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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a  v ilá g  fo ly á s á ró l és a z  e m b er a lk o tá s a iró l
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Áldott húsvétot!
Ennek a lapnak olvasói olyan egyének, akik 

embertársaik ellen, — az egész emberiség ellen 
vétettek: a nélkül, hogy sajátmaguknak használtak 
volna. Az emberi társadalom úgy védekezik ellenük, 
hogy rövidebb-hosszabb időre kiközösíti őket.

Ennek az intézkedésnek értelme abban a fel
tevésben van, hogy az elzárással járó kellemetlen
ségek s szenvedések a jövőben el fogják őket ret
tenteni attól, hogy embertársaik ellen továbbra is 
vétsenek.

A büntetés célja az volna tehát, hogy a meg
büntetett lássa be, hogy sajátmaga érdekét is akkor 
szolgálja, ha nem támad embertársai ellen, hanem 
hogyha az egész emberiség javáról nem feledkezik 
meg.

A büntetőtörvények arra figyelmeztetnek, hogy 
az egyes egyén elsősorban tagja az egész emberi
ségnek s az egész emberiség .érdekeihez kell alkal
mazkodnia, ha nem akarja saját szerencsétlenségét 
— s evvel együtt más embertársak szerencsétlen
ségét is — előidézni.

A baj azután nagyon sokszor ott van, hogy 
amikor valaki már mindezt belátja s első bünteté
séből szabadulva, szeretne megváltozni, szeretne 
tisztességes lenni és beleilleszkedni az emberiség 
érdekébe: akkor ez már nagyon nehezen megy, mert 
mindenütt gyanakvással és hitetlenséggel találkozik.

Az ilyen ember rendesen nem bírja elviselni 
a sok megaláztatást és nyomort és visszaesővé vá
lik, — holott ha minden nélkülözésben hősiesen 
kitartana a tisztességesség mellett, akkor az embe
riség megint csak befogadná őt a maga körébe s 
találna megint elhelyezkedést. Erre az utóbbira még 
a mai nehéz viszonyok között is vannak példák.

Ma, amikor minden társadalmi és foglalkozási 
ágban oly sok a munkanélküli, a fogházviselt em
bernek számítania kell avval, hogy akkor, amikor 
elhagyja a fogházat, nagyon nehéz idő vár reá, de 
a keserves tapasztalatok azt mutatják, hogy jobban 
jár, ha fogcsikorgatva is — ha akármilyen kínok 
árán is —, hü marad a tisztességhez, mint hogyha 
meginog és visszaesővé lesz.

Hiszen minél többször büntetett valaki, annál 
kevesebb reménye lehet arra, hogy a mai világban 
munkához jusson yagy elhelyezkedhessék.

Jelen sorok írója azt gondolja, hogy a Biza
lom olvasói a fentiekben teljesen egy véleményen 
vannak vele s belátják azt, hogy jobb jövőjüknek 
kulcsa abban van: bírnak-e majd szabadulásuk után 
a tisztesség útján maradni?

A rájuk váró megpróbáltatások és szenvedé
sek között képesek lesznek-e majd ellentállni a sok 
kis és nagy bűnre való kísértésnek?

Ha igen, akkor a hősiesen kiállott nehéz idő 
után vár rájuk egy jobb jövő, ha nem, ha gyöngék 
lesznek s újra vétkeznek: szigorított büntetés és 
teljes reménytelenség a sorsuk.

A legnagyobb kérdés azonban az, hogy hon- 
nét vegyenek erőt az elzárás büntetése alól kisza
badunk ahhoz, hogy odakint az életben a rájuk 
váró nehézségek és nélkülözések között ne inog
janak meg, hanem minden szenvedést elviselve 
megmaradjanak a tisztesség útján? Kétségkívül, ezt 
az erőt csak saját belsejükből, csak saját lelkűkből 
meríthetik s nem máshonnét; nem a környezetből, 
nem a helyzetből.

Hisz gondoljanak csak vissza életükre! Ugyan
akkor, mikor az első bűncselekményt elkövették 
— mikor először loptak, csaltak, vagy sikkasztot
tak stb. — ugyanolyan körülmények között, ugyan
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olyan helyzetben, mint ők, voltak mások is és azok 
a mások mégsem követték el azokat a bűncselek
ményeket, mint ők.

Miért nem? Azért; mert azoknak a másoknak 
a belsejében, a lelkében volt egy erő, amely ellen
állóvá tette őket a kísértések ellen s képessé tette 
őket arra, hogy becsületesek maradjanak.

Világos, hogy legtöbb esetben a vétkezők és 
nem vétkezők között nem a helyzetükben s körül
ményeikben van a különbség, hanem a lelkűkben. 
Más lelke van annak, aki erőtlen és vétkezik, és 
más lelke van annak, aki erősen ellenáll a kísér
téseknek és nem vétkezik.

Az emberek lelkén, az emberek belsejében 
fordul meg sorsuk,, nem a környezetükön, nem a 
pajtásaikon, nem a helyzetükön.

Ezért, ha valaki meg akarja javítani sorsát: ja
vítsa meg lelkét. Ha valaki az eddiginél, szerencsé
sebb helyzetbe akar jutni: erősítse meg belsejét s az 
elzárás alatt eltöltött időt szánja arra, hogy leikével 
felkészüljön a szabadulás után rá váró nehéz időre.

Igen ám, de hogyan másíthatjuk meg lelkün
ket? Hogyan erősíthetjük meg belsőnket?

Ennek egy nagy és bevált módja van.
Az ember a gondolkodás által másíthatja meg 

lelkét, gondolatai útján erősítheti meg belsejét.
Éppen úgy, mint vannak ételek és italok, me

lyek táplálnak és erősítenek — míg mások, me
lyek ártalmasak —, egyes gondolatok erősítik a 
lelket, ellenállóbbá teszik az ember belsejét a kí
sértések ellen, mások pedig legyöngítik és kiszol
gáltatják minden rossz befolyásnak.

A „Bizalom" mindig igyekszik úgy összeál
lítani az egyes számok tartalmát, hogy az olvasók 
gondos olvasás mellett kaphatnak belőle oly gon
dolatokat, melyek lelkűk megerősítésére szolgálnak, 
így a most befejezést nyert folytatásos regény is 
tele van gazdag és üdítő erőforrással *

De nemcsak a kéthetenként megjelenő Biza
lom 4 1/ a éve felgyülemlett számai nyújtanak a le
tartóztatottak részére olyan gondolkodási tartalmat, 
melyből jövőjükre sokat meríthetnek, hanem a le- 
tartóztatási intézetek könyvtárai is. Felhívjuk olva
sóink figyelmét, hogy használják fel az alkalmat, 
kérjenek könyveket és olvassanak!

Az, amit olvastak, még fokozottabban fog ja
vukra válni, ha megbeszélik az intézeti lelkésszel, 
tanítóval vagy fogházmisszióssal s egyúttal utasí
tást is kérnek további olvasmányaikra nézve.

Ezenkívül azután vannak az évnek olyan sza
kai, melyek magukkal hozzák azokat a gondolato
kat és gondolatköröket, mikre az erőtkereső lelkek- 
nek szükségük van.

Ilyen időszak a húsvéti is. Mindazok, akik 
veszik maguknak a fáradságot ahhoz, hogy hűsé
gesen és alaposan, újra meg újra átgondolják azt, 
hogy mi is az a húsvét? M it jelent és mit tartal
maz? Meg fognak izmosodni belsőleg s lelkűk bíró
ereje nagyot fog nőni.

* Evvel kapcsolatban ismételten megjegyezzük, hogy 
minden letartóztatási intézet könyvtára őrzi a Bizalom ré
gebbi számait, így minden folytatásos közlemény előzmé
nye onnét mindenkor kiérhető. ' Szerk.

A húsvéti ünnepre szívből kívánjuk olvasó
inknak, hogy nap-nap után alaposan' ismételjék el 
magukban az első húsvét történetét minden apró 
részletre menően s próbálják ebben a jólismert 
történetben megtalálni azt a hatalmas erőt, mely 
képessé fogja tenni őket arra, hogy ezután majd 
egész másképpen bírjanak szembeállani az élettel, 
mint eddig a börtön falai között és azon túl is.

A bíboros hercegprímás böjti körlevele.
Vége felé közeledik már a kegyelemmel tel

jes szent év, melyet Őszentsége a Megváltó ke
reszthalálának ezerkilencszáz esztendős jubileumára 
hirdetett; ez alkalommal nem hagyhatjuk el e szent- 
séges időszakot a nélkül, hogy ismételten lelkűnkbe 
ne idéznők azokat a magasztos intelmeket, melye
ket az Üdvözítő a kereszt áldott fájáról intéz 
hozzánk.

A szenvedő Istenember ismét álljon tehát 
előttünk ezekben a szent böjti időkben, mint éle
tünk legfőbb és legbölcsebb irányítója, s a kereszt 
szolgáljon ismét üdvös intelmekkel. Ismerjük meg 
a szenvedő Krisztus példájából, hogy' a keresztfán 
három órán át iszonyú kínokat szenvedő Megváltó 
a szenvedést, az önmegtagadást tette az ember 
földi életének alapjául, mert hiszen az ő életének 
fundamentuma is az értünk való szenvedés volt.

Minthogy pedig Krisztus azt akarja, hogy 
minden ember befogadja az ő tanítását és kövesse 
példáját, természetesen azt kívánja, hogy kövessük 
őt a szenvedésben is; azt akarja, hogy vegyük fel 
keresztünket és kövessük őt, mert ha kivesszük 
részünket szenvedéséből, majdan részünk lesz d i
csőségében is.

Krisztus Egyháza kezdettől fogva így értel
mezte az egész emberiség üdvére irányuló fenséges 
hivatását. Ezért nem szűnt meg soha az önmeg
tagadást hirdetni és gyakorolni. Az egyháztörténe
lem a tanú rá, milyen kemény önmegtagadási gya
korlatokkal : szigorú böjtökkel, virrasztásokkal, az 
irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakor
lásával vette ki részét, különösen a nagyböjt folya
mán, Krisztus szenvedéseiből.

