Három világrészen keresztül
Útirajz
I.
A német rom antika egy költője kis vándordalt irt,
amelynek a bekezdéséiben azt m ondja: „A nagyvilágiba
küldi az Úristen azt, kit különös kegyelmével akar kitüntetni; m egmutatja neki az Ő csodás alkotásait, erdőn, mezőn, hegyen, völgyön.“ Ez a kis dal ju to tt eszembe nekem
is, midőn nagy útiamra készültem, kedves zarándoktársaságban, a jeruzsálemi Sionhegyi Dormitió Magyarok Nagyasszonyának kápolnafölszentelésére.
Kis csapatunk ('huszonheten indultunk m agyarok) élén
Zichy Gyula gróf kalocsai és bácsi érsek, valamint pilismaróti Bozóiky Gyula ny. v. ezredes állottak. Verőfényes
tavaszi délután indultunk Budapestről, a délivasutról, de
bizony, még április lévén, nem igen kívánkozott le a kabát
rólunk. A pályaudvaron nagy a sürgés-forgás; ismerősök,
rokonok búcsúznak, majd m egjelenik a pápai nuncius is,
ki az érsek ura t búcsúztatja, fölhangzik a pápai himnusz
s a magyar himnusz, de már indul a vonat, a felvirágzott
kupéablakból utolsót integetünk, zászlóvivőnk kibontja a
piros-fehér-'zöldszegélyes, Szűz Anya képével díszített lobogót s felhangzik ajkainkról a ...Boldogasszony Anyánk...“
Könny csillog a szemekben és robog, robog a vonat, le,
egészen az Adria partjáig.
Másnap reggel Triesztben vagyunk. E ste indul a h ajónk, a Lloyd Trést ino óriási, 13.000 tonnás expresszgőzöse,
a „Tevere“. Megérkezésünk után szentm isét hallgatunk
Sant Antóniáiban, majd társaságunk egy része kim egy a
mólóra, hogy megnézze azt a hajót, amelyen négy napig
fogunk utazni.
Impozáns ez a hajóóriás, ahogy lehorgonyozva a
trieszti kikötőben áll! Az ittlévő bajók között a legnagyobb.
Most kényelmes hídon jutunk fel, de este majd úgynevezett
lebegő lépcsőn, m ely a gőzös oldalára van erősítve, kell
ezt az utat megtennünk. Tizenháromezer ember fér el a

„Tevere“-n, m otorjai 7000 lóerőt képviselnek és a legmodernebb kom forttal v an berendezve. Szükséges is, m ert hiszen Sztambulig 4 éjszakát, 4 napot töltenek itt az utasok;
és le, Velencétől Brindisiig, az első, illetőleg második állomásig alig látunk partot. Van igen jó zenekar, kis mozi, a
krokethez hasonló társasjáték, zongora az étteremben.
A délután folyam án nagy ünnepe van Triesztnek. Az
apuliai herceg utazik át fiatal feleségével, hogy Miramaréba hajtasson azután, ahol a fiatal hercegi párnak ny aralót
rendeztek be.
Trieszt, az amugyis önökké zajos, élénk kitötőváros
tehát ma még élénkebb és virágos zászlódiszben ünnepel.
Pontosan 2 órakor délután lovasrendőrség, majd katonai
di'SziÖTség, feketeinges fasiszták, fiuk s leányok, fehérruhás
iskolásigyermekek vonulnak fel s rövidesen utánuk pompás
kísérettel, gépkocsin a fiatal pár. Az olaszok viharosan éljenzik őket, amint hírlik, igen nagy közkedveltségnek ö rvendenek. — Egy-kettőre este van; megvacsorázunk a
Cast,ellő dl Trieste-ben, majd elindulunk a kikötő felé. Szép
csendes, csillagos tavaszi este van; s bizony a nap is sokkal melegebben sü tö tt itt, m int odahaza. Itt már igazán
tavasz van. Az első virágzó gyümölcsfákat még a reggel
folyamán láttuk a vonatból Miramare alatt, amidőn a vona t egy kanyarulatánál feltűnik a — tenger!
Elbűvölő látvány volt. Hegyoldalról ereszkedett le vonatunk Postumiából jövet, majd a K arszt kopár nyúlványain végig mindjobban megközelítve a tengerpartot, mig
egy újabb, m eredekebb részénél Miramare lesz látható virágzó fák között — és az Adria! A kék Adria, a végtelennek látszó kékség, az ő szinjátékaival s a sziklaparthoz
csapdosó, nyugtalan hullámaival! „A tenger! A tenger!“
hangzik el ajkunkról egy kiáltás. És m ár feltűnnek Trieszt
házai is.
(Folytatjuk.)
Ö zv. gróf B olzáné
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Három világrészen keresztül
Útirajz
(Folytatás.)
II.
Trieszt, április 15.
Amilyen gyorsan érkezünk ide, épp oly sietve táv ozunk is e szép kikötővárosból. Este 9 óra fesz, miire elhelyezkedünk a hajón, éjjeli egy órakor pedig horgonyt emelünk s Isten segítségével nekivágunk a tengernek. Ez az
éjjeli indulás résziben azért is történik, hogy azokat, akik
érzékenyek a tengeri 'betegség iránt, már mély álomban
érje az indulás kellemetlen perce. Tényleg, rossz is azt a
nagy zugást-bugást hallgatni, amikor az óriás motorok
mindem erejüket megfeszítve, megindulnak és a horgonyt
felhúzó láncok -fülsiketítő lármával recsegnek-ropognak.
Végre k in t vagyunk a kikötőből. Úgy gondoljuk legalább, kabinunkban pihenve, egyenletesen, nyugodtan
zugnak m ost a motorok, melyeknek zakatolása tom pa ritmusként hallatszik hozzánk he. Mindnyájan fáradtak vagyunk (az előző éjszakát vonaton töltöttük) s bár a te n geri betegség réme nem kisért, mégis valahogyan feszült
figyelemmel várjuk a történendőket és Istennek ajánlva
lelkünket, testünket, álomba merülünk.
Velence, április 16.
Miár nagyon korán a fedélzetire sietünk, mert közele-

VELENCE-

Doge-palota-

dümfc Velencéihez, hol 7 órára kellene kikötnünk. És most
újra gyönyörködünk a tengerben! Lassan, méltóságteljesen szeli hajónk a mélységesen kék Adria habjait, sirályok kísérik útját.
A reggeli ködből bontakozik a lagúnák városának
sziluettje, a CarnpaniLle, Santa Maria Moggioreval, a Márkus tem plom m al. . .
Azok számára, akik először látják ma Velencét, „Kelet kap uját“, ahogyan egy iró oly jellemzően elnevezte,
némi csalódást jelent a borult ég. Hiányzik a nap verőíónye, mely az olasz városok szinpompás képét jobban érvényre juttatja. Egy órát ta rt még, míg kikötünk a Ríva
dei Schiavoni-n, „rabszolgák p artján “. És sietünk is mindjárt gondolába szállni, hogy San Gorgióba menjünk át.
ama kolostorba, ahol Szent Gellért vértanunk időzött Magyarországba jövetele előtt. Áhítattal csókoljuk meg lábszárának aranyiba foglalt ereklyéjét, m ajd rövid ájtatosság után újból gondolára sziliünk s megtekintjük San
Marcót, a Camipanillet, végigmegyünk a Mercerián, Canál

