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A rab karácsonyfája.
Irta: Dr Rusztek Lajos, 

a váci kir. orsz. fegyintézet igazgatója.

Kegyelefes szokás a keresztény világban, hogy a 
karácsonyi szent ünnepek alkalmából, a családtagok és 
jóbarátok egymásnak kölcsönösen ajándékokkal kedves
kednek. Boldog, ártatlan gyermekkorunk legszebb emlékei 
bizonyára minket is elvezetnek a karácsonyfához és az 
alatta felhalmozott sok, szép, kedves játékhoz. Örült a lel
künk akkor is, ha kaptunk, de boldog érzés szállta meg 
egész énünket akkor is, ha másoknak, talán gyermeke
inknek, talán élettársunknak, vagy jó szülőinknek adhat
tunk. De ez az idő a rab számára elmúlt. A rab útja 
hatalmas ívelésben elkanyarodott a karácsonyfák békés 
világától és abból a mélységből, ahova zuhant, választ- 
váróan tör elő a kérdés: mi köze a rabnak a karácsony
hoz, mi dolga a szeretet ünnepével? Hisz az ő rabsorsa 
mindennél ékesebben szóló bizonyíték a szeretet ellen, 
amit karácsonykor ünnepelünk. Vagy talán a szeretet, a 
felebaráti szeretet nevében tartják őt fogva? Hát van 
olyan szeretet, amely elszakíthat hitvestől, gyermekektől, 
szülőktől, az otthontól? Van olyan szeretet, amely büntet, 
amely sújt, amely fájdalmat okoz és börtönbe taszít? Hát 
van! Vagy ki merné állítani, hogy a szülő, amikor gyerme
két megfeddi, vagy a tanító, a mester, amikor növendékét 
megdorgálja, nem a tiszta szeretettől vezetve teszi, épen 
azért, hogy így lenyesegesse a hibás hajtásokat és „Vir 
integer", egész férfi kerüljön ki keze alól. Nem akkor 
tenné-e a legrosszabb szolgálatot szülő a gyermekének, 
mester a tanítványának, ha a fiatal éveknél mutatkozó 
rossz szokásokat és hajlamokat, ha lehet jó szóval, de 
ha kell erélyesebb eszközökkel is nem irtaná ki?

A rab mélybe zuhant élete fájdalmas bizonyságtétel 
amellett, hogy a mindenkiben alapjában meglévő jószán
dék és tehetség a jó és a rossz örök harcában, az erény 
és a bűn küzdelmes viharában alulmaradt, elbukott, csatát 
vesztett. A rabélet megcáfolhatatlan bizonyítéka annak.

hogy az egyenes, becsületes járásra teremtett ember élet
iránya valahogy és valahol kisiklott, a munkára teremtett 
kéz és ész rossz magokat vetett és ezért rabságot aratott. 
S amikor idejutottál, akkor mint tilalomfa eléd áll a fegy- 
ház és a maga számonkérő rideg valóságával füledbe 
dörgi, lelkedbe égeti, hogy ne tovább! Megfogja kezed, 
amelyhez talán vér, talán arany tapad és ökölbe szorított 
tenyered kisimítja; megfogja lelked és kikeresi onnan a 
benned is meglevő kincseket, hogy ezekre felépítse a Te 
jövő életedet. Ha mélyen vagy, leszáll utánad, melléd; 
ha délibábos fantáziád a valószínűtlenség világába raga
dott el, szeretettel, hogy ne fájjon, lehoz a mindennapi 
életbe és megismerteti Veled ennek a mindennapi életnek 
világát és örömeit. Templomot épít neked, hol megismer
kedsz az Istennel, iskolát állít neked, ahol felszerel a leg
szükségesebb tudnivalókkal, amelyeknek hiánya talán egyik 
oka volt bukásodnak; megtanít téged a munka szerete- 
tére és ipart, kenyeret ad a kezedbe. Összekapcsolja a 
te életedet a magáéval és benned él és szünet nélkül, 
tanít, oktat, bátorít.

Én a börtönt nem könyvekből, a rabot nem mozi
vászonról ismertem meg, hanem megismertelek téged rab
embertársam, a krisztusi szeretet nevében testvérem akkor, 
amikor magánzárkádban magadra voltál hagyatva a lel
kedet kínzó, tépő gondolataiddal és emlékeiddel; meg
ismertelek, amikor dolgoztál a munkateremben, amikor 
tieidtől távol, elhagyatva, betegen feküdtél a kórágyon; 
amikor a templomban az Istent keresve imádkoztál és 
amikor igazad hangoztatva szitkokat és átkokat szórva 
a fegyelmiben sínylődtél. Ismerem rabsorsod minden élet
megnyilvánulását, akár első bűntényes, akár tizennégy
s z e r  visszaeső öreg bűnös vagy is és épen azért, mert 
ismerlek, nem a te ámításodra, de az igazság erejével 
merem mondani: senki sem bukott olyan mélyre, hogy 
onnan napvilágra ne jöhetne! Csak akarnod kell!

