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Baráti ház.
Németország egyik kis városában Wuppertal-ban 

a közelmúltban igen fontos esemény történt. Egy új 
egyesület alakult, mely azt a nevet választotta, hogy 
„Barátok Egyesülete". Az egyesület vezetősége egy- 
harmadában szabadult foglyokból és fegyencekből áll, 
kétharmadában oly emberekből, akik a szabadult fog
lyok és fegyencek törekvéseit és céljait támogatni akarják.

Az egyesület alakulását az hozta létre, hogy a 
letartóztatási intézetekben levő letartóztatottak egy cso
portja elhatározta azt, hogy szabadulása után semmi 
áron sem akarja azt az életmódot folytatni, amit bör
tönbe kerülése előtt élt és ami őt tulajdonképpen bör
tönbe juttatta.

Ezek a becsületes élet után vágyó letartóztatottak 
tudták jól azt, hogy a mai munkanélküli világban, sza
badulásuk után nehéz lesz nekik kenyérhez jutniok s 
nehéz lesz jószándékukat betartaniok és becsületesnek 
maradniok. De azt is tudták jól, hogy minden könnyebb 
annak, aki nincs egyedül, hanem akinek van barátja s 
támogatója. S miután elég szomorú tapasztalat mutatja 
azt, hogy az emberek milyen erősen tudják egymást 
rásegíteni a rosszra: ez a néhány letartóztatott elhatá
rozta, hogy ők egymással erős barátságot^ kötnek s 
szabadulásuk után szívósan, erősen, kitartóan fogják 
támogatni egymást abban, hogy becsületes munkát 

, találjanak s becsületes emberek legyenek.
Miután elhatározásuk komoly és egymáshoz való 

barátságuk őszinte volt — segítségre talált olyan em
bereknél kik a rabok és munkanélküliek sorsát szívü
kön viselik. Csatlakoztak ezek is a letartóztatottak szö
vetségéhez s így alakult meg a Barátok Egyesülete.

Hosszú hónapokig tartó küzködés, próbálgatás és 
nélkülözés után, sikerült ennek az egyesületnek egy 
öreg, elhagyatott gyárépületet megkapnia. Azt sajátkezű 
munkájukkal és veszödségükkel átalakították, rendbe 
hozták és csodálatos segítségek által sikerült azt be
rendezniük egy otthonná, hol a legszegényebb emberek 
kaphatnak pár fillérért lakást és étkezést, a szabadultak 
pedig, kik még más munkához nem jutnak, ebben az 
otthonban dolgozhatnak s ennek fejében ott élhetnek s  

lakhatnak. Ezt az otthont nevezik „Baráti háznak".
Tudtunkkal 1—2 száz férőhely van benne. Van 

könyvtára, olvasó szobája, fürdője. A falak, ajtók, bú
torok, ablakfóliák mind szép kékre vannak festve benne. 
A kék a béke színe s mindenki szereti. Van a „Bará
ti ház“-ban egy 300 embert befogadó nagy előadóterem, 
hol felolvasásokat, ünnepélyeket s előadásokat tartanak 
a ház lakói, alkalmazottai s vendégek számára.
'  A Baráti ház megnyitása szép ünnepély keretében 

történt s nagy örömére vált mindazoknak, akik jelen 
voltak. Sok szegénység, kétségbeesés és elhagyatottság 
érzés szűnik meg avval, hogy a Baráti ház kinyitja 
kapuját s szeretettel magába fogadja a szegényeket s a 
kiszabadult foglyokat.

S ez az áldott Baráti ház nem jöhetett volna létre, 
ha maguk a letartóztatottak nem szánták volna rá ma
gukat arra, hogy komolyan és igazán becsületes útra 
akarnak térni. Senkit sem lehet megjavítani, aki nem 
akar a maga minden erejéből megjavulni. Senkin sem 
lehet segíteni, aki nem akar magán segíteni. A német 
foglyok eme csoportja igazán akart megjavulni, igazán 
akart segíteni magán, ezért kapott segítséget és támaszt.

De nagyon sok próbát kellett kiállni a német fog
lyok akaraterejének. Újra meg újra be kellet bizonvita-
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niok, hogy ök érdemesek a társadalom segítségére, hogy 
bennük már lehet bízni. Rengeteg nehézséget és aka
dályt kellett a „Barátok Egyesületének" leküzdenie, még 
sikerült házát megnyitnia.

S a Baráti házra, jelszóként fel lehetne írn i:
„Ha igazán akarod a jót — biztos hogy eléred".

Keller Helén
— a vak, süket és néma leány. —

Az alábbiakban érdekesen írja le Keller Helén azt 
az első komoly szenvedését, mely 11 éves korában sza
kadt rá s mely örökre megfosztotta őt gyermeki vidám
ságától :

Az 1892. év tele gyermekkorom egére sötét fel
hőt hozott. Vége lett az örömnek és.hosszú, hosszú 
ideig aggodalom, kétség és félelem gyötört. A könyvek 
rám nézve elvesztették értéküket, s még ma is elakad 
a szivem, ha azokra a szörnyű napokra gondolok.