Granden és pár emléktárgy beszerzése után sietünk is
megint a Te ver e fedélzetére, m ert fél tízkor tovább m együnk; utazunk a Szentföldre. Eg y egész napot tö ltü n k
most a nyílt tengeren, anélkül, hogy partot látnánk, m ert
csak másnap délután leszünk Brindisi-iben. Búcsút in tü nk
a dogék büszke városának és nézzük-nézzük a távolod é
partokat. Isten veled, Velence!
A sirályok hajónk hü kísérői s m ialatt a hajóóriás
egyenletesen, frissen szeli a h abokat, a fehér madarak u jjongó, sikoltásszerü kiáltással kísérnek utunkon. Most
már partot nem lát a szem, ég és tenger összeölelkeznek...
Milyen különösen kék is ez az adriai tenger, nem t a lálok rá kellő kTejezést. Úgy vagyok, mint a régi g örö gök, kikről nevezetes, hogy a „k ék “ szóra nem volt k ife jezésük, bizonyára ők sem tu d tak kellő szinm eghatározást
adni Hellas egének.
Érdeklődéssel nézünk m ásnap Brindisibe való érk ezésünk elé. Három órakor délután végre feltűnnek O laszország hires hadikikötőjének erődítményei a láthatáron.
Brimdisiben vagyunk!
Egy óra időnk van s a legtöbben le is megyünk a pálmaligetes kis városkába, hogy kissé körülnézzünk. E g y
nagy tö rött oszlop, nem messze a kikötőtől a rómaiak d icsőségét hirdeti: itt volt a hires V ia Appia vége; m ely
Rómából egyenesen ide vezetett. Eg y emlék hirdeti V ergilius dicsőségét, a nagy költőét. Görögországból jövet it t
halt meg.
A város igen szépen fekszik, a tenger ad neki szépségéből. Különben inkább szegényes benyomást tesz, rossz
állapotban levő házaival, fátlan uccáival. Bármelyik v idéki városunk elvinné előle a pálm át. Itt csakis a kikö tőre
van súly helyezve.
Négy órakor indulunk; kiváncsiam várjuk most m ár
a görög vizeket: a jóni tengert, patrasi és korinthiai öblöket, melyeken át kell m ajd a M árványtengerre jutnunk!
A délután ham ar múlik: egyáltalán egy percig sem v a gyunk tétlenek. Kiki olvas, zenél, tanulmányozza a ten gert s annak szépségét, fényképez, naplót ir, vagy levelet
haza.
Estefelé a tenger háborogni kezd. Az ótrantói öbölben vagyunk. Ott, ahol az A dria ölelkezik a Földközi ten gerrel! És ez az ölelés viharos szokott lenni, amint azt
a tapasztaltabb tengerészek vallják. Egyes utasok sáp ad tan kabinjukba vonulnak. Minket, ugylátzik, megkímél a
sors. A hajónk most tényleg a habokon hintázik, villám uk valahol messze. Egyre közelebb jön a vihar s m ire
nyugovóra térünk, már erős záporeső zuhog, csapkodja a
kabin ablakát.
A hajószemélyzet nagy nyugalommal nézi az egész
égi háborút. „Ez, kérem, ez még semmi“ mondogatják.
Pedig úgy jöttünk le a kabinba, hogy meg kellett jobbrólbalról fogódzkodni, hogy el ne essünk, annyira erős v olt
a mozgás! A vihar azonban elvonul. Első és utolsó rossz
éjszakánk volt ez a Terevén.
Másnap reggel arra ébredünk, hogy bájos, lankás,
donlbos, zöldülő partvidéket látunk — Görögországot!
Idillikus, költői szépségű vidék ez: a patraszi öbölben v a gyunk! önkéntelenül is eszébe ju t az embernek az Iliász
és Odisszé és annak hősei! T rója rom jai sincsenek messze
már, de oda mi nem jutunk, csak Pireuszban, Athén kikö-
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tőjében pihenünk majd, rövid egy órára.
Nemsokára a lepantói öbölbe megy á t hajónk. Ott
látjuk meredek sziklafalon Lepantó v árá n ak romjait: itt

volt a híres törökök elleni tengeri csata színhelye. Csupa
történelmi emlék. Klasszikus vizeken járunk! Délben közelgőnk a korinthusi csatornához. A m otorokat megállítva, pici görög csaviairgőzös kapcsolódik hajónk elé, ez viszi á t az óriást a csatornán, mely c-sak 8 m mély és 22 m
széles. Az äg'nai öbölből az ägei tengerbe visz a korinthusi csatorna, megkönnyítve igy a Törökországba menő
hajók ú tjá t. Egy magyar tábornok, Türr István érdeme e
csatorna megteremtése. Német mérnökökkel ő vitette
véghez a földátfurás nehéz és kemény munkáját. Helyenként hetven m éter magas a földpart és három órát tart.
amíg átjön a hajónk rajta. Kis görög gyerekek futnak a
parton végig hangos kiáltásokkal, borravalót kérve tőlünk. Ujgörög beszédük csúnya és érthetetlen. Néhányan
közülünk megszánják őket s repülnek a francia és angol
centek a piszkos kis m arkukba.
Ahogy kiérünk a csatornából, újból szép panoráma
táru l elénk. Megint az az idillikus zöld a zöldiben, a tenger
és az ég között. Egy-egy falu egészen közel terül el az
öböl partjához. Keesikenyájak legelésznek kopár, apró
füvei benőtt legelőn.
Özv. gróf Bolzáné.

BRINDISI- Olaszország hadi és repülő kikötője-

(Folytatjuk.)

Két k is k a r o s s z é k
Az asszony (csöndesem ment a vásá rcsarno k felé. Kis.
öregedő asszony volt, fekete kalapján fe ke te varjuszárny,
-— legalább olyan vo lt a disz rajta, m intha varjuszárny lett
volna. Fekete kabátján szürkés-lilás prém, hogy micsoda
állat visel ilyen szőrt, nem lehetett volna m egmondani. Talán rég hord ta m ár s a kopástól meg ia sok tisztítástól lett
ilyen. Fekete keztyüijén k é t lyuk: egy a hü velykujja alatt,
a másik a középső ujja hegyén, ez nagyon bán totta s az
ujj végét behajtva odaszoritotta a h üvely ujjával erősen,nehogy észrevegye valaki, De mindig elfelejte tte megvarrni, mire hazaért Fekete szoknyája, ami k ilá ts zo tt a fekete
kabát alól, kissé hosszabb volt hátul, m int elől és szürke
harisnyája csak olyankor villant ki, ha fellé p ett a gyalogjárója vagy leszállt róla. Fekete cipője nem v olt sem félcipő- sem magas, olyan régimódi, bokánfelül érő füzőscipő
volt, amit egyképpen viselhet a jobb és balláb án az ember.
Kezében fonott szatyro t vitt, benne újságp apír és két
zacskó rejtőzködött. Az eső csöndesen csepergett. Az ég
egyform án ólomszinü volt, mintha be boríto tták volna az
angyalok, hogy be ne piszkolódjék a v ilág oskék selyem .. .
Mikorra? Vasárnapra? Vagy talán csak tav asszal szedik
le róla a szürke ta ka ró t megint? . ..
A vásárcsarnok elő tt szekerek álldogáltak. Paradicsomot, uborkát, aknát, szőlőt árultak a falusiak. Az asszony
meg-megállt, nézte az apró botocskákra fel tűzdelt árakat.
Megcsóválta a fe jét és ment tovább. D rág állotta mind.
Már ott volt előtte a vásárcsarnok tá to tt szája, belülről halszag és fonnyadt virágok illata, állo tt zöldség és
friss hús p árája árad t ki hozzá. De nem lép e tt be, hanem
egyszerre megállt a legnagyobb tolongásban és tűrte, hogy
félnelökdiÖBsék a többi emberek, teherrel b a k tató mészároslegények, frissen m osdott csiripelő cselédleányok, rosszkedvűen siető háziasszonyok.
A vásárcsarnok épületében, a sarkon, valam i 'háztartási
üzlet volt. Különös. Eddig talán nem is v e tte észre. És az
üzlet ajta ja mellett, kis karosszék volt k iak a sztv a spárgával. Kis fonott gyormekkarosszék. Nádból. Fehérre festve.
Az asszony fekiézett etre a kis toarosszékre és hirtelen

Irta: K osár yn é Rés. Lola

egy tavaszi nap juto tt az eszébe. Délután volt.
ide a térre, a g ye rekek kel. . .

