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Angyalok kara. 

Krisztus, Krisztus 

Feltámadott!
Szívek, örüljetek!

Ünnepet üljetek!

Eredő bűnetek 
Most nyert, most nyert 

Bocsánatot!

Asszonyok kara.

Mi fűszerekkel 
Hintettük sírva be,

Hű szeretettel 

Teltük a sírba le, 
Kötöttük, takartuk 
Tisztába'tagjait 

S látni, hogy akarjuk — 
Krisztus, Krisztus 
Nincsen, ah! itt.

Feltámadási ének.
(Gőte „Fauszt“-jából.) .

Angyalok kara.

Krisztus, Krisztus 
Föltámadott!
Boldog a hű kebel 

Kínt aki tűrve el 
Mennyi üdvre lel.
S edző próbán 
Megállhatott.

Tanítványok kara.

Míg nyílik a sziklabolt, 

Hogy kirepüljön 
S  mi isteni szikra volt, 
Megdicsőüljön,
S  ő létre fakadva,

Teremtve örül,
Mi földre tapadva 
Sírunk egyedül.

Árvulva te érted 

Oh mester, igy epedünk! 

S hogy üdvöd elérted, 

Siratja könnyünk.

Angyalok kara.

Krisztus a sír felett 

Feltámadott.

Földi bilincseket 

Hagyjatok ott!

Kik cselekedtek,

Osztva szerettek,

Koldust etettek,

Útnak eredtek,

Üdvöt hirdettek,

Nektek a mester él, 

Nektek íté l!
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A találkozás.
A gőzkompon sok ember, kocsi és autó szoron

gott. Mindenki türelmetlenül várta az indulást, mert az 
égen sűrű, szürke felhők gyülekeztek. A folyó széles 
és ha kitör a vihar, mielőtt a komp a túlsó oldalra érne, 
bőrig áznak mindnyájan, mire kiszállhatnak. Azonban 
az indulás késett. A vihar alattomos szele fújni kezdett: 
a lovak nyugtalanul kezdtek szaglászni és fülelni. A 
levegő megtelt villamossággal és a part felől furcsa eső
szag terjedt. Végre elindult a komp gőzmótorja. Ebben 
a pillanatban felvillant az égen az első villámlás és egy
két lélegzettel utána az első dörgés. A felhők vadul tor- 
nyosodtak. A komp csak nehezen haladt előre, nagyon 
meg volt terhelve. Az istennyila mind gyakrabban, mind 
sűrűbben csapkodott s a mennydörgés egyre szörnyű, 
vad erővel dübörgött a folyó felett. A kompban az álla
tokat alig lehetett tartani. Rettenetes félelmükben nyug
talanul mozogtak s kétségbeesetten akartak volna mene
külni. Az emberek visszafojtották lélegzetüket s szemük
kel egyre azt mérték, hogy mily lassan kicsinyül a távol
ság a komp és a túlsó part között.

Egyszerre csak az alattomos szélből vad orkán 
támadt, mely irtózatos erővel zúgott végig szárazon és 
vízen. A folyó hullámait felkorbácsolta s ezek teljes 
erejükkel sodorni kezdték a kompot a folyó folyásának 
irányában. A villámok pedig még közelebb jöttek és a 
komp mellett kezdtek belecsapkodni a vízbe. Az emberek 
egyrésze keresztet vetett A lovak még idegesebbek let
tek, különösen egy sötét pej. Minden erejével rángatni 
kezdte kötelékét s látszott, hogy mindenáron menekülni 
akar innét. Toporzékolása oly erős volt, hogy a komp 
egyensúlya inogni kezdett.

„Fogják meg azt a lovat" kiáltott a révész.
Erre a kiáltásra a komp utasai mind oda tódultak 

a toporzékoló állathoz, hogy megfékezzék. De az, mi
kor érezte, hogy erőszakosan vissza akarják őt tartani, 
még vadabb lett és minden erejét megfeszítve, eltépte 
kötöfékéí és beleugrott a vízbe.

A kompnak az a tele, hol a sok ember állott, már 
amúgy is egészen a víz színéig le volt süllyedve, azon
ban a ló rettenetes erőfeszítése és ugrása egy pillanatra 
oly mélyen lenyomta a komp szélét, hogy a folyó vize 
nagy tömegekben folyt bele a kompba s hamarosan 
annyira elárasztotta, hogy a komp süllyedni kezdett. A 
gőzgépbe is víz hatolt bele, járása elállott. Ebben a 
percben eső kedett zuhogni s felülről is áramlott a víz. 
A villámok tovább csapkodtak s az égbolt egészen 
fekete volt.

A komp utasai látták, hogy a komp menthetetle
nül elsüllyed s csak az menekülhet, aki úszni tud. 
Kevesen voltak, akik úszni tudtak. A nagy többség száraz
földi, pusztai ember, ki vizet még látni sem szokott.

Szörnyűséges rémület, kétségbeesés, jajgatás tá
madt. Egy második vihar. Egy második istenítélet. 
Az emberek kezüket tördelték, hajukat tépték, ordítottak, 
sírtak, imádkoztak, lökdösték egymást. Ha valaki hall
gatta, nem tudta volna megmondani: melyik szörnyűbb 
hangzavar, az égi háború-e, vagy a kompbeli halálra 
ítéltek kétségbeesett jajgatása?