Az egész baj egy kis történetből eredt, melyet 
„Megfagyott király" cím alatt Anagnos úrnak, a Perkins- 
Intézet igazgatójának küldöttem. Hogy a dolog tisztán 
megérthető legyen, a tanítóm és magam iránt tartozó 
kötelességből cl kell mondanom az idetartozó tényeket.

A történetet azon a nyáron irtani, amelyet meg
előzőleg megtanultam volt beszélni. Előzőleg Miss Sullivan 
leírta nekem mily szép az őszi lombozat, s nekem úgy 
tetszik, hogy a leírás fölidézte egy történet emlékét, 
amelyet bizonnyal valaki olvasott vojt nekem, s amelyet 
én önhidatlanul emlékemben tartottam.

En akkor úgy gondoltam, hogy „kitaláltam egy 
históriát" s nagy buzgósággal leültem, hogy hamar le
írjam, nehogy később elfeledjem. A gondolatok könnyen 
jöttek. Öröm fogott el a fogalmazás alatt. A szavak és 
képek rohamosan kerültek ugyan elő, s amint rendre 
mondatonként kigondoltam, le is írtam braillc-táblámra.

Hát, ha a szavak és képek erőltetés nélkül jönnek, 
bizonyosra veszem, hogy néni az én saját gondolataim, 
hanem csak kósza gondolatok, amelyeket sajnálattal bár, 
elszállni engedek. Abban az időben mindent, amit olvas
tam, mohón nyeltem el, anélkül, hogy saját gondolatom
nak tartottam volna s még most sem tudom jól el
választani a magam gondolatait azoktól, amelyeket 
könyvekben találtam. Ennek, gondolom az az oka, hogy 
benyomásaimat mindig mások látása és hallása után 
szerzem,

Mikor a történet készen volt, elolvastam tanítóm
nak s jól emlékszem most is, milyen örömben voltam 
a szebb mondatok olvasásakor, s mennyire boszankod- 
tam, ha meg kellett állanom, hogy egy-egy szót kijavít
sak. Ebédnél felolvasták a társaságnak, s mindenki 
nagyon örvendett, hogy én oly jól tudok írni. Némelyek 
kérdezték, könyvből olvastam-e.

Ez a kérdés nagyon meglepett, mert még halvány 
sejtelmem sem volt, hogy előttem valaha olvasták volna 
ezt a történetet. Én fönhangon kijelentettem: „nem, ez 
az én történetem, melyet én magam írtam Anagnos úr 
részére". 5

A történetet lemásoltam s elküldöttem Anagnos 
úrnak születésnapjára. Többen azt ajánlották, hogy a 
címet, „Őszi lombok", változtassam „A megfagyott 
király“-ra. Úgy is tettem. A kis történetet magam 
vittem a póstára, s úgy éreztem, mintha a levegőben 
járnék. Nem is álmodtam, mennyire meg kell majd 
fizetnem ezért a születésnapi ajándékért.

Anagnos úrnak nagy örömet szerzett a „Frost King„ 
s kiadta az intézet egyik lapjában. Ez lelt az én nyugal
mam hajójának sziklája, amelyről egy hatalmas lökéssel 
a szárazra lökettem. Alig hogy Bustonba érkeztem, 
fölfedezték, hogy a „Megfagyott királyihoz nagyon 
hasonló történet „Megfagyott tündérek" Canby T. Marga- 
ret-től megjelent már, még születésem előtt. A két tör
ténet annyira hasonlított egymáshoz, hogy az enyém annak 
plágiuma kellett hogy legyen, bizonnyal felolvasták nekem. 
Nehezen tudták megértetni velem a helyzetet, de mikor 
megértettem, nagyon elkeseredtem.

Soha gyermek nem ivott oly sokat a keserűség 
poharából, mint én. Szégyent hoztam magamra és gya
núba kevertem azokat, akik legjobban szerettek. De hát 
hogy is történhetett? Törtem a fejemet, hogy valami 
eszembe jusson, de semmi se jutott eszembe.

Anagnos urat nagyon bántotta a dolog, de úgy 
tetszett, hogy az én szavaimnak hitelt ad. Rendkívül 
szíves és gyöngéd volt hozzám s ez az én szomorúsá
gomat némileg enyhítette. Hogy kedvébe járjak, nem 
mutattam, milyen bús vagyok.

Egyik este az egyik tanítónő kérdezett valamit tőlem 
a „Megfagyott király“-ról s én elmondottam, hogy Aáiss 
Sullivan mesélt volt nekem egy Megfagyott Jánosról és 
csodás dolgairól. Valamelyik szavam vagy mondásom 
arra a gondolatra vezette a tanítónőt, hogy én beval
lottam, hogy emlékszem valamennyire a „Megfagyot 
tündérek“-re, s ez Anagnos úrnak elmondotta, ámbár leg
határozottabban kijelentettem, hogy tévedett.

Anagnos úr, aki engemet nagyon gyöngéden sze
retett, azt gondolván, hogy megcsaltuk, nem hallgatott 
többé az ártatlanság és szeretet esdő szavaira.

Hitte, vagy legalább is gyanakodott, hogy Aáiss 
Sullivan és én elloptuk egy más valaki gondolatát s öt 
rászedtük vele.