Kijöttek,

— Itt van a pénze, nagyságos asszonyom.
Az írógép mellé egy boríték hullt az asztalkára. Az
asszony feltekintett s maga fölött látta a főnök arcát. Nem
szólt hozzá sem többet, mint a többiekhez és sorban odavitte mindenkinek a fizetést. De m ikor föléje hajolt, érezte
jól, hogy másképpen néz rá, mint valamennyi másra.
L eh ajto tta a fejét és sietve dolgozott tovább. De elvétette a betűket. Bosszankodva ránto tta ki a gépből a papirost. Ú jat tett belé.
A főnök visszafordult.
— Mi az?
— Ügyetlen voltaim, — m ondta vérvörös arccal, mentege tő zvíe.
—- Nem baj, — m ondta a főnök és cigarettára gyújtott. — E gy iv papír még nem a világ. Azt el lehet pazarolni m agára.
Lehajolt, felvette a tintafoltos padlóról az elhullajtott
gyufát és a fűtőtestre helyezte óvatosan.
Az asszony tudta, hogy az időt nyújtja. Pillanatoknak
örül, mig benn lehet vele a szobában.
És hirtelen érezte, hogy ő is örül ezeknek a pillanatoknak.
Ez a tudat annyira megdöbbentette, hogy lehanyatlottak a kezei a gépről.
Hirtelen csend lett.
A főnök visszanézett.
Hosszú, bolondos, őrült, boldog és fájdalmas pillanat
volt.
Egyikük sem mozdult, egyikük sem szólt.
A szivük lüktetett.
Aztán kinyílt az asszony mögött az ajtó s belépett a
főnök felesége. Kis zömök asszony, drága bundában, lorgnyomial a kezében, szenvedő arccal. Mindig el volt keseredve valamiért.
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a rom világ ré sz en keresztül
U t irajz
Pireos, április 18. Végre megérkeztünk Athén kikötőjébe. Remek látványban van itt részünk. A fedélzetről .megpillantjuk a görög fővárost, az
Akropolisszal, a Lycabettosszial, mind
megannyi klasszikus emlékkel!
Zöldülő
háttérből, hegyiesdombos
lankás partvidékből bontakozik iki a
város sziluettje. Athén félórányi koos'ijárásra majdnem egy kődobásra csak,
fekszik kikötőjétől, P'reustól és rendkívül sajnáljuk, hogy a hajóink késése
miatt görögországi partraszállási engedélyünket nem érvényesíthetjük. De
az olasz kapitányunk hallani sem akar
az utasok kiszállásáról.
Most, hogy hivatalosan is Görögországban járunk, illetőleg partot érünk
itt, egész ceremóniám kell hajónknak,
az olasz Teverének átesnie.
Amikor a nagy kikötőből, melyet
két félholdalaku ra k p art zár el a nyilt
tengertől, középein kaput alkotva,
Istambul, D o lm a b a h ce a szultán n yá ri p alotájá na k kap uja a B o s zp o ru sz p a rtjá n
megpillantják az idegen hajót, azonnal
Valóban, egy ilyen kikötőben látja
csak iaz ember, micsoda a nem zetközi
élet! Nagy vágyakozással nézzük a
fedélzetről a kies fekvésű fő vá ro st, a
dombon egész ókori varázsában k ibontakozó Akropolis/,t, a Lycabettols
nevű a város keleti részén fekvő kis
dombot, melynek tetejét zárda k oro názza, a sok szép ókori pogány emléket, m elyeknek közelébe, sajnos,
nem juthatunk .a sors kegyetlensége
folytán.
Mi nem szánhatunk partra, — de
fedélzetünket csakhamar ellepik a . 'levan ti nusok, görög kereskedők, lármázva, érthetetlen ujgörög, a legjobb
esetben rossz franciával k ev e rt n y elvezetükkel,
lapokat,
bélyegeket,
üvegláncokat d aru sításra kínálva. —
Veszünk tőlük lap okat és szereincisénkre elfogadják az olasz lírát és az angol pénzünket, m ert bizony drach m ánk
nincsen.
A th e n . R r e c h t e io n . a z A k r o p o lis n n é p ü lt jó n s t íl u s ú te m p lo m . É p íte t te P h ito k le s 4 2 1 -b e n
Tekintettel az idő rövidségére, siekis görög osavargőzös hagyja el sietve a kikötőt egy gö- tünk, mindenki szeretne legalább is egy képsorozatot m egrög hivatalos közeggel. Ennek az a feladata, hogy a k a- venni, emlékül Athénre! — És ez a sietség azután az ö
pitánnyal igazoltassa a hajó mibenlétét, utasainak szám át nyereségük, m ert a váltásnál, fizetésnél differenciák adódés nemzetiségét és csak az iratok rendben találása után nak s nincs idő azoknak pontos kiégyemlitésére. In du lunk
engedje be görög kikötőbe. Mily szinpompás látvány tárul tovább. A m otorok felzuginak -— újból a tengeren v a gyunk — s holnap már Isztanbulban leszünk — K on stan itt szemeink elé! A világ majdnem minden országának hajójai fekszenek itt lehorgonyozva — a nagy húszezer ton- tinápolyban!
nás luxusgőzösöktől a kis osavargőzösig; az egyiptomi feÁprilis 19. Az a egei tengeren járunk. Még-onég láthér-zöld-fekete, félholdas, háromcsillagos lobogó mellett szanak Görögország mindinkább elmosódó partjai. R ag yo ott látható a brit birodalom hajójának kék-fehér-piros lo- gó tavaszi nap van. Egy zarámdoktársunk előadást ta rt
bogója!
Konstantinápolyiról, ismertetve annak m últját és jelenjét.
És az amerikai csikos-csillagos kék-piros-fehér zászlaja
mellett a török félhold vörös lobogója int felénk.
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Kelet pom pája bontakozik ki lelki szemeink előtt és drip
mel hallgatjuk az érdekes beszámolót. Nemsokára felt

nek a távolban Kis-Ázsia partjai is. A Dardanellákba
érünk. Egész más itt m á r a partvidék, m int az, amelyet
reggel elhagytunk. V alahogyan már érzem, hog y a keletre érkeztünk. Útiunknak igen-igen érdekes része ez. Az
európai ((balra fekvő) p a r t 'inkább kopár és meredeknek
mondható, mig az ázsiai p a rt lankás, szép kertekkel és
részben szőlővel v an beültetve. A D ardanellák Dardanos
ősrégi váro s után n yerték elnevezésüket, 1— 7 kilométer
szélességben tengerszorost alkotnak, átm en ete t az aegei
tengerből a m árványtergerbe.
A tengerszoros legkeskenyebb részén játszó d o tt le a
mítosz szerint Hero és Leander szerelmi tragéd iája. A helyét az ázsiai parton emléktorony jelzi.
Történelmi szempontból pedig azért érdekes ez a legkeskenyebb része a D ardanelláknak, m ert i t t keltek át
Nagy 'Sándor, Xerxes és a törökök hadai.
Az európai parton szemünkbe ötlik Kiiid-ül-Bahr festői rom jaival, az ázsiai pa rto n pedig Kaié S ultanyé, a szultán egy reímek kastélya, a város közepén.
Most a M árványtenger panorámája bo ntak ozik ki szépségittas szeműink előtt k ies öbleivel és szigeteivel. Ezeknek
ugyain osak kontúrjait .látjuk, de tudjuk, h o g y itt a Marmara-isziget a legnagyobb, óriási m árványbányái szolgáltatják egész Európának .a legnemesebb építészeti anyagot.
Újból remek, napsütéses időink van — kellem es most a fedélzeten ülve sütkérezni s nézni a tenger hullám játékát.
Csendesen, m éltóságteljesen szeli hajónk a Márványtenger

acélos kék vizét. A sirályok újból hozzánk szegődtek és
éles, ujjongó kiáltásokkal kisérik hajónkat!
Most egy utitársunk figyelmeztet, hogy északnyugati
irányban szabad szemmel alig-alig láthatóan Rodostó fekszik! Mindegyikünk elgondolkozva igyekszik látosőjével
megközelítőleg is megpillantani ezt a nekünk, m agyaroknak oly skomoru emlékezetű helyet. Rákóczi fejedelem
száműzetésének bus m ementóját. Még pár óráig élvezzük
tengeri utunkat, azután p a rtra széliünk s utunk at a Szentföldre m ár csak szárazföldön (folytatjuk.
Közeledünk Konstantinápolyhoz, Isztanbulhoz. Isztanbul és nem Sztambul, ahogy tévesen ejtik s írják — Isztambul Konstantinápoly töröknyelvü neve. Sztambul, Galata Tera pedig az egyes városrészek nevei.
Most feltűnnek a török főváros körvonalai s a Kelet
első előőrsei, a karcsú m inarettek válnak itt-o tt láthatóvá.
Még nem hallottuk a müezzin imára hivő, hosszúra nyújtott
Allah-il-iAllah4nsailIah kiáltását, csak látjuk az égbenyuló
filigrán tornyokat s máris elfog Kelet varázsa. Nemsokára partraszállunk az Ezeregyéjszaka bűvös meséinek hazájában! Törökországban vagyunk!
Itt járunk m ár egészen közel a partokhoz. Bizánc falainak romjai húzódnak a városon kiviül a tengerrel egyideig parallel végig és eszünkbe juttatják az egykori főváros minden dicsőségét! Mennyit tudnának ezek a kövek
mesélni! Egy Juisztinián császár és egy Theodora osászárnő
kortársai s életüknek néma tanujai ezek a romok.
('Folytatás következik.)
özv. gróf Bolzáné.