A negyvennapi vagy nagyböjtöt a szent atyák, 
névleg szent Jeromos és szent Leó pápa, az apos
toloktól származtatják. Épületes az a szigorúság 
és komolyság, mellyel a régi keresztények a nagy
böjti időszakot megszentelték. Ez alatt ugyanis a 
húsételeken kívül a tejes és vajas ételektől is tar
tózkodtak, a templomot mindennap, az Űr asztalát 
pedig gyakorta látogatták s csupán a vecsernye 
után vettek magukhoz némi igen egyszerű táp
lálékot.

Idők folyamán, különösen a nyugati Egyház, 
súlyos okok alapján igen sokat enyhített a böjtök 
szigorúságán, úgyhogy manapság igen kevés az az 
önmegtagadás, amellyel testünket sanyargathatnók.

Gyengeségünk miatt kegyes anyánk, az Egy
ház e tekintetben nagyon elnéző velünk szemben 
és sokféle engedményt adott De ha testünket már 
alig sanyargathatjuk az önmegtagadás ostorával 
úgy, mint szent elődeink, mégis iparkodjunk Is
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tennek tetsző egyéb önmegtagadási gyakorlatokat 
végezni. Az evéstől, és bizonyos eledelektől való 
tartózkodás csak akkor kedves Isten előtt, ha egy
idejűleg a bűnöktől is tartózkodunk és jó csele
kedetekkel ékeskedünk az Úr előtt. A böjtölés 
ö n m a g á b a n  nem képez tökéletességet (1. Kor. 8, 8.), 
hanem csupán eszköz a gonosz vágyak elnyomá
sára és a jónak könnyebb gyakorlására. M it használ 
az embernek, ha visszatartja ugyan magát a húsevés
től. azonban rosszakaratú, és rágalmazásával feleba
rátját marcangolja? Az ilyen a megfehérített sírokhoz 
hasonlít, melyek kívülről ékeseknek látszanak ugyan, 
de belül tele vannak undoksággal, (Máté 23, 27.) 
A böjtölés im á d s á g  nélkül olyan, mint a lámpa 
olaj né lkü l; a böjtölés a la m iz s n á lk o d á s  nélkül köny- 
nyen fösvénységre vezet — mondja Chrisologus 
szent Péter. Nem Istenért, hanem önmagáért böj
töl az, aki nem a szegényeknek adja azt, amit 
magától elvon, s míg testét sanyargatja, szive sze
retet és könyörület nélkül marad.

Az legyen tehát legfőbb vezérelvünk, legfőbb 
önmegtagadási gyakorlatunk most, mikor a böjti 
időszak oly keveset követel tőlünk, hogy kerüljük 
a bűnt és a bűnre vezető .alkalmakat és gyakorol
juk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, 
amelyek gyakorlására az emberiség általános nyo
morúságában annyi alkalom kínálkozik. Az Egy
ház legfőbb Pásztora felmentéssel enyhítette a testi 
önmegtagadást, de nem mentett fel a többi ön
megtagadási gyakorlatok alól.

Most e szent időkben különösen nézzen szi
vébe, belsejébe egyén és nemzet, hogy milyen 
módon hozzon megújult, tiszta szivet a húsvétkor 
feltámadó Üdvözítőnek. Nagy lelkiismeretvizsgála- 
tot kell tartanunk s teljes erővel ki kell seperni leiké
ből egyénnek és a nemzetnek mindazokat a hibákat, 
melyek kicsinnyé, nyomorulttá és utálatossá tehetik 
az Úr színe előtt, aki a szíveket és veséket vizs
gálja s aki boldogoknak mondja a tisztaszívüeket.

Minden attól függ itt Kedves Híveim, hogyan 
tudunk egyenkint és így az egész nemzetben meg
újult és tisztultabb, Krisztus elgondolása és szán
déka szerint való lelket létrehozni. Tiszta, nagy, 
áldozatos, magasztos, nemes felfogású lelkeket az 
életbe! Ezért eped ma az Egyház e nehéz időkben, 
ezt kívánja a különféle válságokban vergődő világ 
és a haza.

Mert el kell ismernünk alázatosan nekünk, 
Krisztust követő híveknek, hogy sokban vétünk 
mindnyájan, de még inkább meg kell döbbennünk, 
ha a bűnöknek azokat a szörnyeit látjuk világszerte, 
melyek ez amúgy is nyomorult világot széltében- 
hosszában megfertőzik.

Nem uralkodik-e szerte e világon a legféke- 
vesztettebb kapzsiság és sokszor a vércseppeket is 
kisajtoló kegyetlenség ? Nem aludt-e ki milliók 
szívében gyakran a szikrája is az emberiességnek, 
az Isten felé vonzódásnak és a köteles tiszteletnek? 
Nem látjuk-e manapság irodalom, művészet s más 
jelszavak alatt a legszemérmetlenebb élet- és er
kölcsrontást gyakran merészen és felemelt fővel jár
ni ? Nem tiltakozhatunk eléggé e világszellem ellen 
s nem óvhatjuk eléggé Krisztus szeretett gyerme

keit, hogy semmi körülmények közt se hagyják 
magukat a hamis jelszavaktól elkábittatni, sőt min
denkit saját földi és örök boldogsága érdekében 
intsenek, hogy isteni Mesterünk egészséges és min
denkinek csak üdvös tanításához ragaszkodjanak, 
vagy ha attól eltértek, térjenek vissza.

Nekünk szoros kötelességünk, hogy e szent 
időkben különösen felhívjuk a figyelmeteket, Ked
ves Híveim, azokra a hibákra és bűnökre, melyek 
az egyén és a társadalom rákfenéi s amelyeket ok
vetlenül szorgosan kerülnötök kell.

Nézzük mindjárt az egész társadalom alapját, 
a családot. Napról-napra mindinkább gyengül az 
Istentől eltávolodó társadalom felfogásában a há
zasság igazi, krisztusi és egyedül helyes, üdvös 
eszméje. Már egész közönséges szerződésnek ve
szik sokan, melyet tetszésük, kényük-kedvük sze
rint kötnek meg és bontanak fel. Mennyi rettene
tes tragédia, gyermekek mily irtózatos züllöttsége, 
mennyi szörnyű bűntény zúdult a nyomorult, köny- 
nyelmü felfogású társadalom nyakába, mely e szent 
intézményt piszkos felfogásával így lealacsonyította. 
Saját szégyenén és kárán kell megtanulnia, hogy 
mégis csak legbölcsebb és legcélravezetőbb az, amit 
az örökbölcseségű Mester mondott: „ A m it  Is te n  
e g y b e k ö tö tt, e m b e r e l  ne  v á la s s za . A k i  e lb o c s á tja  
fe le s é g é t és m á s t  vészén , h á z a s s á g tö ré s s e l vét e l
le n e . É s  h a  a z  a s s zo n y  e lh a g y ja  f é r jé t  és m á s h o z  
m e g y e n , p a r á z n á lk o d ik . “ (Márk 10.2— 12.) És is
mét szent P á l: „ A z o k n a k , k ik  h á z a s s á g b a n  v a n n a k , 
n em  én p a ra n c s o lo m , h an e m  a z  Ú r :  h o g y  a  f e le 
s é g  e l  n e  v á l jé k  a  fé r jé tő l .  H o g y h a  e lv á lik ,  h á z a s 
s á g  n é lk ü l  m a r a d jo n , v a g y  b é k é lje n  m e g  fé r jé v e l.  
É s  a  f é r f iú  e l  n e  bocsássa fe le s é g é t. “ (I. Kor. 7. 
10— 11.)

A bensőséges vallásosság, mely a türelem és 
szeretet forrása, képes csak azt az erőt szolgáltatni 
az emberi telkeknek, hogy egymás fogyatékosságait 
elviselhessék, egymásnak minden nehézség és meg
próbáltatás közt hűséges segítőtársai maradhassa
nak s így fenntarthassák a családi tűzhely egységét, 
melegét és békességét. Több lelkiséget, több krisz
tusi szellemet a családnak, és számtalan nyomorú
ságnak, társadalmakat megdöbbentő borzalmaknak 
vágjuk el így útját. Újuljatok meg ebben a gon
dolatban, K. H., akik a szent házasság kötelékei 
közt éltek és soha se hagyjátok magatokba bebe
szélni akár megromlott felfogású emberektől, akár 
a zabolátlan sajtótól, hogy a házasság szent köte
lékeit bűntelenül, kényére-kedvérc szaggathatja szét 
az ember. Örüljetek a szent hitnek, a családi tűz
hely igazán melegítő és fénylő tüzének s ne hagy
játok azt kialudni soha. Ez a hit vezet benneteket 
a köteles szeretetre, a rendíthetetlen hűségre egy
más iránt; ez fogja lelketeknek súgni, hogy a gyer
mek szent tulajdon, annak megtartása s nevelése 
szent kötelességtek s érte és értük mindenkor egymás 
mellett kell kitartanotok minden nehézség és felme
rülő akadályok ellenére. Ez a szent krisztusi hit meg 
fogja nektek azt is mondani, hogy az élet szent, a 
fejlődő életet megsemmisítenetek nem szabad, ha
nem amit az Úr adott, azt alázatos lélekkel el kell 
fogadnotok.



44 B I Z A L O M

Éppen azok a korlátok, melyeket az Úr tör
vénye állított az élet meredek szakadékai szélére, 
mentenek meg bennünket az élet szörnyű kataszt
rófáitól s éppen ezeket akarják sokan elvakult dü
hükben megsemmisíteni. Tiszteljétek ezeket az élet
mentő korlátokat, melyek a piszkos mélységekbe 
való zuhanástól mentenek meg bennünket s ne jár
jatok a fékezetlen és korlátok, törvények nélküli 
élvezetvágy és fajtalanság emberéletet pusztító út- 
talan utain. Önmagunk belső megrendszabályozása 
nélkül nincs igazi, csak hamis és nyomorult élet, 
mely inkább tengődő betegség és rothadó enyészet.