A tanítók és tisztviselők vizsgálószéke elé állítottak 
engemet, de Aáiss Sullivan nélkül. Ekkor ostromolni 
kezdettek a kérdésekkel és keresztkérdésekkel, éppen 
mintha be akarták volna velem vallatni, hogy én emlék
szem, hogy a „Megfagyott tündérek“-et felolvasták nekem. 
Minden kérdésből éreztem, hogy lelkűket gyanú és kétség 
nyomja, s azt is éreztem, hogy egy szerető barát szemre- 
hányólag néz rám, de fájdalom mindezt nem tudtam 
szavakba foglalni.

Dobogó szivemben feltorlódott a vér s csak aka
dozva tudtam egy-egy szótagot kiejteni. Nem enyhítette 
fájdalmamat az a tudat sem, hogy ez egy rettentő tévedés; 
s midőn végül elbocsátottak a szobából, tanítóm gyön
géd kényeztetése, barátaim bátorítása, hogy derék ieánv 
vagyok, hogy ők büszkék reáin stb., nem használt semmit.

Azon éjszaka az ágyamba oly keservesen sírtam, 
ahogy gondolom, kevés gyermek sírt még. Nagyon fáz
tam, úgy éreztem, hogy virradat előtt meg fogok halni 
s ez a gondolat némileg megnyugtatott. Azt hiszem, 
hogy ez a szomorú dolog nagyobb koromban egészen 
megtörte volna a szívemet. De a feledés angyala segít
ségemre jött s rendre elmosta a kétségbeesés és keserű
ség emlékeit.

Nagy bajomban sokan fejezték ki rokonszenvüket 
és szeretetüket. Miiidenik jóbarátom, egy kivételével, hű 
maradt hozzám. Maga Miss Canby írt nekem egy ked
ves levelet, melyben buzdított, hogy majd egykor én is 
írni fogok olyat, ami kedves és vigasztaló lesz sokak
nak. De ez a jóslat sohasem teljesült be.

Ettől kezdve sohasem játszottam a szavakkal, csak 
a játék kedvéért. Ellenkezőleg, azóta mindig gyötör az a 
gondolat: vájjon az én gondolatom-e, amit leírok?
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Mikor levelet írtam anyámnak, újra meg újra 
elolvastam, nehogy olyat írjak, amit mástól olvastam. 
Ha Miss Sullivan nem biztatott volna állandóan, azt 
hiszem, soha többé semmit se irtani volna.

A „Megfagyott tündérek" könyvet azóta már olvas
tam. Olvastam azokat a leveleimet is, amelyeket 1891. 
szeptember 29-én Anagnos úrhoz írtam, s látom, hogy 
a levélben is használtam olyan szavakat és mondatokat, 
amelyek nagyon híven megfelelnek a könyvben találha
tóknak. Látszik, hogy amikor a „Megfagyott király“-t 
és a levelet írtam, az elmém nagyon el volt foglalva 
azzal a történettel. Azt írom egy helyen, hogy tanítóm 
mondotta, az arany őszi levelekről a következő szava
k a t: „Igen, ezek elég szépek, hogy vigasztalást nyújt
sanak nekünk az elrepülő nyárért", holott ez az eszme 
a miss Canby történetében fordul elő.

Gyermekkori leveleimben sokszor fordulnak elő 
olyan mondatok, amelyeket másoktól hallottam vagy 
olvastam s magamé gyanánt írtam le. Mikor a régi 
római és görög városokról írtam Anagnos úrnak, össze
szedtem, amit innen-onnan tanultam, s gondosan leír
tam, Anagnos úr azt jegyezte meg: „ezek a gondolatok 
költőiek". Nem képzelem, hogy egy tizenegy éves gyer
mekről elhitte volna, hogy a gondolatok tőle származ
nak, s mégis gondolom, lehet valami értékük, mert 
mutatják, hogy az eszméimet a szép költői dolgokról, 
ügyesen ki tudtam fejezni.

A gyermekkori fogalmazványok csak gyakorlatok 
voltak. A gyermekkori tanulás arra való volt, hogy én 
is, mint más gyermekek, összeszedjem, amit tudok, s 
rendezzem és előadjam. Stevenson mondja, hogy a gyer
mek mindig azt válogatja össze, amit legcsodásabbnak 
tart s ö is kitoldja ügyes s még csodásabb dolgokkal. 
Még. nagy emberek is csak hosszas gyakorlat után szok
ják meg a gondolatok és a megfelelő szavak művészies 
elrendezését.

Még egy pár észrevételt kell mondanom ebben a 
tárgyban. Annyi bizonyos, hogy én a saját gondolatai
mat nem tudom megkülönböztetni azoktól, amelyeket 
hallottam vagy olvastam. Eszerint csaknem mindig vala
mi olyant is bele foglalok írásomba, amit más gondolt 
ki. Olyanformán megy ez, mint amikor varrni tanultam. 
Egy sereg dirib-darab holmit összegyűjtöttem, össze- 
varrogattam, de akkor is mindig azok a darabok kerül
tek elől, amelyek élesebbek, durvábbak voltak. A gyer
mek tudja, hogy gyarló az eredmény, de nem pihen, 
amig nincs valami eredmény, mivel nem akarja meg
engedni, hogy társai legyőzzék.

