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Németország megértette a kor szavát.
A „Bizalom“ olvasói a Világ folyása című rovatban 

megtalálják a hirt arról, hogy Németország és Ausztria 
vámegységbe léptek, vagyis eltörölték egymás között' a 
vámsorompókat. Ezt az egységet 1932 január 1 -töl 
kezdve fogják megvalósítani, ha ugyan a Népszövetség 
francia nyomásra s ellenséges érzületnek engedve, nem 
fog a kivitel elé akadályokat gördíteni.

Talán emlékeznek a „Bizalom" olvasói arra, hogy 
kb. egy évvel ezelőtt lelkiismeretesen megemlékeztünk 
arról, hogy Genfben ( Schweiz) a Népszövetség szék
helyén, az összes országok képviselői üléseznek, abból a 
célból, hogy megállapodjanak egy bizonyos vámbékében. 
Természetesen ezek a tanácskozások akkor nem vezettek 
eredményre, mert az egyes országok képviselői saját szűk 
önzésük látókörén nem tudtak túlemelkedni s nem voltak 
képesek az általános jót meglátni. A „Bizalom" már akkor 
is leszögezte azon meggyőződését, hogy a világ szörnyű 
gazdasági bajain más nem segíthet, csak az, ha a vám
sorompók mind lehullanak az összes ■ országok között, 
s minden ország csak azt az ipari cikket fogja termelni, 
amit legjobban és legolcsóbban tud előállítani s így az 
egész világ vásárló közönsége azokat az árukat fogja 
mindenütt bevásárolhatni, melyek a legolcsóbbak és 
legjobbak s az egyes országok lakói nem lesznek arra 
kényszerűvé, hogy méregdrágán vásároljanak bizonyos 
árukat, melyeket saját hazájuk rosszabbul állít elő, mint 
más ország.

Ha az egész világon a vámsorompók lehullnak, 
vagyis a kereskedelem szabad lesz az országok között, 
nemcsak egy természetes olcsóbbodás fog elkövetkezni,

hanem egy gazdasági együttműködés is az összes 
országok között. Ebben az együttműködésben, — ha 
már létrejött, egyszercsak a legnagyobb észszerűség és 
célszerűség várható, mely talán képes lesz megoldani a 
mai legnehezebb gazdasági kérdéseket: a túltermelés és 
munkanélküliség kérdését. Mindenesetre más kivezető út 
a mai gazdasági nyomorúságból ma nem látható, mint 
az egységes világ-gazdaság kialakulása. Amikor Német
ország vámegységet kötött Ausztriával, akkor megértette 
e tekintetben a kor, szavát és olyan útra lépett, melyen, 
ha a többi államok is követik,— az egész világ egy 
jobb jövő felé mehet.

Igaz történet.
Márton és János jóbarátok voltak és segítették egy

mást, ahogy csak tudták. Egyelőre inkább Márton segí
tette Jánost. A sors valahogyan úgy hozta, hogy Már
ton Jánosnak egész életére nézve segítséget tudott hozni, 
úgyhogy János egész élete máskép — szerencsésen — 
alakult, mint ahogy az Márton nélkül lett volna. János 
jó szóval, meleg szívvel és szeretettel viszonozta ezt s 
Mártonnak ez mindennél többet ért. János örök hálát 
fogadott Márton iránt és megesküdött, hogyha máskép 
nem, Márton gyermekeinek fogja visszafizetni tartozását.

Mártonnak élete nehéz volt, mert apja nem szerette 
őt, hanem csak Márton mostohatestvérét szerette. Édes
anyja már régen nem élt, sőt jó mostohája is meghalt, 
így teljesen apjára volt utalva. Márton orvosnak készült 
és sok évig kellett tanulnia s mivel a tanulás mellett 
keresnie nem lehetett, csak úgy tudta tanulmányait be
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végezni, hogyha apja addig is segélyezi és eltartja öt. 
Ez nehezen ment, mert a mostohatestvér irigykedett reá.

Jánosnak volt egy kis gazdasága, közösen édes
anyjával. De ez a gazdaság nem hozott sokat, bele kel
let volna tőkét fektetni, feljavítani a földeket, állatokat 
vásárolni stb. De János ezt nem tudta megtenni, mert 
nem volt pénze. Ellenben volt felesége és két édes kicsi 
leánya, kiket neveltetni kellett. János is gonddal élt.

Ekkor úgy hozta az élet, hogy egyelőre Jánosnak 
és Alártonnak el kellett válniok. János tanulni ment egy 
másik városba. Nem igen írtak egymásnak, de gondol
tak egymásra. Azaz Márton hűségesen Jánosra. Egyszer 
azonban furcsa híreket kezdett Márton Jánosról hallani. 
Hogy eladta jó pénzért birtokát. Hogy autója van és 
nagylábon él. Ugyanebben az időben Márton mind 
nehezebben tudta megkapni apjától a tanulmányi segélyt, 
míg végre egyáltalán nem kapott semmi pénzt sem s 
haza kellett utaznia. Hazaérve nagy meglepetés várta. 
János eladta rossz kis gazdaságát jó pénzért Márton édes
apjának. S innét volt Jánosnak pénze és autója. Márton 
édesapja viszont minden pénzét, ami volt, odaadta a bir
tokért, sőt még adósságot is csinált miatta. Azután a 
birtokot másik fiára — Márton mostohatesvérére íratta 
reá — s miután evvel elfogyott minden pénze, nem 
taníttatta Mártont. AAártont mintha szíven döfték volna, 
mikor mindezt meghallotta. Apja megcsalta, barátja ki
játszotta őt! Minden, minden összeesküszik ellene! Mi 
lesz most már őbelőle? S legjobban János árulása fájt 
neki. Hiszen jó, jó, ha annyira szüksége volt pénzre, ha 
már más vevő kerek e vjlágon nem akadt, mint éppen 
az ö édesapja, — hát Isten neki, adja el neki azt a 
gazdaságot János. De hogy képes volt arra, hogy eladta 
az ő apjának, anélkül, hogy szólt volna neki egy szót 
is: ebben volt a hűtlenség. János tudta jól, hogy Már
ton érdekei ellen cselekszik, sőt Mártonnak talán egész 
életét megbénítja, tehát neki kötelessége lett volna Már
tont figyelmeztetni s azt mondani; „Ne haragudj Márton, 
hogy apád pénzét e birtokra veszem. Figyelmeztetlek 
erre az adás-vételre, légy résen, próbáld érdekeidet védeni!„

Ezt kellett volna Jánosnak tenni, de János elmu
lasztotta ezt. Elárulta a barátságot. Hűtlen lett Mártonhoz.

