ellene s azt javasolta az akadémiának, 
hogy titkolják el mélységesen a beadvány szerző
jének a nevét, nehogy köznevetségnek tegye ki 
önmagát képtelen állításával.

De éppen Réaumur példája bizonyítja, hogy 
a legnagyobb elmék is tévedhetnek olykor. A ko
rallok, minden mozdulatlanságuk, fa-alakjuk és vi- 
rág-színponipájuk mellett is csak állatok — 
igaz, hogy ennél különösebb állatfajta még nem 
került ki a természet műhelyéből. Egyetlen élő
lény sem gyakorolt annyi befolyást a Föld fe
lületének alakulására, mint a korall. Az ember 
hegyeket robbant, mélységeket tölt fel, folyókat 
szorít korlátok közé, elsivatagosítja, vagy beülteti 
a tájakat, roppant gátakat és töltéseket hord ösz- 
sze. A korall is épít, de nem csákánnyal, fúró
géppel, hegyeket omlasztó robbanások dübörgő 
kögörgeteivel, nem is évek, rohanó, kattogó, for- 
gatagos munkájával. Hanem csendben, zajtalanul, 
észrevétlenül, tíz- és százezer esztendők szívós, 
szakadatlan szorgalmával. Épít tengeralatti zátonyo
kat, melyek pusztulást hoznak a hajókra, kimeredő 
szírtfokokat, melyek fokozzák a tengerparti táj szép
ségeit. Egész szigeteket emel, gyürűalakú atollokat, 
melyek közepén csendesvízű tó pihen, korallok- 
emelte bástyáktól védetten az óceán dühétől. A 
melegégövi óceánok tele vannak szórva kisebb- 
nagyobb földdarabokkal, amiket mind a korallok 
teremtettek. Az ausztráliai szárazföld északkeleti ré
szét szegélyező, 2000 km-nél hosszabb gátszerű zá
tonysor, a híres „Great Barrier Reef,“ szintén e 
különös tengeri állatok alkotása. És a korallok 
dolgoztak már akkor is, amikor az ősember még 
mammuttal harcolt, sőt már akkor is, mikor a Föld 
még csak várakozott az emberteremtés eljövendő 
csodájára. Korallok miriádja munkált csendben a 
vizek mélyén már akkor, mikor még egészen más 
volt a szárazföldek és a tengerek eloszlása, mint 
ma és hullámok harcoltak egymással ott, ahol 
most hóborította hegyek emelkednek a magasba. 
Az Alpokban akárhány helyen találni sziklákat, 
melyekről megállapítható, hogy korallok munkája 
és tengeri zátonyok voltak ama régmúlt napokban, 
amikor a hegyóriások még a tenger színe alatt 
pihentek. Rengeteg kövületet is találni kiszáradt 
hajdani tengerek fenekén, melyekben világosan ki
rajzolódnak az egykori koralltelepek ágas-bogas 
nyomai.

Annál csodálatosabb mindez, mert hiszen e 
sziget- és hegyépítö élőlények felette aprók; a leg
nagyobb korall-polip sem múlja felül a cm-t, a 
legkisebb fajtájuk meg éppen milliméter nagysá
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gúak. De millió- és milliárdszámra élnek együtt 
hatalmas telepekben, sekély mélységben a tenger 
alatt és lágy testükből szénsavas mészből álló vá
zat választanak ki. Amit a nagyközönség korallnak 
nevez, tulajdonkép ez az ágbogas és egyéb min
tázatokban kirajzolódó mészváz, mely az állatnak 
védöburokként szolgál. Mikor maga a korall elhal, 
a mésztok természetesen megmarad tovább is és 
hatalmas tömegekben felhalmozódva, idővel az 
enyészettel is dacoló sziklatöinegekké tömörül.

A korall csak melegövi tengereken él meg, 
ott folytatja legélénkebben mészkiválasztó tevé
kenységét, melyhez a nyersanyagot a tenger ol
dott mészkészlete szolgáltatja. Oda viszont a fo
lyók szállítják a meszet, a szárazföldről. Ilykép a 
szárazföldek és a tengerek mésztartalma, a korall 
révén, a sarkokról lassanként a forróövi tájak felé 
vándorol, hogy azután, geológiai korszakok folya
mán, a tengerekből ismét felkerüljön a szárazra, 
magas hegyek tetejére.