Amint a kisebb kört, a családi életet, úgy a 
nagyobb egységet, a társadalmat is különféle nya
valyák mételyezik. Az igazi lelkiismeretet és az élet 
nemesebb elgondolásának hiánya jellemzi társadal
munk életét minden változásban. Mindinkább rit
kulnak a nemes elvekben kitartó, megalkuvást nem 
ismerő, hatalmas egyéniségek. A tisztes és előkelő 
állás, a tiszteletet parancsoló és megnyerő külső 
gyakran hitvány és önhasznát kergető lelket takar. 
Megdöbbenéssel halljuk és olvassuk olykor köz- 
tiszteletben álló egyének bűnös, üzelmeit, akik el
feledték, hogy minden aranynál és kincsnél becse
sebb az önzetlen, tiszta, kötelessége és hivatása 
magaslatán álló lelkűiét.

Egyetlen Orvossága van e világszerte elterjedt 
betegségnek: „Térjetek vissza Krisztushoz!" Hiába 
iparkodtok ti világ bölcsei, hiába állíttok fel hang
zatos elveket: az igazi keresztény lelkiismeret erejét 
semmi sem pótolja, s a végén Krisztus nélküli 
erkölcstanotok csődöt mond, erőt a léleknek nem 
tud adni.

Ezzel a becstelen világfelfogással, mely csak 
önhasznát nézi s kérlelhetetlen következetességgel 
tapossa az irgalmatlanság és pokoli önzés piszkos 
útját, karöltve jár az a sivár lelkűiét, mely nem 
veszi észre maga körül a fájdalmasan vonaglók 
tömegét. Értem azt a kegyetlen lelkületet, mely 
tudni sem akar mások szenvedéseiről, mely soha 
ki nem nyújtja kezét a szenvedő felé s arra törek
szik, hogy önmaga habzsolja az élet bűnös élve
zeteit. Bizonyára a Iegsivárabb és legkártékonyabb 
felfogású lelkek ezek, akik miatt a nyomorultak 
panasza naponta az égbe száll ítéletért. Ezek azok, 
akik a munkást csak emberanyagnak, a pénzt is
tennek s önmagukat felelősségnélküli, felsőbbrendü 
lényeknek képzelik, akiknek minden szabad.

Bárcsak hallanák szavunkat s belátnák, hogy 
életük boldogsága és legtisztább örömük függ attól, 
hogy a krisztusi irgalmat is megismerjék, szívükbe 
fogadják s megértsék, hogy milyen boldogság az: 
jónak és könyörületesnek lenni, mily boldogság 
igazán embernek és atyának mutatkozni.

Ezeken kívül még a jobb akaratúak is számos 
téren válnak el az igazi krisztusi szellemtől, mikor 
a krisztusi alázatosságot gőggel, az egyszerű, őszinte 
lelkületet hamis kétszínűséggel és hízelgéssel, sőt 
szeretetlen megszólással és rágalmazással sértik 
meg. A keresztény ember törekedjék arra, hogy egy
szerű, barátságos, jóakaró, figyelmes, igaznyelvű, 
türelmes és szerény legyen. Örüljön az örvende- 
zőkkel, sírjon a sirárkozókkal, védőfal, támasz, jó

akaró barát, mindenkinek szerető társa és lehetőleg 
mindenkinek mindene legyen Krisztusban.

Nem mondjuk, hogy könnyű ez igazi krisztusi 
lelkületet kialakítani és megőrizni. Nehéz és nagy 
munka, K. H., de megéri a fáradságot, mert egész 
életünket a boldogság szilárd alapjára helyezi. Nagy 
vigyázattal kell járnunk, K. H., a mai élet légkö
rében, hogy el ne szédüljünk. Olyan mérgezett a 
légkör, annyi egészségtelen eszme fertőzi meg a 
levegőt, hogy igen nagy vigyázással kell forgolód
nunk a világban.

Sok, nagyon sok a bűnre vezető alkalom. 
Bizonyos szellem nélkülözi a felelősség érzetét: 
nem gondolja meg, hogy ezreket, milliókat fertőz 
meg színpadjával, mozijával, úgynevezett művésze
tével. Féktelenül előretör a komolytalan testkultusz, 
mely az érzékiség szolgálatában áll s elsősorban 
nem az egészséget, hanem az erkölcstelenséget ke
resi. Szemérmetlenül keverik össze a kétféle nemet 
s az egészséges üdülés helyét az érzékiség vásá
rává és kiállításává teszik. Sikamlós olvasmányok 
százezreivel árasztják el az utcákat s belopják a 
a lelkekbe a könnyelmű és léha felfogást.

Az öngyilkos társadalom maga készíti halá
lát, mikor csak az üzleti hasznot nézi s nem moz
dul benne szikrája sem a lelkiismeretnek, hogy az
zal, amit előhoz, amit bemutat, amit nyomtat, mást 
meg is ölhet.

Hát élet ez? Vagy inkább halál? Bizonyára 
halál, a festett és meszelt sírok rothadása, melyről 
az Úr Jézus szólott egykoron.

Azt akarjuk tehát, Kedves Keresztény Test
vérek, hogy itt törjön utat az élet, az egészség és 
az igazság lelke, melyet e világ megtévedt szelle
me sohasem, hanem csak a mi, jóságos Üdvözítőnk 
tanítása adhat meg nekünk. Őt kövessük minden 
lépésünkkel, mert aki Őt követi, nem jár sötétség
ben, hanem az igazi világosság lesz őbenne.

Becsületes, önzetlen lelkű emberek legyünk, 
egymás iránt igazi szeretettel, hűséggel, barátság
gal, megbocsátással, béketűréssel, ahogy az apos
tol mondja; „Annak okáért mi is béketűréssel fus
sunk az elénk nyitott viadalra; nézvén a hit elkez
dőjére és bevégzőjére, Jézusra." (Zsid. 12. 1—2.) 
A világ gonosz fiainak embertelenségét és boldog
talan lelkületét ne kövessük, mert csak a mi Urunk 
Jézus Krisztus adhatja meg nekünk a körülmények
hez képest szép és boldog életet, mint aki mon
dotta: „Békességet hagyok nektek, az én békessé
gemet adom nektek, nem mint a világ adja, adom 
én nektek". (Ján. 14, 27.) A csupán földi élveze
tek után törekvő ember szívét ezek éppen úgy nem 
elégíthetik ki, mint ahogy a feneketlen edény fo
lyadékkal meg nem tölthető.

Á lljunk be embertársaink közé mint világító 
és jóra vezető példaképek, gyakoroljuk embertár
saink előtt a most annyira szükséges erényeket: az 
önzetlen becsületességet, a szerető irgalmasságot, 
szent elveinkhez és jóságos anyánkhoz, az Egy
házhoz való rendíthetetlen ragaszkodást. Vegyünk 
részt a sebeket kötöző és könnyeket törlő szeretet- 
művekben, különösen a katolikus karitász mun
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káiban. Ne fukarkodjék adományaival az, akinek van, 
mert százszorosát kap érette.

Ne resteljük Krisztus műveit hordozni, ha 
fáradságos is az, ne szégyeljiik igaz hitünket semmi 
vonalon, mert aki megtagadja Krisztust az embe
rek előtt pénz, állás, külső siker kedvéért, azt egy
kor Krisztus is megtagadja majd mennyei Atyja előtt.

Ne tartsuk távol magunkat mindattól, amivel 
e világ bajain segíthetünk. Oly sűrűn csergedeznek 
a könnyek: segítsünk! Kenyerünkből törjünk az 
éhezőknek, elégedjünk meg kevesebbel is, hogy 
másoknak is jusson, ne akarjunk mindent csak 
magunknak mértéktelenül felhalmozni.

Ragadjunk meg minden alkalmat, hogy em
bertársainkat, különösen állástalan ifjakat kenyérhez 
juttassunk. Ha munkásaink, alkalmazottaink van
nak, tartsuk meg őket áldozatok árán is, nehogy 
a kétségbeesés örvényébe és kenyértelenségbe ta
szítsuk őket.

Legyünk jóakaratúak szívünk mélyéig: bo
csássunk meg az ellenünk vétőknek, béküljünk ki 
haragosainkkal, tegyük jóvá mindazt a kárt, amit 
kártevéssel, megszólással, rágalmazással okoztunk. 
Tisztuljon meg a szent időkben lelkünk a bfinbá- 
nat szentségében, járuljunk buzgón a szent áldo
záshoz, hogy gyökeresen átalakuljon lelkünk Krisztus 
elgondolása és akarata szerint.

Terjesszük, szórjuk mindenfelé, magunkban 
és másokban is a megújulás magvait, hogy a szent 
év végén, Húsvétkor, örömmel állapíthassuk meg, 
hogy sikerült kialakítani magunkban a Krisztus 
képét. Ha sikerült, boldog, Húsvétunk leszen. Adja 
Isten, hogy úgy legyen. Ámen.

Húsvét.
Nem barackszínű rózsakehely 
Áttetsző zöld szára tartja ég felé,
Nem alabástrom lámpás,
Melyben örök fény szelíden ég.
S nem világító kristályedény,
Mit arimáthiai szent vérrel töltött tele,
Sziklasír sem, hol sebektől fedett 
Isten-test ragyog m illió csillag fényével:
Szűk kamra, pitvar. Benne lépdel a Feltámadott. 
Emberszív, miben én helyett: Krisztus lakik.

Nagy emberek húsvéti gondolataiból.*
Steiner Rudolf nyomán.

Karácsony és húsvét között jelentékeny kü
lönbség van.

Aki képes a karácsonyt és húsvétot szembe
állítani egymással s egyúttal képes a karácsony 
és húsvét együttműködését is megeleveniteni ön
maga előtt: az bizonyos értelemben megközelíti 
az emberi lét legmélyebb rejtélyeit.

A karácsony alapgondolata: a születés. A 
születésen keresztül vonul be az ember örökkévaló 
lénye a múlandó földi világba, — a testi létbe.

Ha a karácsonynak ezt az alapgondolatát 
magunkévá tesszük, akkor az össze fog kötni ben

nünket, földi életünkben is, a múlhatatlan örökké
valóval.

A karácsony egyik sarkpontja emberi létünk
nek, mert általa testi, érzéki voltunkban is össze
függünk az érzékfeletti — szellemivel.