Az utasok között állt egy fiatal leány. Azért kelt 
át a kompon, mert árva lévén s 18 évét betöltötte, 
cselédkönyvet szerzett s elhatározta, hogy elszegődik. 
Túl a folyón kapott egy nagyon jó házban, emberséges 
családnál helyet, odatartott. Kis batyuja mellette feküdt 
a földön.

Mikor látta, hogy feltartóztathatlanul zúdul és áram
lik bele a kompba a folyó vize s látta, hogy a rémület, 
hogy lesz úrrá mindenkin, jéghideggé merevült egész 
teste. Eszébe jutott, hogy ő nem tud úszni s ő nem 
ismer itt senkit sem. Őt senki sem fogja megmenteni.
A jéghideg dermedés testében egyre erősödött. Már-már 
elállott lélegzete s szíve is alig bírt dobogni. Nem tudta, 
hogy amit érez, az halálfélelem.

Reménykedve nézett szomszédjaira. Egy hatalmas 
termetű negyvenéves férfi állott mellette. Szeméből okosság 
látszott, tagjaiban erő. „Ez biztosan meg tudna menteni. 
Milyen jó, hogy melléje kerültem" gondolta a leány.

A másik oldalon egy hófehérszakállas reszkető 
aggastyán ájlott. „Nagyapához hasonlít — gondolta ismét 
a leány. — Ö volt az egyetlen, kit családunkból ismertem.
S milyen jó volt hozzám. Áldassék emléke!"

Megint egy hatalmas villámlás.
— Mentsetek meg — kiált a leány s mindkét 

szomszédjába erősen belekapaszkodik.
— Mentsetek ti meg, mert én nem tudok úszni.
Újra villámlik s szörnyű égzengés kíséri a cikkázó

villámfényt. A leány szívét is eléri a jéghideg dermedés. 
Nem bírja tovább a félelmet. Elveszti eszméletét. Elájul.

Mire magához tért, bizonnyára sok óra telt el. A 
túlsó parton a révészház istálójában, szalmán feküdt. 
Körülötte halálos, nagy csend. Kinyitotta a szemét. Bal
oldalán állott az a tagbaszakadt, deréktermetfi férfi, ki 
a kompban is szomszédja volt. Szemben ült vele másik 
szomszédja, a fehérszakállas öregember.

„Vájjon melyik mentett meg? — gondolta ma
gában a leány. — Biztosan ez az erős ember. Hogy 
köszönjem meg neki?"

Hálásan szegezte szemét a férfira s megpróbált 
beszélni. Tudott. Halk, egyenletes hangok hagyták el 
ajkát.

— Köszönöm, hogy megmentettél. Tudom: nél
küled már nem lennék.

A férfi szemében furcsa tűz villant fel s hangja 
mélységes mélyről jött, mikor válaszolt:

— A sors hozott össze bennünket. Én szeretlek 
téged. Ne menj oda, ahová indultál, hanem gyere velem. 
Tartsunk ezentúl össze.

A leány szívét megremegtette ez a mondás. Érezte, 
hogy a férfi nem hazudik, amikor azt mondja, hogy 
szereti öt. Érezte, hogy neki tényleg van valami erős, 
nagyon erős köze ehhez a férfihez. Azt is érezte, hogy 
hálával tartozik neki és szívesen elmenne vele a világ 
végére is.

Mint nagy-nagy boldogság szállott reá az a remény
ség, hogy ezentúl nem lesz egészen árva, hanem lesz 
valaki, akihez tartozik, aki társa. Legjobban szerelte 
volna egész életét és lelkét felajánlani a férfinak.

De az őszhajú aggastyán, ki szótlanul ült vele 
szemben, erős, határozott, szelíd tekintettel nézett a 
leányra, s a leány kiolvasott valamit az aggastyán tekin
tetéből, ami arra kényszeritette őt, hogy szíve ellenére 
így válaszoljon.

— Hálás vagyok neked életem végéig, hogy meg
mentettél. Köszönöm neked, hogy most is jó szívvel 
vagy hozzám, de nem mehetek veled, mert ígéretem köt. 
Megígértem egy családnak, hogy beállók hozzájuk s 
szavamat meg kell tartanom.

Hej, de nehezen mondta ki ezeket a szavakat. 
Egész szívén fájdalom viharzott át. Minden érzése, vágya 
az volt, hogy elmenjen a férfival, akit ebben a percben 
— úgy érezte — megszeretett. S mégsem bírta azt mon
dani neki, hogy „igen elmegyek veled", hanem
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egyre csak azt ismételte: „nem mehetek szavam 
ígéretem köt.

A férfi jól látta, hogy a leány küzd magával és 
hogy szeretne menni és szenved, hogy nem mehet és 
próbálta még hívni egy-kétszer, de a leány mindig újra 
és újra érezte az őszhajú aggastyán tekintetét a lelkén 
cs nem bírt mást mondani, mint azt, hogy nem megy 
mert kötelessége ígéretét beváltani.

Mikor a férfi látta, hogy hiába hívja öt, vállat vont 
s azt mondta. Tégy, amit akarsz. — S köszönés 
nélkül elment.

A leány sírva nézett utána: — Ne haragudj reáni, 
ne tarts hálátlannak — szólt a távozó férfi után. De az 
nem fordult vissza.