Ez teszi a korall! a Föld történetének lég- 
liübb és legcsodálatosabb krónikásává. Mert a 
korallkövületek és maradványok nemcsak arról 
tanúskodnak, hogy magas hegyek tengerfeneket 
alkottak valamikor és hogy a Földnek hajdanta 
más arculata volt. Hanem arról a meglepő tényről 
is meggyőznek bennünket, hogy az éghajlati vi
szonyok is gyökeresen mások voltak régen, mint 
ma. Mert még a hideg sarkvidékeken is nyoma
ikra bukkanunk, ahol a tengereket az év nagyobb 
részén jégpáncél borítja — még itt is ráakadunk 
a korallok építő tevékenységének jeleire, ami azt 
bizonyítja, hogy ezek a barátságtalan tájak trópusok 
voltak valamikor. És a jégpáncél alatt, a hosszan
tartó sarki éjszaka dermedt mozdulatlanságában, 
talán még ma is a trópusi napról álmodnak.

Apró hírek a nagyvilágból.
A méhek munkája. Az Egyesült Államok

ban megfigyelték, hogy a méhek milyen távolság
ra szállnak el a méhkasuktól. Olyan helyen, ahol 
megfelelő a környezet, rendszerint 800 méteres kör
zetben dolgoznak, de ha nem találnak zsákmányt, 
két-három kilométerre is elrepülnek. A legnagyobb 
megfigyelt távolság majdnem tíz kilométer volt. Ha 
keresés közben olyan helyre akadnak, ahol sok a 
mézet termő virág, visszaszállnak a kashoz és érte
sítik társaikat a dús lelőhelyről. 37.500 kiszállás 
szükséges ahhoz, hogy a méhek 1500 gramm virág
nektárt gyűjtsenek és abból a feldolgozás során 
félkiló méz lesz. Ennek a mennyiségnek az elké
szítése 12.500 munkaórát igényel.

Az ajándék — ajándék marad. Igen ér
dekes ítélet hangzott el — mint azt az amerikai 
„Life" írja — New Orleans egyik törvényszéki tár
gyalásán. A felperes Branham Georges farmer fele
sége volt. Panaszában az asszony előadta, hogy 
Virginia államban szüetett és ott ismerkedett meg
mostam férjével. Brankam Georges egy alkalommal 
találkozott vele és udvarolni kezdett neki. Egyszer 
Branham kijelentette, hogy ha ad egy csókot, egyik
legszebb tehenét neki ajándékozza.

— Georges nekem is tetszett — mondotta az 
asszony — és így szívesen megengedtem, hogy 
megcsókoljon. Persze, a tehénnek is nagyon meg
örültem. Néhány hónap múlva Branham feleségül 
is vett. Hála Istennek boldogan élünk. De nemré
gen Georges fejébe vette, hogy a tehenet, az én te
henemet eladja. Nem engedtem. Férjem azt állítja, 
hogy a tehénnel azt teszi amit akar. Én pedig azt 
vitatom, hogy a tehenet nekem ajándékozta, az az 
enyém és ha én nem engedem, akkor nem is ad
hatja el.

A bírák hosszú ideig tanácskoztak, míg az
után az elnök — a közönség izgatott érdeklődése 
mellett kihirdette az ítéletet, amely mindenben az 
asszonynak adott igazat. Á csókért kapott tehén 
az övé marad, Branhamnak nincs joga azt eladni 
még abban az esetben sem, ha időközben a leány, 
akinek egy csókért ajándékba adta az állatot, a 
felesége is lett.

O lcsó születésnap. A délafrikai Oudtshoorn 
városban él egy házaspár, amelynek ugyanarra a 
napra esik a születésnapja. Ilyen eset, ha ritkaság 
is, de bizonyára másutt is akad. Az oudtshoorni 
házaspárnál azonban az idén nagy családi öröm 
következett be. A közös születésnapon az asszony 
egészséges ikreknek adott életet. Ezentúl tehát a 
négytagú család egyszerre ünnepelheti születés
napját.

Madárfütty az otthonunk körül.
A szép, vidám, madárdalos környezet nem 

mindenkinek jut osztályrészül. De még azok közül 
is, akik kertes házban, villában vagy éppen vidéken 
és tanyán laknak, igen sokan nem nagyon törődnek 
a levegő kis tollas és dalos pilótáival. Nem ismerik 
őket, vagy legfeljebb öt-hatféle madarat tudnak 
határozottan megkülönböztetni, jellemezni.

Pedig milyen gyönyörűség a madarak éneke, 
milyen szép megfigyelni az életüket! A városi em
ber legnagyobbrészt kert nélkül, zöld lombok nélkül 
éli életét a modern kőrengetegben, de még őt sem 
hagyják el egészen a madarak. Csak rendszeresen 
kell morzsát vagy madáreledelt kiszórnunk az er
kélyre vagy az ablakpárkányra és hamarosan oda
szoknak csipegö és tipegő kis barátaink. Hogy 
dideregnek, fáznak szegénykék a fagyos-havas téli 
napokon, milyen könyörögve néznek be az abla
kunkon, ha késik a szokásos napi porció! A bát- 
rabbja még be is kopog türelmetlen csőrével a 
jégvirágos üvegen.

