
BIZALOM

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

24. szám. VIII. évfolyam. 1937. Karácsony.

Itt a szent karácsony.
Irta: ispán Sándor.

C soda  történt. . .

Ünnepel a világ, G lóriá t harsogva, 

Megszületett Jézus, az Istennek fia! 

Nézzétek Testvérek e nagy Szeretetet, 

Elképzelni ilyent, krisztusi hit nélkül, —  

Itt a börtön mélyén  

Á lm odn i sem lehet. . .

Itt a karácsonyfa reménysugarával,

A  nagy szeretetnek m inden áldásával,

Hol Krisztus van jelen, ott nincsen félelem, 

Szent hitünk fényével átvezet bennünket 

A  rút ö svényeken .. .

Üdvözítő Jézus, K i ma földre jöttél,

N yisd  m eg a szívünket s  minket üdvözítsé l! 

összetett kezekkel bölcsőd elé állunk, 

Bűnbánó  szívünkkel, hófehér lelkűnkkel 

Tégedet imádunk. . .

Édes kis Jézuska, mit adhatunk N éked ?

K i az eltévedteket is úgy szereted. . . 

Adjuk a  szívünket s csak Tenéked élünk, 

H ogy  tiszta lelkűnkben örök életünkre 

M aradj m ind ig  ve lü nk.*..

Sírfelirat egy római katakombáról,*
Hosszú, keskeny folyosón találtam magamat. 

Jobbra és balra márvány Istenszobrok. Vegyesen gö
rögik és rómaiak.** Arcformáik, egész alkatuk és 
minden tagúk felsöbbrendű szépség. Boldog szé
dület fogott el. Végig akartam lépdelni az istenek 
két sora között, hogy fényességes csodáikat köze
lebbről szemlélhessem.

Ám színük elé jutva, meg kellett látnom, hogy 
valamennyi torzó *** S  egyúttal megkellett tudnom 
azt is, hogy csonkulásaikat azok a bűnök és hibák 
idézték elő, melyeket eddigi életem során elkövettem.

E tudat súlya összetört bennem mindent. 
Egyre azt ismételtem magamban: „istenromboló 
vagyok!" „istenromboló vagyok!"

Lelkiismeretem e rettenetes szemrehányása, 
csodálatos hatást váltott ki. A csonka istenszobrok 
márvány alakjainak hiányosságai, az én élő testemre 
szűrődtek át. Elvesztettem egyik karomat, lábamat. 
Fejemből törzsemből egész darabok szakadoztak 
le. Ezer sebből véreztem, mert egy olyan részem 
sem maradt érintetlen, amit valaha igénybe vettem 
valamiféle hiba elkövetésére........  Rokkant, nyo
morékként vonszoltam magam tovább.

A folyosó félkör alakú, boltozatos helységbe 
torkollott. Benne egyetlen szobor. Nem márványból, 
fából faragott volt. Az Istenvolt tökéletességben 
ragyogott le róla, de mégis embert ábrázolt.

* Katakombáknak földalatti folyosókat neveznek. A 
régi pogány Rómában, a keresztények katakombákba rej
tőztek el üldözőik elől kik halálra keresték őket. Kata- 
kómbákban tartották Isten tiszteleteiket s ide is temetkeztek.

** Ez a történet a régi pogány Rómában játszik, ahol 
a lakosság ép úgy, mint Görögországban, — sok istenben 
hitt s isteneiről szobrokat készített.

*** Torzó csonk.
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Minden földi szenvedés hordozóját. Sebessé osto
rozott teste keresztre kötözve. Keze lába vasszög- 
gél, szive lándzsával átverve. De mégsem torzó. 
Tökéletesség.

Minden rémület rémületével néztem reá. Ha a 
többi isten sérüléseit hibáim okozták s ezért tes
tem épségével kellett meglakolnom:... a legna
gyobb szenvedés most vár csak reám... Véresre 
verve fognak keresztre kötözni engem is! Még 
megmaradt tagjaimat nem fogják a békességes 
kimúlásnak átengedni, hanem éles vassal fogják 
átfurdalni, hogy minden néven „nevezendő kint 
megismerjek.

Míg ott remegtem a legnagyobb szenvedő 
szobra előtt: váltamat könnyű kéz érintette.

„A kereszthalálból harmadik hajnalra fel
támadtam én! Visszaadom ime alkatod épségét! 
Indulj új kezdésre!“

Azonnal visszafordultam, hogy szemtől szembe 
lássam az így szólót. Hült helyét találtam. .

Ám szava visszhangja világossá telte, hogy 
három nap múlva, nem leszek már az élők sorában.

E bizonyosságra, szivemben erős kívánság 
támadj fel. Míg lelkem a túlvilág útjain fogja ke
resni Őt, hogy nyugodhassék tetemem azok kö
zött, kik már itt a földön hozzá szegődtek, hívekül.

Dante Pokla.
Második Ének.

(Folytatás.)

Dante nem az első, ki elevenen a túlvilágra 
szállhatott. Ott volt már előtte Aeneas, Silvius 
atyja, aki az örök Róma alapítójául volt kiszemelve 
s akinek alvilági útját megírta Vergiliusz; ott volt 
Szent Pál, akit a Szentírás az Úr választolt edé
nyének nevez.

Dante égi pártfogói: Szűz Mária, maga a 
Kegyelem; Szent Lucia, a Megvilágosodás, vértanú, 
kit megvakítottak; most a fény szentje, vakok vé
dőszentje; Dante különösen tisztelte öt, mint élet
írói mondják, és hozzá fordult szembajában (életr. 
17.) és végre — Beatrice, aki a bibliai Rachel 
mellett ül a mennyben s akiben oly fényesen ra
gyog az emberiség legszebb tulajdonsága, az erény, 
mely által egyedül múl felül fajunk minden más 
teremtményt az ég legszűkebb körében, mely köz
vetlen a földet veszi körül. Beatrice pedig leszállt 
Vergiliuszért a pokol tornácába, ahol a lebegők 
vannak, kik nem bűnösek, de pogányok s így nem 
juthanak mennybe; ezek közt lakik Vergiliusz is. 
Tehát Beatrice kérte fel Vergiliuszt arra, hogy 
Dantei az erdőből, a vadállatok elől kimentse s ha a 
poklon át is, de felvezesse a tisztulás hegyére. — 
A Purgatóriumba és a Mennyországba.