Afárton ezután nehéz éveket élt át, de valahogyan 
átvergődött minden bajon s mégis csak — ha nagy 
kínnal és kölcsön pénzzel is — (egy távoli rokonától 
kapta magas kamatra) — befejezte tanulmányait. Mint 
kész orvos ment haza szülővárosába. Az első ember, 
akivel találkozott, János volt. Mikor meglátták egymást, 
minden ellentétet ami közöttük volt, elfelejtettek és for
rón borultak egymás vállára. Mikor a hosszú ölelésből 
kibontakoztak: János szeme tele volt könnyel.

Márton: „Mi bajod van János?"
János: „Nagyon vétkeztem ellened Márton, tudom. 

Nehéz • éveket, sanyarú órákat éltél miattam és fájt a 
szíved, mert hűtlen barátnak tartottál. Pedig nem vol
tam hűtlen, csak gyönge. Nem volt lelki erőm megmon
dani neked, hogy érdeked ellen kötöttem apáddal üzletet."

Márton: „Pedig csak ez fájt. Mert ha kellett a 
pénz neked, hát kellett. Hisz gyerekeid voltak. De hogy 
nem szóltál nekem. Hogy eltitkoltad előttem, aki őszinte, 
igaz barátod voltam. Ez fájt."

János: „Tudom, tudom. De hidd el, ezért a kis 
hibáért, ezért a gyöngeségemért rettenetesen megbünte
tett a sors."

Márton: „Hogyan?"
János: „Mikor eladtam a birtokot, betettem az 

egész pénzt egy nagy takarékpénztárba s az a takarék- 
pénztár most teljesen megbukott s minden pénzem oda
veszett. Egy krajcárom sincs, se égen, se földön."

Márton: „Ez igazán nagy csapás."
János: „ De ez még csak az anyagi része az egész

nek, az erkölcsi része még nehezebb. Ugyanis a birtok 
fele az édesanyámé volt, ki már törődött, beteges öreg
asszony. Ö ellenezte, egyenesen nem akarta, hogy a 
birtokot eladjuk. Én kényszerítettem öt. S ha most meg
tudja, hogy elveszett a pénze s az én hibámból öreg 
napjaiban éhezni kell: ezt az erkölcsi szégyent nem 
bírom elviselni."

Márton nagy sajnálatot érzett János iránt, mert 
érezte, hogy az milyen lelki gyötrelmeket áll ki, ha 
édesanyjára gondol.

János belekarolt Mártonba. Márton érezte János 
heves szívverését és egész kétségbeesését A fák sűrű 
lombjától a csillagok nem látszottak, a folyótól hideg 
vízSzagot hozott a szél. János egyre tovább beszélt, 
mindig csak ezt ismételte: „meg kell őrülnöm, ha az 
édesanyámra gondolok."

Márton érezte, hogy János fejében még az öngyil
kosság gondolata is megfordult.

János: „S mindez azért történt így, mert nem 
voltam lelkiismeretes barát. Nem lehetett szerencse ezen 
a pénzen, mert árulás volt az ára!"

Márton: „Ezt nem értem János. Hát hogyan függ 
össze a takarékpénztár bukása a mi barátságunkkal ?“

János: „Látod Márton ezt én sem tudtam eddig. 
De most, hogy ez a csapás ért, egyszerre világosan 
látom, hogy titokban minden összefügg egymással. Mert 
mindent láthatatlan sorshatalmak irányítanak, akik min
dent tudnak. Ök hajszálnyi pontossággal mérik meg az 
ember tetteinek erkölcsi súlyát s az ő elvük az, hogy 
szemet-szemért, .fogat-fogért."

Márton: „Hogyan?"
János: „Én megkárosítottam a legjobb, a leghübb 

barátomat s a sors megfizet ezért nekem, mert ugyanígy 
megkárosít engemet is."

Márton: „Te János, ha te így látod az élet titkait, 
akkor sokat tanultál ebből a szerencsétlenségből és soha 
hasonlót tenni nem fogsz."

János: „Azt biztosan nem."
Márton: „S tudod mért voltál képes ebből az 

egész szerencsétlenségből ezt az erkölcsi összefüggést 
kiolvasni ? Mert nagyon finom a lelkiismereted ?“
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János: „Vagy talán azért ért olyan hamar utói a 
baj, mert a sors szólni akart hozzám s figyelmeztetni, 
hogy engem különös szigorú mértékkel mér, mert erköl
csileg nemesebbet, jobbat vár tőlem, ezért nem elnéző 
hozzám.“

Márton: „Biztosan. De ha ezt már tudod és ezen
túl erős tudsz maradni, egész biztos, hogy amily várat
lanul sújtott a sors, olyan csodálatosan is. fog meg
segíteni."

*
S valóban így is történt, amint Márton megjósolta. 

Megtörtént az a csoda, hogy a takarékpénztár bukását, 
mit az egész világ tudott, mit újságok, emberek hóna
pokon át tárgyaltak, mit rádió-és telefonhírmondó kür
tőit világgá: János édesanyja sohasem tudta meg. A 
jó asszony sohase tudta meg, hogy pénzecskéje elveszett, 
hogy fia máról-holnapra tartja őt el. Jánosnak pedig 
sikerült édesanyjának haláláig tisztességes életet biztosí
tani. De János erős is maradt egész életében és soha
sem cselekedett máskép, csak a legfinomabb, legszigo
rúbb lelkiismerete szerint. Mártonnal való barátsága 
pedig szép és hű maradt a sírig.

Világ folyása.
m
m

Német-osztrák vámegység. Március húszadikán 
nagy meglepetésre ébredt Európa politikai világa. A né
met és osztrák kormány ugyanis nyilvánosságra hozta 
azt a legnagyobb titokban előkészített egyezményt, mely 
szerint Németország és Ausztria 1932-ben vámegységre 
fog lépni, vagyis egymással szemben megszünteti a vámo
kat, a többi országgal szemben pedig közösen állapítja 
meg a vámokat. Ez azt jelenti, hogy.a két ország olyan 
gazdasági közösségre lépne egymással, mint amilyenben 
a háború előtt Magyarország és Ausztria élt. Ez a vám- 
egységtervezet rendkívül meglepte Európát, különösen 
Franciaországot, amely attól tart, hogy a vámegységet, 
vagyis a gazdasági közösséget a politikai közösség, az 
úgynevezett Anschluss fogja követni, vagyis Németor
szág és Ausztria egy országgá fognak egyesülni. Így a 
francia-német viszony megint elmérgesedett volna, ha 
Anglia és Olaszország nem őrizte volna meg semleges
ségét a francia-német vitában. A kérdés most a Nép- 
szövetség elé került, amennyiben az angol külügyminisz
ter javaslatára a Népszövetség fogja kimondani a döntő 
szót, hogy jogos-e Franciaországnak az az álláspontja, 
mely szerint azért kell megakadályozni a német-osztrák 
vámegységet, mert az ellenkezik a békeszerződés intéz
kedéseivel. A Népszövetség döntésére májusban kerül 
a sor.