Lehet, hogy majd én is viszem valamire, s akkor 
a saját gondolataim fognak előtérbe lépni, de addig is 
igyekszem legyőzni a „Megfagyott király szomorú emlé
keinek hatását, nehogy megzavarja és akadályozza ter
veim kivitelét.

Miután ez az „önéletírat" egy újságban először 
megjelent, Anagnos úr ismertette a „Megfagyott király" 
miatt ellenem megindított vizsgálatot. Kijelenti, hogy ó 
engemet ártatlannak tartott, s hogy bíráim közül négy 
ártatlannak tartott s ö is azokhoz csatlakozott. A bíróság 
négy vak és négy épszemü egyénből állott.

Biráimnak még csak nevét sem tudom, de azt 
tudom, hogy a szégyen állandóan üldözött. A szégyen 
és a félelem nem engedte, hogy részletekbe bocsátkoz
zam s hogy csak egy kérdést is intézzek valakihez.

A Megfagyott király" történetét tüzetesen elmon
dottam, merT nevelésem részleteire .sok világot vet s mert 
azt akartam, hogy mindenki tisztán láthassa, mi történt 
velem, a 11 éves siket-néma-vak leánnyal.

Szent Mihály ideje.
Szeptember végén fordul a nyár az őszbe. Szep

tember 29-én van Szent Mihály napja. Szent Mihály hozza 
az őszt. Az ő eljövetelétől kezdve gyorsan rövidülnek a 
napok. Lehúllnak a fákról a levelek, elhervadnak a vi
rágok. A természet napról-napra jobban siet a tél teme
tője felé. De Szent Mihály nem csak a természet halálát 
hozza magával.

Szent Mihály az is, aki az ember lelke mellett áll, 
az útolsó óra elkövetkeztével, meg kell halnia. Szent 
Mihály az, ki a halott lelket viszi és vezérli túlvilági 
útján.

Ezt a nép bölcsesség mindig tudta s a koporsót 
vivő deszkákat: — Szent Mihály lovának nevezik ma is. —

Szent Mihály kivont karddal megy a halott lelke 
előtt, amikor azt a túlvilági útra vezérli.

De miféle kardezSzentMihály kezébcn?Szent Mihály 
arkangyal azt a kardot tartja a kezében, mellyel az Ős 
gonoszt; a Sárkányt legyőzte. Miből van Szent Mihály 
kardja? Szent Mihály kardja az egek vasából, a csilla-

tok vasából készült s a menny minden ereje van benne.
ha Szent Mihály arkangyal leszáll a földre s látha

tatlanul oda csatlakozik a küzködő és szenvedő embe
rekhez, mivé válik akkor Szent Mihály kardja? Szent 
Mihály sárkányt legyőző ereje.

Vasakarattá válik.
Vasakarattá, amit minden ember feltámaszthat saját 

lelkében, aki Szent Mihályra hűségesen néz fel és aki 
harcolni akar önmagában a gonoszság ellen.

Vasakarat! Ezt hozza ajándékul Szent Mihály az 
embereknek.

KOVÁCS MÁRK ÉNEKE
1840-ból.

Ki ragyogni látod élted csillagát, 
halljad a, természet hathatós szavát, 
mellyel Ő kimondja és kiméri sorra 
a kemény halált.

Szolga vagy nagy úr légy, dús avagy szegény, 
légy hanyatló korban vagy napod delén, 
még ma föld takarhat, a halál te rajtad 
egy csapást tevén.

Ó ne higgyje senki biztosra magát, 
tudva nyomdokában járni a halált.
Ez ha kedve tartja, még ma elszakasztja 
élte fonalát.

Istened kitűzte célra hát siess, 
örömet múlandó jókba ne keress, 
hogy ha int az óra a bírói szóra 
bátran ott lehess.

Bálám története.
A zsidó nép Mózes vezetése alatt 40 esztendeig 

vándorolt pusztaságokon keresztül, míg végre az Egyip
tomi rabságból elérkezett az ígéret földjére. A zsidó 
népnek ez a 40 esztendős vándor útja küzdelmes, keser
ves volt; megpróbáltatásokkal és nélkülözésekkel teljes. 
Igen sokan elvesztették hitüket, erejüket a sok sanya- 
rúság és akadályoztatás miatt s azok közül akik elindultak
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valóban kevesen jutottak be az ígéret földjére s úgy
szólván egy új nemzedék volt az, amelyik ezt a boldo
gabb országot elfoglalta. Az elindultak gyermekei.

A zsidókat többek közt az is akadályozta útjokon, 
hogy minduntalan oly országokhoz jutottak, melyeknek 
uralkodója és népe nem engedte meg, hogy rajta keresztül 
vonuljanak. Ilyen esetekben harcra került a dolog s a 
harcban mindig a zsidók győztek, mert hiszen ők Isten 
akaratából, Isten vezetésével jártak útjokon.