A születés gondolatával együtt adva van a 
halál gondolata is, mert hisz a múlandó testi lét 
elejétől kezdve végességre van ítélve.

Más szóval: a halál gondolata a születés 
gondolatának másik oldala.

A karácsony befejezése a nagypéntek.
De a húsvét a születésen és halálon felül 

áll, hiszen lényege — a halál legyözetése: a fel
támadás.

Krisztus halála után Szent Pál apostol veze
tése mellett azért tudott a kereszténység elterjedni, 
a lelkek mélyébe beleköltözni, mert a húsvét gon
dolatát vette kiindulásául s a húsvét valóságát 
hirdette.

Szent Pál apostol mindenekelőtt nem Krisz
tus halálára, hanem feltámadására mutat rá ismé
telt erős szavakkal:

„Ha Krisztus fel nem támadott, a ti hitetek 
is holt."

De más oldalon is láthatunk képeket, melyek 
Jézus Krisztust, mint jó pásztort ábrázolják, aki 
mintegy virraszt az időbeni létben alvó ember 
örök dolgai felett.

Mindenütt láthatjuk, hogy alapjában véve az 
első kereszténység az evangélium azon szavaira 
utasít: „Miért keresitek a holtak közt az élöt? 
Nincs itt! Hanem feltámadott."

De hol van? Hol keressük őt? Nem a múló 
anyagi világban, hanem a múlhatatlan szellemi vi
lágban !!

S hol találjuk meg ezt a szellemi világot, 
melyben a feltámadt Krisztus él?

Saját bensőnkben, mely égi származásánál 
fogva részese az örök szellemi világnak.

Krisztust kereshetjük a bensőnkben, mert 
Krisztus lakóhelyéül választja minden Őt kereső 
ember szívét. . .

S nekünk: a mi bensőnknek Krisztusra van 
szükségünk, aki akaratunkba is bevonul, akara
tunkat átmelegíti és tüzesiti, hogy legyen ereje a 
mi akaratunknak azokhoz a tettekhez, melyek tő
lünk az emberiség érdekében megkívántainak...

Csak Ö, a halál-legyőző, a Feltámadott ad
hatja meg nekünk az erőt arra, amit tőlünk még 
az élet követel.

S meg fogjuk ő t  találni, mint élő Krisztust, 
mint örök segítség-forrást, mint a szellemi örök
kévalóság erős tudatát önmagunkban, — ha hűsé
gesen magunkévá tesszük Szent Pál jelmondatát:

„Nem én, hanem Krisztus én bennem!"

Gyermekek és öregek.
— Steffen Albert nyomán —

Az ember teste, a legújabb irányú kutatások 
szerint* nemcsak a közismert öt érzékkel (ú. m. 
tapintó, szagló, ízlelő, látó és halló érzékek), ha
nem t ize n k é t érzékkel bír.

♦ L. a „Bizalom" 1933. húsvéti számát. * L. Goethe, goetheanisták, különösen Steiner. (Szerk.)



46 B I Z A L O M

A világegyetemből keletkezett lélek, az ember 
születésekor kapcsolódik bele a földi testbe és 
testének e tizenkét érzéke által kerül a földi világ
gal összeköttetésbe:

tapintó érzék, 
élet érzék, 
mozgási érzék, 
egyensúly érzék, 
szagló érzék, 
ízlelő érzék,

látó érzék, 
hő érzék, 
halló érzék, 
beszéd érzék, 
gondolat érzék, 
én érzék.

A gyermek első életkorában ezek az érzékek 
egymástól még nem választódtak el, hanem egy
mással elkeverve, általános testi közérzetben nyil
vánulnak. A gyermek közérzete, ha testi állapotá
ból is, annyira át van még itatva a világegyetem 
alkotó erőivel, hogy testiségében is mennyeinek 
mondható. Pl a csecsemő istenien érzi magát, ha 
tejet iszik. Mennyei erő él a jóérzésében.

A gyermek érzékeinek működését főleg egy, 
az ö n tu d a t la n s á g á n  keresztüláradó akarat vezeti, 
ami magábanvéve bölcs. Ezért minden anya jog
gal hord iránta szívében imádatot. Az anyák az 
Istenség nyilvánulásait látják és szeretik gyerme
keikben.

De ott, ahol az anyai érzés nem arra irányul, 
ami a gyermekben égi származású, hanem arra, 
ami az elődöktől ered, ott az úgynevezett majom
szeretet keletkezik. Egy anya voltaképen csak akkor 
szeretheti igaz szeretettel gyermeke lényét, ha ösz
tönösen megérzi gyermeke lelkének a világegyetem
ből való származását; azt, ami a gyermekben föld
feletti s örökkévaló.

Az a kép, mely az égi gyermeket jászolban, 
szamár és ökör között ábrázolja, — mesterkéletle- 
nül felfogva — az anyát áhítattal tölti el. Ha pedig 
az anya, nemcsak érzi, de tudja is, hogy a gyer
mek valóban a mennyei birodalmakból jön, s a 
betlehemi istálló, valóságossága mellett, egyúttal jel
képe is az isteni épületnek (az állatok a csillag
képek), akkor tiszta szívéhez még nagy eszmék 
is kapcsolódnak. Ezek a nagy eszmék kiülnek sze
meire és kifejezést nyernek mozdulataiban, gyer
meke pedig mindezt felszívja magába. Mert e kor
ban mindent utánoz a gyermek. Ha nem utánzás 
révén, akkor mit se tanul meg.

De ki az, aki a mennybeli erők uralkodásába 
mesterkéletlen áhítattal bepillantó ifjú anya mellett 
a legjótékonyabban hat a gyermek helyes fejlődé
sére ?

Egy aggastyán. Legyen a nagyapja, vagy egy 
öreg tanító, de lehet az apja is. Az aggastyán 
távolodóban van a földi élettől s közeledőben van 
az égi birodalmak felé, honnét a gyermek lelke 
nemrégiben jött le.

Ami az aggastyánban kezd kifejlődni s a ha
lál után egészen felébred; a szellemi ember, — az 
van ös-atyafiságban az imént született gyermekkel.

Ennélfogva mindkét részről — gyermek és 
aggastyán — egymás legjobb nevelői. A gyermek 
a szellemi világot mutatja meg az aggastyánnak, 
az aggastyán a földi világot a gyermeknek, a nél
kül, hogy sokat tanácskoznának egymással.

Ahhoz, ami a gyermektől távolodik, ameny- 
nyiben idősebb lesz, közeledik az aggastyán.

Ezt érezte ama bölcs pap a gyermek Jézus 
bemutatásakor a templomban.

Az aggastyán épp azon érzékekkel rendelke
zik, melyeket a gyermek még nem bír: (én érzék, 
gondolat érzék, beszéd érzék) vagyis a szellemi 
létet szolgáló érzékekkel. A gyermeknél legkoráb
ban a tapintó érzék, az élet érzék, a mozgási ér
zék fejlődnek ki. Ezekben főleg az akarat él, az 
aggastyán érzékeiben pedig az öntudat.

Az öt középső érzék (szagló érzék, ízlelő ér
zék, látó érzék, hő érzék, halló érzék) a gyermek
nél és aggastyánnál közös. Mégis olykép külön
böznek, hogy az öreg ember már azért is oda
ajándékozza a körtét az ifjúnak, mert neki nagyobb 
öröm nézni, mennyire ízlik az ifjúságnak, mint azt 
megenni.

Rejtélyek nyílnak meg, ha megfigyeljük, mint 
eszik ebédjüket a különböző korbeliek.

Ki se haragszik a csecsemőre, ha étkébe pas- 
kol, ki se veszi az aggastyántól rossznéven, ha 
eltolja maga elöl a tányért.

Figyeljük meg egyszer, mikép melegedik egy 
gyermek és mikép egy aggastyán! A lángok fölé 
nyújtják kezeiket. De aki nem érzi, mi megy azok
ban a lágy és azokban a szikár ujjakban végbe, 
sohse érti meg a tűz szellemiségét.

Sokat tanulhatunk, ha egy gyermek úgyne
vezett fejes keztyűjét egy aggastyáné mellé tesszük. 
De még többet kéz-a-kézbe menésükből, dacára 
a korukbeli különbségnek.

Olvasóinkhoz.
Örömmel közöljük az alábbi levelet, melyet 

a Bizalom szerkesztőségéhez intézett egyik olva
sónk, a „Baráti Ház" már-már elaludni készülő 
tervének ügyében.

A Bizalom szerkesztősége, mely annakidején 
a „Baráti Ház" eszméjét kezdeményezte, ma is, 
mint akkor, azon a véleményen van, hogy a Baráti 
Házra legnagyobb szükség van, sürgős szükség 
van, de annak létesülése csakis úgy lesz szeren
csés, ha a letartóztatottak köréből indul ki s azok 
akaraterejére épül.

Éppen ezért összes olvasói figyelmébe ajánlja 
az alábbi levél igen életrevaló gondolatmenetét:

A  „ B iz a lo m  “ tek in te te s  S ze rkesztő ség én ek
B u d a p e s t,

V S z a l a y  u tca .

Nem tartozom a hivatásos toliforgatók közé, 
most mégis azt szeretném elérni, ha egy ezeregy
éjszakái csoda folytán toliam a legszebbeket írhatná, 
mert ezzel azt szeretném elérni, ha a Bizalom o l
vasó közönségének a lelkében fel tudnám gyullasz- 
tani azt a szent tüzet, amely sajnos feledésbe ment 
nálunk.