M A G U N K K Ö Z ÖT T...
Falu vagy város?
i.
Életem nagy részét falun éltem le és falun lakom most
is. A falu t szeretem és azokhoz csatlakozóim, akik velem
együ tt éreznek. E g yütt érzek „Id ealistáiv al, ak i oly szépen, szivem szerint fejti k i a falu szeretetét. N agyon közös
a sorsunk. Én is mint fia ta l leány kezdtem napsugaras falun tanítói működésemet. Idealizáltam a fa lu t. Tanítás
után, m it nagy sze retettel végeztem, igyekeztem otthonom at széppé, kellemessé tenni, hiszen a legegyszerűbb lakásból is lehet kedves, szép otthont terem teni, Ízléssel és
— bizony — m unkával. A falu csöndje közelebb visz a természethez, a mi a legtökéletesebben szép a világon.
Nincs a városnak az a pompája, am elyért elcserélném
falun a napfelkeltét. Az m ind igaz gyönyörűség, mivel Isten m egajándékozta a tiszta lelkeket.
Képezdés koromban eg y iskolai d olgozato t kellett kidolgozni. A téma „Az unalom “ volt. D olgozatom mottója
ez volt: „Dolgozni és nem unatkozni“. T an árun k megdicsért a helyes levezetésért, mely ebben vollt ösiszesüritve:
az élet úgy reális, mint ideális értelme a m unka. Igen, a
munka az, amivel nem csak a létfenntartást szolgáljuk, hanem a lelkünk sokkal elégedettebb, egyéniségünk öntudatosaibb lesz általa. A m unka ad célt az em ber életének
nem csak falun, hanem városban is. A m u nk a elűzi az elégedetlenség fantomjait. A kertészkedés, a barom fitenyésztés nem csak anyagi jólétet biztosit, hanem öröm et, szórakozást is nyújt s kedé lyü nk felderül, ha sik e rü lt kis gazdaságunkban gyönyörködhetünk.
Tévedés azt hinni, hogy a város zajában, szédületes
forgatagában m egtalálhatjuk a boldogságot. Nem, a falu
csendje sokkal inkább szivünkbe engedi a boldogság drága
érzését és a technika m ai előrehaladása a falun lakóknak

is olyan élvezeteket ju ttat, hogy a .magas k-ulturával teljesen együtt haladhat. Nagy áldás a rádió.
Ha vágyainkat, igényeinket a lehetőségek határaihoz
mérjük, h a megkeressük a Szépet az Isten alko tta term észetben, akkor abban soha nem csalódunk, mig az amiberalk otta dolgok kárty av árai hamar összeomollhatnak.
Falusi asszonytestvéreim! Ha néha fellázong bennetek a vágy, hogy városiban mennyivel több élvezetben
lenne részetek, gondoljatok arra, hogy ezzel gyakran csalódás is jár, bizony sokkal fokozottabb mértékben, mint a
csendes falusi életben érheti a lelkünket.
„Idealistának“-nak és a többi velem érző asszonytestvére'm nek .meleg köszöntést küldök
Szvitok Rezsőné.

—

II.
—
Érdeklődéssel olvasom a „Falu és város“ oimü kérdésre vonatkozó hozzászólásokat. Nagyon feltűnt, hogy a
város távol ta rto tta m agát és csak a falu szólalt meg igazán, őszintén, szive szerint. Mennyi romantika él a női lélekben, mit boldogságra ébreszt egy maganevelte fehér
violaezál, ezerezinü rét, a kis patak, a suttogó füzek, a
hangos szüretek és az édesibus nóta-szó . . .
A falu szive vonz, visszahív, visszavár!
A „Sore“, a kis és nagy vágyak be és nem teljesítője
visz, száguld veszettül városok árnyai között és m ikor
megbám ultuk az Isten-áldotta müvészkezek ezeT csodáját,
magunkba szivtuk a tudások aranyát és az Életszántotta
utakon megsebezve elfárad a lábunk, pihenni vágyó lelkünk
újra haza s z á ll. . .
Haza, oda, hol ringott a bölcső, szárnyra kelt a vágy,
Haza, megpihenni egy régi várrom mesélő kövein és egy
csendes kápolna nyugalm at hozó magányában, csendjében.
Tischler Ilona.
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nyér kell! És ki kellett volna kényszerltenem a sorstól. Le
kellett volna ülnöm a vezérigazgató előszobádban és nem
lett volna szabad elmozdulnom, amig nem alkalm az.
Megfordultam és indultam a gyárba. Úgy föl voltam
izgatva, hogy magam sem tudom, hogyan értein el odáig.
Ott fölmentem az előszobába és leültem. És vártám .
Az idő műit. Néha féltem attól, Ihogy megkérdik, mit
akarok, s bolondnak fognak tartani. De nem szólt hozzám
senki egy szót sem. Elkeseredésem egyre nőtt, de éreztem,
hoigy most m ár írem bírnék elmozdulni innen. Szédültem és
mámorosnak éreztem magam. Vízióikat láttam , őrültségeket, Hogy hosszú idő m últ el, m ióta itt ülök. Tallán évek is.
Évtizedek . . . Aztán a g yá r éipülete lassan omladozni kezd.
a munkások, tisztviselők, ,a vezér, mind meghalnak, e lmennek innen, a falakat lebontják, de én még mindig itt
vagyok és nem mozdulok a helyemről.
Dél lett. A szolga 'körülnézett, m eglátott s odaszólt
nekem., hogy a vezérigazgató ur nem fogad több vendéget
ma, m ert h aza készül. Nem is feleltem reá. Ott gubbasztottam a sarakban. A szolga rámnézett, én visszanéztem rá,
nem valami barátságosan. A szolga bement a vezérhez.
Nem bántam . Ha kidobnak, akk or sem megyek, — határoztam el. Nem követelőztem, nem lármáztam, de o tt ültem és
ezt nem tilthatja meg nekem senki.
A vezér kijött, a ka bá tját húzta. Útközben megállt
előttem. Úgy látszik, a szolga említette, hogy valami különös idegen ember ül az előszobáiban még mindig.
— Vezérigazgató ur — mondtam egészein csöndesen,
talán még mosolyogtam is —, nekem három hónapja nincs
állásom, a feleségem, szegény, nem tud aludni az aggodal-

maktól, a gyerekeknek cipő kell télre. Én nem tudok így
hazamenni, azzal a hirrel, hogy megint nem tudtam m unkát
szerezni. Én tudók és akaro k dolgozni és szégyelleni m agam.
Könny fojtotta el a szavam at, dühösen elfordultam,
— Itt maradok, amig m unkát nem .kaipok, — mondtam
még és visszaültem a helyemre.
A vezérigazgató figyelmesen rámnézett, aztán megcsóválta a fejét.
— Nem szabad ennyire elkeseredni, — m ondta. —
Jöjjön be az irodába.
Valószínűleg attól félt, hogy öngyilkos leszek az előszobájában s nem ak a rta lelkére venni a dolgot.
Akárhogyan is, azt m ondta nékem, hogy beállhatok
egyelőre m unkásnak, m ajd meglátja, hogy csakugyan a k a rok-e és tudok-e dolgozni. Boldogan mentem haza, Nem
mondtam meg a feleségemnek, hogy munkás vagyok, csak
azt, hogy a jövő héten m ár lesz fizetésem. Egy hónapig
voltam munkás. Boldog voltam.
Jólesett az érzés, hogy olyan hamar beletanultam a
fogásokba és olyan jól bírtam az iram ot a többiekkel.
Mégis legény vagy a talpon, — mondogattam magamban,
inig a lenditőkerékre ügyeltem, hogy el ne kapjon.
Egy hónap múlva ú jra fölmentem a vezérhez,, de már
akkor ő hivatott. Azóta tisztviselő lettem nála.
Az öreg csavargót azóta sem felejtettem el. Szeretnék
találkozni vele, szeretném ímegreggeliztetm és szeretném
megmagyarázni néki, hogy nem szabad gyáván és lemondóan elmenni a szerencsénk mellett. Hátha van még annyi
ideje, hogy m egtanulhassa és élhessen v ele. . .