A Zeppelin léghajó Budapesten. Vasárnap, már
cius 29-én ellátogatott Budapestre a német óriási lég
hajó, melynek felirata „D. L. Z. 127.“. Budapest lakossá

gának alkalma nyílt szemtöl-szembe megcsodálni a 
németek eme hatalmas alkotását. A Zeppelin léghajó 
megteremtője tudvalévőén Zeppelin Ferdinánd gróf né
met altábornagy, aki 1838-ban született Konstanzában 
s 1917-ben halt meg. Zeppelin gróf 1891-ben kezdett 
a repülés problémájával foglalkozni. 1897-ben jelen volt 
a magyarországi eredetű Sclnvarz Dávid föltaláló sza
badalma szerint épített első alumínium burkolatú, szivar
alakú kormányozható léghajó fölszállásánál, s bár ez a 
kísérlet eredménytelen volt, átvette a föltaláló özvegyétől 
a szabadalmat, s törhetetlen hittel a sikerben egyre- 
másra építtetett merevrendszerű léghajókat. Vasakarata 
s hazájának áldozatkészsége megteremtette a várt ered
ményt. Zeppelin gróf sok kudarc után még megérte 
azokat a diadalokat, melyeket Németországa világháború
ban a Zeppelinekkel aratott, ha sok tekintetben a harc
téren a repülőgépek túlszárnyalták is. A repülés terén 
világraszóló esemény volt, mikor egy Zeppelin-rend
szerű léghajó Eckener kapitány vezetésével 1924-ben 79 
óra alatt Friedrichshafenböl egyfolytában Amerikába re
pült, vagyis átrepülte az egész Atlanti óceánt.

A „D. L. Z. 127.“ jelzésű óriási léghajó, mely el
látogatott Budapestre, szintén Zeppelin gróf rendszere 
szerint készült s 236 méter hosszú, átmérője pedig 3() 
méter. A léghajó, melyet Lehman kapitány vezetett, szom
baton éjjel féltizenegy órakor indult el a németországi 
Friedrichshafenböl húsz utassal. Eredetileg azt tervezték, 
hogy a léghajó a mátyásföldi repülőtéren száll le, tekin
tettel azonban az óriási érdeklődésre, megváltoztatták 
ezt a tervet s a csepeli katonai repülőteret választották 
leszálló helyül. A rend fenntartására 2000 rendőrt vezé
nyeltek ki s ennek a nagy felkészültségnek is ember- 
fölötti munkájába került rendet tartani a kb. 30.000 fő
nyi közönség közt. Megjelent a léghajó fogadására 
Horthy Miklós kormányzó és Bethlen István gróf mi
niszterelnök is.

Hajnali négy óra ötven perckor lépte át a léghajó 
a magyar határt. Elrepült Győr, Pápa, Sümeg és Siófok 
fölött, s pontban nyolc órakor a Duna fölött jelent meg. 
Egyre közeledett a repülőtérhez, már láthatók voltak a 
hatalmas mótorok, sőt a léghajó fölírása is, a „D. L. Z. 
127.“ A D betű Németországot (Deutschland) jelenti, az 
L betű Luftschiff (léghajó), a Z  betű pedig a Zeppelin 
rendszert, a 127. szám pedig azt, hogy ez a léghajó a 
127-ik alkotás. Pár perc alatt a léghajó ott lebegett a 
közönség feje fölött, ott keringett vagy félóráig, amikor 
aztán Lehman kapitány megadta a jelt a kikötésre. Mind 
mélyebbre ereszkedett le a hatalmas léghajó. A kivezé
nyelt utászkatonák elkapják a lebocsátott kőteleket s 
négy csoportban, négyfelé szaladva húzzák, ahogy csak 
erejükből telik. Munkájuknak meg is van az eredménye, 
a Zeppelin földet ér s az utasok kiszállnak. Féltíz óra
kor Magyarország fölött körrepülést tett a Zeppelin har
minc utassal. Elrepült Miskolc, Debrecen, Hódmező
vásárhely és Cegléd fölött s nagy hóviharban érkezett 
vissza Csepelre, majd négy órakor újra levegőbe emel
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kedett, hogy visszaszálljon Friedrichshafenbe, Német
országba, ahova másnap hajnali félnégy órakor szeren
csésen meg is érkezett.

Kossuth halálának évfordulója. Kossuth Lajos 
halálának évfordulóján, március 20-án, a kerepesi-úti 
temetőben, Kossuth Lajos sírboltjánál emlékünneppel 
áldoztak a nagy államférfi emlékének.

A mauzóleum lépcsőjéről Sokorópátkai Szabó Isíván 
kisgazda-képviselő intézett emlékbeszédet az egybe
gyűltekhez:*

Kossuth Lajos — mondotta — mindnyájunknak 
édesatyja volt és egy családdá tette az egész magyar 
nemzetet, amikor a jobbágyokat felszabadította. Ebből 
a dicső tettéből következik, hogy a jobbágyok ivadékai, 
a magyar kisgazdák ma résztvehetnek a törvényhozás 
munkájában és cselekvő részük van a kormányzásban 
is. Az ünnepi megemlékezés fölemelő érzésébe fájdal
mat vegyit az a tudat, hogy ma millió és millió magyar 
idegen rabigában görnyed, magyarlakta földek fölött 
idegen hollók kárognak és szorongatják, űzik, hajszol
ják a magyar pacsirtát. Kossuth apánk szent sírodnál 
fogadjuk és esküszünk az égre, az Ég Istenére, hogy 
minden erőnkkel, tudásunkkal munkálkodni fogunk a 
szebb magyar jövő kiépítésén és elszakított, rabságra 
vetett magyar testvéreink sorsának jobbraforditásán.

Az emelkedett hangú beszédet a nagyszámban 
összegyűlt közönség mély megillelődéssel hallgatta végig.

Ezután Géresi-Balogh Pál, az Egyetemi Kör al- 
elnökc mondott beszédet. Majd a koszorúk elhelyezése 
következett.