A leány az öregemberhez akart fordulni s meg 
akarta kérdezni tőle: — miért volt ez, miért nem engedte, 
hogy ő elmenjen a férfival s árvaságának véget vethes
sen. — De mikor arra nézett, ahol az öreg ült az előbb, 
csak hűlt helyét látta. Úgylálszik, mikor a férfi elment, 
eltűnt az öreg is.

A leány három évig siratta a férfit. Új helyén jól 
bántak vele, megbecsülték, de nem akadt senkisem, aki 
igazán úgy beszelt volna vele, mint hozzátartozójával, 
mint családjával. A leány mindig-mindig árvának érezte 
magát s azért búsult a férfi után, mert az azt mondta 
„tartsunk össze" vagyis úgy beszélt hozzá, mint atyja, 
vagy bátyja, kiket ö sohasem ismert.

Élete nagy egyformaságban telt s nem is vágyott 
semmire sem. Elhatározta, hogy élete végéig itt marad 
a házban s nem kíván semmit sem magának. Afegszokta 
a búsulást, mely valósággal második természete lett.

A fehérszakállas öregre gyakran gondolt s gyakran 
kérdezte önmagától, hogy vájjon miért is került az az 
öregember éppen abban a percben melléje? Vájjon miért 
emlékeztette olyan erősen ígéretére?

Igaz, ha nem tartja meg szavát, bűnt követ el, de 
talán mégis boldogabb lenne? Vagy nem lehet bűn árán 
boldognak lenni? Biztosan nem lehet! Az ő sorsa 
mindenképpen szomorúság lett volna.

Ilyen gondolatokkal foglalkozott három évig. Nem 
haragudott az öregre, belátta, hogy igaza volt, mert 
megszegett szó árán úgysem lehetett volna szerencsés, 
de azért búsult a férfi után, ki egyetlen volt, ki az ő 
árvaságát enyhíteni akarta.

A három esztendő leteltével, éppen nagypéntek 
táján nagy izgalom járta be az egész vidéket. Elfogtak 
egy gonosztevőt, aki már éppen három éve garázdálko
dott s egyik szörnyűséget a másik után követte el, de 
még eddig sohasem tudták elfogni őt. Most végre kézre- 
került s miután más eseményekből kifolyólag éppen 
rögtönitélö bíráskodás volt kihirdetve, — minden hosszas 
eljárás nélkül halálra ítélték őí. Az a tudat, hogy egy 
embert fognak kivégezni, — ha bármily gonosz volt is: 
mélyen szivébe markolt a vidék csöndes, békés lakos
ságának. S különösen a kis cselédlány érzett iszonyatot 
arra a gondolatra, hogy ép egészséges embernek teljes 
öntudattal kelljen a halállal szembenéznie s a mester
séges kivégzést elszenvednie. Mikor a szomszédok látták, 
hogy mennyire meg van riadva, vigasztalni próbálták öt 
s mondták neki: jobb a hirtelen halál, mint egy egész 
életen át börtönbe bezárva lenni. De ő csak a fejét rázta 
s azt válaszolta, hogy ez nem igaz. Ö jól emlékezett
arra, hogy micsoda borzalmat érzett akkor, mikor a
nagy vihar közepette süllyedt a komp s a biztos halál
nak nézett elébe. Inkább egész élete végéig bilincsbe
verve sínylődnék, csak ne kelljen épen, egészségesen, öntu
datosan az erőszakos haláltól tartania, mert az ilyen

halálfélelemnél nincs és nem lehet szörnyűségesebb 
érzés. Mialatt igy beszélt, az egész falu talpon volt és 
egyik hírt a másik'Után hozták. Lassan kiderült a gonosz
tevő egész története s az is. hogy miért tudták ilyen 
nehezen elfogni őt. U. i. három évvel ezelőtt egy árva- 
lánynak azt mondotta, hogy leányává fogadja s valóban 
eleinte jól is bánt vele, mint leányával, később azonban 
mindenféle kínzásokkal arra kényszeritette, hogy segítsen 
őt elrejteni bűntetteinek elkövetése után. Az a lány sírva 
vallotta, hogy ö sokszor gondolta: inkább meghal, sem
hogy ilymódon elősegítse a gazember bűnös tevékeny
ségét, azonban nem volt bátorsága meghalnia. Halál 
félelme mindig újra meg újra rákényszeritette arra. hogy 
kínzójának szolgálatában maradjon.

Mikor ezt az elbeszélést hallotta a mi kis cselé
dünk, nagy részvétet és megértést érzett az iránt a másik 
árvalány iránt s azt gondolta, bizony a félclemérzés- 
ből kifolyólag ő is sok esztelenségre képes volna. Mikor 
éppen ezen gondolkozott, nagy riadalom támadt utcájuk
ban. Afindenki a kapuk elé szaladt. Ö is a többiek után 
sietett. Szuronyos csendőrök hozták azt az árvalányt, aki 
a gonosztevőnek három évig segédkezett. A félelemtől 
meggyötörve, sápadt volt az arca és reszketős a járása. 
Mindenki szánalommal nézett utána. —

Pár perc múlva azonban más szuronyos csendőrök 
hozták magát a gonosztevőt. Hatalmas tagbaszakadt 
ember. Lángoló tekintet. A nézők között valaki felsikolt 
A kis cselédleány volt. Ráismert arra a férfira, aki 
után 3 évig búsult, aki éppen három év előtt a révész
házban őt hívta, hogy menjen vele. Ha ment volna: ö 
járt volna úgy, mint az a másik árvaleány, aki hívá
sának engedett.