Azok a népek, akik ellentállnak a zsidóknak 
azért csclekdtek így, mert nem tudták vagy nem akar
ták tudni, hogy a zsidók útja Isten parancsa. Ezekhez 
a népekhez tartozott a moáb népe is és ennek királya 
is: Bálák. Ellenben voltak más bölcs fejedelmek, akik 
tudták jól, hogy a zsidók útja: Isten parancsa szerint 
való. Ezek a bölcs fejedelmek megtiltották népeiknek, 
hogy a zsidóknak ellent álljanak, mert tudták, hogy 
úgyis csak rajta vesztenének ezen a harcon. Ezek közzé 
a bölcs fejedelmek közzé tartozott Bálám is, Bálák 
szomszédja.

Ennek a Bálám fejedelemnek nagy bölcsessége 
mellett az az ereje is meg volt, hogy átka és áldása 
fogott. Ha ő megátkozott valakit, az tényleg szerencsét
len lelt, akit megáldott, az tényleg áldott lett.

Bálám fejedelem története igy szól:
A zsidók tábort ütének a Moáb mezőségén.
Mikor ezt látta Moáb királya, Bálák: igen meg- 

rémüle és búsula a zsidók miatt és igy szólt: „Most 
elpusztítja a sokaság minden mi környékünket, ahogyan 
elpusztítja az ökör a mezőnek pázsitját.

Ezért Bálák követeket küldött Bálám királyhoz 
és azt üzentette néki: „íme a zsidó nép kijött Egyiptom
ból és ellepte a földnek színét és most az én országom 
mellett telepedett le.

Ezért nagyon kérlek, Bálám király, jöjj el ide és 
átkozd meg ezt a zsidónépet, hogy ne legyen erősebb 
nálamnál. Mert jól tudom, akit te megáldasz meg lesz 
áldva és akit te megátkozol ez átkozott lesz. Ezért, ha 
te megátkozod őket, talán erőt vehetek rajtuk s népem
mel együtt megverhetjük őket s elűzhetjük innét."

Elindult a követség Bálámhoz, hogy megmondja 
neki Bálák üzenetét.

Bálám pedig ezt válaszolta a követeknek: „Marad
jatok ma éjjel nálam és én majd holnap reggel feleletet 
adok nektek, aszerint, hogy miképpen szól nékem ma 
éjjel az Úristen ebben a dologban."

És aznap éjjel az Úristen valóban eljőve Bálám
hoz és kérdezte öt: Kicsodák ezek a férfiak, akik itt 
vannak tenálad?"

És felele Bálám Istennek: „Bálák Moáb királya 
küldötte ezeket követségbe hozzám, hogy menjek el 
hozzá, mert jött hozzá egy nép Egyiptomból. S Bálák 
azt akarja, hogy átkozzam meg ezt a népet, mert ha én 
megátkozom, akkor talán megbir harcolni velük és el
űzheti őt."

És monda Isten Bálámnak: „Ne menj el ővelük 
Bálákhoz, ne átkozd meg azt a népet, mert áldott nép az."

Felkele azért Bálám másnap reggel és megmondta 
válaszát Bálák követeinek: „Menjetek vissza a ti földe
tekre nélkülem, mert nem akarja az Úristen megengedni 
nekem, hogy elmenjek veletek."

És felkelének Bálák követei és visszajutának Bálák
hoz és mondának neki: „Nem akart Bálák eljönni 
velünk “

Újra külde ezért Bálák mégtöbb követet, előkelőb
beket mint az előtt.

Ezek az új követek is eljutának Bálámhoz és mondá
nak neki: Azt üzeni Bálák, hogy nagyon kéret ne vona
kodjál eljönni hozzá. Mert igen-igen. meg fog tisztelni 
téged és akár mit mondasz neki megfogja cselekedni. 
Jöjj azért kérlek és átkozd meg a zsidónépet."

Bálám pedig felele és mondá Bálák követeinek: 
„Ha Bálák az ő házát arannyal és ezüsttel tele adná 
is nekem, nem hághatom át az Urnák az én Istenemnek 
szavát. Én nem tehetek Ellene sem kicsit sem nagyot 
Most azonban maradjatok itt kérlek ez éjjel is, hadd 
tudjam meg újra mit szól az Úristen nékem."

És eljőve Isten Bálámhoz éjjel és monda néki: 
„Ha azért jöttek e férfiak, hogy el vigyenek téged, kelj 
fel, menj el velük, de ott is csak azt cselekedjed, amit 
mondok majd néked."

Felkele azért Bálám király másnap reggel, meg- 
nyergelé az ő szamarát és elindula Bálák követeivel.

De Isten, elküldötte az ö angyalát, Mihályt, hogy 
ellenkezzék Bálámmal és állja el útját s evvel figyel
meztesse arra, hogy útja milyen veszélyes. Bálám pedig 
üget vala az ő szamarán és két szolgája vala vele. De 
Bálám király szemét belepte a dőreség és nem látott 
semmit sem.

Az együgyű szamár okosabb vala a bölcs nagy 
királynál. Meglátá az Urnák angyalát, amint áll vala 
az úton és mezítelen kardját a kezében tartotta. Letére 
ezért a szamár az útról, hogy kikerülje Mihály arkan
gyalt és lekerüle a mezőre. Bálám pedig véré az ö 
szamarát, hogy visszatérítse az útra.