Pénteken délelőtt gyászistentisztelet volt a Deák
téri evangélikus templomban, amelyet egészen meg
töltött az ünnepre összegyűlt közönség.

Közének után Magócs Károly bányakerületi lelkész 
ment az oltár elé és nagyszabású ünnepi beszédet 
mondott:

Nem úgy emlékezünk Kossuth Lajosra, mint halotti 
kripta lakójára — mondotta beszéde során —, hanem 
mint egy örökké élő és ható egyéniségre. Bár gyarló 
esendő ember volt, lehettek nem egészen tiszta meg
látásai és célkitűzései, de igaz ember volt, tetötöl-talpig, 
egész nemzetet hordozott szivében s egy rabszolgaság
ban tartott nép minden keserűsége átviharzott lelkén, 
tudott virrasztani milliók álmán és tudott kifejezést adni 
milliók reményének. Vajha ez az önző világ tanulna tőle 
tiszta puritánságot és önzetlenséget, ez a hitetlen nem
zedék töretlen hitet, boldogabb jövendőt, áldott, szent 
reménységet.

Magócs Károly lelkész nagyhatású beszéde végén 
imádkozott és megáldotta a jelenlevőket, majd a Himnusz 
akkordjai hangzottak fel.

Borzalmas földrengés Nikaragua fővárosában.
Nikaragua a középamerikai köztársaság egyik tekin
télyes állama, mely kávétermelésével a világkereskede

lemben jelentékeny szerepet visz. Fővárosa Managua, a 
hasonló nevű tó mellett terül el, melynek vizéből ki
emelkedik a Momotombito kis vulkáni sziget/ partján 
pedig a Momotombo nevű tűzhányóhegy emelkedik. 
Ezt a virágzó fővárost március 28-án borzalmas föld
rengés látogatta meg, mely majdnem az egész várost 
rombadöntötte s közel kétezer ember halálát okozta. A 
földrengés csak Managua közvetlen környékére szorít
kozott s magában a városban egyetlen ház sem maradt 
épen. A romok közül lángok csaptak ki, a tűz egyre 
terjedt s fokozta az óriási rémületet, mely a lakosságot 
elfogta. Az első földlökés reggel kilenc óra tájban követ
kezett be s féltízkor már az egész főváros romokban 
hevert. A vasútvonalak az egész környéken elpusztultak, 
s az ország többi városából útnak indított kórházvonatok 
húsz kilométerrel Managua előtt megakadtak, s nem tud
tak tovább jutni, mert a sínek elgörbültek. A tűz terjedése 
s a megismétlődő földlökések rendkívül megnehezítették 
a mentési munkálatokat. A földrengés alkalmával a 
követségi és konzuli paloták is elpusztultak, s az olasz 
és az angol követ életét vesztette. Panamából harminc 
amerikai hadi és polgári repülőgép repült a katasztrófa 
színhelyére, hogy a szerencsétlen lakosság segítségére 
legyen. A managuai mérnökök a földrengés után komo
lyan kételkednek abban, vájjon a Panama csatornával 
párhuzamosan építendő új csatorna, mely Nikaraguán 
át vezet, megvalósítható-e, miután Nikaragua főldrengé 
ses terület.

Mint a „Bizalom" mindenkor jelentette, az elmúlt 
évben óriási földrengések pusztítottak több ízben úgy a 
tengerentúli világrészekben, mint az európai országok
ban. Rengeteg emberélet s emberi munka esik áldozatul 
ezeknek a mindgyakrabban jelentkező földrengéseknek. 
Láítukra önkénytelenül is magába kell szállnia a gondol
kodó embernek s fel kell tennie a kérdést, nem olyan
féle jelenségek kézdete-e a földrengések gyakori jelent
kezése, mint amilyen volt néhány ezer évvel ezelőtt a 
vízözön, mely elpusztított egy elromlott emberiséget? A 
négy elem — a viz, tűz, föld és levegő — munkáját a 
Teremtő irányítja s azok által okozott szerencsétlensé
gekből a Sors szava és akarata szól hozzánk.

Tóth Kálmán születésének századik évfordu
lója. Baja város a minap ülte meg nagy szülöttjének, 
Tóth Kálmán költőnek századik évfordulóját. 1831 március 
30-án szegényes kis bajai házban született Tóth Kálmán, 
Arany János és Petőfi Sándor legjobb tanítványa, költé
szetünk nemzeti irányának egyik kiváló művelője. Alig 
fejezte be középiskolai tanulmányait, kitört a szabadság- 
harc és Tóth Kálmán lobogó lelkesedéssel megy a szent 
ügyért való nemzeti küzdelembe, önként beállt honvéd- 
nak, részt vett több ütközetben s ezek az élményei köl
tészetének is legtöbbször szereplő tárgyai lettek. A hon
véd alakja, lelkesedése, szenvedése és megdicsőülése Petőfi 
után a Tóth Kálmán lantján érvényesül a legméltóbb 
formában.
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Világos után egy darabig bujdosik, majd Pestre 
kerül. 1860-ban éri el életének, sikereinek tetőpontját. 
Tagja a Kisfaludy Társaságnak, drámái zajos sikert 
aratnak, s megindítja a Bolond Miskát, az első nagy
sikerű magyar élclapot.

Egyébként Tóth Kálmán a jóság,a szeretet, a gyöngéd
ség költője. Népdalait hamar megzenésítik s a hálás magyar 
nép e dalokat a legnagyobb kitüntetésben részesíti: a magá
énak fogadja s úgy énekli szerte az országban, mintha 
a saját lelke hajtásai lettek volna. A „Naptól virít, 
naptól hervad a rózsa“, „Sírjon, ríjon a hegedű", „Felleg 
borult az erdőre", „Befútta az utat a hó", „Lemondani, 
lemondani" költeményeinek szavai, dallama közismertek 
és mindenfelé élnek a magyar nép ajkán.

Költészetének helyi színezetét adja Baja városa, 
születési helye. Egy szép versben „Szülőföldem tája", 
megfesti pompás képét:

Egy kis dombon fekszik az én szülőföldem,
Fákkal vagyon a domb oldala berakva.
Fölötte a város; ezüstszínű folyam
Dombjának alatta.

- Túl a folyam partján sötét, kerek erdő,
Csalogánydaltól zúg minden lombja, bokra.
. . .  Mintha az a sötét, szomorú erdőség
Költő lelke volna.
Két vígjátékának is volt döntő sikere: „A király 

házasodik" s a „Nők az alkotmányban" című vígjáté
kának, melyeket 1863-ban, illetőleg 1871-ben mutattak 
be a Nemzeti Színházban.