Tivornyák Hősei.
Harmadik Ének.

A pokol kapuja körül állnak a közönyösök, 
akiknek sem bűnük, sem erényük. Boldogságban 
nem részesülhetnek.

A pokolba Cháron révész viszi át a lelkeket 
az Acheron folyón keresztül.

Negyedik Ének.
Dante már a túlsó parton ébred: ájulás köz

ben átvitte Cháron. Itt a pokol első köre: a Tornác. 
A pokol ugyanis egy óriás tölcsér a föld közép
pontja felé keskenyedve; s lefelé mind kisebb 
erkélyszerű körök gyűrűzik, mind súlyosabb bűnök 
és mind nagyobb büntetések helyei. Tehát minél 
mélyebbre jut Dante, annál rettenetesebb tapasz
talatokat tesz. A sötétség és hideg lefelé menve mind 
nagyobb.

Az első. kör a lebegők helye, kik nem bű
nösek, de nem mentek át a keresztségen. Semmi 
kínt nem szenvednek: csak az örök vágyat a ke
reszténység magasabb szellemi élete után, melyet 
nem ismernek. Ide szállt le halála után Krisztus s 
felvitte a mennybe az ótestamentum szentjeit: ők 
voltak az első üdvözültek; Krisztus előtt senki 
sem üdvözölhetett.

A sötét tájon egy külön fénylő pont: az ókori 
híres emberek helye. Itt szokott lenni Vergiliusz 
is. Sok más kiváló ókori nagy emberrel együtt.

Ötödik Ének.

A második körben kezdődnek a voltaképi 
bűnösök, itt áll Minős ördög (mese szerint krétai 
király volt, oly igazságos, hogy holta után Zeus 
az alvilág bírájává tette).

A szerelem bűnöseit forgószél ragadja. Dante 
annyira együtt érez szenvedéseikkel, hogy a részvét 
súlya alatt ájultan esik össze.

'Hatodik Ének.

Dante már a hatodik körben ébred: itt vannak 
ronda esőben, kik mértéktelenek voltak ételben- 
italban. A falánk Cerberusz egy háromfejü eb, 
falja és rágja őket.

Dante eközben tudja meg, hogy az utolsó 
ítéletre mind e lelkek felmennek a földre, felveszik 
újra testüket, s avval térnek ide vissza.

Feléledvén eszméletem, amelyet 
a részvét ájulásig inegigézett 
a két rokonnak szenvedése mellett,

új szenvedők és újabb szenvedések, 
tolonganak köréin, bármerre járok 
bármerre fordulok, bármerre nézek.

Immár a hús, harmadik körben állok, 
hol súlyos, átkos zápor zúg örökre, 
egyformán ejtvén örökös szabályok.

Vaskos jég, piszkos víz és hó pörög le 
a sötét légen át és sohse fárad 
s mindent rohaszt, ahol leér a rögre.

Cerberusz, egy kegyetlen, cifra állat 
ugat három fejével kutyamódra 
a népre amely nyakig vízben áll ott.

Szeme vörös,, sötét szákálla ronda, 
két körmös kéz nőtt rengeteg hasából, 
karmolja a lelkeket, falja, bontja.

S ebekként őket nyögeti a zápor, 
s testüknek ernyőt testükből csinálnak, 
forogva folyton — *a nyomorú tábor!
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Mikor Cerberusz, a nagy féregállat 
meglátott, száját tárta, vicsorogva: 
nem volt tagom, mellyel szilárdan álljak.

De tárt arasszal mesterem marokba 
fogta a földet és teli ökölből 
beleveté a három éh torokba.

Hetedik Ének.
A negyedik kört Plútusz őrzi, ki a gazdagság 

istene volt a görögöknél. Ördögnyelven beszél.
Itt a pénz telhetetlenei, fösvények és tékoz

lók, súlyokat görgetnek, félkörben egymással 
szembe és vissza. Fáradságuk hiábavaló: épíly 
hiábavaló a kincsgyűjtés e földön, Isten, amint 
láthatatlan angyalok által forgatja az egeket, úgy 
a láthatatlan Szerencse által hajtja ide-oda a földi 
javakat.

Az ötödik körben a haragosok és méiabúsak 
a Styx nevű sártóban verekednek.

(Fenn a földön nagypéntek után éjfél).
Nyolcadik Ének.

A Styx folyó mögött az alvilági király váro
sának kapuja fekszik. A kapusördögök (bukott 
angyalok) nem akarják beereszteni Dantét. De 
Vergiliusz bízik, hogy mennyei segély jön le hoz
zájuk. Ez meg is történik.

Dis Városa Előtt.
Kilencedik Ének.

A hatodik körben lángsírokban hevernek 
azok, kik nem hittek a halhatatlanságban. Eleve
nen örök tűzben égnek.

Tizedik Ének.
Ebben az énekben megtudja Dante, hogy 

Jozafát völgyében lesz az utolsó ítélet.
Az utolsó ítélet alkalmával a pokolban szen

vedő lelkek, mind testet fognak ölteni s attól 
kezdve amúgy is borzasztó, örök büntetésük még 
kínosabb lesz.

Tizenegyedik Ének.
A hetedik kör, az erőszakosok helye, három 

gyűrűre oszlik: az elsőben vérengzők és rablók, 
másodikban öngyilkosok és önnön javaik rontói, 
a harmadikban káromlók és uzsorások bűnhődnek, 
amilyenek Caorsa lakói voltak.

(Fenn a földön hajnal van: nagyszombat).
Tizenkettedik Ének.