Három világrészen keresztül
(Folytatás)
Elbűvölő látvány tárul most szemeink elé. Az egykori
törö k főváros: Konstantinápoly. Egy darab világtörténelem. Az európai parton a Stamibulnak nevezett városrész
bontakozik ki, lankás hegyoldalban karcsú minarettjeivel
és imaházainaik kupoláival.
A nagy hídon túl, az Aranyszarvon pedig Galata és
Per a. az európai városrész fekszik, a hires galatai kilátótoronnyal. (Egyes u titársain k abban reménykednek, bogy
még a mai nap folyamán följutnak a kilátóba, pedig, amint
később látni fogjuk, örültünk, midőn, fél 9 óra lévén, szállásunkra érve, m egpihenhettünk!)
Az ázsiai parton látju k Skutari barna faházait föltűnni. És mindezt a szép panorám át m integy beszegi a
tenger fodros hullám játéka és az alkonyat ezernyi színárnyalata . . . Végre kikötünk. Nagy ceremónia ez, úgy látszik, itt is és a török hivatalnokok, többnyire katonaság,
mogorva kinézésű, mosdatla.n muzulmánok lepi.k el hajónkat. De a nagy izgalom közepette, amely ilyenkor, kiszállás előtt egy ilyen nag y -hajóm az utasok közt uralkodik,
nagy öröm is ér: m agyar szó üti meg fülünket —■ a kis
hajólépcső,n följönnek hozzánk Páter Vendel Jáno s jezsuita
atya és a kis Rády Gedeon, cserkész, a m agyar kolónia
kiküldöttei gyanánt, h og y elsőnek üdvözöljenek bennünket a messze Keleten — m agyar szóval, m agyar szívvel!
Leirihatatlan öröm ez szám unkra! A kérdések egész özönével árasztjuk el drága honfitársainkat, ők pedig szintén
látható imieghatottsággal mondják el nekünk, hogy az újságból értesültek mindig utunk egy-egy szakaszáról, és

most vártak bennünket. Lent pedig, a kikötőben, a ra k p a rton vár a többi magyar testvér! Miután még soká té rt az
utasok igazoltatása stb., a hajó fedélzetéről in teg etü nk nekik, majd, kezdeményezésemre, kibontjuk a piros-fehér-pöld
Szűz Anyás lobogónkat és fölhangzik a ...Boldogasszony
Anyánk“ örökké szék- mélaJbus dallama a kis m agyar csapat ajk á ró l. . . Fölhangzik az ének és halk zokogás kiséri,
szem nem m arad szárazon, s z í v nem marad m egindultság
n é lk ü l. . . Végre (eiste 7 óra lett) itt van a partraszállás
pillanata. Minden el van intézve. — A hajólépcső legfelsőbb fokán jobbrólábalról k ét török altiszt áll és szúrós
szemmel, szinte fogcsikorgatva nézik az odanyuj.tott útlevelet és összehasonlítják az utast az útlevél, fényképével!
Jaj annak, aki régebbi fényképet használt e célból —
gyanús lesz és sok kellemetlenségnek lehet kitéve. Szerencsére, a mi irataink mind a legnagyobb rendiben v annak. Ellenben egy szegény török, vaigy görög nőt, aki egy
gyermekkel utazik s az nincs útlevelén föltüntetve, gyermeke nélkül ak arják csak p artra engedni. N agy a sirásirivás, orditozás. Végre győz a fölháborodott közvélemény
s velünk együtt .szállnak partra. A kikötőben vezetőnk,
Bozóky ezredes ta rt m egható beszédet utunk céljáról. Szállásunkra érve pedig figyelmeztet a Keleten szükséges óvatosságra, úgy az egészségügyi szempontból, m int pl. a kereskedelmi üzletek megkötésénél, valamint vásárlás stb.
Három napot töltünk itt az egykori török fővárosban és
résziben autón, résziben gyalog járjuk be annak nevezetesebb helyeit. M egtekintettük az építészet rem ekm űveit,
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A „ T a u ru s “ v a d r e g é n y e s v id é k e
ezek közül a leghíresebbet, az Aij.a Szófiát,' melynek remek
konstrukciója, valamint anyagának nemessége és szin.pompája lenyűgöző hatással Van a m üveit ember lelkére.
Hatásban határozottan fölülmúlja a római Szent Péter-bazilikát is. Idegenül fest csupán a moizlimok által piros »trafókkal ellátott fasszádja, amely m integy rabruha bemyomá-!
eát teszi, és a négy sarkában hozzáépített négy m inarett,
mely a kupola nagyszerűségének benyomását lényegesen
megzavarja.
Végigjártuk a hires keleti bazárokat, zajos, színes sokféleségében gyönyörködve, kirándultunk a Bosziporusra s
az Aranyezeirvon végighajóztunk. Voltunk az egykori
Hypodrom helyén, ahol most tfü nő, s láttuk a híres Konet ant in -ősz 1o po t , mely dicsőségét hirdeti annak, akinek nevét viseli még ma is a város: Nagy K onstantin császáréit!
Még sok-sok mindent kellene itt felsorolnunk, am it láttunk
a Janicsár-m uzeumtól az Északi-lSzerájig, a szultán palotád
jának s mesébe illő kincses kamráinak sokaságát, a Héttorony rom jait, az Eyübi-temető festői szépségét, Dolma
Bagtehé tiszta márványból készült szultáni nyaralót stlb.,
de ezek nem képezték utunk célját, csak átutazóban ham arosan néztük meg s így nem is időzök tovább e képeknél.
E három nap alatt a „Magyar Körben“, a „kolónia“ klubhelyiségében volt a legszivélyesebb vendégszeretetben részünk. Egyes hölgyek elielkisérgettek, kalauzoltak, azok,
akik férjük hivatásánál fogva, m ár régebben időznek ott,
perfekt beszélnek törökül. Fájó szívvel búcsúztak el tő lünk, nemcsak és elsősorban azt irigyelve, hogy hazatérünk Magyarországra, hanem a Szentföldi szép utunk iránt
is a legélénkebben érdeklődve. Távozva,, ezeket ai benyomásokat vittük magunkkal az első keleti állomásokról: n agyon sok természeti szépség van itt, a főváros fekvése festői, rengeteg történelmi műemlék s kincs; modernebb!, mint
ahogy elképzeltük, de a nagy zsivajt, ta rk a uocai életet s
a keleti szokásokat meg kell szokni.

Fütyül a vonat —- ,s indulunk. H atv an óráig megyünk mostmajdnem szakadatlanul robogva,, vadregényes vidéken, a
Taurus hegységen át, Syria felé.
Özv. gr. Bolzáné.

Verlaine

A havas utón

Napsütéses tavaszi délután van, kis propellerrel átkelünk a H aydar Pasha ázsiai vonatállom ásra — onnan indulunk Syiiiába. Ázsia földjére léptünk! Különös érzés fog el
bennünket, midőn az anatóliai expresszire szállva, bncsut
intünk ismerőseinknek. Itt van Konstantinápoly pátriárkája,
Gregorius della Tolla titkárja kíséretében és Szaffjedin
Baba, a török magyar követség első fordító titká ra is.
—
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A havas utón, a tar fsuk alatt,
A vénhedt parkban k é t á rn yék haiad.
Bágyadt szem, hervadt a jk, fá m á t beszéd . . .
A szél elkapja fuilk sza vu k neszét.
A vénhedt parkban a tar fá k cokiit
K ét szív hánytorgut rég holt álm o kat. . .
— Mondd, az az üdv eszedbe jut-e még?
— Hadd el barátom; an na k vége rég.
— Oh rmpsugáras szép em lékezet!
Mint csüggtem édes ajkadon ! — L eh et. . .
A vágy, hogy újra boldog légy vetem:
Színiedben olykor föl nem gyul-e? — N e m !. . .
-— Hány szép remény csalt! M ily ké k voli az ég!
— Most nincs reményünk és sötét az é g !. . .
S ú gy mennek tova a tar fá k alatt
S csak az éj hallja suttogásukat.
Fordította Telkes Béla.