1879-ben agyszélhűdés érte a kitűnő költőt, s ettől- 
fogva élőhalottként várta a megváltó halált, mely az 
egész nemzet nagy bánatára 1881 február harmadikán 
érte őt utói.

Az ötvenedik m ezőgazdasági vásár. Március 
19-én nyílt meg a Pongrácz úton az ötvenedik mező- 
gazdasági vásár, amelyre mintegy negyvenezer vidéki és 
igen sok külföldi ember látogatott el. A vásáron a kis
gazdák épúgy vettek részt, mint a nagybirtokosok. 
Kétszáztizenegy lovat, hétszázhatvanhat szarvasmarhát, 
ezerkétszáznyolcvanhárom sertést, ötszáznyolcvanhét •ju
hot és mintegy ezerötszáz baromfit mutattak be. Csodál
kozva állottak meg az emberek a Szelény-féle minta
gazdaság egyik látványossága, a „Szultán" nevű sertés 
előtt, melynek súlya 460 kiló. A kiállítás egy másik 
nevezetessége a „Ruca" nevű tehén volt, mely 16.000 
liter tejet ad egy évben s Döry Frigyes gazdaságából 
való. Egy másik tehén, tizenháromezer liter tejet ad 
évenként. Németországban annyira feltűnt, hogy a mi 
teheneink ilyen nagy tejbőséggel dicsekedhetnek, hogy 
az adatok ellenőrzésére egy szakembert küldtek hozzánk, 
aki álmélkodva vette tudomásul, hogy a hihetetlen szá
mok valóban hihetők.

Szakemberek előtt különösen feltűnt, hogy a 
magyar szímentáli tehenészetben ma már teljes az egy
öntetűség, a kisgazdák éppen olyan eredményt mutattak

fel, mint a nagybirtokosok. A kiállítás egyik pavillonjá- 
ban látni lehetett azokat a védekezési módokat, melyek
kel harcolni lehet a mezőgazdaság kártevői ellen. Szem
léltető módon mutatták be, hogy az úgynevezett marha- 
bögös legyek hogyan rágják ki az állatok bőrét, miáltal 
Magyarországon évenként több millió pengő kárt okoznak. 
A keszthelyi gazdasági akadémia kiállítási anyagából 
különösen érdekes a szőlőnek és az újabban hazánkban 
olyan nagyjelentőségűvé vált szudáni fűnek fejlődését 
feltüntető készítmények, továbbá a sójabab sokirányú 
használhatóságának és nagy tápláló értékének bemutatása.

M iniszteri k itün te tést kapo tt egy gazdasági 
munkás. Szentesről jelentik: Farkas Béla dr. főispán 
szép ünnepség keretében adta át a földművelésügyi 
miniszter kitüntetését Tösmagi Sándor pusztamérgesi 
munkásnak, aki hosszú évtizedek óta szolgál hűséggel 
Grüner Fülöp táblabíró pusztamérgesi szőlészetében. A 
kitüntetett munkásnak tizenöt gyermeke van, felesége 
elnyerte a sokgyermekes anyák jutalmát. A kitüntetés 
átadásánál jelen volt Pogány Frigyes dr. államtitkár, a 
kerület országgyűlési képviselője.

Jönnek a szalonkák és a gólyák. Az erdei 
szalonka és házi gólya érkezésével kapcsolatban a Madár
tani Intézet a következőket jelenti: Az erdei szalonkát 
az eddig beérkezett jelentések szerint március 20-án 
nyolc helyen, 21-én tizenöt helyen, 22-én tizennégy he
lyen, 23-án négy helyen, 24-én három helyen és 25-én 
egy helyen észlelték első ízben. Azóta újabb bejelentés 
nem érkezett. A Madártani Intézet véleménye szerint 
azonban az erdei szalonka vonulása nem zajlott le tel
jesen és az időjárás megváltozása esetén még egyszer 
fellángolhat s akkor rohamos, de jó húzás várható. A 
gólya most kezd hazaszállingózni. Március 18-án ész
lelték Bézdánban (Bács megye); 20-án Gyér Torontál 
megyei községben és Szeghalmon (Békés megye); 22-én 
érkezett Körmendre, Sajtoskálra és Nyíregyházára; 24-én 
észlelték Garán (Bács megye) és Rimaszombatban; 25-én 
Dombóváron, Földesen és Szerepen (Tolna, Hajdú, Bihar 
megye); 26-án a vasmegyei Háromházán és a pest- 
inegyei Hévizgyörkön. Legtöbb érkezett 27-én, amikor 
a következő helyekről jelentették: Vajszló (Baranya), 
Szekszárd (Tolna), Kastélyosdombó (Somogy), Rába- 
kéthely (Vas), Cegléd (Pest), Karcag (Hajdú) és Tisza- 
luc (Zemplén).

Hasznos tudnivalók.

Velence. Északolaszország keleti szélén, az Adriai 
tengerben fekszik ez a csodálatos város. Akarattal írjuk 
így, hogy tengerben és nem úgy, hogy tengerpartján. 
Ugyanis Velence házai valóban a tenger vizéből egyenesen 
emelkednek ki s az egyes házsorokat, nem utcák kötik
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össze, mint más városokban, hanem a tenger vize, melyen 
természetesen.nem kocsin s autón közlekednek az embe
rek, hanem csónakon. Velence tehát földnélküli, utca- 
nélküli vízben épült város s olyan látványt nyújt, mintha 
a tenger mélyéből bukkant volna ki valami hatalmas 
parancs szóra.

Velence keletkezését érdekes monda magyarázza 
meg. Körülbelül 1600 évvel ezelőtt Attila, a liánok feje
delme, kit „istenostorának“ neveztek el a népek, Ázsiából 
a mai Afagyarország területére vezette népét, iit országot 
alapított s innét vezette hadait Európa valamennyi országa 
ellen, melyeket mind le is győzött hatalmas csatákban 
s ezért a „világ ura" címet is elnyerte. Attila lián serege 
kegyelmet nem ismert s amerre útja vezetett, mindent el
pusztított. Attila egész fellépésében, seregeinek harcaiban 
valami olyan nagy és félelmetes erő nyilvánult meg, hogy 
az összes európai országok lakói meg voltak győződve 
arról, hogy ez az erő nem lehet emberi eredetű, hanem 
csakis földfeletti lehet, csakis isteni eredetű lehet. A ret
tegő népek mind úgy érezték: a népek sorsát irányító 
istenség ereje működik Attilában. Az istenség akarata 
hozta ezt a rettenetes csapást és vészt a népekre, hogy 
öntudatra ébressze őket. Mivel a népek Attilát nem pusz
tán egy kegyetlen, pogány, ázsiai hadvezérnek tekintették, 
hanem egy isteni küldetés letéteményesének, ezért nevez
ték öt el Isten ostorának.