A puszta gondolat is elrémítette öt. Minden, ami 
szörnyűség eszébe juthatott: végig vonult lelkén. Bűn, 
gonoszság, szenvedés, megalázás, büntetés, börtön, 
önvád, bitófa, halálfélelem. Minden és még talán ennél 
is több is része lett volna, hogyha elment volna akkor, 
három évvel ezelőtt, evvel az emberrel. Milyen jó, hogy 
nem ment el! Milyen szerencse, hogy ellenállt hívó'sza- 
vának! Végtelen hálát érzett sorsával szemben.

Ez a hálaérzés töltötte be egész napját, mely sza
kadatlan munkában telt el. Húsvét küszöbén állottak, 
az ünnepi nagytakarítást kellett csinálni, hogy ragyog
jon és csillogjon a tisztaságtól minden, mire a feltámadás 
harangja megszólal. Az erős munka után úgy aludt 
el, hogy már egy gondolatot sem bírt gondolni, csak 
a nagy hálaérzés, mely szivét átjárta, kísérte öt még 
álmában is.

De másnap, mikor felébredt, az első gondolata az 
volt: kinek köszönhetem, hogy megmenekedtem? ki segí
tett engem, hogy a gonosz ember hivó szavának ellen
állottam? S a fehérszakállas öreg ember képe megje
lent a lány lelke előtt.

Világosan tudta: önmagának nem lett volna ereje 
ahhoz, hogy a férfinak ellenálljon. Ha a fehérszakállas 
öreg nincs mellette, ö bizony egyszerűen megszegi sza
vát, ígéretét, s elmegy avval a férfivel, ki egész biztosan 
tönkretette volna öt. A fehérszakállas öregnek köszön
heti, hogy ereje volt becsülettel kitartani szava és ígé
rete mellett s így visszautasította a férfi hívását s meg
menekült. A fehérszakállas öreg ember képe úgy állott 
lelki szeme előtt, mint legnagyobb jótevőjéé, úgy mint 
Isten követéé . . .

Amint így gondolt az öreg emberre, megvilágoso
dott előtte az élet egyik nagy titka, amelyiknek kevés 
ember jön rá a nyitjára, pedig nagy segítség a sok
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zűrzavar és bizonytalanság között, melyben minden em
ber benne él.

Ez a nagy élettitok az, hogy minden embert erős és 
sorsszerű kötelékek fűznek jó emberekhez és rosszakhoz 
is. A rosszakhoz való kapcsolatok hevesen, parancso- 
lóan, szenvedélyesen jelentkeznek de a jókhoza való kap
csolatok halkszavúan, a lélek csöndes és szelíd rezdülései
vel. A rosszakhoz való kapcsolat a szépség, a remény, 
az érdekesség álruháját ölti fel, — a jókhoz való kap
csolat nagy láthatatlanságban él a szív legelrejtettebb 
mélyében. Az emberen magán múlik: melyik kapcsolat
nak enged. A jóhoz vagy a rosszhoz való kapcsolatának-e? 
S az embernek meg kell tanulnia minden tettében, min
den egyes emberrel való szövetkezésben meglátni azt: 
mi volt az igazi indító ok? Egy szépséges álruhába 
öltözött rossz hajlam-e? vagypedig a benső jóságnak 
alig hallható hangja? Amig az ember nem tanulja meg 
azt, hogy képes megvizsgálni és megismerni önmagának 
maga előtt is titkos és rejtett belső életét — s minden 
egyes tettének igazi okát —, nem fog boldogulni az élet
ben. Csők annak az embernek hozhat a sors tartósan 
szerencsét, ki bírája és ismerője önmaga belső érzéseinek 
és eltitkolt godolatainak.

„Ó ha még egyszer el kell határoznom valamit, 
keményen a szivembe nézek s megtanulom észrevenni, 
hogy jó vagy rossz-e az, ami valami tettre indít? Hogyha 
mégegyszer szövetséget ajánl nekem valaki, kell, hogy 
már saját magam önön erőmből megtudjam látni: jóra 
fog-e vezetni ez a szövetség vagy nem?" így gondolko
zott magában a lány. S érezte, hogy az élete megváltozott, 
mert ezután minden kis és nagy cselekedeténél éberen 
fogja vizsgálni: milyen érzésből fakad és hová vezet? 
Tudta, hogyha igy fog cselekedni, sokkal boldogabb 
lesz, mint eddig volt. S ezért újra csak a hálaérzés 
kerekedett felül benne az öreg ember iránt. „Vájjon mit 
tehetnék érte, hogyan hálálhatnám meg neki irántam 
való jóságát," kérdezte önmagától. Nehéz volt erre a 
kérdésre felelni. Hiszen talán sohasem fogja az életben 
látni az öreget, még meg sem köszönheti segítségét. S 
megértette, hogy csak így a távolból tehet valami szépet 
az öreg kedvéért. De mit? Kézimunkázni tudott ugyan 
szépen, de ahhoz nincs ideje az egész napi durva mun
kától. Virágot ápolni nincs módja, mert szobája sötét s 
nem él meg benne a virág

Elhatározta, hogy minden reggel és este fog egy 
szép éneket énekelni, élete végéig, hogy háláját az öreg 
iránt valamivel kifejezze.