A kormány előbb egyes tanulók kicsapásával, azután
az iskolák bezárásával felelt. Ezt az utóbbi elhatározást
azonban nem leh etett sokáig érvényben tarta n i, m ert az iskolákat zsidó és orosz leányok is látogatták. A zután a szülőket igyekezett megfélemlíteni a hatóság. Némely szülőknél ez sikerült is, akik azután teljes szigorral követelték
gyermekeiktől, hogy újból járjanak az orosz állami iskolába & vessék alá m agukat az eddigi iskolai kihágásért járó
büntetésnek. Más szülők a gyermekek p á rtjá ra állottak s
várták az események kifejlődését. Midőn pedig két diák
abból a dilemmából, hogy a szülőknek engedelmeskedjék-e.
vagy pedig a tanulótársainak fogadott szolidaritást tartsa
meg, nem tudott más kivezető utat találni az öngyilkosságnál, akkor ez a tragik us eset a megfélemlített szülők' szigorúságát is enyhítette.
A sztrájk ideje a la tt a titkos iskolázás a középiskolákra
is kiterjedt, a tanu lók at a főiskolai fiuk és leányo k tanították. A következő évre, aki csak tehette, a külföldre, vagy
legalább Oroszország belsejébe ment közép- és főiskolai tanulmányainak fo lytatására. Különösen a kra kói és a Iwowi
(Lemberg) egyetemek teltek meg hallgatókkal, hogy Lengyelországnak az oroszok által elfoglalt részein lévő orosz
iskolákba ne járja nak lengyel tanulók. E bben a küzdelemben is a leányok járta k elől.
Ekkor az orosz korm ány is uj m egfontolás alá vette a
dolgot s végre is elfogadta Imeretynski hercegnek már
nyolc év előtt te tt javaslatát, sőt továbbmenő engedményt
tett, A herceg véleménye szerint ugyanis a lengyel nyelv
tanításának elhanyagolása tápot ad különféle kormányellenes izgatásokra, lehetőséget arra, hogy politikailag nem
megbízható egyének az iskola falain kívül tan ítsák a lengyel
nyelvet, a külföldön tanuló főiskolások pedig kész agitá-

torokként jönnek haza olyan eszmékkel telten, hogy az
európai államokéhoz hasonló szabad élet az emberiségnek
nélkülözhetetlen. Ezért azt javasolta, hogy az agitátorok
működésének meggyengitése céljából a lengyel nyelvet az
állami iskolákban kéllő alapossággal tanítsák, Varsóban pedig a korm ány állítson fel műegyetemet. Az 1,905. évi október hóban m egjelent cári rendelet ezeken, felül lengyel tan nyelvű m agán elemi és .középfokú iskolák szervezését is
megengedte.
A lengyel nők által kezdeményezett és bámulatos
eréllyel és körültekintéssel keresztülvitt mozgalom tehát
teljes eredményre vezetett. E ttől az időtől a titkos oktatás
szervezete nyílt szervezetté alakult, a magániskolák egész
hálózatát építette ki és további u j küzdelemre indult, melyben egyetlen ©él lebegett szeme előtt: a nemzet függetlenségének visszaszerzése.
Ebben a küzdelemben, melyben természetesen a férfiak
is részt v ettek, a lengyel nők mindegyike azt adta, amit
adh atott: vagyonát, munkaerejét, sokszor szabadságát,
vagy a családi élet boldogságának reményét. Tuhanowska
Jozefin egész nagy vagyonának feláldozásával iskolákat és
tudományos kísérleti laboratórium ot szervezett, mások tudásukat ajánlották a köznek és szinte nem volt példa rá,
hogy lengyel leány felálljon táncra porosz, osztrák, vagy
orosz tiszttel, vagy házasságra lépett volna akárinelyikiikkel, de különösen orosz emberrel, pedig láttuk, hogy a lengyel férfiak a szakadatlan harcban ugyancsak megfogyatkoztak. Ugyanezen nemzeti elzárkózás tette oly bensőségessé a katolicizmushoz való ragaszkodást, maly elválasztotta a lengyelt a pravoszláv orosztól, vagy az evangélikus
porosztól.
T. I.
(Folytatjuk.)

Három világrészen keresztül
Útirajz
Most már rohamosan közeledünk az Ur Jézus szülőföldjének határához. Syriában robog ugyan még gyorsunk,
de máris m integy elő ízelítő gyanánt e kopasz, isziMás vidéket benépesíti egy-egy beduin karaván; i t t látjuk az első
tevéket, nyájukat őrző barna beduinokat fehér burnuszbán. Alig ikődoibásinyira a vasúti pályától a sziklás meredeken u t kanyarog, melyeit régóta figyelünk; ezen elődeink,
a keresztes vitézek igyekeztek, ki lóháton, ká gyalogszerrel a Szentföldre. MegiHetődve nézzük a robogó gyorsvonatból. S bár nem tud juk imaigunkat az ő vitézségükhöz
mérni, mégis bizonyos szellemi rokonságot érzünk az ö
eszméikkel s büszkén valljuk magunkat „Szentföldi zarándokoknak“. Ha fegyverrel ne,m is, de lélekben akarunk
harcolni hitünkért. És áldozatot is hozunk bizony most
már eleget, m ert a hőség kezd tűrhetetlenné válni (A'Leppóiban pá r percre kiszállva, reggel kilenc órakor 30 fok
Celsiust m értünk) és viz sincsen már ezen a vidéken. Csupán ásványvizünk van s habár a kitünően felszerelt Taurus expressz mindennel él van látva, úgy vízzel igen kell
takarékoskodni a személyzetnek, m ert ez főrészt mosdásra
kell.
Itt a kisebb ázsiai vasúti állomásokon nem kínálnak
ám sört és m eleg virslit, hanem kis beduinfiuk főtt és
nyers tojást és — diót árusítanak. Egészen különös benyom ást tesznek a beduinfalvak az európai em berre. Úgy néznek ki messziről a végtelen homokisikságbae, mint sok-sok
búbos kemence egymásba építve. Ezek a búbos kunyhók
sárból, agyagból készülnek; dombor form ájuk védmü a nap
perzselő sugarai ellen.

(Folytatás)

Végre majdnem két és félnapd robogás után megérkeztünk Baaibbelkibe, az .egykori Heligeolisz-iba. Baabbek egykor S yriának élénk forgalmú kereskedelmi városa volt —
ma m ár csak remek fekvéséről — a Libanon s Antilibanon
hófödte csúcsairól, melyeik között fekszik az ,-Eil bika“
fensikon s történelm i romjairól (nagy Jup iter templom
stb.) hires. — 1250 m éter magasságban fekszik a tenger
színe felett s igy valóságos klimatikus gyógyhelyszámba
megy, olyannyira üde itt a levegő. Sajnos, csak 1 napot
tö ltünk itt s már megyünk is másnap tovább (most már
autóval egész Jeruzsálemig) Damaszkusziba, Kelet gyöngyének nevezett, Syria fővárosába. Tizennégy napig leszünk most arab soffőrjeink jóindulatára s ügyességére
utalva. Kissé aggódva néztünk utunk ezen szakasza elé,
annál is inkább, m ert hír szerint Transzjoirdánáából át-átjönnefc még egyes vad beduin csapatok s m egtám adják az
ország elhagyatottabb részein az európai utasokat. Hála
Istennek azonban aggodalmunk nem v áltak valóra. Elsősorban is feltétlen megbízható intelligens arab: Fuad volt
a hat autóból álló csapatunk vezére. Egy alkalomm al már
vezetőnket s többeket Palesztinán át kalauzolta s minden
incidens nélkül.
Kitűnőién beszélt angolul és gépkocsijai is mind —
Studebaker gyártm ánynak, elsöiranguaík voltaik. Igaz, hogy
a palesztónai autóutak jó minőségükben tá n m ég a hires
olaszországi utakon is túltesznek (az angol kultúra érdeme), de a zért óriási teljesítm ényt végeztek. Palesztina hegyes vidék lévén s az útvonalunk is majdnem mindig és
főleg szerpentin-utakon, hegynek fel-le vezetett. Damasz-