Mikor Attila a mai Ausztria, Németország, Francia- 
ország és Svájc népeit óriási csatákban legyőzte: Olasz
ország ellen fordult. Híre megelőzte őt. Szörnyű rettegés 
vett az embereken erőt, amikor csak nevét hallották. 
Barlangokba, pincékbe, lakatlan erdőkbe próbáltak mene
külni előle.

Ekkor Északolaszország keleti partján a „Venét“-ek 
népe lakott. Ezek a venétek borzalmas ijedtségükben nem 
tudtak barlangokba és erdőkbe elbújni Attila elől, mert 
az ő homokos, sík vidékükön semmiféle ilyen rejtekhely 
nem volt. A lapos tájon mindent átlát a jó szem: ott 
elrejtődzködni nem lehet. Ezért a venétek népe elhatározta, 
hogy Attila serege elől a tenger zátonyaira fog menekülni. 
A zátonyok olyanféle földdarabok a tengerben, mint a 
szigetek; avval a különbséggel, hogy a szigeteknek erős 
földalapja van és így állandóan megmaradnak, míg a 
zátonyok vékony homokrétegek csupán, melyek hol ki
áltanak a tenger vizéből, hol cl vannak öntve általa. A 
venétek népe ezekre a zátonyokra menekült s miután 
minden csónakját magával vitte, biztos lehetett afelől, 
hogy Attila szárazföldi serege nem fog utána jönni s 
nem fogja öt elpusztítani. S valóban így is történt. A vené
tek népe megmenekült Attila haragja elöl. Azonban mégis 
ez az esemény sorsdöntő lett a venétek népére, mert 
— miután távollétében Attila serege elpusztította lakó
helyét — többé nem tért vissza a szárazföldre lakni, ha
nem elhatározta, hogy várost épít bele a tenger zátonyaiba 
s az azokat körülvevő sekély tengervízbe. Tervét úgy 
valósította meg, hogy vörösfenyö cölöpöket hozott gályá
kon és tutajokon. Ezeket a vörösfenyö cölöpöket szurokkal

vízáthatlanra dolgozta ki, hogy ne rothadjanak el, majd 
mélyen beleverte őket a tengerfenekére, hogy jó erősen 
álljanak. Azután ezekre építette reá a házakat. Építkezési 
módja tehát olyanféle volt, mint amilyet hidak építkezé
sénél használnak. (A hidak pillérei is, mélyen a víz fe
nekébe belevert vizáthatlan cölöpökön épülnek.) Az így 
épülő házak között csak szűk sikátorok maradtak s a 
házsorok között levő utcaszerű közöket persze mind a 
tengervize borítja. Vannak szélesebb tengeri utcák, melyek 
valóságos folyóknak illenek be és keskenyebbek, melyek 
szélesebb patakokhoz hasonlítanak. Ezeken a viziutcákon 
sok helyen hidak vezetnek át és így kötik össze az egyes 
házsorokat, de a közlekedés nagyrésze mégis csak csó
nakokon s hajókon történik. És pedig van egy különös 
formájú csónak, melyet nem igen látni másutt, csak a 
venétek országában, Velencében.

Ezt a csónakot gondolának nevezik. Orra és fara 
magasba kunkorodik, egyébként keskeny bárka formája 
van. Az evezős ember állva evez rajta hosszúszárú eve
zővel. A gondola járása kellemes, lágy, ringó. Valami
kor ezek a gondolák nagyon fényűzőek voltak. Arannyal 
díszített, bíborral, bársonnyal bélelt, drágakövekkel ki
rakott gondolák járták Velence utcáit. Azonban óriási csa
pás jött Velencére. Kitört a gyógyíthatatlan, pusztító, ször
nyű betegség: a pestis és belehalt Velence lakosságának 
nagyrésze, az ifjúság színe, virága. Az egész város mély 
gyászt öltött, mindenki elvesztette legkedvesebb hozzá
tartozóját. Velence lakossága erősen szembe nézett a földi 
dolgok múlandóságával. S ettől az időtől kezdve (— pedig 
ennek már sok száz éve —) nem csinálnak fényűző, ragyo
gó, színes gondolákat Velencében, hanem egészen feke
téket. S ha az ember beleszáll egy ilyen fekete gondolába, 
feltűnik, hogy a gondola alakja koporsóéhoz hasonlít s 
az ember szívét furcsa érzés lepi meg, mikor élve már 
beleszáll egy ilyen koporsószerü bárkába.

A venétek népe merész és szorgalmas nép volt. 
Kinek jutott még eszébe, rajtakívül az, hogy a tenger vízébe 
épít bele egy várost? Bátorság kellett ehhez, mert a 
tengerben, viharban elemi erő lakozik, mely pillanatok 
alatt pusztít el emberéletet s emberkezek sok-sok éves 
munkáját is. De rendkívüli körültekintés, meggondoltság 
is kellett ahhoz, hogy úgy tudják a tengerbe beleépíteni 
ezt a várost, hogy ne dőljön össze, hogy ne rothadjon 
el. Végül pedig véghetetlen szorgalom kellett ehhez a 
munkához, mert hiszen minden szöget, minden szálkát, 
minden kis és nagy alkatrészét messziről kellett hajóval 
hozni. Itt a tenger közepén ugyan nem termelt semmi sem.