A hetedik körben az erőszakosok, vérfür
dőben gyötrődnek.

Tizenharmadik, Tizennegyedik, Tizenötödik és
Tizenhatodik Ének.

A hetedik körben az Istent bántók bűnhődnek. 
Égő homokban, parázs esőben kínlódnak. Arcaik 
feketére égnek.

A tűzeső.
Tizennyolcadik Ének.

Rondabugyrod a Pokol nyolcadik köre, a 
csalók helye; nem párkány, hanem tíz egymás 
körül gyűrűző kerek völgy, ezek a bugyrok; kö
zépen egy kút (1. XXXI. és XXXII. én.).

Itt a csalók, csábítók és hízelgők büntetéské
pen futnak körbe-körbe és útjukon sosincs megállás.

Van egy hely a pokolban, Rondabugyrod, 
vasszínü kőből, mint a hetedik kör, 
mely fönn .keríti e sok ronda bugyrot.

És e körétnek közepén nyílik föl 
egy széles, mély kút óriási szája 
(annak idején szólok mindezekről).

Gyűrű tehát a kőmező formája 
a kút s a nagypart lábaközt, középen 
s tíz kerek völgyre van felosztva tája.

S mint várat néha bekerítve szépen 
árok árokra gyűrűsen övedzik, 
olyannak tetszett nékem e hely épen, 

minőnek az ily vár környéke tetszik; 
s mint az ily árkokat a várküszöbtől 
a külső partig kis hidak ha metszik:

Úgy itt is a nagy külső kötömegtöl 
szírthidak metszik e tíz görbe bugyrot 
a Kútig, hol a hidak sora megtör.

E helyen voltunk, s mesterem leugrott 
Geryon nagy hátáról s balra tartott 
s én véle, nézve ezt az újabb poklot 

S láttam, hogy jobbról újabb kín nyavalygott, 
új ostorozók, uj ostorozottak, 
akiktől az első bugyor kavargott.

A fenekén mezítlen támolyogtak, 
innenső részén nékünk szembejővén 
túlsón velünk, de lépteik nagyobbak.

Tizenkilencedik ének.
Nyolcadik körben a vesztegetők s azok szen

vednek, akik Isten dolgait, szentségeket, egyházi 
méltóságokat, pénzért adják-veszik.

Büntetésük szörnyű, elevenen a földbe van
nak ásva, fejükön állnak. A lukakból csak talpaik 
látszanak ki. Ezek lángban égnek.

Huszadik ének.
Nyolcadik kör, a jósok és varázslók. Sírva 

járkálnak, örök kétségbeesésben, mert fejeik for
dítva vannak nyakaikon. Nem előre, hátra felé 
néznek.

Huszonegyedik és huszonkettedik ének.
A Rondakörmök egy ördögezred; a nyolca

dik kör ötödik bugyrában tanyázik, ahol a közön
séges csalók bűnhődnek. Égő szurokba vannak 
mindörökre alámerülve és ha egy pillanatra va
lamelyik tagjukat kiemelik: ördögök rettenetesen 
bántalmazzák őket.

Huszonharmadik ének.
A nyolcadik kör hatodik bugyrában képmu

tatók járnak körül.
Örök büntetésük, hogy ólom csuhában kell jár

mok. A rettenetes súly kínok kínjaival nyomja őket.
Huszonnegyedik és huszonötödik ének.

A tolvajok büntetése van leírva benne, amint 
következik:
S láttam tömegben rengeteg kígyót itt, 

ezret, hogy már gondolva is azokra 
arcomból a vér szinte kiszívódik.

S  e kigyónyájban, e nagy, szörnyű nyájban 
meztelen nép futkároz szörnyüködve, 
nem bízva sem búvásban, sem bübájban
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Kígyókkal volt a kezük hátrakötve 
s testük körül a kígyók fejn-farka 
elöl ért össze s volt csomóra kötve.

S a népből, mely partunk körül kavarga 
láttam rászökni egyre egy kígyót 
s megcsípni hátán, hol a nyak ült rajta.

Oly gyorsan le nem írhatsz I-t, vagy O-t, 
mint én ezt láttam gyűlni, égni, rogyni 
s hamuvá hullni szét a lerogyót,

A földre hullt s nem látszott rajta, hogy mi, 
mígnem a por egyszerre újra élni, 
gyűlni kezdett s emberré visszafogyni.

Mint ki lehullt, nem tudja, hogy a földre: 
tán ördög szállt belé, vagy a nehézség 
megnehezítve testét, meggyötörte, 

amikor visszatér belé az érzék 
körülréved zavartan a kiállott 
szorongás után, fölzihálva néz szét: 

e bűnös ott fölkelve ép úgy állott;
Ó mily igaz vagy, Isten nagy hatalma! 
bosszúddal a,bűnöst hogy eltalálod!

Huszonkilencedik ének.

A nyolcadik kör tizedik bugyra a hamisítók 
helye. Örök büntetésük, szünetnélküli szörnyű visz- 
ketegség.

Harminckettedik ének.

A kilencedik körben, a Kút mélyén az áru
lók bűnhődnek (vö. XI.-én. 52— 66.) Négy alkör; 
az első neve Kaina, Káinról (vö. V.-én. 107.) kik 
rokonaik ellen követtek el árulást.

Második alkör Antenóra: neve a trójai Ante- 
norról, ki árulással játsszá Ulisses kezére a Pallá
diumot (vö. XXVI.-én 63.) Itt a hazaárulók. —  A 
sötétség és hideg itt legnagyobb. A bűnhődők 
jégbe fagytak bele.
Ha volna rímem, olyan durva, vak, 

hogy megfeleljen e gonosz veremnek, 
melynek a többi szikla hídja csak, 

bővebb levét préselném szellememnek, 
de mert szavam nem tud rekedve nyögni, 
csak félelemmel fogok énekemnek.