214 —

kuszban egy napot töltöttünk, megnéztük elsősorban is
Szent Páll Apostol bazilikáját s mind azon emlékeket, melyeket itt fenntart róla a hagyomány. V égigjártuk a híres
bazárt, megcsodáltuk a hires selymeiket és szöveteket, „dlainaszt“-oikiat, melyek persze itt jóval olcsóbbak, m int minálunk. Híresek a damaszkuszi édességek is, törökméz
fajta, itt „syriai nou gat“-m'ak nevezőik, valam int a rózsalevélből készült kitűnő — lekvár! M egtekintettük az Omajjádok mecsetjét, miég egyszer elbúcsúztunk Szent Pál
apostol templomától és azután autóba szálltunk, hogy Fülöp-Cezaréába menjünk, a Jordán-foilyó eredetéhez — P alesztinába! Bamiás-znál léptük át a h atárt; — megilletődve
és imádkozva, AVE TERRA SANCTA! Innen rövid ebédszünet után s m iután itt szentbeiszédet hallgattunk, tovább
robogunk El Kunátrah-m át, Kata miaumba! Mélyen meghatva térdelünk le ama zsinagógának romba dőlt köveire,
amelyek egykor az Ur Jézust gyakran látták vendégül!
Valamivel tovább innen van iSzent P éter háza. Jám bor német farmerek őrzik itt a Szentföldön drága emlékeinket.
Lanlkás domboldalról ereszkedünk le a genezárethi tóhoz!
Felejthetetlnül szép panorám a tárul m ost szemeink
elé. Nem hiába mondják, hogy a genezárethi tó és vidéke a
Szentföld fénypontja! Csendesen hullámzó tó fekszik előttünk, mélyet a nap leáldozó sugarai rózsaszínű fátyollal
vonnak be, háttérben a Hormon hófödte csúcsai. Pálmák
között fekszik itt Tibeiriás, hol az éjszakát töltöttü k Nazaí'éthba való utazásunk elő tt; kissé odébb Magdala, Mária
Magdolna szülővárosának romjai. Bájos vidék ez a Galilea.
Másnap Nazaréthiba érkezünk. Ujablb emlékek elevenednek fel a kis galileai városkában, .mely m a ugyan már
mindenben ia karral igyekszik haladni, egykor azonban az
ács fiának, názárétlhi Jézusnak volt otthona. Körm enetben vonulunk be először a a Annunciátiós szentélybe, majd
m egtekintjük a. többi szentélyeket, Szent József műhelyét, Szűz Mária, lakosztályát stb. Minden egyeis eredeti
szentély, lakóház rom jai fölé a kereszténység bazilikákat
emelt. Ezért, bár m egvan a Szentföld eredeti varázsa
mindenhol, nem lehet olyfarn jól rekonstruálni az emlékeJERUZSÁLEM. Szentsir-bazilika.
ket, mintha eredeti formájukban m egm aradtak volna,
mondjuk például a. gaffileai inázáréthi kis ház. a szent
családé, házal abban. Ma egypár sziklán épül a remek
véletlen, épp i tt vagyunk szemtanúi egy falusi galileai latemplom Szent József egykori műhelye felett, melyből
kodalomnak. Arab soffiőrjeink hívják fel figyelmünket rá,
már semmit, de semmit se látni. Csupán azt mondhatjuk:
a cerem óniának ugyan m ár vége, de a ház ud varán látju k
„Valamikor — azt m ondja a tradíció — itt dolgozott
a fiatalokat, felvirágozva, ünnepi nulláiban, kik szívesen
Szent .József.“
állnak az utitársaink fényképező gépe elé. V alam icskét
Názáréthből autón kirándulva m egtekintjük Cana-t
értenek angolul is. És ig y m egértetik velünk, hogy szokáGáli teáiban, az Ur első csodájának színhelyét (szintén egy
saik megkívánják, hogy m ost visszavonultságlban ü nnenagy. szép templommal a csoda színhelyén). És érdekes
pelve töltsék el házasságuk első k ét hetét. M eglátogatjuk
a Tábor hegyét is és K arm elt és félnapi szakadatlan robog-ás után végre m egérkezünk Jeruzsálem k apui elé.
i
I
Gyertyás körmenetteJ való bevonulás volt tervbe véve,
de tekintettel a nagy hőségre (dél van és április 30-án itt
nyár van m ár), elesik ezen program pont s m indenki podgyászáVal a kezében gyalogszerrel indul a szállásunkra:
a Ferencesek Oasa Nuóvá-júba, vagyis Zarándohházba,
mely az óvárosban fekszik. Azért állott meg autónk is a
Porta nuová-nál, m ert itt nem lehet autóval járni a belváros szűk, hepehupás uccáin. A régi időkben a zarándoknak külön pápai engedély kellett ahhoz, hogy a
Szentföldre mehessen; a középkorban szórásúivá t k ellett
öltenie annak, akii Jeruzsálembe lépett. És még Ibrahim
pasa idejében a török kapuőrség levetette annak saruit,
ki a városiba igyekezett.
Özv. gr. Bolzáné.

TIBERIAS, a genezárethi tó partján
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Három világrészen keresztül
Irta: O z v

gr. Bolzáné

Jeruzsálem, május 1. Végre itt volnánk hát; elértük
hosszú, fáradságos utunk főcélját: a Királyok városát.
Mint minden .keleti város, ú gy E;1 Kuds (arab neve Je ruzsálemnek) is szinpompás élet képét adja. Bár lak osságra nézve nem nagy, 80.000 lakosa van csupán, terjedelme,
mint különös fekv ése érdemelnek em lítést. Mint Róma hét
halmon, Jeruzsálem is több halm on épült; úgyszólván a
város .szivében van Mária hegye, .a salamoni templom helyén épült Ömár mecsettel; innen kődobásnyira keleten az
olajfák hegye, délen Sión hegye, a bencések gyönyörű
szép apátságával, az úgynevezett Do.rmitio-val és Bezetha
északkeleten. A város „keresztény negyedében“ volt a mi
szállásunk, a feirenerendiek vendégszerető, egyszerű, zárdajellegü kis „iCasa n uová“-jában. .Szerény kis zarándokház
e.z, .de .az olasz és spanyol ferencesek igaz vendégszeretete
kárpótol sok hián yt. Innen indultunk m indjárt első na.p
délután a Szent Sir Bazilikáiba, hogy felkeressük az Ur J é zus szenvedésének, halálának és feltám adásának emlékhelyeit.
Lippay Lajos dr., az osztrák-magyar zarándokház
vicerektora volt oly ked ves a cicerone szerepét átvenni.

kereszténység lényegét kell, hogy képezze: az önzetlen szeretetért, ott foly ik a legádázabb harca a bűneiben megátalkodott emberiségnek!
Szomorú, nagyon szomorú! Mindezt azonban elfelejtjük, amikor könnyes szemmel, könnyes szívvel o tt térd elünk az „Angyal kápolnában“ az Ur Jézus Sírjánál, majd
pedig Golgotán, egy emelettel feljebb, az Ur Jézus keresztrefeszitésének és halálának színhelyén. Egyszerű ezüst fo glalat jelzi az oltár alatt azon hely et, ahol a szent kereszt
állt.
0 ave erux, spes unica!
Légy üdvözölve, drága, szent hely! Üdvözlégy Szent
Kereszt, egyetlen reményünk, m ely egykor itt állo ttái a
sziMabércen g bár ledöntött pogányikéz, újból diadalm asan
felemelkedtél s .a századok és évezredeik homályán á t hirdetted és hirdeted Jézus K risztus örök szeretetét, örök
győzelmét!
Jeruzsálem , május 2. Ma nagy ünnepünk van. A foen-

Végtelenül jól ese tt nekünk
Jeruzsálem ben is
m indjárt m agyar honfitársra akadni, aki délután
állandóan velünk tarto tt,
egészen Kairóba való elutazásunkig. Szűk kis uccák zűrzavarán át, tevehajcsárok elől falhoz lapu lva, vizhordó ikis szamaraiknak kitérve, szegény koldusok „ibafcsis!“ kiáltozásától kisérve juto ttunk el
végre a Bazilikához
A forróság szinte tűrhetetlen volt és csak trópusi
sisak j ainiknak k ös zönbet tűk, h ogy rosszallót nem
JERUZSÁLEM . A
kö rny eze tt Cisa.k el kell
gondolni, hogy a ibüzös, rosszul kövezett uccákon unit jelent az, tikkasztó hőiségben lépcsőnek fel-le gyalogolni,
mert hiszen ennek a városnak még a belseje is csupa apró
hegy-völgy!
Hogy milyen a Szent Sir Bazilika, azt minden Baedeker po ntosan leírja; m űvészettörténeti szempontból Keppler P ál püspök ném et nyelven irt .leírása igen jó. lm itt nem
akaróik m űvészettörténetet adni, hanem egyéni benyomások at, ezért csak azt mondhatom, h ogy az első benyomásom e szentélyről roppant szomorú s lehangolt volt. Az elhanyagolt egykori remekm űért m a tán tíznél több felekezet harcol — harcol az elsőbbségi jogért. S a harc bizony
nem járul hozzá ahhoz, hogy valamiképp is igazán épüljön,
szépüljön az egykor a keresztes vitézek által oly gyönyörűen restaurált templom.
S éppen azon a szent helyen, aho l .a írni Urunk Jézus
Krisztus drága vérét ontotta azért az eszméért, amely a

Dormitió, h ol a m a g y ar o k k á p o ln á ja van.

