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A negyedik bölcs*
Amikor a betlehemi gyermek megszületett — így 

szól egy régi történet — négy bölcs indult útnak iíná- 
dására a karácsonyi csillag által vezettetve. A négy bölcs 
megbeszélte egymással, hogy megvárják egymást a da
maszkuszi kapunál egy bizonyos napon, és onnét együtt 
mennek tovább. Hárman ott is voltak a kitűzött napon: 
Gáspár, Menyhért és Boldizsár. De a negyedik akit 
Adaniaxnak hívtak nem ért még oda. Nagyon-nagyon 
messziről jött és három földöntúli értékű drágakövet 
hozott a Gyermeknek az övében: egy rubint, egy zafírt 
és egy gyémántot Amint egy városon keresztül ment, 
néhány poroszlóval találkozott, akik egy összekötözött 
kezű ember vezettek. Megszólította őket: „Hová viszitek 
ezt az embert?" „A vesztőhelyre" volt a válasz; „mert 
nagy összeg pénzt lopott a király kincstárából és nem 
bírja visszafizetni." „Megálljatok!" kiáltott Adamax, „ime 
nektek adom ezt a drágakövet, ha elengeditek." És 
feléjük nyújtotta a rubint. A poroszlók elvették a követ 
és megnézték; aztán levették az emberről a köteléket és 
elbocsátották. De Adamax ijedten vette észre, mennyi 
időt eltöltött és sietve ment tovább. Egy másik városba 
érkezett. Keresztül ment a piacon és egy embert látott, 
amint szíjjon szép szelidarcú ifjú leánykát vezetett. „Hová 
viszed ezt a leánykát?" kérdezte Adamax. „Elviszem és 
az enyém lesz, mert atyja sokkal adósom nekem és nem 
tudja megfizetni." „Elbocsájtod e ha neked adom ezt a 
zafírt?" A férfi mohón kapott a drágakő után és nyomban 
eleresztette a leányka szijját. Adamax levette a szíjjat a

•Január 6-án ünnepli a keresztény világ a napkeleti három 
bölcs királyt, kik a karácsonyi csillag nyomában távoli országaik
ból messzi úton eljutottak a betlehemi istálóba s ott megtalálták 
a kis Jézust, kinek átadták magukkal hozott ajándékaikat. Ez a 
történet a negyedik bölcsről szól, aki nem tudott a hárommal 
együtt idejében útra indulni.

gyönge csuklóról és szelíd szavakkal küldte haza a leány
kát. De aztán ijedten sietett tovább, mert máris túlsók időt 
elvesztegetett itt. De alighogy kiért az országúira, szörnyű 
látvány tűnt elébe: egy temetetíen holttest hevert az árok
ban. Visszament tehát és keresett valakit, aki segítsen neki 
eltemetni, mivel a sziklás talajon lehetetlen volt csákány 
nélkül sirt ásni. De senkisem akart segíteni, egyrészt 
mert késő éjjel volt, másrészt mert a halott szörnyű be
tegségben húnyt cl. Végül is hosszú keresés után talált 
egy embert, aki hajlandó volt eltemetni a halottat, de 
jutalmul az utolsó drágakövét kérte Adamaxtól. Adamax 
gongolkodás nélkül oda adta a követ és eltemettette a 
halottat. Ahogy azonban tovább indult, látta, hogy már 
késő van és barátai már egész biztosan nem várnak rá 
a damaszkuszi kapunál. Úgy is volt. Gáspár, Menyhért 
és Boldizsár már régen elindultak. Adamax utánuk si
etett, de mire Betlehembe érkezett, már nem találta ott 
a szent családot, mivel Heródes elöl Egyiptomba mene
kültek. Ide is utánuk ment Adamax, de útja úgy elnyúlt, 
hogy itt sem találta már őket. Ezután hosszú eszten
dők következtek, amelyeken át Adamax mindig úton volt, 
de egyszer sem sikerült megtalálnia akit keresett. Názá- 
retben is járt. Galileában, a Genazáreth tavánál, minde
nüt hiában. Harminchárom évig bolyongott így Ada
max; közben öreg lett, erőtlen és reményvesztett. Hús- 
vétot ünnepeltek Jeruzsálemben, mikor halálos fáradtan 
bevánszorgott. Leült egy fal tövébe és így szólt önmagá
hoz: „íme hát minden hiába volt, egész életemben 
Öt kerestem és nem tudtam megtalálni. Nem, nem va
gyok rá méltó, hogy meglássam; nincs is mit adnom, 
hisz kincseimet elosztogattam. És forró könnyek gördül
tek le nélkülözéstől beesett arcán. Ebben a percben el
sötétült az ég, megrendült a föld, a fal megingott Ada
max háta mögött és hatalmas robajjal rádölt. Adamax
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. jajszó nélkül esett össze; s amint örökre lezárta fáradt 
szemeit, csodálkozva vette észre, hogy mégis lát, sőt 
sokkal jobban, százszorta világosabban, mint egész éle
tében. Két csodálatos, leirli'atatlanul mély szem nézett rá 
és egy mennyei édességű hang így szólt hozzá: „Te 
megváltottad az életemet egy rubinon, megváltottad a 
becsületemet egy zafíron és eltemettetted meztelen holt
testemet egy gyémánton. Ó hogyan is gondolhattad, 
hogy nem láthatsz meg engem 1“

És Adainax elbúcsúzó lelke ujjongó boldogsággal 
olvadt bele a feléje tárt isteni karokba.

Az új év ajtajában.
Az új év első hónapját, a „januárt" a régi pogány 

rómaiak Janusz istennek szentelték. Ezt a Janusz istent 
úgy képzelték, hogy két arca van. Az egyik arcával 
előre néz, — a másik arcával hátra. S igazuk volt: az 
új év az a pontja az életnek, amikor hátra is néz és 
előre is az ember. S az értelme az ilyen kettős nézés
nek az, hogy a múltból tanulságot, tapasztalást és oku
lást vigyen át az ember a jövőbe, jószándék, jóremény
ség és életbölcsesség formájában,

A „Bizalom" is az új esztendőben harmadik év
folyamába lépvén, felhasználja az alkalmat arra, hogy 
vissza is tekintsen és előre is.