Ó Nép, mely mindennél lejjebbre szállott! 
olyan helyen vagy, melyről szólni is rossz, 
mért nem lettél inkább juh, kecske, állat! 

Mikor a Kút mélyén voltunk, az izmos 
lábnál, mi csöppek: a magasba néztem, 
a Kút falára, melytől mélye titkos.

De költőm így szólt: „Vigyázz a menésben, 
és, hogy szegény testvéreid fejére 
ne lépjen lábad, tartsad mindig észben."

Csak ekkor néztem a lábam elé le, 
s egy tavat láttam, mely befagyva mélyen, 
nem mint víz, hanem mint üveg fehérle. 

Sohasem fagy be ily vastagra télen 
Ausztriában sem a Duna kérge, 
sem zord honában a Don ily fehéren.

Mint béka orrát ha kidugja víg 
koaxozással, mikor a parasztlány 
már a kalászszedésről álmodik:

úgy addig, hol a szégyen ült az arcán, 
száz fej kékült ki, s kelepelt fogával, 
a töbhi részét jég alatt fagyasztván.

Lefelé fordul mindegyik nyakával; 
és mindegyiknek ajka a hidegre, 
és síró szeme a kínokra rávall.

S megláttam, amint néztem e fejekre, 
kettőt, egymást érintve oly szorosan, 
hogy össze volt a fürtjük keveredve.

Harmincnegyedik ének.
A kilencedik kör negyedik alköre a Judecca, 

nevezve Judásról; a legmagasabb dolgoknak, az 
Istennek, árulói vannak itt. Ezek az emberiség 
legnagyobb bűnösei Lucifer szájában őrlödnek, ki 
szüntelen rágja őket Lucifer (Dis) egykor a leg
szebb angyal létére féllázadt Isten ellen: most ö 
a legrútabb ördög. E Luciferben mintha az em
beriség bűne volna megtestesítve: három arca a 
három emberfajt jelképezi, a vöröset, sárgát s fe
ketét. Három szájában a három legocsmányabb 
áruló őrlődik: Brutus és Cassius, a Caesar gyil
kosai: és Judás, Krisztus árulója.

Lucifer a jég közé van fagyva, de oly óriás, 
hogy szőre maga embervastagságnyr rést tart fönn 
a jég és a test között. Teste közepén van a föld 
középpontja.
Mint mikor vaskos pára lengedez le, 

vagy féltekénk már elborul az éjben, 
malmot ha látsz szélben forogni messze: 

egy oly alkotmányt akkor látni véltem, 
s gondoltam, szorosan mögéje térek 
vezéremnek; — más enyhely nincs e szélben! 

Oly helyen jártam — versbe venni félek — 
hol átlátszón mint szálka az üvegben, 
egészen jég alatt volt minden lélek; 

s feküdt vagy állt, szobornál merevebben, 
fejest vagy talpast, — s volt kinek a lába 
arcához görbült, gyötrelmes ívekben.

Amint elérlünk annyival alábbra, 
hogy mesteremnek megmutatni tetszett 
azt, aki a legszebb volt hajdanában, 

elémbe állt és ilyen szóval edzett:
„Itt Dis* és itt a hely hol kell valóban, 
hogy bátorsággal magadat övedzcd."

Hogy lettem ekkor megdermedve szótlan, 
megírnom olvasó hiába kéred, 
mert kevés lenne azt megírni szóban.

Még nem halál, s már nem volt bennem élet; 
értse kiben van képzelet csírája, 
hogy lelkem élet s halál közt mivé lett.

E borzasztó birodalom királya, 
a jégben állt, kiütve felemellet.
S több volnék én egy óriáshoz állva, 

mint egy óriás volna karja mellett.
Számítsd ki hát, hogy ilyen taghoz illjen, 
testének lenni mekkorának kellett!

Ó mily csodás volt, hogy előmbe tüne, 
s megláttam három arcot a fején; 
egyik elől volt, vérvörös a színe.

* (Lucifer ki Évát a Paradicsomban bűnre csábította.)
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A másik kettő válla tetején
nőtt ezzel össze, felezvén a vállat; 
s egymással hátul a taraj helyén.

S a jobb arc fehér, s sárga között állott, 
s a bal mint amily népek kóborolják 
a földet, hol a Nílus völgyének árad.

S mindenik alatt két nagy szárny motolláit, 
amekkora illik ily nagy madárnak; 
tengeren sem láttam még ily vitorlát.

S nem toliból vannak ám ezek a szárnyak; 
bőregérformák! — és csapkodja, rázza, 
hogy három szelek tőlük szerteszállnak.

Ezektől jött fagy Kocitusz tavára; 
s hat szemmel sír örökké, s három állón 
csöpög le folyton könnye, s véres nyála.

És úgy zúz egy-egy bűnöst mind a három 
száján fogával, mint tiló a kendert 
gyötörve mind, hogy mind egyszerre fájjon. 

És azt ki elülső szájába hemperg, 
fogánál jobban karma tépi, hátán 
csontig olykor nyúzván a bűnös embert.

„Fenn akit legjobban gyötör a Sátán" — 
szólt költöm — „Judás az Iskarióti.
Feje benn van, lába kilóg a száján.

A másik kettő, kiknek feje lóg ki: 
az Brutus — a fekete szájból ez csügg, 
lásd, hogy nyújtózik, nem tud szót se szólni 

Meg Cassius — nézd azt a vastag testűt.
De már az éj közelget; már mi mostan 
mindent láttunk, utunkat újra kezdjük.

Egy barlang száll itt kifelé haladva, 
még oly mély mint e sírja Belzebubnak.
Nem látható, de hanggal tudtul adja 

egy csermely, melynek habjai lezúgnak 
a szírinek e mély magavájta résén; 
s kígyózván nagy lejtője nincs ez útnak."

E titkos úton át a mester és én 
visszaindultunk világos világba; 
s a pihenésre gondolni se késvén, 

kúsztunk föl, ő elől és én nyomába, 
míg a sok szépből, melyet az ég hordoz 
láttam egynémit, egy kis karikába: 

és így jutottunk ki a csillagokhoz.
(Vége.)