Azután megálla Mihály arkangyal a szőlők ös
vényén Bálám előtt, olyan helyen ahol jobbra is balra 
is kerítés volt.

Amint meglátá a szamár szent Mihályt, a falhoz 
szorult és a Bálám lábát is odaszorítá a kerítés falához. 
Ezért Bálám újra megveri a szamarat.

Mihály arkangyal pedig ismét tovább méné és 
megálla egy szoros helyen, hol nem volt út a kitérésre, 
sem jobbra sem balra.

Amint meglátá a szamár szent Mihályt, Iefeküvék 
Bálám alatt.

Ezért megharaguvék Bálám és megverő a szamarat 
bottal.

És inegnyitá az Úristen a szamárnak száját és 
mondá a szamár Bálámnak: „Mit vétettem neked, hogy 
immár háromszor vertél meg?

Bálám pedig felelte a szamárnak: „Mert megcsú- 
foltál engem. Ha fegyver lenne a kezemben biztosan 
megölnélek most téged."

És mondá a szamár Bálámnak: „Hát nem hűséges 
szamarad voltam-e mindig, amin járni szoktál, amióta 
a világon vagy mind a mai napig?" Cselekedtem e veled 
valaha is így? Ellenkeztem e veled valaha is? „Bálám 
pedig feleié a szamárnak: „Nem."

És megnyitá az Úristen Bálám szemeit és látá ő 
szent Mihály arkangyalt az Úristen küldöttjét, amint áli 
vala az útban és meztelen kardját tartja vala az ő 
kezében.

Ekkor meghajtá magát Bálám és arcra borula 
szent Mihály előtt.

Szent Mihály pedig mondá Bálámnak? „Miért verted 
meg a te szamaradat immár három ízben? íme én jöttem 
ki, hogy ellenkezzem veled, mert veszedelmes ez az út 
én előttem. És meglátott engem ez a szamár és kitért 
előlem már három ízben. Ha ki nem tért volna előlem 
meg is öltelek volna téged, őt pedig életbe hagytam 
volna."



B I Z A L O M 145

Monda ezért Bálám szent Mihálynak: „Vétkeztem, 
mert nem tudtam, hogy te állasz előttem az útban. 
Most azért, ha nem tetszik ez neked visszatérek."

Szent Mihály arkangyal pedig feleié Bálámnak: 
„Most már csak menj el e férfiakkal és mond meg 
Bálák fejedelmének, hogy nem ember az Isten, hogy 
hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. 0  
nem mond semmit sem amit meg ne tenne, ö nem igér 
semmit sem, amit -, nem teljesítene. Ö kihozta a zsidókat 
Egyiptomból s mégigérte nékik, hogy elvezeti őket az 
Igéretföldjére és azt meg is fogja tartani.“

Ezután megparancsolta szent Mihály Bálámnak, 
hogyha odaérkezik Bálák királyhoz, akkor ne átkozza 
meg a zsidónépet, hanem átok helyett áldja meg őt, 
ne csak egyszer áldja meg, hanem kétszer áldja meg.

Bálám szót is fogadott, szent Mihálynak, kétsze
resen megáldotta a zsidónépet, s a zsidónép ezután 
győzelmesen folytatta útját az Igérctföldje felé.

$3$
m

Világ folyása. SV2s

Még a lemondott Bethlen kormány felhatalmazást 
kapott az országgyűléstől arra, hogy az ország gazda
sági helyzetének javításához szükséges rendelkezéseket, 
az országgyűlés megkérdezése nélkül hajthassa végre.

A Szent István napja után megalakult gróf Károlyi 
Gyula elnöksége alatt álló új kormányra természetesen 
átment ez a felhatalmazás.

így az országgyűlés ülései szünetelnek. Ellenben, 
— mint ahogy a „Bizalom" azt annak idején megírta — 
a kormány működésének támogatására alakult az ország
gyűlés mindkét házának tagjaiból kiválasztott „33“-as 
bizottság.

Ez elé a 33 tagból álló bizottság elé viszi a kor
mány a készülő rendeleteket, amelyek közül egy egész 
csomót a 33-as bizottság már el is fogadott és a kor
mány életbe is léptetett. Ezek a rendeletek, mind igen 
komolyak és kemények, — az ország kétségbeejtő anyagi 

.helyzetének megfelelően. Valamennyi rendeletnek az a 
célja, hogy az állam jövedelme emelkedjék, mert más
különben a magyar állam pénze, a pengő, nem tudná 
értékét megtartani s bekövetkeznék az infláció.

Mi is az az infláció?
Mindenki emlékszik arra, hogy a háború vége felé 

s a háború utáni években a pénz vásárló képessége 
napról-napra kevesebb lett. Amennyiért békében egy 
kis házat lehetet venni, annyiért háború után már csak 
egy zsemlyét. Ez volt az infláció. Aki átélte tudja, hogy 
keserves, kínos dolog volt. A ma keresete holnapra úgy 
elértéktelenedett, hogy nem volt elég semmire sem.

Országunk mai helyzete olyan, hogy ha az állam 
nem növeli legszigorúbb és legkeményebb rendelkezé
sekkel jövedelmét, akkor megint bekövetkeznék az inflá
ció korszaka s ez még rosszabb, mint azok a rendelke
zések, melyeket a kormány kénytelen hozni az állam jö
vedelmének növelésére.