Az elmúlt év folyamán megpróbálta a „Bizalom" 
maga elé tűzött céljait megvalósítani. Igyekezett olvasóit 
a Világ folyása című rovatban a világ eseményeiről a 
lehetőség szerint tájékoztatni s valóban sikerült is minden 
fontosabb dologról beszámolnia. Ha az olvasók néha mégis 
csodálkoznak azon, hogy a Világ folyása című rovat 
gyakran igen rövid: gondolják meg azt, hogy a mai 
nehéz időkben a világesemények nagyrészt szomorúak 
és csúnyák, és ezeknek részletes, hosszú tárgyalása az 
amúgy is szenvedő sorban levő olvasókra nézve semmi
képpen sem kívánatos s így a „Bizalom" szerkesztő
sége jobbnak látja azt, hogy röviden összefoglalva csak 
a legfontosabb eseményeket teszi közzé. A Világ folyása 
című rovat mellett állandó rovata volt a „Bizaloménak 
a Hasznos tudnivalók rovata. Ebben a rovatban igyekez
tünk egyrészt olyan dolgokat közölni, melyeknek tudása 
mindenkire nézve fontos, — másrészt tekintettel voltunk 
olvasóink legkülönbözőbb érdeklődésére és műveltségére 
s igyekeztünk egyiknek is másiknak is valamit juttatni. 
Hasznos tudnivalók rovatát kiegészítették tudományos 
tájékoztató és leíró cikkek, — továbbá a Magyar Helyes
írásról szóló cikksorozat. Ezeken a rovatokon kívül el
beszéléseket és verseket közöltünk, melyeknek célja az, 
hogy az olvasókban érdeklődést keltsen más emberek 
sorsa és érzése iránt s ezen a réven jobban meg tudják 
érteni saját sorsukat és ki tudjanak békülni, önmaguk
kal és másokkal. Kiváló emberek (Keller Helén, — Edison 
stb.) életéről is sokat írtunk, hogy megmutassuk, nemcsak a 
mi olvasóinknak nehéz az élete, nemcsak a mi olvasóink 
szenvednek sokat, hanem mások is, akik a szenvedést 
és bajt akaraterejük törlietetlenségével, becsületességük 
kitartásával mégis szerencsévé s boldogsággá tudják 
változtatni. Nem dajkamesék ezek, hanem élő emberek 
valóságos történetei. Az utolsó számokban egy folytató
lagos elbeszélés jelent meg „A gyermekek világából" 
címmel. Sokan kérdezhetik, mit érdekelhetik a felnőtte
ket a gyermekek? S mégis a felnőttek egymástól nem 
tanulhatnak többet, mint a gyermekektől. A gyermekek 
jók, tiszták, ártatlanok s még hibáik is becsületesek és 
őszinték. Aki szeretetteljesen foglalkozik a gyermekekkel,

a gyermekek történetével, az felüdül és annak leikébe jobb 
érzés, sőt egy kis mosoly is költözik. Minthogy olvasóink 
ilyen melegebb, mosolygósabb érzésekhez is hozzá jus
sanak: közölte a „Bizalom" a gyermekek történetét.

Mindezeken kívül olvasóink munkáinak is helyet 
adtunk a „Bizaloméban. Sajnos olvasóink igen egy
oldalúan, úgyszólván csak verseket küldenek be lapunk
nak, elbeszélések, emlékezések, naplórészek és hasznos 
cikkek teljesen hiányoznak a beküldött anyagból. Pedig 
mennyivel jobb volna, ha közölhetetlen rossz versek 
helyett, hasznos dolgokról írnának olvasóink: így például 
mesterségükről, munkáikról s arról, hogy véleményük 
szerint hogyan, mikép segíthetnek magukon és másokon.

A „Bizalom" most befejeződött 2-ik évfolyamának 
legeslegfontosabb közleménye az volt, mely a Német
országban alakult „Baráti ház“-ról szólt. Ez a „Baráti ház", 
mint tudjuk a szabadult rabok segítségével és akaratából 
alakult, avval a céllal, hogy azok a rabok, akik nem akar
nak büntetésük letelte után újra visszaesni, hanem egy 
új, becsületes életet akarnak élni, találjanak egy átme
neti otthonra, ahol addig lehetnek, amíg munkát nem 
találnak.

Sajnos ez a közleményünk is eddig még kevés 
visszhangra talált olvasóink körében. Pedig meg vagyunk 
győződve, hogy közöttük is sokan vannak, akik szeret
nének visszatérni a becsületes emberek életébe s öröm
mel működnének közre egy magyar „Baráti ház" léte
sítésén. De ezek gondolják meg, hogy csak az ő aka
raterejükből és cselekvésükből jöhet ez létre. Más helyet
tük ezt, még ha akarja sem csinálhatja meg.

Ezekben röviden visszatekintettünk a „Bizalom" 
múlt tevékenységére. Most nézzünk a jövőbe.

A „Bizalom" azért alakult, hogy segítségére legyen 
az elzárt embereknek. Jó szót, szeretetet akart vinni 
hozzájuk és össze akarta őket kötni a külvilággal. E 
célból nyitotta a „Szerkesztői üzenet" című rovatát is.

Olvasóinkon múlik az, hogy a „Bizalom" jóindu
latát és segítési szándékát okosan felhasználják. Ennek 
két módja van. Az egyik az, hogy írják meg olvasóink 
szerkesztőségünknekhogy miről szeretnének olvasni, 
mit szeretnének tanulni a „Bizalom“ által?

A másik az, amit már fenntebb is említettünk, hogy 
az olvasók maguk is segítsenek a „Bizaloménak avval, 
hogy megírják a „Bizalom" számára tapasztalataikat és 
tudásaikat.

Most az új év küszöbén, mikor minden ember 
barátságosan kíván egymásnak „boldog újévet", a „Biza
lom" nemcsak szívből kíván minden jót olvasóinak, 
hanem kéri az olvasókat arra, hogy az új évben ők 
maguk támogassák a „Bizalmat" abban, hogy a „Biza
lom," minél, jobban segítségére tudjon lenni azoknak a 
letartóztatottaknak, akik nem akarnak újra meg újra 
visszaesni, hanem akik letartóztatásuk idejét arra akar
ják felhasználni, hogy erőt gyűjtsenek arra, hogy sza
badulásuk után jobb és boldogabb életet éljenek.

A gyermekek világából.
(Folytatás.)

XIV. FEJEZET.
Kató lemond a hegedűről.

A vitorlásverseny volt az utolsó eseménye a vaká
ciónak. Utána elkezdődött az iskola megint, a gyermekek 
újra belefogtak a tanulásba és Móres bácsi hegedűjéről 
kevés szó esett. Csak Kató volt az egyetlen a gyerme
kek közül, aki továbbra is époly élénken érdeklődött
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Móres bácsi hegedűje iránt, mint eddig és aki soha e^v 
pillanatig sem tett le arról a reményről, lioay egyszer 
csak majd meglátja a hegedűt. A hosszú-hosszú őszi 
és téli hónapok alatt folyton hűségesen eljárogatott Móres 
bácsihoz és sose ment hozzá üres kézzel. Szívesen me^ 
is fosztotta magát valamitől, szívesen le is mondott 
valami örömről, de Móres bácsiról sohasem feledkezett 
el, hanem kis kosarát mindig telerakta, amikor útra 
indult hozzá.

Ámde hiába kedveskedett, hiába beszélgetett barát
ságosan, Móres bácsi sohasem örült látogatásának, ha
nem mindig mérgesen és rosszkedvűen fogadta Katót. 
Nem tudta Kató elképzelni, hogy mi lehet az oka ennek, 
de érezte, hogy azért nem szabad megrettennie és hogy 
az elhagyatott, magányos öreg embert továbbra is sze
retnie kell. így tehát dacára Móres bácsi barátságtalan 
fogadtatásának, mindig újra és újra megismételte láto
gatásait és fáradhatatlanul törte a fejét azon, miképpen 
okozhatna Móres bácsinak örömet.

Karácsonykor szép kis karácsonyfát díszített neki 
és a saját cukrait, almáit és dióit vitte el neki, máskor 
meg elkérte az öreg rongyos ruháit és azokat otthon 
anyácska segítségével kijavítgatta. Ennek dacára is Móres 
bácsi nem változott meg. Soha öröm nem látszott az 
arcán, soha mosolyra nem derült a szeme, még köszöntő 
szót sem igen lehetett hallani tőle.

Egyszer tél vége felé, amikor a hó kezdett már 
olvadni és a levegőben tavaszi áramlatok jöttek, mentek, 
Kató szívét nagy keserűség töltötte el. Most nemsokára 
fognak virágozni az almafák, s akkor Móres bácsi még 
kevésbé fog hederíteni az ő új kis barátnőjére, hanem 
teljesen régi öreg barátjának a vén almafának fogja meg
int odaadni a szivét.