Körülbelül két hete, hogy egy csendes vasár
nap délután előszedtem dobozomat, amelyben olyan 
dolgaim vannak éltévé, amelyek szivemnek és lel
kemnek egyaránt kedves emlékei. Régi, sárgult leve
lek között akadtam rá a Bizalom két év előtti
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karácsonyi számára, amelyben egy cikk a „Baráti 
Ház“ -ról szólt. Gyönyörűen volt a cikk megírva 
és tudom, soknak a szeméből könnyeket csalt elő, 
sajnos azután már csak elvétve jelent meg egy- 
egy közlemény róla. Az ember természetébe mélyen 
elhelyezett és kiitrhatatlan vággyal keresi a boldog
ságot; békés boldogság után áhítozunk, de nem 
érezzük azt, hogy mások siralomvölgyben élnek. 
Hiszen minden embernek joga van a boldogságra. 
De a szívem úgy vérzik, ha olyan társakat látok, 
akiket a szabadulás előtti napokban a gond és a 
kétségbeesés nehéz vaspántja tart fogva, ők nem 
érzik a boldogságot, mert nem várják őket puha 
fészekkel és ölelő karokkal és tudatában vannak 
annak, hogy továbbra is a „gyötrelmek városán" 
kell haladniok. M ily áldás volna az, ha a Baráti 
Ház tervét meg lehetne valósítani. Nagyon is tu
datában vagyok annak, hogy a mai nehéz gazda
sági viszonyok mellett az állam nem vállalhat ma
gára egyedül ilyen terhet, de erős akarattal mindent 
keresztül lehet vinni. Ha a büntetöintézetek veze
tősége látni fogja azt, hogy komolyan akarunk fog
lalkozni a „Baráti Ház" létesítésével, akkor egészen 
biztosra veszem azt is, hogy nemcsak szóval, ha
nem anyagiakkal is segítségünkre lesznek, így első 
helyen fog állani a mi jóságos, melegszívű Igazgató
főnöknőnk is.

Egy fecske nem hozhat nyarat, ez tény és 
való, de közős erővel sok mindent lehet elérni.

Társak! Hozzátok fordulok, minden erőtökkel 
azon legyetek, hogy nemsokára a „Baráti Ház" ab
lakában nyíljanak a muskátli virágok. Adja a jó 
Isten, hogy úgy legyen.

Maradtam a tekintetes Szerkesztőségnek meg
különböztetett tisztelettel: • K . L .

A Bizalom szerkesztőségének legbensőbb óha
ja, hogy ez a levél ne hangozzék el visszhang nél
kül, hanem megvalósítható terveket és a jóra igyekvő 
emberek tömörülését vonja maga után.

Miért?
Miért nem akarjátok azt elhinni nékem,
Hogy a régi bűnökért mily sokat szenvedtem.
Az álmatlan éjszakák, ha beszélni tudnának,
Óh azok akkor sokat mondanának.

Arcom pirosságát a falak kiszívták,
Zsebkendőmet sokszor vércseppek borítják. 
Szenvedések árán tisztult meg a lelkem,
A könnyelmű életet már én is megvetem.

Barna hajam mintha hóval lenne fedve, 
Homlokomra mély barázdát szántott az élet ekéje. 
Fel bírok már kelni hajnal-harangszóra,
Szívesen hallgatok az intő, jó szóra.

Nem kell nekem többé a fény és a pompa, 
Csalóka délibáb után nem futok már,
Nem akarok többé büntövis közt járni,
Mert lelkem egy szebb, egy új jövőre vár.

Más udvar, más levegő.
Irta: Mikszáth Kálmán. (Folytatás.)

Harmadnapra volt az érdekes párbaj kitűzve, 
az ácsok éjjel-nappal ácsolták a sorompót, sátrakat, 
a királyné és a palotahölgyek ülőhelyeit bevontak 
piros bársonnyal, kicifrázták címerekkel, cserko
szorúkkal. De különben erj-ől már mindenki tud, 
hiszen ezer meg ezer nézője volt. De csak egy 
titok volt, hogy ki lesz a híres cseh bajnok ellen
fele. Persze azóta már azt is mindenki tudja Ma
gyarországon, azért nem érdemes hosszan leírni.

Csak maga Holubár nem volt kiváncsi, mind
egy neki, akárki, legyőzi ö, ha maga a pokolbeli 
sátán lesz is, csakhogy a királyt maga mellé han
golja és legyőzi valamennyit, akik jönnek, habár 
csupa Toldy Miklós és Kinizsyek volnának. Nem, 
nem, ez előtt a király előtt nem szabad szégyen
ben megpirosodnia az arcának. Mert ez már igazi 
király. Nem irigy ez a vitézségre, mint Podjebrád 
s nem alkuszik meg rá, mint Fridrik, nem mondja 
ez: „Kíméld az enyémet", — inkább azt menny- 
dörgi: „Ne kíméld!" Ez aztán a király.

Péter-Pál napján csakugyan megtörtént a 
nagy álharc. Tengernyi néző volt a Zsigmond-pia- 
con. Jól mulatott a nép, volt mit nézni, kit muto
gatni, kit éljenezni.

Rendre jöttek fényes köntöseikben a főurak 
és asszonyaik. Ez Kinizsy! Az Ujlaky. Azok ott 
Bánffyak, Czoborék. Aztán a királyné érkezett meg 
a palotahölgyeivel s eltűnt a sátorban, mint egy 
szép álom. Mögötte egy apród lépkedett (a kis 
Kazinczy Gergely), biborpárnán egy ezüst koszorút 
hozva; azt adja majd a királyné a győztesnek.

Már mindenki itt van, csak még a királyt 
várják. Pedig a tömeg már nyugtalan. Hol lehet 
a király? Végre jön az egyik olasza, Galeotto 
uram, nagy lihegve és megsúgja a palatínusnak, 
hogy a király nem jöhet, el van foglalva, később 
úgy lehet itt lesz, de azért rendeli, hogy az ál
harcot meg kell kezdeni.

A nádor intett, mire fölharsannak a kürtök 
s megnyílnak a harci porond sorompói. Benyargal 
Holubár vitéz nehéz páncélban, rettentő izmos 
lovon, vélnéd egy torony van a ló hátán, oly 
szálas, irdatlan a cseh. Paizsán a kétfarkú orosz
lán gúnyosan nyújtja ki piros nyelvét.

Az elszörnyedés moraja fut végig a soron s 
minden szem keresi, várja a másikat.

Csendesen lépked be leeresztett sisakrostély- 
lyal egy zömök vitéz. Paizsán mosolyog a hármas 
halom a kereszttel.

Senki sem ösmeri, kicsoda. De mindenki 
reszket érte s felsóhajt: No, ez ma a homokba 
kóstol. Csak Kinizsy kiált rá biztatóan:

— Ne félj, magyar!
Nem is fél, dehogy fél. Nyugodtan ül lován, 

mely türelemmel kapálódzik s harapdálja a zabláját. 
Most elkiáltja a prisztaldus:

— Rajta, vitézek!
Mindkét fél megsarkantyúzza lovát s kifeszitett 

gerellyel rohannak egymásra. No most, no most! 
Ez a döntő perc. Istenekhez méltó izgalom perce.K . L .
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A két türelmetlen paripa prüsszögve, orrlyukain 
tüzet fújva rohan szembe. Hajrá, hajrá! ordítja a 
megittasult tömeg. Egy-egy női sikoly vegyül a 
zajba.

Ah, mennyi benyomás, mennyi látvány, egy 
szempillarezgésnyi idő alatt. Most összeérnek. Jaj,- 
uram, teremtöm! A páncélaik csörrennek, gerelyeik 
villannak egyet. Holubár sújt rettentő gerelyével; 
a magyar vitéz megtántorodik a nyeregben a dö
féstől, a lova félreugrik.

No most vége van, vége van!
Hopp! Csodák csodája, nem esett le, Isten 

örzötte. Helyreigazodik megtorpant paripáján. Ej, 
nem kis legény az, akárki mit mond.

Holubár a fogát csikorgatja dühében, hogy 
nem sikerült őt a nyeregből egyszerre kiemelni s 
fenyegetöleg, de könnyedén lóbázza meg kezében 
a gerelyt, mintha nádszál volna.

A harcbírák néhány percet engedtek a kifú
jásra s újra kezdődik a roham. Újra szól a kürt. 
Rajta, vitézek! Vadul nyargalva vágtatnak most 
szembe s közel érve, iszonyú erővel döfik egymás
nak a gerelyt. Zúg a levegőben, aztán tompán 
koppan s borzasztó ordítás kél nyomában, mintha 
megsebzett bölény bödülne el. Lepottyan egy dár
da a földre, csörömpöl s amint a felkavart por 
oszlik, látni, hogy az ágaskodó mén hátáról egy 
alaktalan test zuhan le a ló farkán keresztül.

Teremtő szent Isten! Álom-e, vagy valóság? 
Ez a nagy Holubár. A magyar vitéz hetykén, ke- 
vélyen ül a nyeregben.

Óriási diadalkiáltásban tör ki a tömeg, mintha 
egyetlen száj lenne, melyből förgeteg gyanánt dől 
ki a lelkesedés.

A hölgyek a kendőkkel integetnek. A daliák 
felugrálnak és a győzteshez szaladnak. Kinizsy 
nagy ökleivel nyit magának utat. Ő akarja először 
megszorítani a kezét.

Zagyva kiáltások keletkeznek másünnen. A 
cseh vitéz zúzott karral, eszméletlenül hörög a 
porban. Homlokon ütötte a magyar levente gerelye. 
Hamar vizet, vizet! Hamar, hamar emeljétek fel! 
Páncélozott lova gazdátlanul száguldott el. Csatló
sok, lovászok, fogjátok el hamar!

De bánja is most a csehet a nagy tömeg. 
A „vivát“ -zúgásba bizony belérekedne, ha nem 
piszkálná fel hirtelen egy más érzés. A lelkesedés
ből átcsap a kíváncsiságba: Ki lehet a magyar 
vitéz?

— Fel a sisakkal! — bömböli ezer száj. — 
Hej, fel a sisakkal!

Mély, síri csend támad, mert a prisztaldus, 
aki balkezében paizsot tart, fölemeli a buzogányát. 
Ez a jel, hogy ö szólni akar.

— Nemes vitéz, — szólt — bárki légy is, 
üdvözöl a király és a nép. Szép nap ez neked 
és nekünk. Léptess elé, hogy a fölséges királyné 
kezéből átvedd győzelmed emlékjelét.

Az ismeretlen lovag közelebb léptetett strucc- 
tollas paripáján.

Á kiáltás most ismétlődött, mintha vihar rázná 
a fákat: „Fel a sisakkal!"