céisek Sion-hegyén .levő apá tság áb an ma szentelte fel érsekünk, Zichy Gyula gróf, kalocsai és bácsi érsek a kis magyar kápolnát, mely magyar s z í v , m ag yar kéz áldozatkészségéből jö tt létre. A freskókat m agyar művész festette, az
oltárt m agyar építész tervezte, m ag yar asszonyi kéz hímezte az oltárteritőt is, mely liliomosan, hófehéren borul
a virágos oltárra. Az apátság egy kori falad közö tt, ngy
tartja a jámbor legenda, utolsót lélegzett a Boldogságos
Szűz; itt halt meg.
Innen az elnevezése: Dormitio.
Büszkék lehetünk rá mi m agyarok, hogy nekünk,
egyedül nekünk van itt külön kis szentélyünk. E gyetlen
más nemzetnek sem. Értékelik is ez t a német .bencések s
az apát kü lön szívélyes beszédben .köszöni meg jövetelünket. E gyú ttal kiemeli, mennyire épülnek Jeruzsálemben a
mag yar zarándokcsapat fegyelmezettségén, igaz zarándoklelküJetén.
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Az a p ár nap, amelyet még itt töltünk, ham ar múlik.
Vasárnap, május 3-án Betlehembe rándulunk.
Újból hegyen-völgyön á t robogunk a kitűnő Stude-baker-koiosinkon, most csak rövid útról van szó, alig háromnegyed óra a la tt Betlehemben vagyunk. Este le tt már,
mire m indent megnéztünk: éjfélkor a születési barlangban
hallgatunk szentmisét. Megható pillanat! E barlangban született ia Megváltó. Valóban m egható pillanat, midőn a kis
magyar zarándokcsapat ajkáról felhangzik a régi, régi magyar karácsony i pásztorének: „Mennyből az angyal, lejött
hozzátok, pász to ro k!. . .
1931-nek m ájus egy éjjelén, azon a helyen, ahol a
Megváltó s z ü le te tt. . .
Kedd, m ájus 5. Ma a Holt tengerhez rándulunk, Sodorna és G omorrha vidékére. „El GJór“ sivatagon, homok •
hegyeken á t visz utunk, újból csodálatosan beválnak a jó
gépkocsik s a kitűnő arab sofförök. Tábla jelzi azt a helyet, ahol 400 méterrel vagyunk a tenger színe a l a t t . A
világ legmélyebb pontja.
Rekkenő hőség! Különben az annyira kietlennek hire,sztelt vidék meglepő varázzsal bir; a tenger kék, csak
vize sós, sikamlós, gyönyörű kavicsos strandon sütkérezünk, iki-ki fürdik, majd egy-egy pohár ásványvizet iszunk
a kávéház terraszán. ,Sok bihliai emlék elevenedik meg itt
lelki szemeink előtt, hol egykor Sodorna és Gomorrha virágzó városok állottak.
Je rik ó t visszamenet érintjük. Itt nagy banántermelés
folyik. A banán a beduinok fótápláléka, egyáltalán a gyümölcs. Különben árpa és buzakenyérrel, valam int juhtejjol
élnek. Szeretik a paradicsomot s főleg az uborkát. Ez utóbbit nyersen eszik, kenyérrel. Az arab konyha v ajja l bővelkedik. .Nemzeti ételeiket elkészítésük után még vajjal bőven leöntik. Akárcsak nálunk az Alföldön, ahol zsírral
nem takarékoskodik a jó gazda-sszony.
Zarándokoltunk egy lélekemelő pillanata következik
most: tábori mise a Jordán partján, ahol Jézus keresztelkedett és a keresztségi fogadalm unk m egújítása ugyanott.
Sebesen folyik az itt még nem nagyon széles Jordán;
zavaros vizű, sekélynek látszó patak. Rengeteg a légy és
szúnyog a m agas nádasban. A XII-ik században még oroszlánok jártaik erre. Ma a vadállatok már messze, Transzjordánián túlra vonultak vissza. Sakált se hallottunk üvölteni, m int az t a múlt század zarándokai oly gyakran emlegetik.
Jeruzsálem, május 6. Ma m egtekintettük Haram- és
Sberif-et, .az Ömár mecsetet, a Salamon tem plom ának helyén ép ült nemek mecsetet — a szikladómot. Közepén a
szentélynek re jtik a muzulmánok azon sziklát, melyen Ábrahám Izsáko t akarta az Urnák feláldozni. Állítólag Mohammed p ró fé ta e szikláról tüzes lovon repült az égbe. Még
alig ötven évvel ezelőtt keresztény a templom terére nem
léphetett, a mecset küszöbét nem érinthette lába. Mi már
bátran csoszogunk piros papucsainkkal a -szebbnél-szebb
szőnyegeiken s nézzük az itt-o tt imádkozó mohamedánokat, csodáljuk az épitészet e remekművét. Közvetlen közelben az Aksza-mecset, egykor a keresztes vitézek Máriatemploma. Nem messze a sir-atás fala, ahol a zsidók péntekenként kétségbeesetten imádkoznak. A „ po rta aurea“,
ahol K risztus Urunk bevonult a városba virágvasárnap, ma
be van falazva; azt tartja a mohamedán hagyomány, hogy
ezen a k ap un fog bejönni egykor a nagy próféta, de nem
az ö nemzetiségükből s ezt akarják megakadályozni!
Május 7. Ma búcsúnk a Királyok városától! A délutánt
tegnap m ég em léktárgyak vásárlására s a városban való
sétára — az elegánsabb negyedben, a Jaffa-kapun kívül —
használtuk. Reggel még szentm isét hallgatunk a Szent Sírnál, m ajd jó ismeröiseinktőil búcsúzva újból robogunk a s-i-
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vatag-expresszel — El K a ntara felé, a Szűz csatornához
— Afrika földjére.
Ugyanazon irányban haladunk most Egyiptom felé,
ahol egykor a Szeut Család menekült. Egy-egy tevekaravánt, szamaras beduincsaládot látunk.
íg y m ehettek Szent József, Szűz Mária s a gyermek
Jézus is. Több órán át a iybiai sivatagon át robogunk, finom p or lepi be az étkezőkocsink tányérjait, poharait. A
sivatag homokja ez. Ez ellen nincs védelem. Szemünk,
szánk is kap belőle. Végre megérkezünk a Szuez csatornához, kompon átkelünk El Kantarába s onnan újabb,
majdnem 6 órás ut után éjjel fél 11 órakor nagy melegben
megérkezünk Kairóba.
A piramisok városában, május 8. Nagystílű ez a Kairó. B ár az arab negyed kisváros benyomását teszi, impozáns az európai negyed. A citadella a kalifok sírjaival, a
rem ek egyiptomi „antik“ muzeum, hol Tutenkbamen kincseit bám ultuk (csekély 36 terem) és sok más. Mindenekelőtt pedig a szenzáció: a Nílus és a piramisok! Ma már
autóval lehet kimenni közvetlen Gizába, a Cheops tövébe.
Az arabok tevét, szam arat kínálnak a Szfinxhez való
lovagláshoz. A feneketlen homokban gyalogolni nem lehet.
Álmélkodva állunk egy 5000 éves kultú ra emlékköveinél, s o k a t gondolkodunk, vitatkozunk, gyönyörködünk, de
időnk múlik s délután a m agyar konzul vendégei vagyunk
— búcsúzunk, hoigy átm enjünk még hamar Memfiszbe.
Május 10. Ma végleg búcsúzunk a szép Egyiptomtól!
De k á r, hogy oly rövid v olt ittlétünk! Mennyi szépség,
mennyi élmény, mennyi tanulmány! De kár! Alexandriába
visz a gyors. Onnan délután 3 órakor behajózás az „Umbriára“ s indulás -a Földközi tengeren á t — Nápolyba. A
tenger nyugodt, az u t Nápolyig kellemes. Jobb, mint az
Adria. J ó időnk van. Nápolyból Rómába visz utunk, ahol
hódo lattal járulunk a Szent A tya elé, áldását kérve. Külön szeretettel fogadja a m agyar zarándokokat! Kedves
emlékkel gazdagodva búcsúzunk Rómától, az örök várostól s indulunk Assisibe, a nagy Szent Fere-nc sírjához. Egy
napot töltünk Umbriában, majd utunk utolsó állomása következik: Pádua. Szent A ntal kedves hazája ez. Utolsó ájtatosságunk at itt ta rtju k „II Santo“ , a szent bazilikájában.
Majd Triesztben tartunk rövid pihenőt s ugyanazon templomban, melyben elindulásunkkor Isten áldását kértük
utunkra, hálát -adunk a sikerült zarándoklatért. Búcsúzunk
itt a tengertől is és v on atra szállva, 10 -órai utazás után elérjü k a m agyar határt — ottho n vagyunk.
Egy szép u t emlékével, sok-sok tapasztalattal, tanulm ánnyal, élménnyel meggazdagodva — újból itthon.
Vége.
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