És valóban így is történt! Legközelebbi látogatása 
alkalmával Móres bácsi ragyogó arccal fogadta Katókát 
és mikor ez szerényen megkérdezte tőle, hogy mitől van 
olyan jókedve Móres bácsinak, egyszerűen csak kezével 
felmutatott az almafára. Hófehér virágpompában állott 
az öreg almafa, gyönyörű szépség rezgeti lágy színein 
és Móres bácsi elragadott örömmel élvezte a várva- 
várt szépséget.

Kató azonban ezt nem bírta szónélkül megállani:
„Látja Móres bácsi maga milyen igazságtalan? 

Én egész télen hűségesen jöttem magához és jó szívvel 
magának adtam mindenemet és maga mégse volt kedves 
hozzám, sohasem mosolygott reám egyszer sem. Ez az 
öreg almafa pedig egész télen aludt, tétlenül lustálkodott 
és amikor egyszer, egyetlen egyszer virágruhába öltö
zik, akkor maga mégis kedvesebb hozzá, mint amilyen 
hozzám volt az egész hosszú télen keresztül. Ez nekem 
nagyon fáj Móres bácsi és csodálom is, hogy maga ilyen 
igazságtalan tud lenni."

Móres bácsi azonban megadta a választ Katókának 
és megmagyarázta neki, hogy ő önmagát ne hasonlítsa 
az almafához, mert hiszen ö csak kíváncsiságból jó és 
csak kíváncsiságból barátságos abban a reményben, hogy 
előbb fogja megláthatni a hegedűt. Az öreg almafa bez
zeg nem akar semmit sem Móres bácsitól, ö önzetlenül 
okoz örömet. Az nem vár semmit, hanem ingyen adakozik.

Katókából azonban erre igazán kitört a keserűség 
és így kiáltott fe l:

„Hát nem hisz maga nekem Móres bácsi, hát nem 
érzi azt, hogy igazán, őszinte szívből szeretem ? Hát 
égesse el a hegedűt és meg fogja látni, hogyha már nincs 
is hegedű, akkor is éppen úgy fogom szeretni és éppen 
úgy fogok járni magához, mint eddig."

Móres bácsi szavánál fogta ám Katót, bement a 
a szobába előhozta a hegedütokot.

„Gondold meg Kató — figyelmeztette őt még egy
szer — még van idő, még visszavonhatod szavaidat.“

Kató azonban hallani sem akart erről: „Csak égesse 
cl a hegedűt — ismételte — sose lássam többet, sose 
halljak róla, csak magát győzzem meg legalább arról, 
hogy tiszta szívből szeretem." És Móres bácsi száraz 
lombokból, rözsékböl egy kis máglyát rakott össze, rá
rakta a hegedütokot és az egész halmazt meggyújtotta.

Vígan és éhesen égtek a lángok, hamar felfalták 
azt a sok száraz fát. Volt hegedű, nincs hegedű, egy 
csomó hamú maradt csak a földön és ezt a szél hamar 
szerte-szórta mindenfelé. Amikor Kató látta, hogy többé 
nem gátolja a hegedű azt, hogy a drága öreg Móres 
bácsi elhigyje az ő igazi barátságát, mosolyogva kitárta 
karjait és átölelte az öreg muzsikus bozontos fejét és 
sok-sok csókot nyomott a homlokára.

Móres bácsi pedig boldogan és sírva szorította 
magához a kisleányt és egyre azt ismételgette:

„Most már nyugodt a szívem, most már tudom, 
hogy őszintén szeret. . .  Erre vágytam egész keserves, 
nehéz életemben, hogy valaki tiszta szívből, igazán önzet
lenül szeressen, mert ebben a boldogságban sohase volt 
részem. De most éietem végén mégis elértem azt. Ennél 
nagyobb szépség már nem is érhet, most már nyugod
tan meghalhatok."

XV. FEJEZET.
A hegedű titka kiderül.

Kató még aznap este elmesélte anyácskának, hogy 
milyen nagy dolog történt ma, ö rászánta magát arra, 
hogy örökre lemond a hegedűről, (amiért pedig életét 
is odaadta volna!) csak azért, hogy Móres bácsinak be
bizonyítsa, hogy igazán tiszta szívből szereti őt s nem 
csak önzésből, kíváncsiságból barátkozik vele. Igazán 
nem azért, hogy a hegedű titkát megtudja.

Anyácska ámulva, bámulva hallgatta Kató elbe
szélését. Alig tudta elképzelni, hogy Kató ekkora le
mondásra képes volt és hogy a hegedű, amit mindnyá
jan úgy szerettek, amiről sok-sok hónapon keresztül 
annyit beszéltek, nincs már a világon! Élégett!! „Hát 
igazán olyan nagyon megszeretted ezt a Móres bácsit 
Katókám?" kérdezte kisleányától.

„Igazán nagyon, tiszta szívből" felelte Katóka. 
„Sokszor voltam nála s mindig éreztem, hogy milyen 
jóságos és milyen szomorú. A végén már úgy ragasz
kodtam hozzá, hogy mindent megtudtam volna tenni 
azért, hogy örömet okozzak neki!“

„De meggondoltad-e, hogy most már soha többet 
elő nem kerülhet a hegedű, mert ami elégett annak 
örökre vége. Soha senki a hegedűt meg nem láthatja 
m ár! Jól megondoltad mindezt? Nem fogod megbánni 
tettedet?"

„Nem fogom megbánni sohasem, mert tudom biz
tosan az egész hegedű nem érhet többet annál az öröm
nél, amit Móres bácsinak okoztam."

Anyácska hosszasan hallgatott majd lassacskán 
megszólalt:

„Igazán furcsa történet ez. Furcsa története van a 
Móres bácsi hegedűjének. így lehetne elmondani: hol volt, 
hol nem volt, volt egyszer egy hegedű, amelyik sok gyer
mekben nagy érdeklődést, vágyat keltett fel. Valamennyi 
gyermek meg volt győződve róla, hogy a hegedűnek 
van valami nagy értékes titka, mindegyik meg akarta 
szerezni a hegedűt, hogy megtudja a titkát. S a hegedű
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annak, aki az összes gyermekek közül leghűségesebb 
volt hozzá, valóban felfedte titkát. A hegedű titka az 
volt, hogy képes volt az embereket megtanítani a leg
nehezebb dologra: arra, hogy mi az az önzetlen igaz 
szeretet. Igazán nagy csodát tett ez a hegedű, egy önző- 
szívű kis leányt egészen megváltoztatott s képessé tett 
arra, hogy legnagyobb kívánságáról önként lemondjon, 
csak azért, hogy másnak örömet szerezzen. Lám most, 
hogy a hegedű titka kiderült, látszik, hogy igazunk 
volt, mikor azt mondtuk csodás erejű, varázshegedű ez, 
mert valóban nagy csodát tudott tenni.“• Katóka nem 
felelt semmit csak egy kicsit szomorúan nézett, s azt 
gondolta magában: „Igaz, hogy a hegedű csodát tett 
vele, mert senki nem tudja annyira, mint ő maga, hogy 
milyen nehéz volt ez a lemondás. Az is igaz, hogy 
most már kiderült, hogy a hegedű varázsereje abban 
áll, hogy önző embert meg tud önzetlenségre tanítani, 
csak az a nagy kár, hogy abban a percben, mikor a 
hegedű titka kiderült, mikor a csoda megtörtént el
pusztult a hegedű, s Móres bácsi hegedűjének története 
véget ért."

XVI. FEJEZET.
Móres bácsi végakarata.

De Katóka tévedett, mert Móres bácsi hegedűjének 
története még sem ért még véget.