— Valóban úgy kell tenned — mondá a 
prisztaldus. — Magyarország királynéja előtt nem 
állhatsz meg másképpen, mint födetlen fejjel.

Erre a lovag biccentett a fejével, egy hirte
len mozdulattal felemelte és elhajítá sisakját.

Az álmélkodás felszisszenése hangzott, édes 
melegség futott végig az emberek erein, tüzes v il
lám a hátgerinceken keresztül s eget-földet nieg- 
reszkettető, mámoros kiáltásban szakadt ki a szi
vekből :

— Éljen a király!
Mert a leálcázott lovag, aki ott ült lován hát

raszegett fejjel, mosolygó, kipirult arccal, diadal
masan, maga volt Mátyás király.

** *
Mátyás a legyőzött Holubárt, ki szerencsét

lenül esve, karját törte, felgyógyulása után gazda
gon megajándékozva bocsájtá el. A cseh vitéz 
még sok európai udvart bejárt s mindenütt nem
csak magasztalta Mátyás nagylelkűségét, vitézségét, 
férfiasságát, de néhány év múlva vissza is tért 
megint Magyarországba, megházasodott és Fejér
megyében telepedett meg, — hol maradékai még 
éltek a XVII. század közepén. (Vége.)

Kétezer budapesti szegényt helyeznek 
el Pest vármegye községeiben.
Nagy gondja ez a fővárosnak, annyival is in

kább, mert a budapesti koldusok jórésze vidéki 
„kiránduló". Ezek fel-feljönnek a fővárosba, hogy 
néhány hét alatt koldulással egy kis pénzt szedjenek 
össze, aztán újra szülőföldjüket boldogítják. Ez az 
oka annak, hogy sem a főváros, sem a rendőrség 
nem tudja megtisztítani a pesti utcát a koldusoktól, 
mert mindig akadnak vidékről jött ilyen alamizsna- 
turnézók.

Jelenleg a főváros 12.000 családról gondos
kodik és 98 főzőhelyen a naponta szétosztott ebé
dek száma meghaladja a 60.000-et.

Ezenkívül nagy a száma azoknak, akik élel
miszert, ruhát, tüzelő-anyagot és egyéb segélyt 
kapnak.

A fővárosnál már régóta folynak a tanácsko
zások, miként lehetne a szegény-kérdést megoldani, 
annyival is inkább, mert a segélyre szorulók száma 
körülbelül 70.000 ember és ezek ellátása súlyos 
terhet jelent a főváros háztartásában.

De foglalkozik a kérdéssel a fővároson kívül 
a rendőrség toloncügyosztálya is, amely most 
Sipőcz Jenő polgármesterhez érdekes átiratot intézett. 
A rendőrség toloncügyi osztályának vezetője az 
átiratban kifejti, hogy azok az ínségesek, akik ebéd
jegyeket, élelmiszerutalványokat kapnak a főváros
tól, még mindig kénytelenek az utcán koldulással 
megszerezni hiányzó szükségleteiket. Az, aki élel
miszert kap, kénytelen ruhaneműről gondoskodni, 
lakbérről is, s ez végül is odavezet, hogy Buda
pesten nő a koldusok száma.

P e s t v á rm e g y e  ig é n y t  ta r t  a  szegén yekre .

A toloncügyi osztály vezetője szerint mind
ezen csak úgy lehetne segíteni, ha teljesen meg
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reformálnák a főváros szegényellátását. A megol
dás az lenne, hogy Budapest területétől távol kel
lene elhelyezni mindazokat, akik hatósági gondo
zásra szorulnak.

Egy-egy szegényházi lakó például havonta 
70 pengőjébe kerül a fővárosnak, azok pedig, akik 
az ínségakció ebédéiben részesülnek, vagy élel
miszerutalványhoz jutnak, személyenként havi 25— 
30 pengő megterhelést jelentenek a fővárosnak és 
az illetők kénytelenek koldulni, hogy más szükség
leteiket megszerezhessék.

A toloncügyi osztály vezetőjének átirata 
Schuler Dezső tanácsnokhoz került, aki közvetlen 
tárgyalást kezdett a rendőrséggel, mind a koldus
kérdés, mind a szegényellátás ügyében. Ezeken a 
tárgyalásokon arra a megállapodásra jutottak, hogy 
a budapesti szegényeket is éppúgy vidéki gondo
zásba kellene adni, mint ahogyan a gyermekmen- 
helyek teszik a gondozásukra bízott gyermekekkel 
és ahogyan a nem közveszélyes elmebetegeket 
kezelik.

Hosszas meggondolás után alakult ki ez a 
vélemény. Megokolttá teszi ezt a rendszert az, hogy 
a fővárosnak sokkal kevesebb költségébe kerül így 
a szegények eltartása, hiszen vidéken az élelmisze
reknek alacsony áruk van. Az egyes községekben 
örömmel fogadnák a gondozásra kiadott szegényeket, 
akik az otthoni házimunkában esetleg segítséget 
is jelentenének.

A rendőrség, valamint a. főváros tárgyaláso
kat is folytatott Pest vármegye vezetőségével, ami
nek komoly, jelentős eredménye lett. Pest vár
megye kijelentette, hogy igényt tart arra, hogy a 
budapesti szegényeket a megyebeli községekben 
helyezzék el és legalább száz pestvármegyei köz
ség vállalkozik a főváros szegényeinek gondozására.

Már tárgyaltak is az illetékes községekkel és 
az a vélemény alakult ki, hogy a budapesti sze
gények eltartását havi 10 pengőért vállalnák egyes 
községek, tehát lényegesen kevesebbe kerülne a 
budapesti szegények. vidéki gondozása, mintha a 
főváros megmaradna a jelenlegi rendszer mellett.

A főváros kísérletképpen kétezer budapesti 
szegény embert fog vidéki gondozásba adni,, ami 
annyit jelent, hogy Budapesten lényegesen lehet 
így csökkenteni a koldusok számát.

B e h ív já k  a  1 8  éven f e l ü l i  m u n k a n é lk ü lie k e t .

Ezzel egyidőben Líber Endre alpolgármester 
új rendszert fog bevezetni a főváros inségakció- 
jának megszervezésénél. Abból indult ki, hogy 
amíg a háború előtt főleg betegekről, elaggottak
ról, munkaképtelenekről és gondozás nélkül maradt 
gyermekekről kellett gondoskodni, addig ma ezek 
a segélyekre szorulóknak csupán kis töredékét 
ölelik föl, mert az ellátásra szoruló emberek jórésze 
a munkanélküliség folytán kenyértelenné vált em
berekből került ki.

A főváros ugyanis az elmúlt évben statiszti
kát készített, amely kimutatta, hogy a székesfő
város jótékonyságára utalt családoknak több mint 
80 százalékánál a családfő munkaképes. Tehát meg 
kell találni a módját annak, hogy azokat foglal

koztassák, mert a főváros tudatában van annak, 
hogy ellenszolgáltatás nélkül a huzamos segély
nyújtás káros következményekkel jár, amelyek jelei 
könnyen jelentkezhetnek a főváros gazdasági, szoci
ális és erkölcsi életében is. Ki kell tehát küszöbölni 
a hatósági segélyezés legsarkalatosabb hibáját, még
pedig azt, hogy a munkanélküli az ellenszolgál
tatás nélküli segélyezés következtében ne kerüljön 
rossz útra, hiszen az ellenszolgáltatás nélküli munka 
hajlamossá teszi az embeieket a munkakerülésre 
és még az önérzetes emberek munkakészségét is 
károsan befolyásolja. Ezért a főváros elhatározta, 
hogy a tizennyolc éven felüli munkaképes férfiakat 
munkára fogják behívni, de idővel rátérnek a női 
ínségmunka megszervezésére is. Ezzel kapcsolato
san gondoskodni fog a főváros az ínségesek egész
ségügyi ellátásáról is, sőt még baleset elleni bizto
sításukról is, mert a főváros ebben az ügyben szer
ződést köt valamelyik magánbiztosító-társasággal.

Az ínségmunkásokra városrendezési és út
építési munkákat fognak bízni. Liber alpolgármes
ter elgondolása szerint a jövőben a munkaképes 
munkanélküli családfők családja csak akkor része
sül segélyezésben, ha a családfő dolgozik a fő
városnak.

Jelenleg körülbelül három és félm illió pengő 
az az összeg, amelyet a főváros fizikai munka- 
nélküliek segélyezésére fordít, ebből hárommillió 
pengőt akarnak ledolgoztatni.

A segélyezésre szoruló munkája napi hat óra 
lesz, értékét pedig két pengőben állapítják meg. 
Liber Endre számítása szerint naponta átlag ötezer 
munkaképes ínséges végezhet értéktermelő munkát.

A főváros kimutatása szerint negyvenezer 
munkaképes munkanélküli családfő kap ezidőszerint 
segélyt. Egy-egy családfő évente harminchat mun
kanapot köteles ledolgozni. A munkák jórészét a 
téli hónapokban kellene elvégezni, de olyan napokon, 
amikor —5 foknál hidegebb van, szüneteltetnék 
az ínségmunkákat.

Érdekes, hogy Magyarországon ma már tizen
három város megoldotta a szegényügyet, tizenhárom 
olyan város van, amely nem tör koldust, mert 
minden arra szoruló ember élelmezéséről és lakásá
ról gondoskodik. A többi városban is erősödik a 
gyakorlati szociálpolitika, ami végül is nagy bizto
sítéka a rendnek és a nyugalomnak.

A konstantinápolyi ebek.
Irta: Gárdonyi Géza.

Olvastam, hogy Konstantinápolyban sok a 
kutya. Azt is olvastam, hogy török városrészekben 
van a legtöbb, mert a török jó és türelmes, a 
keresztény ellenben kíméletlen s mikor már sok a 
kutya, a strichnin-borsók tömeges irtást végeznek 
közöttük. A kutyák hát inkább a török városré
szekben tartózkodnak és kerülik a keresztényeket. 
Szerettem volna valami képben is látni ezeket a 
kutyákat, de sohasem találtam efféle képre. Brehm 
is csak leírást ad róluk, pedig egy ujjnyi kis kép 
is többet mutat, mint egy tizröfüs leírás.
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Midőn egy tavaszon Konstantinápolyban jár
tam, láttam ezeket a kutyákat. Nálunk szinte el
képzelhetetlen valami, hogy ezernyi ezer kutya éljen 
bárhol is. Megszoktuk, hogy az eb az embert ár
nyékként kíséri; vele egy telken lakik és bizonyos 
szolgálatot végez azért, amiért az ember eltartja.