Lakásunk élő díszei közül talán legszebbek 
és legártalmatlanabbak a madarak. Bent a ketrec
ben a sokféle kanári, esetleg a gerlice, kint a le
vegő és az ég minden szabad szárnyasa. Ezeket 
a szabadon röpdöső kis énekeseket igen könnyen 
megszerezhetjük állandó barátainknak, ha csak egy 
kicsit is gondoskodunk róluk. Elég egy kis fahá
zikót eszkábálni, vékonyabb deszkalapokból, vagy 
öreg szivarskatulyák anyagából s csakhamar egész 
kis madárseregletünk lesz. Különösen télen, amikor 
oly nehéz a madarak élete.

Milyen madarak gyűlnek az etetőnk köré?
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Legelőször is a veréb. Legelőször azért, mert 
belőle van a legtöbb. Aztán meg, mert a veréb 
bizony a „tolakodó." De azért ne haragudjunk 
rá; biztosan épp azért tolakodó, mert sok a pe
reputtya, nagy az atyafiságában a verseny, a „létért 
való küzdelem." Télen-nyáron egyaránt vendégünk, 
sőt nem is szereti elhagyni az emberi települések 
közeiét. „Csip, csip, csip:" soha be nem áll a szája. 
Azt mondják, szeret pletykálni, sőt veszekedni. A 
gonosz nyelvek szerint asszonyi természet.

Aztán itt vannak, hogy velük folytassuk ma
dártani ismeretgyüjtésünket, télen a cinkék. A kék
cinke kisebb a verébnél, a széncinke már versenyre 
kelhet vele. A cinkék feje világoskék, illetve fekete, 
a pofikájuk mutat egy-egy fehér foltot; fekete „nyak
kendőjük" alatt szép élénksárga a mellük' és a 
hasuk; a kékcinke háta és szárnya kékeszöld, a 
széncinkéé szürkésen kékeszöld. No és igen: szén
cinkének a mellén is fut egy fekete csík középen 
lefelé! A kékcinke vékony hangon beszélget hoz
zánk: „cit-cit-titit, szi-szi-szi-cirr!“ A széncinke 
éles, üvegszerű pengéssel azt mondja, hogy: „pingl," 
majd tél vége felé a kikeletet sürgeti: „szit-szi-dé! 
nyitnikék!"

A nagyobb téli, fekete madarak, a károgó 
varjút és „kják“-ogó csókát nem engedjük köze
lünkbe. De nem is jönnének az ablakainkhoz. A 
templomtornyot keringik körül és legfeljebb az 
utca közepéig merészkednek. Annál többször lehet 
szerencsénk a sárgacsőrű fekete rigóhoz, amelynek 
a nősténye különben nem is fekete, csak olyan 
barnásszürke. A feketerigó is ellátogat etetőszek
rényünkhöz, hiszen a házak táján szelidebb, mint 
az erdőben. A hangja: „tak! p iksz!..."  De „fuvo- 
lázni" is tud. Rokona közismert sárgarigó, néha 
szintén látható télen is, de az ablakunkhoz akkor 
sem látogat el!

Télen-nyáron vendégünk lesz a pintyőke. Ve
rébnagyságú, világos szürkésbarnás madár, háta 
barna, szárnyatöve feketével és fehérrel tarkázott, 
a hím pofikája piros. Sokat ugrál a földön s nem
csak azt monja, hogy: „pinty" (vagyis inkább: 
„pink"), hanem olyasmit is, hogy: „gyigyigyü- 
vojgya..."

Télen megismerkedhetünk a vörösbeggyel is. 
Ennek a verébnél kisebb, kedves madárkának rozs- 
dáspirosbarna a hasa, sötétbarna a háta. Bokrokon, 
földön szeret ugrálni, sűrűn megmegrezzenti a far
kát. Nagyon népszerű és nyilván nagyon tehetséges 
madár, hiszen tudvalevőleg százféle kapcsolatban 
szoktuk elismerőleg mondani, hogy „.. .mint a pinty.„

Más madarak is felkeresik ablakunkat és 
erkélyünket, majd, ahogy közeledik a tavasz, úgy 
nő köröttünk a szárnyas sereg. A kert, a park, a 
liget, erdő és mező megtelik velük, különösen 
mikorra megérkeznek a vándormadarak is. Április
ban, májusban már nem győzzük figyelni őket s 
eltévedünk zajos és tarka sokadalmukban. Ha azon
ban jól figyelünk és megjegyezzük a hangjukat, 
egész „madárórát" állíthatunk össze a hajnali ta
pasztalataink alapján.