Amikor a hegedű elégetése után, legközelebbi alka
lommal Katóka meglátogatta Móres bácsit, ijesztően 
sápadtnak látszott ráncos arca. A keze reszketett, ami
kor Katóka haját megsimogatta.

Katóka ijedten kérdezte meg, hogy mi baja van 
Móres bácsinak?

Móres bácsi azt felelte, nincs neki semmi baja 
sem, csak lejárt szolgálatának ideje, s mennie kell.

Kató nem értette: „Hová kell mennie?" „Oda, 
ahonnét jöttem" mondotta Móres bácsi „nem tudom az 
ég felé mutassak-e, vagy pedig a föld belseje felé? „S 
nevetni próbált, de nem bírt. Majd így folytatta: „Meg
mondtam magának már a múltkor Katóka, hogy érzem, 
hogy vége van életemnek. Egyetlen sok fájdalomba 
kerülő kívánságom teljesült, találtam egy valakit, aki 
önzetlenül szeret. Igazi békesség szállt szivembe, itt az 
ideje, hogy meghaljak."

„Ne ijedjen meg Katóka. A halál nem félelmes, 
nem rettenetes. A lélek, amelyik, Istentől jött visszaszáll 
hozzá, s a test, amely a föld elemeiből lett, ugyancsak 
visszatér a földbe. így van ez rendjén: szép ez így, jó 
ez így, nem kell búsulni rajta."

Katóka a félelemtől rész kelni kezdett, de Móres 
bácsi, amint látta Katóka elszomorodó arcát, rögtön 
abbahagyta a komolyságot, elkezdett mosolyogni és 
titokzatosan folytatta előbbi beszédét:

„Nem fejeztem ám még be mindazt, amit magának 
mondani akartam, hanem a legfontosabbat még tarto
gatom. Képzelje csak kis leány, nem égettem én ám el igazán 
hegedűmet, hanem csak egy üres tokot égettem el. A 
hegedű bent van a szekrényben a tokjában. Odaadom 
magának a szekrény 5 zárának 5 kulcsát, vegye szépen 
ki, nekem már nem kell, én elmegyek, legyen a magáé."

Katóka ámulva-bámulva, átszellemülten hallgatta 
Móres bácsi mondását. Móres bácsi biztatólag ismételte: 
„Igen, igen! Egy titkát már megtudta a hegedűnek, de 
most magáé lesz a hegedű egészen és ha kinyitja és 
megtanul játszani rajta, minden titkát meg fogja tudni 
neki, nem csak azt az egyet!" Katóka még mindig nem 
tért magához. Hát lehetséges ez? Tényleg meg van még 
a hegedű? Nem álmodik ő most? Gyorsan titokban meg

csípte a kezét, mint ahogyan azt a mesékben hallotta 
és meggyzödvén róla, hogy tényleg érez és hogy nem 
álom ez, — boldogan vette el Móres bácsi kezéből a feléje 
nyújtott kulcs-csomót. Hátra se nézett, nem is sejtette, 
hogy amíg ő ott keresgél: Móres bácsi lefeküdt az ágyra, 
összekulcsolta kezét és várta, hogy meghaljon.

Katóka soká bíbelődött az öt zárral, sok időbe 
tartott, amíg rájött arra, hogy melyik kulcs, melyik zár
hoz tartozik, nagy nehezen birta beilleszteni majd megfordí
tani a rozsdás kulcsokat, végre azonban sikerült, s las
san egymásután kinyíltak a zárak. Kinyitotta a szekrényt 
és egy vékony kendővel letakarva, meglátta benne az 
igazi hegedütokot. Gyorsan kivette, kiakarta nyitni, azon
ban nem tudta, az is be volt csukva.

„Hol a kulcs hozzá? — kiáltott fel —, ezt elfelej
tette ideadni Móres bácsi!" és evvel kezébe véve a 
hegedűt, odalépett Móres bácsihoz, hogy elkérje tőle a 
kulcsot. Azonban akkor már Móres bácsi nem volt ott. 
Csak halott teste feküdt az ágyon, lelke már a túlvilág 
fényes kapuja előtt állt. Kató kérdésére nem tudott 
felelni és Kató ámulva nézett a halottra. Erre nem volt 
elkészülve. Ő Móres bácsi búcsúszavait nem vette olyan 
komolyan, s nem hitte egy pillanfig sem, hogy a vég 
ilyen közel van. Ép ezért most úgy érezte, hogy egész 
teste kővé merevedik az ijedségtől, amint ott látta 
feküdni Móres bácsit mozdulatlanul, szigorúan. Majd 
az az érzése támadt, hogy ő is rögtön meghal, s hogy 
neki is vége van ha tovább itt marad, s öntudatát az 
ijedségtől félig-meddig elveszítve, rémült arckifejezéssel 
— a hegedűt szívéhez szorítva — rohant haza.

Végszó.
A Kicsi Fiú lejön az égből.

Mialatt Katóka lelkendezve szaladt haza a hegedű
vel, az ég kapuja nyitva állott és ezen a nyitott kapun 
valóban bement Móres bácsi lelke, azonban nem csak ő 
ment be rajta, hanem onnan belülről is kijött valaki és 
találkozott éppen a kapuban Móres bácsival. Nagy volt 
az öröme Móres bácsinak a találkozás felett és leikével 
mosolyogva simult oda a kijövő lélekhez, mert hiszen 
nagyon szerette őt.

„Hová mész?" kérdezte Móres bácsi lelke a fényes 
kis fehér lelket.

„ Katókához megyek" —mondotta, a fénylő lélek—. 
„Annyit kérték a mi Atyánkat Katóka is, meg anyács
kája is arra, hogy én menjek le hozzájuk és én legyek 
a Katóka testvére, anyácskájának pedig a kis gyermeke. 
Olyan szép és őszinte imádságokat küldtek az égbe, 
hogy végül Atyánk meghallgatta kérésüket és kiadta a 
parancsot nekem arra, hogy mennem kell. Én szívesen 
megyek, mert már régen látom az ő lelkűket, s látom, 
hogy van a lelkűkben sok jó, meleg fény és így tudom, 
hogy jól fogom magamat érezni velük. Különben is már 
voltam én náluk. Álmukban már sokszor láttak engem 
és akkor szerettek meg és mert megszerettek, vágyakoztak 
utánam, ezért kérték annyira, hogy éppen én menjek 
hozzájuk és ne más."

„Mindig jó szíved volt neked te kedves kis an
gyal és mindig igyekeztél segíteni égi hazádból a földi 
embereknek. Katóka is, anyácskája is nagyon boldogok 
lehetnek, hogy te az övék leszel. Igazán szép tőled, hogy 
Katókának s anyácskájának kedvéért lemész abba a ne
héz földi életbe, s otthagyod ezt a boldog fényes hazát." 
Mikor Móres bácsi ezt mondta kissé előrehajolva benézett 
a menyország kapuján. Majd így folytatta: „Ezer szeren
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cse, hogy falálkoztam most veled; nagy gondtól szaba
dítasz meg! ha egy kérésemet teljesíted." Az én kedves 
öreg hegedűmet — amelyiket a gyermekek csodahegedű- 
nek tartanak — odaajándékoztam Katókának. De a halál 
közelségétől elgyöngülve elfelejtettem a hegedűtök kul
csát odaadni neki. Kérlek majd ha lent leszel a földön 
nyisd ki a tokot. Tanítsd meg Katókát arra, hogy ho
gyan kell bánni a hegedűvel, s mond meg neki a hegedű 
minden titkát. „Ezt megígérem szívesen neked kedves 
jó öreg barátom," mondta a pici lélek, s vidáman re
pült ki a fényes kapun, lelki szárnyával még egyel 
simítva Móres bácsi lelkén.