A venétek népében meg volt mind a három tulajdon
ság: a bátorság, a körültekintő meggondoltság, a szor
galom. S miután ez meg volt bennük szerencséjükké vált 
a szerencsétlenség is. Az a csapás, hogy Attila elöl mene
külniük kellett és hogy Attila seregei távollétükben fel
dúlták házaikat és elpusztították otthonaikat és hogy azok
ba nem térhettek többé vissza, szerencséjükké vált. Mert 
alig, hogy felépítették új vízi városukat, Velencét, a ten
geri hajózás és tengeri kereskedelem nagyon kifejlődött
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az egész világon s ebben alig volt más városnak olyan 
kedvező helyzete, mint éppen Velencének vízi fekvésénél 
fogva. így Velence híres kereskedő várossá és hatalmas
sággá lett és nagyon meggazdagodott. Gazdagságában 
kifejlesztett egy nemes tulajdonságot, éspedig azt, hogy 
nagyon szerette a szépet és gazdagságának legnagyobb 
részét a szépségre áldozta, ahelyett, hogy henyélt és 
dorbézolt volna. A venétek népe gazdagságában is bátor 
és szorgalmas maradt, de bátorságát arra fordította, hogy 
a művészetben újat találjon ki; szorgalmát pedig arra, 
hogy éjjel nappal szép alkotásokon fáradozzon. A fes
tészet, szobrászat, építészet, ötvösművészet felvirult Velen
cében és rengeteg művész dolgozott évszázadokon át el
mélyült, nemes művészi munkákon. Ennek eredménye, 
hogy Velence házai, templomai, terei kívülről mind gyö
nyörű szép alkotások — belülről pedig tele vannak szép 
képekkel, szobrokkal. S ma, amikor a világ szekere megint 
fordult egyet, s Anglia, Japán, Északamerika vették át 
a tengeri hajózásban és kereskedelemben a vezető szere
pet, Velence jelentéktelen, nyomorult kis szegény várossá 
töpörödött volna össze, ha a sok szépség és művészet, 
mely itt fel van halmozva, nem vonzaná ide messze-mesz- 
sze földről is — igazán a világ minden tájáról — az ide
geneket. Ezekből az idegenekből él ma Velence meg addig 
is, míg földi szemünk előtt lefátyolozott jövő megint egy 
új fordulatot nem hoz számára.

D ante. A kereszténység első legnagyobb költője 
ő, kinek „Isteni színjáték" című hatalmas műve, míg 
ember lesz, ki érez és gondolkodik, szépséget erőt és 
boldogságot fog árasztani. Dante tehát a világ egyik 
leghíresebb költője s az „Isteni színjáték" örökre szóló 
könyv.

Azonban Dante nem költőnek készült. Ő politikus 
és jogász akart lenni. Ő hazájának, Flórenc olasz város
nak közéletében akart részt venni s a törvényhozás, a 
közigazgatás, az állam életútján akart az emberiségnek 
szolgálni minden tehetségével s akaraterejével. De hiába. 
A sors mostoha és kegyetlen volt hozzá. Őt is az érte, 
ami a legjobbakat: bántalom, gyűlölet, irigység. Hazá
jában dúltak a pártharcok és Flórenc két részre szakadt: 
a fehérek és feketék pártjára. Dante az igazságot s a 
jövőt a fehérek oldalán látta s közéjük állott. Ámde a 
belső harcban a feketék kerekedtek felül és ezek Dantét 
társaival együtt örökre száműzték. Daniénak, a legjobb, 
a legnemesebb, a legokosabb flórencinak nem volt többé 
szabad Flórencbe betennie lábát s idegen földön kellett 
meghalnia. Egész pályája, egész élete össze volt törve. 
Nyomor és sötétség állott előtte s a legnagyobb szen
vedés szakadt rá, ami férfit egyáltalán érhet: nem dolgoz
hatott azon a művön, amit helyesnek, magáhozvalónak 
s hazája jövő szerencséjéhez vezetőnek tartott. Nem 
kezét, hanem szívét és lángelméjét verte bilincsbe a 
száműzetés. Ha közönséges ember lett volna: kétségbe 
kellett volna esnie, sőt az öngyilkosság kísérteiével kellett 
volna harcolnia.

De Dante, amilyen nagy ember volt, olyan nemes 
és alázatos is. S a szenvedések, megaláztatások teljében 
nem vesztette el önmagát. Miután erejét és tehetségét 
a politika útján nem fejthette k i : költővé lett s a sors
csapásokból, a gyötrelmekből és fájdalmakból, amelyek 
érték, megalkotta az „Isteni színjátékot" s egy örök 
ajándékot adott minden embernek, ki utána a földre jött.

így vált Dante életében a legnagyobb sorscsapás, a 
legszebb alkotássá,

A középkori szerzeteseknek  nem volt jobb 
életük, mint ma a fogházak és fegyházak lakóinak. Cellájuk 
ezeknek a szerzeteseknek piciny volt, köves, hideg. 
Kemény a fekvőhelyük. Kicsi, magasan fekvő rácsos 
ablak, előtte térdeplővel. Koszt, élelem sovány. Örökös 
böjt. Szabadság semmi. Társalgás meg nem engedett. 
Olvasmányok csak legszigorúbban vallásosak. Éjjel nap
pal csak munka és imádság. „Óra et labora" ez volt 
felírva jelszóként a szerzetesek leikébe: „Imádkozzál és 
dolgozzál." Amellett kemény fegyelem. A legkisebb 
hibáért sötét cella, kenyér és víz. S mindehhez hozzá
járult a szerzetesek szigorúsága önmagukkal szemben. 
Az önként vállalt munkatöbbletek, az önként kiszabott 
büntetések.

Ha valaki végigjár egy ilyen középkori kolostort 
s összehasonlítja azt egy mai börtönnel, belső berende
zésében alig talál valami különbséget. Ellenben lényeges 
különbség van e kolostorok középkori lakóinak belső 
lelki világa s a mai börtönök lakóinak gondolkodása 
között. Ugyanis azok a szerzetesek önként, szabad akarat
ból vállalták ezt a szigorú, kegyetlen, rabéletet, — míg 
ma a börtönök lakói, csak a törvény ítélete folytán, 
zúgolódva, kénytelen kelletlen élik le. S a mai ember 
előtt érthetetlen is, hogy a középkorban ezren és ezren 
vállalták és akarták ezt a rabságos szerzetes életet. 
Vájjon miért? Azért mert a középkori embereknek az 
volt a felfogásuk, hogy az emberben két lény lakik: egy 
jó és egy rossz, egy magasrendű, egy alacsonyrendű. 
Egy angyali és ördögi. S az ember élete nem más, mint 
küzdelem saját maga bensejében saját két lénye: az 
alacsonyrendű s magasrendű között. S a középkori 
emberek úgy képzelték: minél teljesebben lemondanak 
minden vágyukról és örömükről, annál inkább elősegítik 
jó lényük győzelmét. Ezért mentek kolostorba, ezért 
vállalták a nehéz szerzetesi életet. S lemondtak minden 
örömről, családról, szerelemről, sőt lemondtak a leg- 
nagyobbról is, a szabadságukról is. Teljesen alárendelték 
magukat a kolostor szabályainak s egy idegen akarat
nak: a kolostor főnöke akaratának, önként odaadták 
szabad életüket a szerzetesi élet kemény rabságáért, 
mert azt gondolták ez javára válik jobbik lényüknek a 
rossz ellen való küzdelemben.