Az ilyen májusi madáróra, persze, nem egé
szen megbízható, hiszen a látási viszonyoktól, a

napkeltétől, a madarak ébredésétől függ, tehát a 
borús ég eltolódásokat idéz elő, sőt a tartósabb 
hideg időjárás esetleg vissza is kergeti a költöző 
madarakat. De ha nem mindig pontos is, nagy
jában az énekesek sorrendjét tekintve, helytálló 
a „madáróra," tiszta, meleg tavaszi napokon pe
dig egyenesen megbízható. A „tiszta" hajnal alatt 
természetesen holdfény nélküli tiszta időt kell 
érteni, mert a hajnali hold elősegíti a madárnép 
túlkorai ébredését.

A „madáróra" szerint már éjszaka énekel: a 
pusztai pacsirta, a fülemüle, 1 V* órával napkelte 
előtt: a mezei pacsirta, a tűrj, a kékbegy, 1 órá
val napkelte előtt: a fácán, az énekesrigó, a fekete- 
rigó, a vörösbegy, a kakuk, a pirók, a bubospa- 
csirta, a széncinke, '/•> órával napkelte előtt: az 
ökörszem, a sárgarigó, a kékcinke, a kerti fakusz, 
a pintyőke, a pipiske, a légykapó, napkeltekor, a 
zöldike, a stiglic, a gerle, a barázdabillegtetö, a 
seregély, a harkály.

Az ének néha olyan hangos, hogy olyankor 
is felver bennünket, amikor még istenigazában 
aludni szeretnénk. Figyeljük és egészítsük ki „ma
dáróránkat" saját magunk azzal, hogy melyik hó
napnak melyek a legjellemzőbb dalosai.

Keletázsíai selymek.
A selyemszövés Kínában ősi mesterség. Ál-, 

Utólag Kr. e. 3000 évvel egy császárnő tenyészti 
az első hernyókat. A selyem készítését évezrede
ken keresztül csak a kínaiak ismerik s igy a se
lyem-export egyik legjövedelmezőbb forrása az 
országnak. Ezért is őrzik titkukat olyan szigorúan.

A Kr. u. 4. században kiszivárog a titok, 
előbb Koreába, majd Japánba, sőt Perzsiába is, 
de az export még mindig jelentős méretekben fo
lyik. A 6. században állítólag két nésztoriánus ba
rát bambuszbotjuk belső üres részében viszi át az 
első* selyemhernyókat Bizáncba s ezzel megalapít
ják az itteni selyemhernyótenyészetet, majd se
lyemipart is, melynek Bizánc és Alexandria lesz
nek központjai és irányítói.

Az antik Róma sohasem tudott selymet elő
állítani. Bár sok selymet használta késői időkben, 
ez mind Perzsián keresztül hozott kínai áru volt 
s értéke egyenlő az aranyéval. Súlyra mérték, akár 
a készárut hozták be, akár a felgombolyított se
lyemszálat, melyet aztán Rómában szőttek meg. 
Ugyancsak nagy becse volt a kínai selyemnek a 
nomád népek szemében is.

A kínai ősi selymekből alig maradt ránk va
lami. Talán a klíma teszi, talán a készítési mód
juk nem tette elég ellentállóvá az anyagot. A leg
régebbi kínai selyem a Kr. e. 2. századból való, 
melyet Stein Aurél ásatásai hoztak napvilágra, egy 
ősi kínai sírból. Ezen már a kínaiakra jellemző 
ferde mintát találjuk meg, mely pár évszázadon 
keresztül jellemző marad a művészetükre. Mitikus 
állatok, növények, virágok, nádak, szerencsejelek 
stb. szerepelnek itt, a ferde kompozíció könnyed 
felépítésében.
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A középkor elején nagy erővel hódít tért a 
kínai és japán selyem fejlődésében a sassaniaa 
(új perzsa) stílus. Ebből az időből maradt egyet
len emléken (Shomu császár zászlója a narai Sho- 
soinban) a perzsa sziinmétria és királyi merevség 
jelentkezik, teljesen a nyugatázsiai vadászjelenetek 
szellemében. Csak technikájukról lehet keleti ere
detét megállapítani.

A kínai és japán selymekben nagy szerep 
jut az aranyszálnak. A hajszálvékonyra kihúzott 
aranydrótot sűrűn feltekercselik egészen keskeny 
bőr- vagy papírcsíkokra s ezt szövik be az anyag
ba aranyszálként.

A későbbi időkben Kína selyemstilusa újból 
visszatér eredeti ferde felépítéséhez és asszimetri- 
kus mintáihoz. A 13. század óta, különösen ami
óta a mongolok oly nagyon előretörtek Nyugat fe
lé, Európa, különösen Velence selyemiparára is 
nagy hatással voltak. Nálunk is divattá lesz az 
asszimetrikus ferde vonalban felépített kompozí
ció s az olasz selymek mintáiban nem egyszer 
felismerhetjük a kínai eredetű főnixnek vagy sár
kánynak értelmetlenül utánzott s így természetesen 
torzított mását. Az európai barokk, sőt rokokó selyem
mintákra is nagy hatással volt Kína és Japán stílusa.