Ezalatt az egész község gyermeknépe között futó
tűzként terjedt el a nagy hír, hogy Katókáé lett Móres 
bácsi hires-neves hegedűje. A pajtások lélekszakadva 
futottak Katókáék házába, hogy végre szemtől-szembe 
megláthassák a sokat emlegetett csoda hangszert. De 
mekkora volt szegényeknek a csalódása, amikor Katóka 
csak egy ütött-kopott vén tokot mutatott nekik, amelyet 
senki sem tudott kinyitni. Lászlónak mint mindig, most 
is egy csomó szerszám volt a kezében, próbálta hát 
mindjárt mindenféle furfanggal kinyitni a zárat. De 
hiába volt fáradozása, nem sikerült semmi, csak Kató 
állott ki nagy kínokat a próbálkozás alatt, mert hátha 
megsérül a hegedű?

Végre azt mondta László, hogy nem tudja kinyitni és 
nincs más hátra, ki kell feszíteni a zárat. De Katóka 
ezt már bizony nem engedte a világért sem. Félt, hogy 
akkor baja támadhat a hegedűnek. Tudta ő, hogy kényes 
jószág, mint minden a világon, ami sokat ér. Legha
tározottabban tiltakozott László terve ellen és gyorsan 
el is vitte a hegedűt, bezárta egy szekrénybe. A többi 
gyermek igyekezett öt meggyőzni:

„Ha nem engeded, hogy László felfeszítse, akkor 
sohasem fogod meglátni a hegedűt, s mi hasznod van 
belőle?"

„Inkább sohasem lássam, de az én kíváncsiságom 
miatt baj ne érje." A gyermekek bámulva hallgatták 
Kató beszédét, de Kató így folytatta: „Persze ezt ti 
nem értitek, mert nem mentetek még olyan dolgokon 
keresztül, mint én. Ne felejtsétek el, hogy én önként 
lemondtam már egyszer a hegedűről." „Ne hencegj" 
zúgott fel kórusban, majd Ede azt modta, hogy ki tudja 
benne van-e egyáltalán a hegedű a tokban? „Akár van, 
akár nincs, nekünk az már mindegy, mert ha Kató nem 
engedi meg, hogy kifeszitsem a zárat, akkor Móres 
bácsi úgyis a sírba vitte magával a hegedű minden tit
kát". László véleményét mindnyájan elfogadták és lógós 
fejjel oszoltak búsan széjjel...

Három nap múlva ezután Katókáék házában egy 
nagyon szomorú, s egy nagyon boldog esemény történt. 
Az nap volt Móres bácsi temetése, de ugyanaznap szü
letett Katókának kis testvére egy Kicsi Fiú, akit anyácska 
is Katóka is mindjárt megismertek. Mint kívánták éppen 
olyan volt, pici rózsaszín arcocskája mint azé a „Kicsi 
Fiúé" aki Móres bácsit vigasztalta azon a régi tánc
vizsgán és aki álmaikban el szokott jönni hozzájuk. Épúgy 
mint ahogy Móres bácsit nem csak Katókáék gyászolták, 
hanem az egész községbeli gyermeksereg is, épúgy a 
Kicsi Fiú érkezésének is az egész gyermeknép ujongva 
örült.

Az öröm nagyobb volt a bánatnál, s amíg moso
lyogva ringatták a Kicsi Fiú szép rózsaszín kis bölcsőjét, 
nem sírtak Móres bácsi után, csak szeretettel és hálá
val emlegették, pedig még nem is tudták akkor, hogy 
Móres bácsi utolsó útján sem feledkezett meg róluk, 
mert a Kicsi Fiúra bízta hegedűje többi titkát...

TÉLI RÓZSATÖ.
Irta: Reményik Sándor

Láttatok-c már téli rózsatöt?
Csak száraz bot.
Tövises bot.
S még hozzá nem is egyenes.
Láttátok már a csüggedt mozdulását,
A fáradt ivet, melyben meghajolt?
Virágait: a múlt nyár színeit,
A múlt nyár illatát.
Elvitték, elszaggatták százfelé.
Jutott belőlük menyegzőre,
Lobogónkba,
Koporsó fölé.
Azután csend lett, lehullott a hó,
S a téli rózsatö,
Elrejtette fejét a föld alá.
Hiszitek-c,
Hogy az a sok-sok piros rózsa,
E szegény, száraz indából fakadt? 
Hiszitek-c,
Hogy ez a szúrós, tövis-tele bot 
Egyszer még kivirágzik?
Hiszitek-c,
Hogy fog még teremni piros rózsát, 
Lakodalomra,
Lobogórúdra,
Kopja hegyére,
Koporsó fölé?
Hisztek-e még a téli rózsatőben?
Hisztek-e bennem?

Az utolsó mosoly.
Irta: Mándi Janka.

Az orvos csöndes léptekkel kijön a beteg szobá
ból és óvatosan, halkan beteszi maga mögött az ajtót. 
„Doktor"! áll eléje a férfi, „Doktor, mentse meg ö t! Nem 
tudok és nem akarok nélküle élni! Érti? Nem akarok! 
Nem bírok belenyugodni abba . . . “ „Pedig" szól közbe 
a doktor s szánalommal telten kezét a férfi vállára 
teszi, „Pedig ebbe már bele kell nyugodnia." „Már ott tar
tunk?" kérdi ijedten a férfi s érzi, hogy szemében forró 
könnyek gyűlnek. „Ott!" felel halkan a doktor s lassan 
elgondolkozva a kalapja után nyúl.

A férfi benyit a kis szobába, az ablak nyitva, a 
kis szekrényen orvosságos üvegek, s az ágyon sápadtan, 
fáradtan az élettől agyonhajszoltan fekszik az ő szegény 
beteg kicsi párja, lassan fáradtan fölemeli a fejét, az 
arcán a kétségbeesés és a remény. „Mit mondott a 
doktor?" kérdi gyenge, mintegy már távolról jövő hangon. 
A férfi boldog mosollyal az arcán közeledik, leül az 
ágy szélére, a paplanon pihenő fehér, áttetsző kis kezet 
vigyázva, lassan két erős napbarnított tenyerébe fogja 
s melegíti, úgy szeretne ebből az ö nagy darab egész
ségéből átadni egy kicsit, vagy még inkább átadni az 
egészet és elmenni helyette a nagy útra. „A doktor 
Szívem? biztat, azt mondja, hogy egy-két hét még s 
aztán fölkelhet Aranyvirág s elmegyünk messze le délre, 
ahol örökké süt a nap s az a drága napsugár meg
gyógyítja Aranyvirágot, mint ahogy annyi és sokkal 
nagyobb beteget is meggyógyított már!" „Igen", felel 
halkan a beteg, „ma úgy érzem én is, hogy meg fogok 
gyógyulni." S a férfi, a nagy, erős férfi úgy belekapasz
kodik ebbe a gyönge, ámító és önámító kijelentésbe,
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mint a fuldokló a szalmaszálba, hiszen történtek már 
csodák!