Bevezetés
Dante Purgatóriumához. *

A nagy Dante Isteni Színműve, melyben 
túlvilági útját leírja, három részből áll. A I. Po
kol, a II. Purgatórium és III. Paradicsom vagy 
Mennyországból. A három rész összesen 100 éne
ket tartalmaz, így már méreteiben is hatalmas, 
világraszóló munka. Mind a három résznek utolsó 
szava „csillag". Ez azt jelenti, hogy Dante óriási 
munkájának minden nagy állomásánál a csillagok
hoz emelte fel lelkét.

Az Isteni Színjátékot több mint két évtizeden 
át írta s közvetlen halála előtt fejezte be.

* Purgatórium =  Tisztítótűz vagy a tisztulás hegye.

Magyarra először Szász Károly református 
püspök, jeles irodalmár fordította le, majd Babits 
Mihály, korunk kitűnő költője.

Mindketten hosszú évek sorát töltötték el a 
fordítás nehéz munkájával. Babits magát a Purga- 
tóriumot 6 esztendeig fordította.

Az első rész a Pokol, a bűnösök túlvilági 
szenvedéseit írja le. Vigasztalan, sötét olvasmány, 
mert a büntetések rettenetes szigorral vannak ki
mérve benne; nagy kegyetlenséggel végrehajtva és 
soha, soha sem érnek véget.

A Pokol sötétségén sietve vezettük át olva
sóinkat, hogy csak fogalmat nyerjenek róla, de 
azért ne érezzék túl erősen keserveit. A Pokolból 
Vergiliusz egy földalatti folyosón vezeti át Dantét 
a föld teke túlsó felére, hol végre meglátják a sza
bad eget. Itt, az Óceán egy szigetén emelkedik a 
Purgatórium hegye. E hegyet leiró második rész: 
a Purgatórium a legemberibb része Dante nagy 
költeményének. A Purgatórium — a Szabadság 
országa — az emberi léleknek szent lehetőségét 
példázza: fáradságos küzdelemmel felülemelkedni 
e földi szennyeken, melyek a Pokolba (a végső 
rabság országába) húznak alá.

A Purgatórium magas hegy, mely az egekbe 
nyúlik. A saját bűneibe bonyolult, megsúlyosodott 
lélek nehezen mássza meg útjait. De tetején a Föl
di Paradicsom vár, az elveszett Ártatlanság helye, 
ahonnan a csillagokba szállhat, a mennyei Para
dicsom felé . . . E küzdelem, e remény: az emberi.

E hegy alá ér ki Dante, földalatti útján, a 
Pokolból. A Purgatórium-költemény egyenes foly
tatása a Pokolnak, s annak ismerete nélkül iga
zában meg nem érthető. Ezért kellett olvasóinkat 
a Pokol sötétségével is megismértetni, ha azt 
akartuk, hogy a Purgatórium szabadító szépségeit 
is megismerhessék.

A Purgatórium első éneke.

Immáron jobb vizek fölé evezni 
emel vitorlát elmém kis hajója, 
s a szörnyű Tengert maga mögé veszti

második ország kerül ime szóra 
ahol kitisztul az emberi szellem 
s méltóvá lesz, hogy legyen ég lakója.

A napkeleti zaffír enyhe színe 
amely a tiszta lég arcán elömlött 
egész az ég első köréig: ime

e szín most szemeimnek új öröm lett, 
hogy a halálos ködtől elbúcsúztak, 
amelytől szembe-szívbe bú gyülemlett.

A szép planéta* mely szeretni biztat 
mosolyba vonta Keletet s homályba 
a Halakat,** melyek mögötte úsztak.

Én jobbfelé, e másik sarki tájra 
figyeltem: itt négy csillag fénye játszott; 
nem látta más még, mint Ádám s a párja.

* (Az esthajnali csillag=Vénusz.)

**  A Halak csillagképe.
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Sugaruknak az ég örülni látszott.
Ó milyen özvegy Északunk vidéke, 
mert ehliez mérhetőt sohase látsz ott!

De látásuktól visszaválva végre 
szemem az észak-sarknak fordítottam, 
honnan letűnt a Szekér* égi képe,

s im egy magányos agg állt közel ottan, 
akit ránézve már tisztelni kelle: 
apát fiúnak nem kellene jobban.

Hosszú szakálla félig őszbe téllé, 
mint haja is már s hullt, két ágra bomló: 
lehullt kettős sorát nyugtatta melle.

És arcát ama négy szent lángból omló 
sugárok úgy feldiszíték sugárral 
hogy szembenézve naphoz lön hasonló.

„Kik vagytok itt, kik szemben a vak árral 
futtok az örök tömlöcöt kerülvén?" — 
szólt, rázva haját a komoly szakállal.

„Ki volt lámpátok és ki volt az ösvény, 
s vezére a mély éjben lábatoknak, 
amelytől oly sötét az örök örvény?"

Vezérem akkor kézenfogva engem 
kézzel és szóval, s jellel inte, porba 
hajtani térdet, arccal egyetemben.

És: „Nem magamtól jöttem!" — válaszolta — 
„Egy égi hölgy szállt kérni, hogy ne hagyjam 
egyedül ezt útján, a mély pokolba.

A bűnök népét néki megmutattam 
s most megmutatom még e másik népet 
mely itt tisztul és kormányod alatt van.

Hogy hoztam eddig, hosszú lenne néked 
végig beszélni: föntről jött erőm. 
hogy vezessem hallani s látni téged.

Nézd el hát hogy idejött vakmerőn:
Szabadságért jött, s édes a szabadság: 
tudhatja kinek holta Értté lön!

„Hét országodon hagyj átmenni kérlek . . . "
„De hogyha szent Hölgy küldött, égi lélek, 

mint mondod: ennyi szót nem kéne tenned 
elég már hogy amit kérsz, Értté kéred.