E két keleti nép közül Kína jobban kedveli 
az erősebb, mélyebb színeket, nagyobb ellentéte
ket hoz ki, Japán finomabb színeket, lágyabb át
meneteket alkalmaz. Nagy szerep jut a hímzésnek 
mindkettőjüknél. Nemcsak a sima selymeket hí
mezik, hanem mintás alapra is alkalmaznak hím
zett díszítést. A technikai tudásuk, aprólékos tü
relmük ezen a téren is rendkívüli. Tulajdonkép
pen igen egyszerű eszközökkel tudják a legszebb 
hatást is elérni: lapos és magas hímzés, lánc- és 
száröltés azok az elemek, melyekből mestermüve
iket elővarázsolják.

Különböző zászlókon, szent tárgyak burko
latain. de ruhadarabokon is találunk rendkívüli 
szép hímzéseket. A kínai férfi- és női ruhák, a 
japán nők kimonói, a japán férfiak díszes övei, az 
úgynevezett obi-k, a bársonyból vagy selyemből 
készült női és gyermekcipők is mind gazdagon 
vannak hímezve. Kínában a rendjeleket, kitünte
téseket, családi címereket stb. a férfikabátok há
tára hímezik vagy esetleg elejére, sőt arra is van 
eset, hogy ezek a pecsétalakú hímzések elől és há
tul is szerepelnek.

A legszebb anyagokat és hímzéseket a val
lásos tárgyú szinielőadásokhoz, az úgynevezett 
„No“ játékhoz használták, melyeknek fénykora Ja
pánban a 17— 18. században volt. A mai japán 
selyemipar, bár óriási exporttal dolgozik, erősen 
lehanyatlott, technikai és művészi szempontból 
egyaránt.

Kis tanácsok, friss tanácsok. Ha celluloid 
tárgyakat összetörtél, könnyen megragaszthatod 
őket. Az összetört részeket erős borecettel meg
nedvesíted, összeilleszted és átkötöd spárgával. A 
spárgát egy ideig rajtahagyod s ha leveszed, látni 
fogod, hogy az eltörött tárgy ismét egész.

Miképen mi is megbocsátunk...
— Elbeszélés —

(Folytatás.)
—  Mit akarnak tőlem?
— Most ne sokat kérdezgessen, Bartha úr, 

— felelte egy szapora nyelvű asszony. — Nincs 
idő a magyarázatra. Ha Istent ismer, adjon helyet 
ennek a szerencsétlen asszonynak... Nem kell 
több, csak a kapualja, de gyorsan...  Már csak 
percek vannak hátra... Pillanatok!

Az asszony igazat mondott.
A földön fekvő test meg-meg vonaglott. 

Néha-néha felsikoltott, de az éles, velőkig ható 
fájdalom-sikolyt jóságosán fogta fel az ajkára ta
pasztott fehér zsebkendő.

— M it?... Helyet? — hördült fel Bartha 
Ambrus. — Nem kórház az én házam!... Nincs 
több ház a faluban?

Bevágta a megbotránkozott asszonyok előtt 
a kaput, jó erősen. Egypár galamb ijedten röppent 
fel a dúcról s vakon, riadtan keringett a magas
ban. Bartha ki sem nézett többet. Ment be a la
kásba, dohogva, átkozódva. S így nem láthatta 
Dombiné átszellemült, derült, békét sugárzó arcát: 
nem láthatta, hogyan változott át a gyűlölet jó
ságos, gyengéd, ölelgető anyai tekintetté, s hogyan 
folydogál végig két kövér könnycsepp az arcán... 
A megkönnyebbülés két könnycseppje...

Nem látott ez a keményszívű ember sem
mit sem.

Vad dühében elvakultan lépett el az előtt 
az út előtt, amelyet oly mohó tűzzel keresett. Kezé
ben volt egy pillanatra a béke fehér galambja, 
mindhiába, elhagyta szállni!... El, örökre...

Csak dohogott.
S mivel nem volt más élőlény a házban a 

lovakon s a többi lábas- és apró-jószágon kívül, 
hát István bácsival kezdett el pörölni.

— így vigyáz kend a házra?... Most majd 
megnézheti a kapu elejét!