„Nézd Aranyvirág — szól — valamikor régen, 
nagyon régen olvastam egy könyvet. Egy híres, öreg 
tudós azt fejtegeti abban, hogy a felgyógyulás első
sorban mindig a betegtől függ, vagyis a betegnek akar
nia kell a felgyógyulást nagy, erős akarással! Nézd 
Aranyvirágom, — folytatja a férfi könyörögve s testét, 
lelkét átjárja a boldogság utáni vágy, — úgy nélkülö
zöm arcodról azt a régi drága mosolyt. Én azt hiszem 
ilyenkor néha amikor jobban érzed magad ha egy picit 
megpróbálnád új életre kelteni mosolyogni újra fél gyó
gyulás volna Neked is és nekem is, ügye nagy az én 
bűnön, hogy ezt kívánom?"

S az asszony — a mindenre képes örökasszony, — 
szivére talán éppen egy könnycsepp hullott, mosolygott.

S a férfi nézte szomorúan a mosolyt — a mosolyt, 
melyet kirimánkodott, kiimádkozott — a mosolyt, amely
től csak eltorzult ez a szegény, sápadt, kicsi arc s most 
látta, hogy az a nagy emberi erő, az a nagy akarás — 
egyedül — kevés s vad harag gyúlt benne Isten ellen.

„Nincs Isten! szólt magában Nincs Isten! eddig 
sem hittem most már tagadom létezését." Lassan felállott.

A kis szobára ráborult az éj, majd lassan, észre
vétlenül eljött a szürkület s a férfi állott mozdulatlanul, 
nem tudta órák, vagy napok teltek el? lm egyszer csak 
a kis szobát mély sóhaj tölti be, az ő szívéből kelt 
életre a hetek óta visszaszorított s mosoly alá rejtett 
sóhaj? vagy Arany virág lelke szakadt el ezzel a sóhaj
jal az ö szegény, szomorú, százszor elsíratott szürke 
kis életéből? Szólani kellenne valamit, búcsúzni talán!, 
egy utolsó istenhozzádot mondani! de torka elszorul, 
szó nem jön ki száján, majd lassan, félve az asszony 
fölé hajlik, de az nem pilteg többé, kezét kezébe veszi, 
jéghideg már, azt nem melegíti fel soha többé az ő 
erős két keze s a férfi érzi ökölbe szorított kézzel, hogy 
adósa maradt az élet, nem váltotta be semmi ígéretét!

Odakünn újra kel a nap, egy sugara betéved a 
nyitva hagyott ablakon s megpihen a halott arcán. A 
férfi révedező, üres tekintettel odanéz, odanéz s im 
megrendül, az ágyon az ő régi Aranyvirágja alszik. A 
felkelő nap veres sugara még egyszer, utoljára színt 
kölcsönöz immár színtelen arcának s az ajkán ott él a 
régi, boldog mosoly! Nem az élők hazug mosolya, 
amellyel sóhajokat takarunk! Nem mártírok mosolya, 
amelytől eltorzul az arc s belesajdul a szív! A halott 
mosolya ez, a megbékülésé és a megbékéltetésé, talán 
Isten lehelte rása halottas szoba néma csöndjén át a férfi — 
az istentagadó, megtalálja az utat az Istenhez! testét 
megrázza a sírás, lassan, talán maga sem tudva róla 
letérdel, feje ráhajlik imárakulcsolt két kezére — s úgy 
mondja halkan „Én Istenem !... Én Istenem !..."

Világ folyása.

Az újságok karácsonyi számai vastag kötetek
ben jelenlek meg az idén is. Szorgalmasan olvastuk 
ezeket, hogy olvasóinknak lehetőleg betudjunk számolni 
tartalmukról. A lapokban legtöbbször előfordult ez a szó, 
hogy „válság". Ma minden téren válság van. A munká
nak, a pénzügynek, a világgazdaságnak, a mezőgazda
ságnak, a házasságnak, a társadalmi osztályoknak, a 
színháznak . . .  szóval mindennek válsága van. Az 1931-es 
évben a helyzet minden vonatkozásban sokkal-sokkal

rosszabb lett. A munkanélküliség nőtt. A nyomor nőtt. 
A pénzügyi és gazdasági bajok nőttek. Az angol pénz 
értéke s vele együtt a legtöbb ország pénzének értéke 
esett. Az egyes országok úgy féltik pénzüket, hogy nem 
engedik kivinni országukból. (Mintahogy a Bizalom meg
írta Magyarországból sem szabad, csak egész csekély 
összeget kivinni.) E pénz kiviteli tilalmak folytán az 
egyes országok között majdnem megszűnik a forgalom. 
A vonatok üresek s lassanként megint úgy zárkóznak 
el egymás elől az országok, mint a háború alatt.

A mezőgazdaság küzködése kétségbeejtő. A búza 
ára Magyarországon mázsánként 5—6 pengő. Ebből 
adót fizetni, földet művelni, élni nem lehet.

A kereskedőkre is visszahat a sok baj. Budapest 
utcáin végig menve minden második üzletre ki van 
írva „Megszűnik". Senki sem vesz, semmit sem. Kará
csonyi vásár alig volt.

Színházak félig üresek. A Magyar Színházat el
árverezték. A Városi Színház sorsa is bizonytalan.

Mennyi alkalmazott válik így kenyértelenné!
A tisztviselők és nyugdíjasok fizetését leszállítot

ták. Az adókat mindenfelé felemelték...
Nem folytatjuk ezt a szomorú felsorolást. Inkább 

kérdezzük mit hoz a jövő? Mikor fognak az egyes 
országok rájönni arra, hogy csak az országok közötti 
igazságos és a békés együttműködés javíthatja meg a 
világ sorsát?

A karácsonyi időben Bethlen István volt minisz
terelnök nyilatkozott, hogy a csehek és magyarok ülje
nek össze és próbálják meg közösen megoldani mind
kettőjüket érdeklő kereskedelmi s gazdasági kérdéseket, 
melyek folytán mindkét ország helyzete javulni fog. 
Ezekre a tárgyalásokra valóban van kilátás a közel jövőben.

Hindenburg, a német köztársaság elnöke újév 
napján nagy beszédet intézett rádión keresztül a német 
néphez. Hindenburg a világháború nagy győztes had
vezére, ma 84 éves. A következőket mondotta beszédében:

„Német férfiak és német asszonyok! Mint biro
dalmi elnök és mint idős férfi, aki a német történelem
nek aránylag nagy szakaszát éltem át, feljogosítva érzem 
magam arra, hogy ma e súlyos év végén néhány hűsé
gesen érzett szót intézzek önökhöz és segítségükre legyek 
abban, hogy az idők súlyát elviseljék. Teljes tudatában 
vagyok annak, mily hatalmas áldozatokat kíván az idő 
valamennyiünktől, hogy megkísérelhessük, hogy a mos
tani ínséges időt saját erőnkből leküzdhessük. Legme
legebb köszönet és nagy elismerés illeti a német népet 
eddig tanúsított áldozatkészségéért es azért a türelemért, 
amellyel a kemény szükséget felismerve, minden szen
vedést elviselt. Ez az, amit legelőször akarok mondani.

Azonban ez általunk hozott áldozatok nagysága 
hitelezőinkkel szemben egyúttal arra a követelésre is fel
jogosít bennünket, hogy lehetetlen teljesítmények köve
telésével ne állják útját gyógyulásunknak.

A leszerelés kérdésében sem szabad Németország
tól jogát megvonni. Az egyenlő biztonságra való igé
nyünk oly világos, hogy nem is lehet kétségbevonni.

Önkéntelenül is visszagondolok Tannenbergre. 
Helyzetünk akkoriban szintén súlyos volt. Igen merész 
elhatározásokra volt szükség és nagy követelményeket 
kellett állítani a csapatok elé, hogy a sikert elérhessük. 
A hű bajtársi érzés köteléke, a benső hazaszeretet és 
az önmagunkba vetett hit összetartott bennünket, úgy
hogy a döntés a mi javunkra esett.