Elhatározását beváltotta. S éppen húsvétvasárnap 
reggel kezdte meg első éneklését. Hangja szép volt, 
csengő és tiszta. S hogy minden áldott nap kétszer 
énekelt vele, — egyre szebb, erősebb és ragyogóbb lett. 
Már előbb is tudott szép énekeket, de most, hogy a 
szomszédok látták, milyen buzgón énekel, megtanították 
öt egyre szebb és szebb dalokra. S milyen öröme volt 
az énekben s milyen szép lett ettől a napi énektől az 
élete. S mindenki szerette őt a szorgalmas életéért s a 
szép énekéért. S mire megöregedett s élete vége felé 
közeledett, úgy érezte, hogy dacára a sok nehéz mun
kának, szép és boldog volt földi élete, mert a sok szép 
ének és az énekért kapott sok jó szó, minden napját 
megfényesitetle s örömteljessé tette.

Igy történt, hogy halála órájában is hálásan gon
dolt a fehérszakállas öreg emberre s akkor is a leg
szebb névvel nevezte öt magában, amit embernek egy
általán adni lehet. Azt mondta reá: Isten követe. S 
abban a pillanatban, mikor az öreg embert, evvel a 
legszebb névvel illette: megvilágosodott előtte az is,

hogy hiszen amikor az a nagy vihar elsüllyesztette a 
kompot, — nem az a hatalmas termetű férfi mentette öt 
meg a vízbefúlástól, hanem ez a fehérszakállas öreg ember. 
Ö vette hátára, ő úszott ki vele a partra — nem a másik I 
S míg a leány szeme örök álomra csukódott, s utolsó 
gondolata is a fehérszakállas öregemberrel foglalkozott: 
úgy érezte, hogy Isten követe most is felemeli öt magá
hoz s átviszi őt a világ legnagyobb, legveszedelmesebb 
vizén is . . .

Isten remeke.
Irta: Gárdonyi Géza.

Elfáradván Jézus a tanításban, leüle egy öreg cédrus
fa hűvösén.

János pedig egy nyaláb lombot vive hozzá, mondván:
— Mester, ha aludni akarsz kevéssé . . .
És az asszonyok közül is járula hozzá egy, mondván:
— íme az én fehérített gyolcsom; engedd, hogy 

fejed alá terítsem.
És Jézus lenyugovék.
És amíg Jézus ott pihene, a tanítványok halkan 

beszélgetének.
Azon beszélgetének pedig, hogy mi volna a terem

tés remeke?
— A szivárvány; — vélekedők Lukács. — AAert a 

szivárványban benne van a teremtett világnak minden 
színe. S mily tökéletes óriási nagy ív! És mintha a Terem
tő így szólna általa: Lássátok, mily színeket rejt a ma
gasság is!

— A karbunkulus, — vélekedők egy másik tanít
vány. — Mert a karbunkulus a földnek csillaga. Tündök- 
löbb az égi csillagoknál.

És szóla a harmadik:
— Vájjon mi szebb az égnek felhőinél? Örökszép 

változatosságban lebegnek a magasban és az élet har
matát hordozzák.

És János is megszólala, mondván:
— Nekem semmi sem oly szép, mint az ártatlan 

gyermeki arc.
Péter pedig a fejét rázá, mondván:
— Semmire sem fordíthatjátok szemeteket, hogy 

csodát ne látnátok benne. Minden remek az Úrnak alko
tásában.

Judás azonban, ki Iskariótnak is neveztetik, taga- 
dóan inte, mondván:

— Ha minden remek is, van bennük különbség. 
Avagy nem különb-e a pálma a fűszálnál? Mind növésé
ben, mind derékségében, mind gyümölcsében különb.

Jézus pedig hallgatja vala e vetekedést félig alvó 
szendergésében.

És semmit nem szól vala közbe.
János pedig látván, hogy Jézusnak szeme nyitva 

vagyon, hozzájárnia és mondá:
— Tudom, hogy fáradt vagy, Mester, de ezek nyug

talankodnak elméjükben és azon feleselnek, hogy vájjon 
van-e valami a teremtésben, amit az Úr mindeneknek 
fölötte remekül alkotott?

Jézus pedig feleié:
— Van.
S hogy többet nem szóla, a tanítványok várakozás

sal nézének reá.
És mondá Márk:
— Vájjon megválaszthatjuk-e mink emberi ésszel, 

hogy az Úr mit becsül legtöbbre a teremtésben?
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M enekülés az aranyországból. Néhány év előtt 
még seregestöi tódultak Európa szegényei az Egyesült- 
Államokba és boldog volt az, aki beutazási engedélyt 
kapott az aranyországba. Ennek a rohanásnak alaposan 
véget vetett az egyre növekvő munkanélküliség, amelv 
nehézzé és keservessé teszi az életet az Atlanti óceán 
túlsó partján is. Levelek írják, képeslapok közük, hogy 
a kenyérosztóhelyeken, a Vöröskereszt irodákban százával 
állnak az éhesek, a rongyosak sorfalat kenyérre, ruhára 
várva. A gyárak nem dolgoznak, a farmerek nélkülöznek, 
az aranyországban is rettenetes nehéz az élet. Most 
jelent meg január hónap kivándorlási statisztikája arról, 
hogy az Egyesült-Államokból hányán vándoroltak ki. 
22.000 csalad hagyta el önként az'Egyesült-Államokat, 
1500 nem kívánatos elemet pedig kiutasítottak. A ki
vándorlókat szállító hajók Amerikába nemsokára üresen 
járnak és onnan vissza Európába zsúfoltan jönnek. A 
dolgoknak mily változása!