Az öreg nem szólt.
Beszéd helyett a fejét ingatta. Nem azért, 

hogy most egy kis munkát adtak neki az asszo
nyok... Korántsem!... Azon szörnyülködött el, 
hogy ez a rettenetes ember még ilyen nagy és 
magasztos pillanatban is tud gyűlölni s nem két 
ember-élet veszélyben forgását látja, hanem a 
háza elejét félti. Micsoda lelke lehet ennek az em
bernek? . . . Azt tudta, hogy különös ember, 
mert hiszen ő maga is azzá vált az elfolyó évek 
alatt, de hogy még ilyesmire is képes legyen, 
mégsem hitte volna.

Egy negyedóráig tartott a csődület a ház 
előtt. Aztán Dombinét átvitték Bartha szomszéd
jához, hogy ott pihenjen meg, s ott várja be a 
bába érkezését.

Bartha úgy vágtatott fel és alá a szobában, 
ahogyan csak elerőtlenedett lábaitól kitellett. Még 
enni sem evett. Bántani kezdte valami fojtó, szaggató 
nyugtalanság. Úgy érezte, most már csakugyan 
elég... ne tovább! Sokat ütöttek rajta ellenségei, 
vissza kellett adni. Most vissza is adta... Nagyob
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bat már úgysem üthet rajtuk... De most már 
elég!...

Kezébe temetett arccal roskadt le egy székre.
Sajnálta, szívéből sajnálta Dombinét, meg 

azt az ártatlan csöppséget. Mit vétett az őneki ? ö 
M it?...

Sírt.
A kegyetlen, a kőszívű ember sírt!
Az, aki nem sajnált senkit, aki nem adott 

soha az éhező szegénynek, aki nem nyitotta meg 
soha jól fűtött szobáját a didergő vándornak... 
Az sírt... Zokogott...

Sírhatott is.
Elmulasztotta a nagy-nagy alkalmat. Most 

megmutathatta volna ennek a rongyos falunak, 
hogy tud nemesen is gondolkozni; megmutathat
ta volna érző, dobogó szívét, melynek egyetlen 
mozgató-ereje az a magasztos vágy, hogy levet
hesse egyszer sötét haragjának szakadozott, gyar
ló indulatoktól sáros ruháját s megmutathassa, 
még nem halt meg benne teljesen az ember.

Most már vége ennek a vágynak.
Felugrott és az ég felé fenyegetett, majd ret

tenetes erővel csapott egy poharat a kályhához.
— Hogyan lehetne hát megállni már ezen 

az ú to n ?... Úr Isten!... Hogyan?...
A pohár ezer szilánkjának kacagó, sikoltó 

vijjogása végig futott a szobán és mind azt vissz
hangozták :

Sehogyan!... Sehogyan!...

♦

Ádám és Éva napján esett le az első hó.
Már kora hajnalban nehéz, de csillogóan fe

hér takaró borította be a falut, mint ahogyan a 
madár befödi fiókáit a szárnyával. Karácsonyi han
gulat uralkodott az utcákon csak imitt-amott lát
ható emberek arcán, Krisztust-váró, békés, megelé
gedett mosoly. Lármás hadsereg szánkózott a domb
oldalon, míg a templom előtti térségen hóembert 
építettek a frissen lehulló, ragadós hóból. Gyorsan 
sikló szánkók érkeztek a város felől, benne elrejtve 
egy-egy dúslombú fa, egy-egy doboz dísz és já
ték,... száz... ezer-féle játék!... A szeretet, a meleg, 
Krisztusi szeretet... A kémények vígan füstölögve 
igyekeztek bekormozni a szűzi tisztaságú ha
vat, de az csak hullt, hullt, egyre hevesebben a 
szürke fellegek közül, nagy, duzzadt, táncoló 
pelyhekben, hogy süppedő szőnyegen járhassanak 
a fáradt, törődött öregek, s hogy meg ne fázzon 
a föld, a kenyéradó, jó fekete föld...

Estére elcsendesült minden.
Besorakozott a falu a templomba s hallgatta 

az igét, amint a pásztorokat megtaláló angyal 
mondja:

„Ne féljetek, mert imé, hirdetek néktek nagy 
öröm et!..."

Azután felviharzott a dicséret:
„Az Istennek szent angyala, 

Mennyekből hogy alászálla,
És a pásztorokhoz juta,

Nékiek eképpen szóla:..."

Csodás este ez, szerte a világban.
A mindenki ünnepe, a mindenki boldogság

teljes estéje... Egy este, amikor megáll az örökké 
forgó gigászi Élet-gép, amikor teljesen megszű
nik minden hétköznapi robot, leállanak a lázas 
ütemben dolgozó gépek — amikor üresek, hide
gek a korcsmák!..-. Ezen az estén mindenki csak 
adni szeretne... Kapni úgyis kap!... A Gyermek
től!... Boldogságot, megelégedést, csendes örö
met!... Ki adja ezt más Krisztuson kívül?