Menj hát, s övezd a derekát fel ennek 
sima kákával, arcát mosd le szépen, 
de úgy hogy meg ne hagyj rajt semmi szennyet:

mert legparányibb ködfolttal szemében 
nem illenék hogy bár a legkisebbnek 
Éder\ szolgái közt elébe lépjen.

Köröskörül, hol e kicsiny szigetnek 
az ár veri alját, a lágy iszapban, 
nád, káka, sás nőtt buja zöld keretnek.

Egyéb növény nem is terem meg abban ' 
se fás, se lombos: mert a habtörésnek 
nem állja erejét, mely sohse csappan.

S vissza se jöjj már erre, hogy ne késs meg: 
most kel a nap, az megmutatja rögtön 
szelídebb útját az emelkedésnek."

Szólt, azzal eltűnt: és én talpra szöktem, 
szótlan húzódtam közelebb azonban 
vezéremhez, s szememmel rajta csüggtem.

* Göncöl szekér. '

És ő így kezdte: „Fiam, jöjj nyomomba: 
forduljunk vissza, mivel ott az aljjal 
egy szint felé hajlik a lanka nyomban."

A szürkületen győz már a hajnal: 
futott az; és én sejthetőm a tenger 
vizét remegni messze, halk morajjal.

Mentünk a sík magányon, mint oly ember, 
kit tévesztett útjára visszacsal vak 
reménye — s csügged, míg csak rája nem lel. 

S midőn elértünk oda hol a harmat 
harcol a nappal, s oszlik bár de lassan, 
oly részen, melyet árnyékok takarnak: 

láttam hogy bölcs Vezérem óvatosan 
két kézzel a friss fűbe mártogat; 
s én hogy szándékát, sejtve, támogassam, 

felé nyújtottam könnyes arcomat: 
és harmatos újjá föltárta mélyen 
rejlő színét a pokolszín alatt.

S mentünk aztán a puszta partszegélyen, 
amely hajózni sohse lát iránta 
hajóst ki megérné hogy visszatérjen.

Ott megövedzett, mint amaz kívánta.
Csodák csodája! hogy a sást kitépte, 
újra kihajtott a szerény palánta 

és helybe, nyomba, felnőtt rögtön épre.
Purgatorium második éneke.

A Hajnal arca, mely piros-fehérnek 
született, fonnyadván az égi tájon, 
látszott már, ahol álltam, sárga-vénnek: 

ott voltunk még a partmenti lapályon 
mint utas ember, ha, útján merengvén, 
a lelke száll már, bár a teste álljon: 

és íme, mintha, szürkület derengvén, 
vörössen izzik Mars a sűrű ködbe, 
a tenger színén, napnyugatra lengvén: 

olyan fényt láttam a vizen kilökve
futni felénk (ó csak majd újra lássam!): 
nincs madár, melynek oly gyors volna röpte. 

Szemem csak pillanatra függe máson 
(költőmre néztem kérdve) s máris íme 
dupla fényessé gyűlt, és nőtt csodásán.

S két nem-tudom-mi tűnt — fehér a színe — 
föl kétfelöl melette, s harmadiknak 
felelt aztán alább fényükre fénye.

S láttam, hogy Költőm némán nézi, míg csak 
hogy a két első: szárny, ki nem világul; 
ekkor fölismervén a szent ladiknak 

kormányosát az Isten angyalául 
szólt: „Térdre! térdre! és két kezedet kösd 
imára! Ily szolga szolgál ki mátul!

Nézd, hogy száll! megvet minden földi eszközt! 
Evező nem kell néki, sem vitorla, 
szárnyán kívül, ily messzi tengerek közt!

Nézd, egyenessen az egekbe tolja 
örök tollát, a szeleket seperve; 
s az nem hull mint a földi szárnyak tolla." 

Majd amint hozzánk mindinkább közeire 
ért az isteni madár: nőtt a fénye, 
s már több volt mint hogy szemem elviselje
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azért leszegtem; s már a parthoz éré; 

csónakja gyors volt, s olyan könnyű, lenge, 
hogy barázdát sem vont a víz színére. 

Orrán a Szent Révész alakja lenge;
(a Szentség jele homlokán vakító); 
s több mint száz lélek ült zsúfolva benne. 

„In exitu Israel de Aegypto" — 
egy hangon így mindnyájuk ajka zengett, 
s tovább mint írja a zsoltáros író.

Akkor szent kereszt jelét vetve hintett 
áldást reájuk; mire partra szöktek; 
s ő gyorsan mint jött újra tovalengett. 

Parton maradva, idegen nyüzsögtek 
amazok, és mint aki csupa ujjat 
lát maga körül, szerte nézelődtek.

Majd mint galamb ha magot csipegetni 
seregük szét a szérűn, szinte kezdi 
szokott begyeskedését elfeledni: 

de ha valami akkor elijeszti, 
fölrebben, s földön hagyja az ebédet, 
mivel éhségét nagyobb gondba veszti: 

úgy láttam én ott ez ujjonjött népet, 
dalt abbahagyva, hegyi útra hágni, 
és nem lassabban követtük nyomát mi.

Hozzászólás a „Mi fájásainkéhoz.
A következő levelet kaptuk:
A Bizalom legutóbbi számaiban a „Mi fá

jásaink" címmel cikksorozat jelenik meg, mely a 
rabok életének lelki kínjait tárgyalja. Bár bevalljuk, 
jobban érdekelt volna bennünket lelki életünk tag
lalása helyett, mindennapi létküzdelmünk nehéz 
kérdéseire való válasz, — de azt sem tagadhatjuk 
le, hogy lelki szenvedéseink enyhülése is nagyon 
sokat könnyítene nehéz sorsunkon.