Ma szintén felhívom egész Németországot, hogy 
kéz a kézben, csüggedés nélkül nézzünk a gondteli 
döntéseket rejtő jövő elé. Vajha senkin sem gyözedel-
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meskedne a kishitűség, hanem mindenki megőrizné ren
díthetetlen hitét a haza jövője iránt. Az Isten már sokszor 
megmentette .Németországot a nagy ínségből, s ő ma 
sem fog minket elhagyni.

És most a német nép összeségének és minden egyes 
németnek őszinte, hűséges szívből boldog újévet kívánok."

Miután a birodalmi elnök beszédét befejezte, a 
zenekar a Deutschland-dalt játszotta el.

Stuttgartban ismeretlen okból meggyűlt a „régi 
kastélynak" nevezett gyönyörű öreg királyi palota, mely 
a városi közönség tulajdona. A tüzet elállítani nem bír
ják s a gyönyörű régi épület már 8 napja egyfolytában 
ég. Stuttgartban u. i. olyan hideg van, hogy a viz amivel 
a tűzoltóság oltana megfagy. A kastély még nem égő 
kisebb részét sikerült elkülöníteni, hogy oda legalább 
ne terjedjen át a tűz.

Karácsony alatt hazánkban enyhe tavaszi idő 
volt, sokfelé ragyogó napsütéssel. Tüzelőben sziikölködök 
részére karácsonyi ajándék számba ment a meleg időjárás.

Lord Rothermere, a nagy angol újságíró és poli
tikus, továbbá Mussolini a hatalmas olasz miniszterel
nök legutóbbi időben oly értelmű nyilatkozatokat tettek, 
hogy a gazdasági világhelyzet csak akkor fog megja
vulni, ha az egyes országok a védvániokat eltörülik és 
közös gazdasági együttműködésre lépnek.

Amerikában, ahol a helyzet szintén igen rosszab
bodott, üresen áll és bérbeadó egy kb. 80 emeletes felhő
karcoló. Ez még sohasem fordult elő s azt mutatja, hogy 
Amerikában sem voltak még sohasem ilyen rosszak a 
viszonyok mint most.

$8§ Hasznos tudnivalók.
35$

33$

Az indigópapírt vette vegyi vizsgálat alá egy 
magdeburgi tudós, Kapeller s úgy találta, hogy sokkal 
több arzént tartalmaz, mint amennyi ezen kézzel sok
szor megérintett papíroknál veszélytelennek mondható. 
Egy iv indigópapír átlag 60 milligrammnyi arzénos savat 
tartalmaz, amely a methylviola festékanyag egyik alkat
része. Ajánlatos óvatosan bánni az indigópapírral s ha 
kicserélés közben a kéz sokszor érintkezett vele, nem 
fog ártani az alapos kézmosás.

Németországban egy évben fejenként T3 pár 
cipőt viselnek el, Angliában P8 párt, Amerikában 2 6  párt. 
így az Amerikaiak kétszerannyi cipőt vásárolnak és 
viselnek el évenként, mint a németek, Smi a gazdasági 
helyzetnek elég hű kifejezője.

A mamut pusztulása mai napig is rejtély a tudo
mány előtt. Az elefántnak ez a hatalmas őse a kökor- 
szakbeli ősember kortársa volt és hatalmas csordákban 
élt Nyugateurópától Szibérián át a Csendes óceán part
vidékéig. Szibéria éghajlata a mamut ideje óta nem vál
tozott meg olyan mértékben, hogy a hatalmas állat pusz
tulását megmagyarázná, de nem lehet oka annak a táp
lálékhiány sem. Sőt kezdetleges fegyvereivel az ősember 
sem tudott a hatalmas csordákban számbavehetö kárt 
tenni. így legvalószínűbbnek látszik az a feltevés, hogy 
a mai elefántnál, mintegy kétszerié nagyobb állatóriás 
pusztulását nem külső körülmények idézték elő, hanem 
szervezetének valamely belső fogyatékossága.

C sokoládé-ország. Hollandia fejadaga 3 kiló, 
Magyarországé 20 deka.

Sokan azt tartják, hogy Amerika Európának két 
felbecsülhetetlen kincset ajándékozott: a burgonyát meg 
a csokoládét. Az ősrégi mexikói monda szerint Quetzel- 
couatl (az aztékek Hold- és Szél-istene) a Nap fiainak 
honából hozta a földre a kakaót. Egy napon azonban 
valami varázsló megitatta öt a halhatatlanság italával, 
ettől megbolondult s a nemes kakaócserjét haszontalan 
tüskés bozóttá változtatta. Amikor később az aztékek 
meghódították Guatemalát, ott szintén találtak kakaót, 
amit fizetési eszközül is használtak. Guatemalából Ferdi- 
nand Cortez vitte Spanyolországba, ahol hamarosan oly 
népszerű lett, hogy templomokban, ájtatosság alkalmá
val is állandóan fogyasztották. Franciaországban eleinte 
idegenkedtek tőle, de a rokokó alatt már annyira álta
lánossá vált, hogy a királyné csokoládé-mestere nagyobb 
rang volt, mint a báróság. Du Plessis marsall szakácsa, 
Pralinét készített először „pralinét". Brillat Savarin azt 
ajánlotta, hogy ambrával ízesítsék. Goethe nem dohány
zott, nemis tubákozott. Egyetlen szenvedélye a csoko
ládé volt. Schiller is igen kedvelte.

A csokoládé gyáripari elterjedése csak a francia 
forradalom után kezdődött. Németországban az első nagy 
gyárat 1804-ben állították fel Halléban. Abban az idő
ben még mindössze hét fajta kakaóbabot ismertek. A\a 
ez a szám megsokszorozódott. A gyártás ma annyira 
fejlett, hogy kézzel úgyszólván hozzá sem érnek az 
anyaghoz. Mindent a gép csinál. De nemcsak a csoko
ládé gyártása fejlődött óriásit, hanem ízben is sokkal 
magasabbrendűvé vált. Vannak olyan ínyencek, akik a 
legparányibb izárnyalatot is meg tudják különböztetni. 
Nálunk, Magyarországon különösen sok az ízlelő tehet
ség. A magyarokkal az íny fejlettsége épúgy veleszüle- 
tik, mint például a németekkel a közönséges zenei érzék, 
vagy a franciákkal az irodalom-élvézés képessége.

Nem érdektelen, hogy bár nálunk készül a világ 
legfinomabb csokoládéja, a hazai fogyasztás mégis igen 
csekély. Hollandiában, ahol a csokoládé úgyszólván 
nemzeti eledel, 3 kilogramm a fejadag. Magyarországon 
20 dekagramm. Hollandia után Amerika, utána Német
ország, majd Anglia, Belgium és Franciaország követ
keznek soron a csokoládéfogyasztásbíin. A háború után 
nálunk is kezdett népszerű lenni a falvakban s már-már 
versenyre kelt a szalonnával. De a mai gazdasági pan
gás ismét leszorította. A legnagyobb külföldre szállító 
állam ezen a téren Svájc, noha ott épúgy nem terem 
kakaóbab, mint nálunk. Megjegyzendő, hogy az áru 
formálása, csomagolása sem lényegtelen kérdés. A néme
tek vaskos, élethű alakokat, állatokat módolnak belőle. 
Nem ritkaság, hogy egy-egy százados forduló, vagy 
ünneplés alkalmával minden kirakatban az ünnepelt 
élethű képmása látható csokoládé-gyúrmából készítve. 
A franciák a könnyed bonbonokat kedvelik, a komoly hol
landusok és svájciak inkább tábla alakban hozzák forga
lomba. Nálunk ezen a téren is fejlett az ízlés. A magyar min
tázás és csomagolás egyike a legnemesebbeknek.