De hát hol lakik ott a török fővárosban az 
a sok kutya? Ki ad nekik enni? Hol szaporodnak? 
Hogyan viselik magukat a m illió ember között, ha 
egyik se gazdájuk? S hogy nem rettegnek ezek az 
emberek, hogy egy kutya megvész s a következő 
napon ki kell szaladnia az egész városnak a falak 
közül!

, Mindennek a magyarázatát megtaláltam ott a 
helyszínén.

. Hát először is nem igaz, hogy ezek az ebek 
csak a török utcákon tanyáznak. A Péra és Galata 
városrészekben van a legtöbb, pedig ezek keresztény 
városrészek. Görögök, örmények és más európaiak 
lakják. Röstelkedéssel irom le, hogy miért itt leg
több a kutya. Hát csak azért, mert itt legnagyobb 
a rondaság.

Aki látta ezelőtt 20—30 esztendővel a pesti 
három-dob utcát és ennek szomszédos utcáit, az 
csak még egy-egy kupac szemetet képzeljen min
den ház elé és piros sipkát képzeljen az emberek 
fejére, hű képben látja Péra és Galata utcáit.

A szemetet este veti ki minden ház lakója az 
utcára, a kocsiút szélére, de néhol a fal, mellé, 
vagy éppen a márványderekú terrasz alá. Egy perc 
nem telik belé, ott van 5—6— 10 többnyire róka
szőrű s birkanagyságú kutya és felzabál mindent, 
ami rothadékony. Egy a munkájok a léggyel, a csó
tánnyal, a természet takarító állataival. Reggelre 
már csak a por, a szalma, a papiros, rongy és 
csont marad a szétdúlt szemétkupacból. Akkor 
az ebek munkáját a rongyszedők folytatják.

íme az ebek tápláléka.
De van még más is.
Konstantinápoly girbe-görbe, hegyes-völgyes 

város. Körülbelül olyan hegyekre épült, mint Buda 
vára. Azt hiszem, a nők életmódja, meg az utcák 
fárasztó mivolta az oka, hogy olyan piacok, mint 
az európai városokban, nincsenek. A piac maga 
megy a házakhoz. Korán reggel megkezdődik az 
orditozás, a férfikofák orditozása. A vizet, tejet, 
húst, gyümölcsöt, zöldséget az árusok százai hordoz
zák fel és alá az utcákon s ki bömbölve, ki üvöltve, 
ki harsogva kiáltja a maga áruját. A háziasszony 
vagy cselédje csak kinyitja a kaput s int annak, 
akitől venni akar.

A halárus ott a kapu előtt a kövezetre teszi 
a maga nagy fatálát és az éles bárddal ott vág a 
halból, amennyit vesznek tőle. A mészáros egy öreg 
gebének a két oldalán hordozza megnyúzott birkáit. 
Persze deszka van a birkák alatt s félig be is van
nak fehér ronggyal takarva. Ott méri a húst a ka
pu előtt.

A vándorló piac hulladékaiból jut az ebeknek 
a nap első felében az élelem. Ott eszi a kutya a 
véres csontot, a halszárnyat, a bőrnyúzadékot, a

tejfellocsadékot, túrómorzsalékot, ahol esik neki. S 
melyik micsoda falathoz áll legközelebb, megeheti 
békén: nem rángatják ki egymás szájából, mint a 
mi kutyáink.

Délfelé megszűnik ennek a piacnak a forgalma, 
csak a vízárusok, gyümölcsösök és salátások ma
radnak munkában. Ilyenkor már a kutyák elfekszenek.

De hova fekszenek abban a hasonlíthatatlan 
nagy ember-nyüzsgésben, amely Péra és Galata ut
cáit egész nap elfoglalja?

Hát biz ők lefekszenek a kövezetre: ki a ko- 
csiútra, ki a gyalogjáróra. S ott alszanak a járó-kelő 
ezernyi láb alatt, oly mélyen és oly jóízűen, hogy 
talán a pisztolylövésre se nyitnák fel a szemöket. 
Az emberek vagy elkerülik, vagy átlépik őket. Kinek 
is jutna eszébe, hogy egyet rúgjon rajtok, mikor tíz 
lépéssel odább megint egy kutyát talál és hát nem 
is nagy fáradságba kerül egyet-egyet oldalt lépni, 
kivált ha az ember olyan csöndeslelkű, mint a 
keletiek. Csak ha véletlenül két-három kutya össze
fekszik a gyalogjáró közepén, akkor ugrik ki a 
boltból valami legény vagy inas és rájok csap. 
Persze ilyenkor keserves üvöltéssel ugranak odább 
a szegény állatok.

És ez a keserves üvöltés megszokott hang
ottan.

A kocsik mindennap megnyomorítanak egypár 
kutyát, amelyik nem volt elég gyors a lovak lába 
elöl felugrani. A lóvonatok kereke alá is kerül kö
zülök néha. A temérdek sánta kutya mind ilyen 
baleset emlékét hordozza.

Minden utcának megvannak a maga kutyái. 
Az utca rövidsége vagy hosszúsága határozza meg, 
hogy mennyi. Ezek az ebek aztán, — noha egy faj 
az egész város kutyája, — féltékenyek a maguk ut
cájára. Ha egy más utcából vagy városrészből való 
kutya lopakodik oda, seregesen rohannak rá s ir
galmatlanul összemarják. És.hát ez éjjel nappal 
gyakran megtörténik, mert ezek az ebek örökké 
éheznek.

Idegen ember csaknem minden órában fel
riad az első éjszakán az ebek lármájára s nappal 
is bámulva nézi, hogyan esik egymásnak tíz-húsz 
kutya s hogyan tépi egymást oly éktelen üvöltés 
és sikítás között, hogy az ember azt hiszi, meg- 
siketül.

Az ember iránt jámbor és alázatos mindenik. 
Bármelyiknek pattint vagy szól az ember, örömmel 
néz reá és csóválja a farkát. Bármelyiket megsimo
gathatjuk, mintha a magunk kutyája volna s ha 
hívjuk, szívesen követ mindaddig bennünket, míg 
azt látja, hogy iránta érdeklődünk.

És akármelyiket azonnal házi kutyánkká le
hetne marasztalnunk, ha volna Konstantinápolyban 
udvaros ház, de hát itt ha akad is udvar néhol, 
rendesen a ház tetején van, ahol a kutyák tartása 
fölösleges.

Itt-ott a mellékutcákban lát az ember egy-egy 
kutyacsaládot is. A kutya ott kölykezik meg, ahol 
a válságos pillanat eléri. Legfeljebb annyit tesz 
meg, hogy a fal mellé, vagy a kapu-sarokba hú
zódik. M inden. házban akad egy jólelkü ember,
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aki kivet ilyenkor egy gyékénydarabot vagy sző
nyegrongyot s a kutya azonnal elfoglalja a kölykei- 
vel. Sztambul egy máskülönben forgalmas utcáján 
azt is láttam, hogy a kutya fészke fölé bádogot tett 
valami jószívű török. A kutya ugyanis két olyan kő 
közé vonta meg magát, amelyik valaha egy kőpad 
kartámasza volt s a bádog az ebcsaládnak alkalmas 
fészektetője lett.

A kicsinyek olyan vörösek és bundásak, mint 
a medvebocs. Kedves tekintetű jámbor állatkák. Egy 
ilyen kutyafészeknél Székács Gyula, az én Konstan
tinápolyban lakó barátom lehajolt és ölbe vett egy 
kutyakölyket. Én ijedten néztem a kutya-anyára. Azt 
hittem, hogy megrohanja érte. Még csak nem is 
morgott. Ahelyett, hogy féltékeny lett volna a ki
csinyére, örömmel és boldog nézéssel állt előttünk 
és farkát vidáman csóválta, mintha azt mondta 
volna:

— No, ugye szép az én kicsinyem? Beillenék 
akármelyik szalonba úri kutyának!

Értelmes állatok ezek. Tudják, hogy az ember 
jótevőjük.

' Mihelyt a kicsinyek lábra tudnak állani, már 
ott lehet őket látni a fészekhez legközelebb eső 
szemétdombon. Ott kaparásznak, turkálnak egész 
nap.

Természetes, hogy a legnagyobb kutyacso
portok az olyan boltpk közelében láthatók, ahol 
valami élelmiszert árulnak. Mert hát vannak azért 
ilyen boltok is. Pékek, birkazsirt áruló török hen
tesek, lacikonyhák és egynéhány mészáros. Az ilyen' 
boltokból minden órában repül az utcára valami jó 
falat. A kertes korcsmáknak rendesen megvan a 
maguk állandó kutyavendége is. Ilyen kutyát láttam 
a sztambuli vasúti állomás kertjében. Ennek a ku
tyának az egyik első lába csuklóban csonka volt. 
Egyik asztaltól a másikhoz járt és az ő csonka lábát 
épp úgy tartotta, mint a koldusok.

Ez volt az egyetlen kövér kutya, amelyet 
Konstantinápolyban találtam.

Ami a megveszést illeti, azt mondják, hogy 
soha nem történt még, hogy valamelyik megveszett 
volna. És ezt a kutyák szabad életének tulajdonítják.

Vannak a török fővárosban európai kutyák is. 
Az odaköltöző európaiak visznek magukkal egy- 
egy kedves pincsit, szettert, vagy buldogot. No 
ezek ugyan idegenben érzik ott magukat. Ha a gaz
dájuk zsinóron vezeti is őket, a benszülött kutyák 
dühös morgása és keserves vonítása kíséri őket 
mindenfelé s ha meg maguk bátorkodnak ki az ut
cára, hát ebből a kutyából se lesz ám soha nemesi 
oklevél 1

Hallottam, hogy valamelyik szultán össze
szedette egyszer valamennyit s átvitette egy kis la
katlan szigetre.