Ámde igaza van a „Mi fájásaink" cikk-soro
zat-írójának abban, hogy sokan közülünk a közö
nyösség, az elfásultság útján igyekeznek lelki szen
vedéseink elől megmenekülni, nem gondolják meg, 
hogy a közönyösség nagyon sok rossznak a forrása. 
A tapasztalatok tanúsága szerint azok az emberek 
züllenek el legjobban, akik már nem bánkódnak 
semmi miatt sem, hanem minden iránt fásultsággal 
viseltetnek. A bánkódás, a lelki gyötrelem a to
vábbi rosszaktól, a még nagyobb zülléstől vissza 
akarja tartani az embert.

A nehéz kérdés tehát az: mit kell tennünk, 
hogy lelki szenvedéseink enyhüljenek s mégse ad
janak helyet közönyösségnek?

A „Mi fájásaink" eddig három fajta szenve
désünkről emlékezett meg: I. a honvágyról, II. a 
türelmetlenségről s III. a kínos álmokról és a rossz 
alvásról. Mind három lelki baj ellen orvosságot 
ajánl.

I. A honvággyal kapcsolatban leszögezi azt, 
hogy minden honvágyunk alapja azután a tökéle
tes Lény után való vágyakozás, akiben az örök 
szeretet és örök hűség teljessége van meg, kiben 
sosem csalódunk, mert Ö úgy szól hozzánk:, kérjetek 
és megadatik! zörögjetek és kinyittatik!" s Ígére
tét megtartja mindenkor.

Mindaddig fog gyötörni bennünket a honvágy, 
míg Ot meg nem találjuk. De áldássá válhatnak 
ránknézve honvágyunk gyötrelmei, ha vezettetve 
általuk állhatatosan keressük Őt életünk minden 
helyzetében, s szelídségért, bölcsességért, erős aka
ratért könyörgünk hozzá.

Honvágyból fakadó szenvedéseink célja, ér
telme, gyógyulása: egy belső találkozás Avval, ki 
valóságosabb és élőbb mindeneknél, ha testi sze
münk nem is tudja meglátni Őt.

Ezt írja a „Mi fájásaink" cikksorozat írójá
hoz azt a kérdést intézem; miképen kell keresni,— 
méginkább: miképen kell megtalálni Öt, kihez 
honvágyunk vonzza sziveinket? A választ nagyon 
várom.

II. A türelmetlenség kínzásai és ballépései 
ellen a következőt ajánlja a fenti cikksorozat: Le
gyünk tudatában annak, hogy türelmetlenségünk el
sősorban az idő ellen irányul. Az idő lassú múlása 
az, ami ellen leginkább lázongunk. Helyzetünk 
javulása, szerencsénk megfordulása mind az idő 
múlásához van kötve. Szeretnénk folyvást sürgetni, 
gyorsítani s elfeledkezzünk arról, hogy ép azért, 
mivel az idő idő, — munkájában, folyásában időre 
van szüksége.

A cikkíró tapasztalata szerint — s ezt majd 
valamennyien megerősíthetjük, — sok könnyelmű
ség és ballépés fakad abból, hogy az idővel szem
ben türelmetlenek vagyunk és sok bajt elkerülhet
nénk, ha türelmetlenségünket le tudnánk győzni.

E célra ajánlja, hogy nap-nap után, rendsze
resen képzeljük magunk elé az időt, mint áldást, 
mint jóbarátot, aki éjjel-nappal azon fárad, hogy 
kipótolhatóvá legyenek a mulasztások, begyógyul
janak a sebekésafelzaklatott eletek békéhez jussanak.

Véleménye szerint türelmünk s evvel együtt 
meggondoltságunk, bölcsességünk fokozódni fog, 
ha nap-nap után magunk elé állítjuk az érettünk 
szerényen dolgozó, fáradhatatlan, örök jóbarát és 
áldás képet, kinek nevo idő.

Nem tudom megbírálni a cikksorozat Írójának 
igazát, de tanácsát megfogadom s megpróbálok 
mindennap úgy gondolni az időre mint jótevőmre. 
Próbálkozásom eredményéről befogok számolni.

III. A kínos álmok és a rossz utóhatású al
vás romboló hatása ellen, a cikkíró szerint úgy 
védekezhetünk legbiztosabban, — ha elalvás előtt 
minden erőnkkel összeszedjük a jó és szép iránti 
ragaszkodásunkat s mielőtt átmennénk az álom 
birodalmába, lemúló napunk utolsó cselekedeteként 
egy imádságnak vagy valami más szent gondolat
nak adjuk át egész lelkünket.

E sorokat legnagyobb érdeklődéssel olvastam, 
mert az utolsó hónapokban kínos álmoktól vég
telen sokat gyötrődtem. Rögtön el is határoztam, 
hogy a tanácsot megfogadom, habár tisztában vol
tam azzal, hogy alvásom máról-holnapra nem jöhet 
rendbe, csak huzamosabb idő elmúltával. Kezembe 
vettem a bibliámat s keresgélni kezdtem benne. 
János apostolnak, — annak a tanítványnak, kit Jézus 
szeretett, — könyvére akadtam. Elolvastam első 
mondatait s elhatároztam, ha bármilyen nehezen is: 
megtanulom őket könyv nélkül, hogy minden este
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elismétlésükkel aludjam el s általuk erősítést nyer
jen a jóra való igyekezetem.

Néhány napon át már végrehajtottam szán
dékomat, amikor megint egy szörnyű álomkép dúlta 
fel éjszakámat. Egy fatusköra két szál deszka volt 
keresztbe fektetve. A két deszka négy levegőben 
támasz nélkül lógó végén egy-egy ember ült. Ma
gam és három legközelebbi hozzám tartozóm. A 
deszkák kereszteződésénél, a fatuskó felett, a Sátán 
állt. Parancsára mi négyen hatalmas mozdulatok
kal hintáztunk a deszkaszálakon. Minél tovább 
hintáztunk: annál inkább eltorzult arcunk s a Sá
tánéhoz vált hasonlóvá. A verejték gyöngyözött 
már rólunk, minden inunk reszketett, de még sem 
volt szabad abbahagyni a pokoli lebegést, mert ha 
valamelyikünk lökési mozdulata csak kicsit is meg
gyöngült: szeges ostor véres verése érte mindnyá
junk hálát 1 Világos volt mindannyiunk előtt, hogy 
amíg élünk, innét többé el nem menekülhetünk s 
utolsó lehelletünkig ezt a rettenetes hintát fogjuk 
hajtani, mígnem egészen hasonlók nem leszünk a 
mi Sátáni urunk vigyorgó, visszataszító mivoltához.