Kazinczy em lékünnep. Vasárnap volt Kazinczy 
Ferenc a magyar művelődés nagy úttörője halálának száza
dik évfordulója. Ezt az évfordulót az év folyamán még 
országszerte méltó méretekben fogják ünnepelni irodalmi 
és művészeti testületeink. Most vasárnap a Nemzeti 
Múzeum kertjében, a Kazinczy-szobor előtt volt ünnep
ség. Nagyszámú közönség gyűlt össze a Múzeum-kertben.

Az ünnepséget Liber Endre alpolgármester nyitotta 
meg lelkes beszéddel, melyben utalt Kazinczy áldozatos 
munkájára, nyelvújító küzdelmeire, melynek nyomán dús 
magyar szellemi termésünk dicséri öt az irodalomban. 
Ezután letette a székesfőváros koszorúját a talapzatra. 
Koszúrof helyeztek még el a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium és a Nemzeti Múzeum nevében Csiki Ernő, 
a M. Tud. Akadémia nevében Szinyey József, a Kazinczy- 
család nevében Kazinczy Gábor kúriai bíró, a Szép- 
művészeti Múzeum nevében Felvinczi Takács Zoltán, 
a Nemzeti Színház nevében Gál Gyula és a Magyar 
Irodalmi és Művészeti Szövetség nevében Rexa Dezső.

Hasznos tudnivalók.
\

122,775.546 az Egyesült-Állam ok lakossága.
New-Yorkból jelentik, hogy az április elsején megtartott 
népszámlálás hivatalos végleges eredményét most tették 
közzé. Eszerint az Egyesült-Államoknak április elsején 
122,775.546 lakosa volt. A városok lakosságára 562 
százalék esik, míg a többi falukra.

Pásztorlevél szegények érdekében. Szmrecsányi 
Lajos dr. egri érsek a napokban adta ki legújabb pász
torlevelét, amelyet most küldött széjjel az egyházmegye 
papjainak. Az érsek a pásztorlevelének kezdetén foglal
kozik a nagy elszegényedés kérdésével, azt hangoztatja, 
hogy az egyházmegyei papság őszi kerületi gyűlésének 
egyik legfontosabb, behatóan tárgyalandó tételéül tűzi 
ki, a nagy elszegényedést enyhítő papi munka körvona
lainak kijelölését.

Hány nyelvet beszélnek a földkerekség lakói.
A legújabb kimutatás szerint a föld népei összesen 
3424 különböző nyelvet és dialektust beszélnek. Ebből 
Amerikára esik 1624, Európára 587. Az angol nyelvet 
150 millió, a németet 90 millió, a franciát 60 millió, 
a spanyolt 40 millió ember beszéli a földkerekségen,

Egy tengeri mérföld 1852 méter. A nemzetközi 
földrajzi konferencia döntése szerint eddig a tengeri 
mérföld hossza 1851 és 1855 méter között ingadozott. 
Egy tengeri mérföld tulajdoképpen nem más, mint a 
föld negyvenezer kilométeres délkörének egy ivperce, 
amely pontosan 1851 851 méter. Ezt a törtszámot kere
kítették ki most 1852-re. A hajózásnál, különösen az 
angolul beszélő népek, nem kilométerekben, hanem 
tengeri mérföldekben mérik a távolságot.
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Hová költöznek a m agyar fecskék ? A Magyar 
Királyi Madártani Intézet 1908-ban, teliát 23 évvel ez
előtt kezdte meg Magyarországon a költöző madarak 
meggyürüzését, hogy ezzel a módszerrel megállapíthassa 
azt, milyen utakon vonulnak el a téli szállásaikba. Ter
mészetesen a fecske volt az a madárfaj, amelyet kez
dettől a legnagyobb mennyiségben gyűrűztek úgy az 
intézet tisztviselői, mint külső munkatársai. Ezideig már 
22.000-nél több fecskét gyűrűztek meg. Valami saját
ságos véletlen vagy balsors következtében azonban csak 
azt lehetett megállapítani, több száz esetben, hogy a 
fecskék visszatérnek a régi fészkelöhely legközelebbi kör
nyékére, sokszor a régi fészekbe, de az ország halárain 
túlról a 23 év folyamán nem kapott hirt az intézet magyar 
gyűrűs fecske kézrekerüléséről. A napokban végre Chigi 
herceg római madártani állomása, arról értesítette a 
Magyar Királyi Madártani Intézetet, hogy a 64.538-as 
számú gyűrűvel megjelölt füsti fecskéje májusban kézre- 
került Olaszországban, Taranto közelében, A szám alap
ján a törzskönyvből megállapítást nyert, hogy ezt az 
első, külföldön megkerült magyar gyűrűs fecskét Soly- 
mossy László báró gyűrűzte, mint fiókát, a sopron- 
megyei Nagylozson. Ennek az első adatnak az alapján 
úgylátszik, hogy fecskéink Olaszországon át Afrikába 
vonulnak. Hogy milyen messzire mennek délre, azt egy
előre nem tudhatjuk, de lehetséges, hogy gólyáink mód
jára lemennek egészen Dél-Afrikába, ahol eddig már 
hét angol gyűrűsfecske került kézre.