Bartha Ambrus mégis elhagyatott volt.
Szolgája hazament övéihez karácsonyul ni, ő 

pedig árván ült utcai szobájában. Bundában, fáz
va, reszketve, vacogó fogakkal. Vígan pattogott a 
hasábfa a kályhában, étel is, ital is volt az asz
talon, ő mégis fázott, lelkét nem tudta felmelegí
teni sem a parázsló fa heve, sem a jó tüzes to
kaji aszú!

Fázott, reszketett, mint a nyárfa levele. Üres 
volt a lelke, kifosztott a szíve, egy üres tátongó 
mélység, ahová még ezen a szent estén se tudja 
belopni magát a szeretet.

Ü lt...
Aztán időközönként minden ok nélkül ledob

ta magáról a meleg bundát, felugrott a székről, 
és száguldani kezdett a szobában. Rohant mint 
egy űzött vad, hátha úgy el tudja hessegetni ma
gától az egyre nagyobb erővel ostromló gondola
tokat, a marcangoló vádakat.

— Ki vagy te most, Bartha Ambrus? — 
beszélgetett önmagával. —  Ki vagy?... Egy utol
só senki!... Nincs ma éhes, nincs ma szomjas, 
ma mindenki meleg hajlék alatt örül ennek a 
drága estének, csak a te lelked fázik, csak a te 
szíved szomjazik!. . . Minek a nagy vagyon? . . . 
M inek?. . .  Minek a cifra kőház, a jól fűtött 
drága szobáival, minek a terített asztal a sok hús
sal, süteménnyel, jó tüzes borral, ha te mégis bol
dogtalan vagy, ha te mégis éhezel?...

Olykor-olykor meg-megállt s akkorákat csa
pott csont-kemény öklével a diófa asztal lapjára, 
hogy táncra kelt rajta minden.

A szomszédban meggyulladtak a lámpák és 
Bartha Ambrus akaratlanul volt szemtanúja annak 
a csodás jelenetnek, amikor a Jézuska megérkezik 
egy kis házba, ahol sokkal szegényebb emberek 
laknak mint ő, de akik hozzáképest milliomosok 
— boldogságban. Vágtatva érkezett meg a kará
csony, hópalásttal a vállán, jégkoronával a fején. 
Messziről jött, diadalmasan, mint az Élet, kezében 
fenyőgallyal, táskájában a leírhatatlan és kibeszél- 
hetetlen szeretet... O volt... A nagy király... Le
jött a földre s bár maga koldus-szegény, fejedel
mi ajándékokkal halmozta el az emberiséget. Ő 
istállóban hált meg, hogy fényes palotát adhas
son azoknak, akik hisznek benne...

Sóvárgó szeme mohón itta a látványt.
Lázas homlokát odanyomta az ablak hideg 

üvegéhez, árva, elhagyatottságban megsanyarga
tott szívét megtárta, hagy szálljon abba egy kis 
élet... melegség... öröm.

Ámde szíve nem bírta sokáig nézni a más 
örömét. Vad mozdulattal nyomta fejébe a drága
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prém kucsmát és kirohant a házból. Nem tudta 
hová... De talán mindegy is... Csak menni, me
nekülni abból a rettenetes házból, hogy ne érezze 
magárahagyatottságának súlyát, hogy ne hallja a 
bútorok kísérteties roppanásait, a tűz lángoló si
kolyát és hogy ne lássa ott túl, a szomszédban, 
azt a határtalan örömet. Azt az- örömet, amelynek 
tüzében az ilyen szegény ember összeolvad kis 
családjával...

A kaput csak behúzta.
.Máskor kétszer is vissza szokott fordulni, 

vájjon jól bezárta-e? Most meg arról is elfelejtke
zik, hogy a szolgája sincs otthon — be sem zárja. 
Mit bánja ő most a vagyont... Vigye, akinek kell!

Zúg a hóvihar.
Üvölt a szél a két házsor között, ember, ál

lat bent dicséri az Urat ilyen időben. És ö mégis 
megy... megy, ki a falu vége felé. A bundája 
szétnyílik, kucsmáját lesodorja fejéről a vihar, alig 
lép biztosat, egyenesei, mégsem fordul vissza. Viszi, 
húzza a szíve ahhoz az ablakhoz, ahhoz a házhoz, 
amelybe alig pár hónapja gőgicsélve költözött be 
egy új élet... Egy új éhes száj, egy új kenyérpusz
tító !... Vitte a lelkiismeret vádoló szava, hogy 
lássa azt az asszonyt, akinek szenvedését ő olyan 
közömbösen nézte végig s akinek élete megmenté
séért még a kapujának alját sem engedte á t . '

Ment, mert sorsának könyvében az volt meg
írva, hogy vezekeljen s egyszerre fizesse meg mind
azt a sok szívtelenséget, amit embertársaival bosz- 
szúittasan, dühtől elvakultan cselekedett s hogy 
ha az ő lelke erőtlen, gyenge az egyetlen jó út 
felkutatásában, a véletlen mutassa meg még egy
szer, — utoljára — s végezze el helyette az ál
dásos, békítő munkát...