Napszám osból lett főnemes az angol m inisz
te rek  között. Londonból jelentik, hogy a király Henry 
Snell képviselőt indiai államtitkárrá nevezte ki' az el- 
húnyt Russel lord helyébe. A király Snellt egyszersmind 
bárói rangra emelte. Snell, aki most hatvanötéves és a 
parlamenti Labour-Party (munkáspárt) elnöke, regényes 
pályát futott be. Mint szegény földműves szülök gyer
meke fiatalkorában mint mezőgazdasági munkás, majd 
mint lovász, révész munkás, levélhordó és írnok kereste 
meg kenyerét, később politikai és egyházi szónok 
lett. Ő az első mezőgazdasági munkás Anglia történe
tében, aki főnemesi rangot nyert el. Ifjúkorában csak 
egy falusi elemi iskolát látogatott, de kitartó önképzés 
útján nagy műveltségre tett szert és később a londoni 
közgazdasági egyetemet és a heidelbergi egyetemet is 
látogatta.

A csirke-és pulykától! mint trágya. A tollat Ham
burg környékén már évek óta igen jó eredménnyel használ
ják fel trágyának. Természetesen a liba tollát ott is más 
célokra hasznosítják, de a csirke-, tyúk-, pulvkatollat és 
egyéb tolihulladékokat isfálótrágyával vékonyabban meg-, 
hintett földön elteregetik és mielőbb aláforgatják. A toll 
igen sok szerves anyagot tartalmaz, a földet lazábbá, 
levegősebbé teszi, tehát trágyának különösen alkalmas. 
Minél több a toliban a kemény szárrész és minél kevesebb 
benne a puha pihe, annál kitűnöbb trágyát ad.

Az új népszámlálás adatai. Kovács Alajos dr., 
a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, rendkívül érde
kes cikkben számol be az új népszámlálás adatairól. A 
végleges eredmények ugyan csak évekig tartó kemény 
munka után készülnek el, de a hozzáértők előzetes becs
lése máris olyan adatokra mutat rá, melyek a legnagyobb 
érdeklődésre tarthatnak számot. A Statisztikai Hivatal 
elnökének megállapítása szerint Magyarország lakossága 
az elmúlt tíz év alatt 8,683.740 iélekre szaporodott. A 
természetes szaporodás főleg a vidékre esik, míg a 
városokban, elsősorban Budapesten, a népnövekedés 
az országos átlag alatt maradt. Ezzel szemben a városok 
és különösen Budapest lélekszámának emelkedését lénye
gesen elősegítette a bevándorlás. Magában a fővárosban 
75 300-ra rúg a bevándorlónak száma. Jelentős beván
dorlási szaporodást mutat Budapest környéke, úgyhogy 
Nagy-Budapest a környékkel együtt 210.000 bevándorlót 
fogadott be, akik az ország különböző vidékeiről települ
tek át. Egyik legérdekesebb adata Kovács Alajos dr. 
cikkének, hogy Magyarország lakosságából 4,245.561 a

férfi és 4,438.179 a nő. Az elmúlt tiz esztendő alatt 
jelentékenyen megsokasodtak a lakóházak is. A statisz
tika szerint 23'1 százalékkal több ma a lakóház Magyar- 
országon, mint tíz évvel ezelőtt. Egyik legfeltűnőbb 
adata Kovács Alajos dr. cikkének a munkanélküliekre 
vonatkozik, mely megállapítja, hogy a munkanélküliek 
teljes száma 227.828. Ez a szám az összes népességnek 
2 6 százalékát teszi, egyelőre azonban még hiányoznak 
a kimutatások, hogy foglalkozások szerint ez á szám 
hogyan oszlik meg. Á cikk végső eredménye, hogy Magyar- 
ország lakossága túlságosan sűrű. négyzetkilométerenként 
93 4 százalék, ami számszerű bizonyítéka, hogy a trianoni 
határok által összeszoritott területen a lakosság nem fér 
el megfelelően.