A madarak emlékezőtehetsége. A madarak 
emlékezőtehetségének érdekes példájáról emlékezik meg 
egy svéd természettudós. Néhány vadludat annyira meg
szelídített, hogy a kezéből ettek és barátkozásuknak 
csak a madarak őszi vándorútja vetett véget. A követ
kező év tavaszán alighogy megérkeztek a vadludak 
éppen úgy megjelentek a tudós udvarán, mint félesztendős 
afrikai útjuk előtt és vidáman gágogva követelték a 
nekik kijáró adagot.

Nagy-London lakosainak száma több  mint 
nyolcmillió. Most tették közzé Londonban az április 
25-én végrehajtott népszámlálás adatait. Eszerint Nagy- 
London lakosainak száma (beleértve a közel környék 
községeit, amelyek rendőrileg is a fővároshoz tartoznak) 
nyolcmillió-kétszázkétezernyolcszáztizennyolc. Az 1921. 
évi legutolsó népszámláláshoz képest 97/io százalékkal 
emelkedett a lakosság száma. Anglia lakossága közel 
40 millió lélek. Az összlakosság a legutolsó évtizedben 
kisebb • arányú szaporulatot ért el, mint az 1861 óta 
elmúlt évtizedekben, kivéve azt az évtizedet, amelybe 
beleesett a világháború.

Az alsórendű állatok erejét igen nehéz lenne 
testünkhöz, erőnkhöz viszonyítani. Ez az oka, hogy 
azok bizonyos tekintetben érdeklődésünkön kívül kerül
tek. Pedig érdemes azon gondolkozni, hogy mennyi 
erőt és ügyességet képesek még a legalacsonyabb rendű

állatok — rovarok és csigák — is kifejteni. Egy közön
séges ganajtúró bogár, amelynek hossza 17 milliméter 
és súlya 500 milligram, testi súlyának 800 szorosát 
tudja helyéből kimozdítani, sőt távolabb tolni, árokba temetni. 
Az erdőben mindennapi látvány, hogy hozzájuk mérten 
óriási fatönköket hengerítenek a nekik tetsző helyekre, 
hogy azután azokat saját használatukra teljesen elássák. 
Látjuk tehát, hogy az a jelentéktelen kis állat, olyan erő
kifejtésre alkalmas, aminőre az úgyenevezett állatóriások 
vagy az emberek egyáltalán nem képesek. Pedig ez a 
bogár a nehéz terhet minden különös megerőltetés nél
kül tologatja maga előtt. Egy délamarikai cincérpár 
is nagy erőt és ügyességet fejt ki, amikor vastag fa
ágakat átfürészel rövid idő alatt. Ezzel az alig pár 
centiméteres bogarak ezt a munkát nem is nagy, de 
erős felső álkapcsukkal végzik. Pár óra alatt hatalmas 
ágakat vagdosnak le a fáról. Ezeket az ágakat a bogár
pár azért szeldesi, mert a fáról lehullott ágakba fúródik, 
azután bele a nőstény és ott rakja le petéit. A korha
dásnak induló faágak anyaga adja a kikelő álcák anya
gát. Hasonló erőt mutatnak a mi hőscincéreink lárvái, 
amikor a rendkívül kemény tölgyfát át és átfúrják, 
úgy. hogy igen gyorsan, hatalmas fák esnek a lárvák 
rágó erejének áldozatául. A hártyás szárnyúak között 
— amelyek legismertebb képviselője a méh — valósá
gos fémrágó darazsak is vannak. A vasat ugyan nem 
rágják meg, de már az ólomlemezeket, minden nehéz
ség nélkül keresztül turkálják s a nehéz munkát felső 
álkapcsuk segítségével végzik. Ezek a darazsak éppen 
ezért meglehetősen kártékonyak, és megtörtént, hogy az 
orgona ólomból készült sípjait, sőt a vegyészeti gyárak 
ólomkamrájának falait is keresztül furkálták. Természe
tesen nem azért, hogy az ólmot megegyék, hanem azért, 
mert az orgona farészei között megtelepedve a sípok 
anyaga terjeszkedésüknek útját állta.

Az üszög-gom bák egyike a kukoricán élősködik 
s az ilyen kukorica termésének helyén fekete vagy szürke 
színnel bevont, szivacsos belsejű, hatalmas daganat fej
lődik. Az üszög-gomba szétszóródó spórái az egész
séges kukoricaszemeket is megfertőzik s az egész ilyen 
kukoricából készült liszt, súlyos természetű mérgezést 
okozhat. A betegség a bőrön jelentkező viszkető vörös 
foltokkal és daganatokkal kezdődik, súlyosabb esetek
ben izomfájdalmak és izomgörcsők jelentkeznek, néha 
a végtagok bénulása és örjöngési rohamok. Olyan vidé
keken, ahol a kukorica és a kukoricaliszt a lakósság 
főtápláléka, ajánlatos lenne a vetőmagot és a kukorica- 
liszt őrlésével foglalkozó malmokat szakértő felügyelet 
alá helyezni.
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