A természettudomány útjai Istenhez. Magdics 
Gáspár cisztercitarendi gimn. tanár a Szent István köny
vek ízléses sorozatában vaskos könyvet irt ezen a címen. 
A katolikus olvasó számára teljes világképet ad a mo
dern természettudományok forrongó kérdéseinek részle- 
tekbemenő ismertetése alapján. Fizika és kémia,anyagkuta
tás és energia-búvárkodás, kozmológia és élettudományok, 
az élet keletkezésének nagy titka, a származástan tömér
dek problémája, a Biblia és a természettudományok 
viszonya, a világnézetek harca fejezetek változatos során
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kerülnek megvitatás alá, s a szerző minden fejezetben 
talál egy vagy több érdekes művelődéstörténeti adatot, 
amellyel a sokszor súlyos problémákat históriai megvi
lágításba tudja állitani. Az idézetek nagyrészét nem ártott 
volna népszerű magyar forrásaik helyett az eredeti kút
főkből meríteni. Ez azonban nem változtat a munka 
lényegén, amely kifejezetten katolikus szemszögből nyúlt 
a nagy kérdésekhez és ezeket harmonikus világképbe 
tudta egyesíteni.

A rózsák völgye. Ahol a világhíres illatszerek any
ját, a rózsaolajat termelik. Míg nem következett el a búza- 
krach, vagy mondjuk, nem csináltak búzakrachot, addig 
a magyar gazda elmondhatta, hogy búzakévéken pihen
teti a fejét és búzakévéken nyugszik a biztos exiszten- 
ciája. A Sipka-szorostól le egész Filippopolig rózsát 
termel a bolgár paraszt és rózsából él. Ez a második 
specialitása Bulgáriának. Az egyik a joghurt, amely állí
tólag egészséget és hosszú életet ad. A másik a rózsa, 
helyesebben a rózsaolaj, amely tudvalévőén egyik legfon
tosabb exportcikke Bulgáriának. A legkiválóbb francia 
és amerikai divatparfőmök főalkotórésze ez a rózsaolaj.

Negyedfélezer rózsa életébe kerül — egy kiló olaj.
A számok beszélnek legérthetőbben. Harmincöt év

vel ezelőtt 4000 hektáron termesztettek Bulgáriában ró
zsát és évente 1800 kiló rózsaolajat produkáltak. A vi
lágháború kitörésekor már 8600 hektáron termett rózsa 
és 3700 kilogramm rózsaolajat termeltek belőle. A világ
háború alatt és után persze csökkent a termelés, amely 
úgylátszik, modernizálódott, mert ma kisebb területen 
termelnek rózsát, azonban a rózsaolajprodukció ennek 
ellenére egyre nagyobb. 5400 hektáron termeit rózsából 
2800 kilogramm rózsaolajat hoznak ki. Ha meggondol
juk, hogy 3500 kilogramm rózsa kell ahhoz, hogy egyetlen 
kiló rózsaolajat nyerjen az ember, könnyen elképzelhető, 
hány millió kilogramm rózsát kell termelni 2800 kilo
gramm rózsaolajhoz. Egy kiló rózsa ára 10—12 leva 
között ingadozik, míg egy kiló rózsaolaj helyben 
60—70.000 leva. Nem csoda ilyenformán, ha a bolgár 
rózsakultúra fővárosában, Kazanlikban külön Rózsabank 
él és virágzik.

A bolgárok rég rájöttek, hogy az úgynevezett ró
zsavölgy különleges éghajlati viszonyai és talaji összeté
tele egészen kivételesen rátermett a rózsatermelésre. 
Teljesen be is rendeztek erre. Az évi; rózsatermés két- 
liarmadrészét modern felszerelésű gyárak veszik át, 
amely gyárak javarészben tőkeerős szövetkezetek kezében 
vannak. A rózsát termelő parasztok egyrésze is szövet
kezetbe tömörült és nekik is megvannak a maguk desz
tilláló műhelyeik, ám ezek primitívebbek és nem tudnak 
konkurrálni a nagy gyárakkal. Évről-évre a termelési 
időszak előtt a rózsaolaj-gyárak és a termelők között 
hosszas és nehézkes tárgyalásokra 
lök és gyárak sohasem tudnak 
végül is a kormány kénytelen

így megy évről-évre. A termelés körülbelül egy hónapig 
tart. Ezalatt az egy hónap alatt a termelőnek nincs 
nyugta. Már kora hajnalban rohan ki a földjére, mert 
a kora hajnali órákban árasztják a rózsák legremekebb 
illatukat. Az ilyenkor levágott virágszálakat nyomban 
óriási zsákokba rakják és kényelmesen lépkedő bivalyok- 
vontatta szekéren szállítják a gyárba. Minél gyorsabban 
látnak hozzá a rózsasajtoláshoz, annál illatosabb az olaj. 
Ha huszonnégy órát áll a rózsa, akkor már használ
hatatlan.

Érdekes, hogy a desztilláló-műhelyekben jóformán 
kizáróan férfiak dolgoznak. Amilyen komoran és költőiet- 
lenül festenek, épp oly szeretettel d ugnak azért egy-egy 
rózsaszálat a fülük mögé. Érdekes, hogy az olajpréselésre 
csak vörös, vagy fehér damaszkuszi rózsát használnak. 
Hétezernél nem kevesebb válfaja van a rózsának és csak 
ez a két fajta alkalmas ipari feldolgozásra.

New-York lakossága a hozzákapcsolt szomszédos 
városokkal és elővárosokkal együtt meghaladja London 
lakosságát és a legújabb statisztikai adatok szerint mint
egy 10 millióra tehető. A lakosság rohamos szaporodása 
nehéz feladatok elé állítja a városi hatóságokat Ezek 
máris részletes terveket dolgoztattak ki, amely húsz 
milliónyi lakosság igényeivel számol. Ezt a számot a 
város 1965 körül fogja elérni. A hatalmas városrende
zési terv méreteiről némi fogalmat nyújthat, hogy a vá
ros hatalmas forgalmának lebonyolítására már ma is 
421.000 személyautó, 107.000 teherautó, 34.000 autóbusz 
szükséges. Utcáinak összes hosszúsága mintegy 14.000 
kilóméter s a városi vasútak (közúti, földalatti és magas
vasút) az elmúlt évben negyedfél milliárd utast szállítot
tak. Mindezeken kívül a városnak és környékének máris 
32 légi kikötője van.

T örökország hozzávetőlegesen akkora, mint 
Olaszország és Franciaország együttvéve, de lakossága 
mindössze tizennégy millió és ennek a nagy része is 
néhány nagyvárosban van összezsúfolva. A görög és 
örmény parasztok, mesteremberek kiűzése következtében 
nagy a hiány munkaerőben. Hatalmas, igen termékeny 
területek néptelenek s parlagon hevernek. A Macedóniá
ból, Thrákiából és Kréta-szigetéről visszavándorló törökök 
nem tudják kitölteni a keresztény munkások kiüldözése 
által támadt űrt. Európai munkásoknak nagy tömegben 
való bevándorlását pedig a tőrök kormány nem engedi 
meg politikai okokból. így aztán Törökország gazdasági 
helyzete megoldhatatlan és egészen reménytelen.
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