Az anyaszív. Londoni lapokban olvassuk a 
következő nem mindennapi esetet. Az egyik londoni 
kerületben minap egyévesnél nem idősebb gyermekek 
számára szépségversenyt rendeztek s az első dijat egy 
Walsh Frederinc nevű munkás John nevű kisfia nyerte 
meg. A lapok természetesen közölték a fiúcska képét, 
amely ilyenformán az egész országban közismertté vált. 
Pár nappal utóbb felkereste Walshékat egy gyermek
telen gazdag úriasszony s azt az ajánlatot tette, hogy 
kétezer fontot (55.703 pengő) ad a gyermekért, ha azt 
neki örökre átengedik. Ő hajlandó a gyermeket örökbe 
fogadni, a leggondosabb nevelésben részesíteni és ha a 
gyermek megérdemli, vagyonát is ráhagyja, de a szülők
nek gyermeküket meglátogatni és vele bármily össze
köttetést fenntartani nem szabad. Walshné napokon át 
tűnődött az ajánlaton, férjével meghányta-vetette a dol
got és végül elutasító választ adott. Pár hónappal utóbb 
London egész területére szóló gyermekszépségversenyt 
rendeztek s az első díjat ezen a versenyen is a kis 
Walsh John nyerte meg. Alig telt pár nap, ismét meg
jelent Walshék lakásán az említett gazdag hölgy s most 
már háromezer fontot (82.500 pengő) ajánlott fel a 
rendkívül egészséges, okosarcú, vonzó gyermekért. Ez 
már olyan nagy pénz volt, hogy kurtán visszautasítani 
nehéz lett volna és Walshék hosszú éjszakán tűnődtek, 
hogy mitévők legyenek, de a vége ismét csak az volt, 
hogy a fiúcska anyja elutasította a pazar ajánlatot. Az újsá
gok is tárgyalták s a közönség köréből igen sokan 
hozzászóltak ahhoz a kérdéshez, helyesen cselekedett-e 
az anya, vagy sem. A női levélírók majdnem egyhangú
lag az anya mellett foglaltak állást, csak a férfiak közt 
akadt egy pár hidegeszü s az anyai érzésekkel nem 
számoló ember, aki nem helyeselte feltétlenül a fiúcska 
anyjának cselekedetét.

Magyarországi gólyát találtak a Fokföldön.
A madarak természetrajzával foglalkozó tudósok, az 
ornitológusok, a madarak repülésének sebességét és 
repülésük irányát is tanulmányozzák.

A madarak repülésének sebességére már hosszú 
idő óta történtek kísérletek. Megállapították, hogy a 
legjobb repülők egyike a fecske, amely óránként 324 
kilométert is megtesz, ami másodpercenként 90 méter 
sebességet jelent. Teljesen megbízható adatok szerint 
az egyik postagalambversenyen egy fecske is résztvett 
s óránként 205 kilométert tett meg. A legtöbb madár 
sebessége másodpercenként 13—17 méter. A postaga
lamb sebessége óránként 185 km.

Megbízható adatokállanak rendelkezésünkre vándor
madaraink vonulásáról is. Vándormadaraink vonulása 
Európába két fő pászta mentén észlelhető. Egyik a 
Fekete tenger nyugati partjai mentén a Dardanellákhoz
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és onnan a tengerszorosán ál Kis-Ázsiába vezet. A másik 
vonulási pászla Olaszországon, Szicílián és Málta szige
tén át vezet Afrika partjaira. Oyűrüzési adataink bizony
sága szerint hazai madaraink csaknem mind ez utóbbi 
pasztán vonulnak le.

A vonuló madarak rendszeres gyíirűzését, megjelö- 
ését Magyarországon 1908-ban kezdték meg. A gyűrű
zés célja a madarak vonulási viszonyainak tanulmányo
zása, nevezetesen, mely területen vonulnak át, hol töltik 
a telet, továbbá annak megállapítása, hogy visszatérnek-e 
a fészkelő madarak régi fészkelő helyükre és hol helyez
kedik el fészkelés céljából az. új nemzedék. A gyűrüzés 
abból áll, hogy fölirattal ellátott alumínium, esetleg 
rézgyűrűt tesznek a madarak lábára. A fölirat tartalmazza 
a jelölő intézet címét, továbbá a folyószámot, amelynek 
alapján a jelölő állomáson levő törzskönyvből mindig 
pontosan meg lehet állapítani, hogy milyen madárfajta 
hol, mikor és milyen korban kapta a gyűrűt. Bizonyos, 
hogy igen sok gyűrűs madarat nem jelentenek be, aminek 
legszomorúbb bizonyítéka, hogy a Magyar Királyi Madár
tani Intézet 1908 óta több mint 15.000 fecskét jelölt 
meg, de ezidcig egyet sem jelentettek vissza az ország 
határain túlról.

Újabban a délafrikai fokföldi Kaffrarian- múzeum 
igazgatója arról értesítette Varga Kálmán magyar ornito
lógust, a Madártani Intézetben, hogy január 23-án 
Engcobo határában, Tembulandban, a Fokföldön, holtan 
találtak egy gólyát, amely lábán a következő feliratú 
gyűrűt viselte. „MOSZ gróf Klebelsberg Kunó madár
vártája, (jelölő állomása) Székesfehérvár, Hungária 1035.“

Fokföld a délafrikai Unió egyik szövetséges állama 
és angol gyarmat, Afrika déli végében. Délen és részben 
Keleten az. Atlanti és Indiai óceán határolják. A vándor
madarak vonulási iránya azonban, mint föntebb említettük, 
nem a tengeren, hanem Szicílián és Málta szigetén át 
vezet Afrika partjaira, s ezen az úton jutott el kétség
kívül a gólya is a Fokföldre. A hajóút Hamburgból 
Fokföldre három hétig tart. Hogy a gólya mennyi idő 
alatt tette meg az utat Székesfehérvárról a Fokföldre, még 
csak ezután fogják inegá lapítani.