*

Ősz haját belepte a hó.
Bundájának nyitott elején is hullott befelé, 

de ő össze sem húzta, nem hogy még begombolta 
volna... Ment, bukdácsolt előre, határozott céllal 
a Dombi-ház felé, amely egészen a falu szélén 
állott. Hol is állhat máshol egy szegény napszá
mos háza. amelyen adósság még az utolsó cserép 
is, s amelynek havi törlesztéséért vért kell izzad
nia a gazdának...

Már messziről kivehette a világosság fényé
nél a kis karácsonyfa körül ülő családot, de neki 
több kellet. Odasurrant, közel az ablakhoz, boldog
ságot lopni.

Éppen imádkoztak.
Megfigyelte a szájuk mozgását és velük imád

kozott ö is.
„Add meg nekünk a mindennapi kenyeret!"
Neki is?
Akinek pénztárcájában most is ott szorong 

vagy öt darab százas?... Akinek a jelen pillanat
ban is húsz éhező száj találna elegendő ételt és 
italt az asztalán?... Ő is kérheti a mindennapi 
kenyeret, akinek csak egymagának négyszáz hold 
földje van, s akinek a háza testvérek között is 
megér vagy húszezer pengőt, úgy ahogy áll?

És eszébe jutott az újság, amelyből éppen 
erről olvasott. A mindennapi kenyérről...

„...A  „mi“ kenyerünk nem a „te“ kenyered. 
Az nem lehet, hogy te bővelkedj akkor, amikor a 
te testvéred éhezik. Tekintsd meg azárt kamrádat, 
pénztárcádat, s Iásdd meg, hogy mi abból a sze
gényeké, az árváké, a nyomorult betegeké. Ami 
az övék, juttasd el nekik. Hozzá ne nyúlj ahhoz, 
ami nem a te részed, aminek te csak sáfára, leté
teményese vagy, mert rajtad is beteljesül a gazdag
ról és a Lázárról szóló félelmes történet megdöb
bentő tanulsága..."

„...Sajnáld meg szívedből azokat a szegény 
gazdagokat, akik megfosztják magukat ettől a bol
dogságtól s tanuld meg, hogy a Miatyánkot csak 
akkor imádkozod jól és Krisztus szellemében, ha 
életed és cselekedeteid tesznek melletted bizonysá
g ot..."

Halkan motyogta az emlékezetébe visszatérő 
súlyos szavakat, miközben Dombi arcát fürkészte, 
melyet egészen átformált az ájtatos könyörgés. Az
után az asszony szemét nézte. Milyen élet csillo
gott abban...! Ó, mennyivel máskép néznek most 
azok a szemek, mint amikor őt vádolták... És a 
kis csecsemő... Hogyan mosolyog!... Bizonyára az 
is a Miatyánkot gügyögi.

Fázott, didergett az egyik percben, míg a 
másik pillanatban kiverte a forróság, lázas lett, 
teste meg-megingott, az ablakba kellet belekapasz
kodnia, hogy el ne essen.

Miért nem hagyta ott a számára fájó látványt? 
Miért akarta lelkét tisztán kiemelni szenvedései
ből?... Miért sanyargatta azt?...

Egyszer csak megszédült.
Elsötétült előtte minden, s végigvágódott 

tompa zuhanással az ablak alatt. A szobában fel
ugrott a kutya, és az ajtót kezdte kaparni.

— Mi baj Tisza? — szólongatta Dombi s 
hogy a kutya nem csendesedett meg, kiengedte, 
de követte, kíváncsi volt, mit érez az állat... A 
Tisza nem kívánkozik ki ok nélkül.

Szaladt a kutya egyenesen neki a konyhaaj
tónak. Majd mikor az is megnyílt, hangos uga
tással rohant az ablak alá. Dombi mindenütt utána. 
Mikor meglátta a hosszú, szikár testet a földön, 
arcra bukva, megrezzent. Már azt is sejtette, hogy 
ki lehet. Megismerte a bundáját... Azért mégis 
megfordította s kíváncsian nézett az arcába... 0  
az !... Letérdelt melléje és önmagával beszélgetett.

— Istenem!... A zsugori!... A kőszívű em
ber!... Kiszolgáltatta hát őt nekem a sors!...

Egy pillanatra Dombi megviselt, sovány arca 
eltorzult. (Folyt, köv.)
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