A kétségbeesés és undor egész valómat fel
dúlta. A gyomrom felfordult, ha a Sátánnak egy 
pillantását fogtam is el! Ilyenné legyek én is, 
enyéim is sebben a robotban teljék el egész életünk!

Az álomban érzett kín és undor szakadat
lanul kísérte napjaimat. Testemben lelkemben 
mérgezettnek éreztem magamat s mindenemet 
odaadtam volna egy kis megkönnyebbülésért. 
De hiába próbálkoztam: egy pillanatra sem 
tudtam kioltani magamból a pokoli hinta rettenetes 
képét! Bárhová néztem: előttem volt s beteggé tett.

Ennek dacára sem tágítottam az esti gya
korlatoktól. Minden este avval a szent szándékkal 
feküdtem ágyba, hogy inkább haljak éhen, de 
soha többé rosszat tenni nem fogok. Elalvás előtt 
pedig, hűségesen elmondtam magamban János 
evangéliumának első mondatait.

Advent második hétfőjén avval fogadtak a 
műhelyben, hogy egy gyermek játéküzem rende
lésére új munkát kezdünk: sürgős karácsonyi 
rendelés s a modellt elémbe tették.

Fából faragott, halvány ezüstlilára festett, 
kicsinyke bölcső volt. Keskeny, hosszú alakja az 
ég tengerében csónakként úszó holdsarlóra em
lékeztetett. Középen az újszülött Jézuska szendergő 
alakja. A sarló alakú bölcső magasra kunkorodó 
két végén két angyal-szobrocska áll. Az egyik 
szőke, a másik barna. Az egyiknek égszínkék, a 
másiknak hajnal-szín szárnyai vannak. Ők hiri- 
táztatják az égi kisdedet: fel, le, — fel, le! gyer
mekek részére boldogító játék ez, de felnőttek és 
műértők számára tökéletes művészi alkotás! — 
Míg két újjammal tovább mozgásban ringatom a 
karácsonyi bölcsőt mind nagyobb ámulással szemlé
lem kecses hintázását. Finom, szelíd színei, bájjal telt, 
mosolygó formái simogatják szememet, lelkemet. Ka
rácsonyi öröm, karácsonyi igazi szépséges, jóságos, 
áldásos öröm árad belőle belém... Hatására elfelej
tem, teljesen elfelejtem ama másik ördöngős hin
tát s édességes jóérzés járja át egész valómat!

Azóta nap-nap után faragom és festem a 
halvány — ezüstösen — lila karácsonyi bölcsöket 
s a kínos álmoknak nincs többé hatalma nappa
laim felett. Lelkem fogékonyabb e szépséges gyer
mek játék örömére, mint a gonosz álomkép bor
zalmára. Szivem erősebben magába engedi e fi
nom és szelíd mestermüvecske szépségét, mint 
az álomemlék rútságát. Jobban kinyílik a békes
ség, mint a kétségbeesés előtt. — S e  változást 
annak köszönhetem, hogy esténként nemcsak a 
jó igyekezetem és jószándékom megerősítésével 
térek nyugvóra — hanem elalvás előtt szent gon
dolatoknak adom át esendő lelkemet.

Az újvilág új regénye.
Elmondja Surányi-Unger Tivadar szegedi egyetemi 
tanár, aki most jö tt meg a los-angelesi egyetemről, 
ahol német, angol és japán nyelven m egjelent müvet 

tankönyvnek használják.
(Folytatás.)

A gyapotarató-gép.
— Szóval a feltalálók nagyban dolgoznak, 

a gazdasági nagyvezérkarok pedig igyekeznek 
segítségükkel az életnívót emelni. A speciálisan 
Amerikát most foglalkoztató ez az új harminc évet 
eldöntő hatos találmány sorozat legelsőbbike egy 
olyan meglepetés, aminek a jelentőségét az euró
pai ember első pillanatban fel sem tudja fogni. Ez 
a találmány: a gyapotaratógép. Előre is kijelen
tem, hogy ez valójában nem egy találmány, hanem 
körülbelül kilencszáz találmánynak az összpatentje. 
Ennél szellemesebb és zseniálisabb mechanizmust 
alighanem ezideig nem találtak még fel. -

— Tudnivaló, hogy a gyapot középmagas 
bokrokon, cserjéken terem és amikor megérik a 
gyümölcse: felnyílik. A gyapotszálak szakállasán 
kitüremlenek, hogy — mint nálunk az árvalány- 
hajat — a szél a szárnyaira kapja és magostól 
együtt elvigye a távoli földekre, hogy a gyapot 
aztán ott is gyökeret eresszen. Már most ezek a 
gyapotgyümölcsök nem egy időben érnek be, ily 
módon tehát aratásukhoz szakértelem kell, ennek 
legfőbb mesterei pedig a néger asszonyok és gye
rekek, akik a gyapotszakáll színéről, szárazságáról, 
fogásáról rögtön megállapítják, hogy leszedhető-e 
vagy még ott kell hagyni-e a cserjén. (Folyt, köv.)

Szerkesztői üzenetek.
A legnagyobb karácsonyi ajándékot: békes

séget, reményt, bizodalmát szívből kívánunk olva
sóinknak! Ha ezeket az ajándékokat elnyerik: 
meg fog telni majd szívük életörömmel, életerővel, 
s a jobb jövőért való küzdelmükbe égi áldással 
fognak indulhatni.

Felelős szerkesztő és kiadó;
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