Mindenesetre érdekes tény, hogy a madarak térkép, 
látcső és iránytű nélkül eligazodnak az egész földtekén 
és messzi világrészékből, óceánokon át visszatalálnak 
évröl-évre fészkükbe. Az is bámulatos, hogy minőén 
gépnél nagyobb gyorsasággal és kitartással tudnak 
repülni. Mindebből biztossággal lehet következtetni arra, 
hogy vezérlőjük egy oly nagy bölcsesség, mellyel ember nem 
rendelkezik. Ez a bölcsesség tartja össze csoportjaikat 
és szervezi meg a közös munkákat és vállalkozásokat, 
miknek oly csodás példáit találjuk az állatvilág körében.

Mitől lesz boldogabb a világ?
Ezt a kérdést igen sokszor vetik fel, mert ez min

den élő embert legeslegjobban érdekel. Hisz tény az, 
hogy az emberi élet sok keservvel, gonddal, bajjal és 
fáradsággal van egybekötve. Mindenki szeretné tehát, ha 
az élet sokféle nehézsége csökkenne s az ember földi 
léte békésebb, enyhébb, gondtalanabb lenne. Vagyis 
minden ember egyformán szeretné, hogyha a világ végre 
valahára boldogabb lenne.

Evvel az. általános emberi kívánsággal szemben 
áll az a tény, hogy a világ ahelyett, hogy boldogabbá 
válnék, egyre boldogtalanabb lesz. Nemcsak a munka
nélküliség nő — nemcsak a pénz lesz kevesebb —, 
hanem az emberek szívéből egészen kihal az a képes
ség, hogy örülni tudjanak s valami szépét, jót észre

tudjanak venni. Mindehhez járul az az érthetetlen és 
különös tény, hogy minél nagyobb lesz a szükség, minél 
kevesebb lesz a pénz, annál nagyobb lesz az emberek 
vágya és igénye oly dolgok iránt, melyeket csak pénz
zel lehet megszerezni s melyek, ha nincsenek meg, nem 
baj s ha megvannak, nem boldogítanak.

Ki lett például boldogabb attól, hogy dohányzik? 
Bizonyára senki sem. S mégis, soha annyi dohány nem 
fogyott, mint most. Az emberek kínlódnak, dolgoznak a 
dohányért, el vannak keseredve, ha nincs, — de végül 
is, ha megvan: nem érzik magukat a világon boldo
gabban, sőt még egészségüket is rongálják vele. Régeb
ben : a királyok, a világ urai sem dohányoztak. M a: 
minden iparostanonc igényt tart a cigarettára. Vagy 
egy másik példa. Egy cselédleánynak ma a városokban 
átlag van havi 30 pengő fizetésük teljes ellátás mellett. 
Ez megfelel évi 360 pengőnek. Miután kereseti adójukat 
és a társadalombiztosítót gazdájuk fizeti, ezt az egész 
összeget belátásuk szerint használhatják tel. S vájjon 
mire költik?

Szinte kizárólag ruhára és mozira. Melyik cseléd-, 
lánynak van egy kis félretett pénze? Melyik segélyezi 
szüleit, testvéreit? Melyik vesz magának szép könyvet? 
Úgyszólván egyik sem? Régebben — pl az ős indiai, 
kínai időkben — egy hercegnőnek sem volt annyi ruhája, 
mint ma egy cselédlánynak. Akkor m eg.a királyasszo
nyok is egy életen át hordták ruháikat, sőt lányok, 
unokájuk is ugyanabban járt. Ma: minden egy-két évben 
új ruhát vesz. a legszegényebb asszony is. És a bolto
sok nem is csinálnak többé tartós ruhákat,.mert azt úgysem 
venné meg senki sem. Hisz a nőknek nem az a fontos, 
hogy soká tartson egy ruhájuk, hanem minél gyakrabban 
legyen új ruhájuk. Nem furcsa dolog ez? Nem esztelen- 
ség? Mikor a legnagyobb a szegénység, akkor a leg
nagyobbak az igények.

Ettől fáj az emberiség feje! Ezt az esztelenséget 
nemcsak mi magunk, hanem unokáink is kegyetlenül 
meg fogják keserülni.

Ha az emberiség történetének lapjait olvasgatjuk, 
bámulattal látjuk, hogy volt olyan boldog idő is, amikor 
még pénz nem is volt a világon. Amikor nem törték 
az emberek fejüket tőkén, nyugdíjon: hanem komolyan 
hitték és tudták azt, hogy Teremtőjük gondoskodik 
minden szükségletükről, ha ők becsületesen dolgoznak 
s betartják a Tízparancsolatot. Ebben a régi időben 
szerénység és egyszerűség uralkodott mindenütt, de volt 
még szépség is. Ma fényűzés és esztelen igények ural
kodnak, de a szépség egészen kihalt. (Folyt köv.)

** Szerkesztői üzenetek.

A Bizalom szerkesztősége a húsvét ünnepén meleg 
szívvel fog valamennyi olvasójára gondolni és őszintén 
kívánja, hogy a húsvét szent ünnepe sok tényleges erőt, 
igazi életbírást és áldást hozzon valamennyiüknek.

Felelős szerkesztő cs kiadó:

N. GÖLLNER MÁRIA.
Szerkesztőség és kiadóhivatal

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE
Budapest, V., Markó-utca 16., 111. emelet 28. ajtó.

Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