Ezeknek a középkori szerzeteseknek sok tekintet
ben még nehezebb volt a sorsuk, mint ma a törvény 
által elitéit raboknak. Mert azáltal, hogy önként vállal
ták a szerzetesi életet, mindig meg volt a lehetőség
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arra, hogy elhagyják azt, hogy kilépjenek. Mindig újra 
és újra megjelent lelkűk előtt a szabad független élet 
lehetősége s a világ örömeinek sok kedves szépsége. 
Mindig újra és újra küzdeniük kellett önmagukkal, 
mindig újra és újra lemondást kellett gyakorolniok. Ezt 
a küzdelmet és belső gyötrelmet a mai rabok nem 
ismerik, mert ő nekik nincs választásuk. Ők el vannak 
ítélve s ez elől nincs mentség. S egy kényszerhelyzet 
sokkal könnyebb, mint a szabad választás és a folytonos 
önlegyőzés.

Ám azok a középkori szerzetesek, kik így le tudták 
győzni önmagukat s mindig újra meg újra lemondtak 
minden örömről és szabadságról s benne maradtak a 
nehéz, kemény szerzetesi életben: nem csalódtak abban 
a meggyőződésükben, hogy előbb-utóbb ez a sok lemon
dás, önlcgyőzés és nélkülözés a lelkűkbe 1 szunnyadó 
magasabbrendü lényt fogja életre kelteni és diadalrajuttatni. 
Hogy ez igen gyakran meg is történt, annak a történe
lem adja bizonyítékát. Ezekben a kolostorokban szen
tek, bölcsek, tudósok és művészek fejlődtek ki az 
önként vállalt nehéz élet következménye folytán. S ha 
szeretnék tudni és látni, hogy milyen lehetett ezeknek a 
szenteknek, bölcseknek és művészeknek a lelke, melyek
ben az örökös lemondás az angyali lényt már diadalra 
juttatta az ördögi felett, akkor tanulmányozzuk a szentek 
életét, olvassuk a középkori bölcsek könyveit s nézzük 
meg a szerzetes festők képeit.

Ez utóbbiak közül egyik leghíresebb a flórenci 
dominikánus szerzetes, Fr. Angeliko, ki csodálatos 
képekkel telefestette kolostora minden cellájának, folyo
sójának falát. Ezek a képek nagyrészt angyalokat ábrá
zolnak, szent, arany fényben lebegve égi hangszereken 
játszva, vagypedig a kis Jézusnak és szent édesanyjá
nak szolgálva. Ezek az angyalcsoportok a maguk szent 
csodálatos színeikkel és tartásukkal a világ minden 
idejében bámulatot és boldogságot váltanak ki minden 
nézőjük szivéből. Az ember, ha nézi őket, igazán egy 
magasabb világban érzi magát s megsejt abból a leg
szentebb szépségből valamit, ahová ezek az önként 
lemondó régi szerzetesek eljutottak, amikor sok éven 
át gyakorolták a legszigorúbb, legsanyarúbb rabéletet, 
csak azért, hogy a nemes és jó tulajdonságok győze
delmeskedjenek lelkűk mélyén a rosszak felett.

Mitől lesz boldogabb a világ?
(Folytatás.)

S ugyanabban a régi korban, mikor a pénz még 
alig volt ismeretes: az emberiség még folyton látta azokat 
a magasabb rendű, láthatatlan’ lényeket, kik az ember 
felett állanak s kik a földre hoznak minden szépséget. 
Olvassuk a zsidó és a görög nyelven írt szent könyvek
ben, hogy a régi zsidók találkoztak és társalogtak az

angyalokkal sarkangyalokkal. A „Bizalom“-bán megjelent 
Tóbiás története el mondja, hogyjóigyekezetű, nemestörekvé
sű embereknek életük nehezebb fordulópontjain angyal jött 
segíteni, tanácsot adni. De olvassuk a régi görög, német 
és más népek ősi hitregéiben is. hogy ők egyre láttak az 
embernél magasabb rendű lényeket, kiket ők a maguk 
nyelvén „isteneknek'1 neveztek. Később, minél pénz- 
éhesebb és anyagiasabb lett a világ, az angyalok, az 
arkangyalok és mindezek a magasabb rendű isteni 
lények láthatatlanokká váltak s az emberek már nem 
találkozhattak s beszélhettek velük. De az emberiség 
emlékezetében és tudatában tovább élt az a hit, hogy 
van a láthatatlan világon túl egy láthatatlan világ is — 
az, ahol a halottak vannak — s ebben a láthatatlan 
szellemi világban van az angyali lények sokasága, kik 
az emberek vezetői s az Isten követei.

De mikor újabb százévek elmúltak, akkor már 
nemcsak, hogy az emberiség nem találkozott többé 
személyesen isteni lényekkel, angyalokkal, hanem kezdte 
el is felejteni a létüket. S ebben a korban vagyunk ma: 
amikor a boldogság, szépség és jóság forrását, a szel
lemi világot még emlékezetünkből is ki akarjuk törülni 
s egész erővel odaadjuk magunkat azoknak a gondok
nak és igényeknek, amiket a pénz hoz magával. Gondol
juk el nyomorúságainkat, ha pl egy Ábrahámhoz hason
lítjuk magunkat. Ö talán 30 évig járt egy ruhában, talán 
mezítláb, dohányt sohasem ismert; de angyalok jártak 
ki be a házába. Mi pedig munkaerőnket megfeszítjük 
azért, hogy egy jobb ruhánk vagy cipőnk legyen, de 
nem vagyunk többé képesek arra, hogy lássunk valamit 
abból a láthatatlan magasztos világból, ami igazán 
boldogabbá tenne bennünket.

Nem világos-e ebből, hogy az emberek ma boldog
talanabbak mint régen, éshogy igazán közérdekű az a 
kérdés, amit feltettünk: Miiöl lesz boldogabb a világ? 
Az biztos, hogy a világ kerekét megfordítani nem lehet 
s a régit utánozni hiábavaló erőlködés lenne. De az is 
biztos, hogy ki lehet vívni egy új és szebb jövőt, ha 
világosan meglátjuk, mit kell akarni s azt valóban erősen 
akarjuk is.

Úgy hisszük közérdeklődésnek teszünk eleget, ami
kor ideállítjuk mégegyszer ezt a kérdést: Mitől lesz 
boldogabb a világ?

(Folyt, köv.)
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