A kutyák éjjel-nappal ott sokadoztak és voní
tottak a parton a főváros felé s egymást falták fel 
éhségükben.

A hajósok a szívreható ínséget elmondták a 
fővárosban s a kísérletnek az lett a vége, hogy a 
megmaradt kutyákat megint hajóra szedték és visz- 
szahozták Konstantinápolyba.

Világ folyása. 33$

A nagyhét három utolsó napja számára 
szóló zsolozsmát a katolikus egyház mindig az 
előző nap délutánján végzi el. Valamikor ezt a 
kar-imát éjjel mondották és ezért a latin neve of- 
ficium tenebrarum, ami magyarul azt jelenti, hogy 
a sötétség zsolozsmája. Ennek a hajdani szokás
nak emléke, hogy ma is egy háromszögű állvá
nyon annyi gyertyát gyújtanak, ahány zsoltár van 
ebben a zsolozsmában, tehát 15-öt. Minden zsol
tár eléneklése után eloltanak egy gyertyát. Az utol
só gyertya'Zakariás énekére való, amelyben Krisz
tust a „világ világosságáénak nevezi. Ezalatt az 
utolsó gyertyát az oltár mögé rejtik és csak a 
szertartás végén hozzák elő, hogy ezzel mintegy 
jelképezzék Krisztus halálát és feltámadását.

Em lékm ű fogja hirdetni a Buda visszafog
lalásában résztvett háromszáz spanyol nemes di
csőségét. Köztudomású, hogy 1686-ban, Budavá
rának a törököktől való visszafoglalásánál több 
idegen nemzet önkéntes vitézei csatlakoztak az 
ostromló magyar sereghez. Az egész keresztény 
világ izgalommal figyelte akkor, sikerül-e a ma
gyarnak a százötven évig hordott igától megsza
badulni. Savoyai Jenő herceg hősi példáját követ
ve, Spanyolországból is háromszáz vitéz érkezett 
hozzánk, köztük a spanyol főnemesség több kitűnő 
harcosa, akik sem ellenszolgálatot, sem zsoldot nem 
vártak, tisztán a keresztény világrend megmenté
séért vettek részt az ostromban.

A törököt kivertük Budáról, az idegen vité
zek visszatértek hazájukba, azokat azonban, akik 
elestek, itt temették el az életükkel megváltott ma
gyar földben. A háromszáz spanyol vitéz is leg
nagyobbrészt bizony itt m aradt...

Ezeknek a hősi halottaknak emlékét most kő
bevésve megörökítik azon a helyen, ahol 1686-ban 
a vár-ostrom tüzében elpusztultak. A budapesti 
spanyol ügyvivőnek, Conde de Baylen-nek, aki 
nagy szeretettel dolgozik a magyar-spanyol kap
csolatok kimélyítésén, nagy érdemei vannak az 
emlékmű felállítása körül.

N o g a r a  p r o f e s s z o r ,  a vatikáni múzeum fő
igazgatója, érdekes előadást tartott a német régé
szeti intézetben a római császárok testőrségéröl és 
a testőrök temetkezési helyeiről. A testőrséget T i-  
berius császár szervezte meg s az intézmény Galba 
uralkodásáig állt fenn. A testőröknek két kaszár
nyájuk volt Rómában. Szolgálati idejük 25—28 évet 
tett ki. Fegyverük kard és lándzsa volt. Az első 
testőr-sírokat 1885-ben tárták fel a mai Emanuele 
Filiberto- és Tassi- utcákon, amikor a villamosvo
nalat építették. Újabban igen sok sírt találtak He
léna császárné mauzóleuma közelében. A legtöbb 
testőr a mai Németországból, Pannóniából, Dáci
ából és Dalmáciából került ki. Voltak azonban kö
zöttük Macedóniából, Szíriából és Afrikából szár
mazók is. A császárok főként a germánokat ked
velték magas termetük és harciasságuk miatt.
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A nilin festék va jé rt. A külkereskedelem
ben a mostani kompenzációs rendszer mellett a 
legkülönfélébb esetek fordulnak elő. Nemrég aján
latot tettek, hogy 56 vágón hordó-vaj ellenében 
anilinfestéket kapunk Franciaországból. Az anilinra 
a textiliparnak van szüksége. Az üzlet azonban 
mégsem jöhetett létre, mert kiderült, hogy a fes
ték 15 esztendős. Annakidején a franciák német 
jóvátételi számlán kapták ezt a festéket, tehát né
met gyártmány jött volna bé tizenöt év után Ma
gyarországba. így azután az anilin nem jött be, a 
vaj nem ment ki Franciaországba, ellenben már 
megtörtént‘az üzlet Németországgal ugyancsak ani- 
linért és ugyancsak vajért.

Resicán hadfelszerelési gyá r lesz. Romá
niában óriási botrány volt a Skoda-gyár szállítási 
ügye, miután kiderült, hogy a cseh gyár minden
féle megvesztegetések útján kapta meg a román 

'hadseregszállításokat. Most Románia önálló hadfel
szerelési gyárat akar létesíteni, mégpedig a resicai 
vasgyár telepén. Egyelőre a tervek elkészültek, csak 
— megfelelő külföldi tőkét keresnek hozzá.

A  d o h á n y fü s t  b a k t é r iu m ö lő  h a tá s á r ó l  ér
dekes megállapításokat közöl Schneider göttingeni 
tanár. Szerinte három cigaretta elszívása után a 
szájban levő baktériumok ötven százaléka elpusztul. 
A tudós szerint a cigarettafüst fertőtlenítőbb, mint 
a szivarfüst. Érdekes azonban a baktériumok nö
vekedésére, hogy a szívás befejezése után milyen 
rohamosan történik újra szaporodásuk. Negyedó
rával a harmadik cigaretta elszívása után a bakté
riumok eredeti számának csökkenése már csak 33 
százalék, félóra múlva 22 és háromnegyedóra után 
mindössze 14 százalék voh.

A n a p s u g á r  é s  a  s z é n .  Kitavaszodott az 
idő, ami azt jelenti, hogy megszűnt a fűtés. Ilyen
formán a szénbányák már nem bányásznak elő 
háztartási szenet. Kiváncsiak voltunk, vájjon a szén- 
fogyasztás e csökkenése kihatott-e a bányák üze
mére. A szénbányák az eddigi erővel folytatják a 
munkát, mégpedig azért, mert az ipari szénfogyasz
tás örvendetesen emelkedik és így az ipari szén 
szállítása pótolja azt a csökkenést, amelyet a szén
fogyasztás megszűnése okoz. Egyébként a bányák 
már megkezdték a cséplési szén raktározását is. 
Az utolsó időben örvendetesen kezd emelkedni a 
kovácsszén fogyasztása is, ami megint csak jó jel
nek tekinthető az általános gazdasági helyzet szem
pontjából.

A s ü n d is z n ó n a k  a keresztes vipera mérge 
sem árt. Most állapította meg ezt egy belga termé
szetbúvár. A sündisznó ugyanis általában csak or
ránál és rövid kis farkánál sebezhető. A tudós 
négy ilyen viperamarást figyelt meg. Egészen je
lentéktelen kis hólyagok támadtak a kígyómarás 
helyén. A sünöknek azonban semmi komolyabb

bajuk sem lett. Sőt az egyik meg is ölt egy v k  
perát, majd kitűnő étvággyal ropogtatta a vipera 
fejét, amelyet a méreghólyaggal együtt le is nyelt 
a nélkül, hogy a különös falat megártott volna.

A  c ir o k s e p r ű . A magyar cirok tudvalevőleg 
világhírű; A tavalyi termésnek tudvalevőleg egé
szen a mostani tavaszig kell szikkadnia, hogy azu
tán forgalomba kerülhessen a cirok, amelyből a 
legjobb seprű készül. A tavalyi termés mintegy 
240 vagon és ebből már 200 vagont eladtak kül
földre, még 40 vagon eladatlan. Vidékek és minő
ség szerint a gazdák 20—28 pengőt kaptak a ci
rok métermázsájáért.

A tengeri h a jók  eddig, ha ködben jártak, 
folytonos tülköléssel adtak jelt magukról. Most a 
dudálás helyett fényképezőgéppel kísérleteznek. Vö
rös fényre érzékeny fényképezőgépet szerelnek fel 
a hajó orrára s minthogy a vörös fénysugarak a 
ködben is jól terjednek, az érzékeny fényképezőgép, 
mihelyt ilyen fénysugarat észlel, automatikusan jel
zést ad. Állítólag így megoldottnak tekinthető a 
ködben való hajózás problémája.

B r u n o w s k i  német egyetemi tanár arra az 
érdekes felfedezésre jutott, hogy a békanyál néven 
ismert növényzet rádiumot tartalmaz. Különösen 
tavasszal feltűnő a békanyálnak ez a tulajdonsága. 
Ősszel viszont a mocsarak vize tartalmaz több rá
diumot, ami valószínűleg a békanyál pusztulásá
val függ össze. A zöld növényzet ezek szerint 
igen nagy hányadát összegyűjti a mocsárviz rá- 
diumtartalmának.

H .  S . B u d a p e s t. Önéletrajzokat sajnos nem 
közölhetünk, de azért ne sajnálja megírásukat. Ön
magára nézve nagy értékkel bírnak, mint az önis
merethez vezető utak, mások meg úgy sem fogad
nák úgy, mint reméli. — A fogházmissziós munka
társat értesítettük.

K ö h id a i  o lv a s ó in k n a k . A megküldött találmány 
ügyével nem foglalkozhatunk, mert szakértők sze
rint a találmány a való életben megvalósíthatatlan. 
Jószívvel kívánjuk, hogy szabad idejüket más kér
déseknek szenteljék, mert a találmányok révén 
semmit sem fognak elérni, csak csalódásaik lesznek.

K . L .  M á r ia n o s z tr a . Levelét köszönjük, de 
csak két vers volt mellékelve. Közeledő szabadu
lásához minden jót kívánunk, főleg, hogy ma kö
zölt verséhez hű tudjon maradni s valóra váljék 
minden jó feltevése és reménye.
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