De ha akarod, akkor ne elégedj meg azzal, hogy 
személyed puszta rendelkezésre bocsátásával, sokszor el
lenséges érzülettel telítve és nagyon sokszor ölhetett ke
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zekkel várod, hogy javítsanak meg —, ha tudnak. A te 
lelked újjáépítésén velünk együtt neked is közre kell 
működnöd. Nekünk együtt becsületes munkatársaknak kell 
lennünk, akik nem csaljuk .meg egymást és nem dolgo
zunk egymás ellen. Mi a magunk helyén érezzük a te 
reánk bízott életedért és sorsodért bennünket terhelő fele
lősséget. De ez nem elég! A felelősséget neked is érez
ned és viselned kell!

Nehéz a rabság? Keserű a rabok kenyere? Fáj a 
sorsod? Akkor ne félj, mert, akit nyomnak a fegyház 
falai, akinek verejtékező teher a rabsors, az nincs elveszve; 
csak az menthetetlen, aki itt a rácsok birodalmában ott
hon és jól érzi magát; csak az az élőhalott, aki nem érez 
tiszta vágyat a becsületes élet után, akinek kiveszett a 
leikéből az a tudat, hogy neki kötelességei vannak gyer
mekeivel, szüleivel, hitvesével — és önmagával szemben. 
Ha van ilyen köztelek, akkor annak csakugyan sohasem 
gyújtanak többet karácsonyi gyertyát és annak soha nem 
hirdetnek feltámadást. De ha él benned az istenadta hal
hatatlan lélek és akarsz még virágot szedni szabad mező
kön, búzát aratni a szép magyar rónákon, dalos pacsirta 
énekét hallgatni, gyermeket, hitvest, hazát szeretni, akkor 
a te rabsorsod ne legyen a csüggedés, a lemondás, a 
tétlenség, a kárhozat ideje, hanem legyen komoly fel
készülés, kitartó és szorgos erőgyűjtés a rabságod által 
már stigmatizált személyeddel szemben úgyis fokozott 
igényekkel fellépő új élet számára. A te mostani sorsod 
ne legyen egy végleges életberendezkedés, hanem csak 
múló átmenet, amelyet izzó reflektorával élesen bevilágít 
a tiszta, boldogabb jövő utáni vágy. Ezt a jövőt azonban 
csak a munka útján és csak magad teremtheted meg. 
A munkát azonban nem rabságod lejártával kell meg
kezdened, hanem már abban az első órában, amikor 
vezeklésednek erre a szomorú helyére érkeztél. A sza
badságnak már teljesen készen kell találnia téged, akiben 
az erős elhatározások olyan mélyen gyökereznek, hogy 
a legelső és legkisebb szellő nem törheti újból derékba 
jobb sorsra érdemes életedet. Az új élet vár téged, de 
ha benne uralkodni akarsz, készülj is fe l rá.

Ha szomorú rabságod idejében lelked templomát 
így restaurálod, akkor meglásd, hogy belőle ki fog haj- 

.tani a te életed gazdag ajándékokkal megrakott örökzöld 
karácsonyfája, amely körül boldog-szabadon állsz te és 
mindenki, akit szeretsz.

A láthatatlan kéz.
Irta: Gárdonyi Géza.

Hányféle állat él a világon? Az elefánttól a bányász 
belében élő anchylostomáig mekkora a sorozat? És mire 
való ez a sok állat?

Bármelyik állatot nézzük mind olyan tökéletes gép
szerkezet, aminőt ember előállítani képtelen.

A légynek másszerkezetű a lába, mint a lóé, és 
másszerkezetü a tüdeje, a gyomra, mint a lóé, és más a 
vére is, de azért csakúgy tud járni, mint a ló, csakúgy 
a levegő és az emésztés élteti, mint a lovat, és csakúgy 
vér kering benne, mint a lóban.

Micsoda nagy a különbség a madár és a hal szer
kezete között, s mégis mind a két szerkezet tökéletes, 
tökéletességében csodás és élete eredetében megérthetetlen.

De minden élet ilyen.
Minden élet mozgásra és munkára van kényszerítve. 

A munka a táplálék megszerzése, az önvédelem, a pár
keresés, és az ivadékok védelme.

Minden állat keresi a maga kenyerét és megtalálja.

Minden állat keresi a maga szerelmi társát, és 
megtalálja.

- Mindenállatgondoskodik utódokról,ésvannakutódai.
Ki vezeti az állatot a neki való kenyérhez?
Ki vezeti az állatot a neki való párhoz?
Ki tanítja arra, hogyan biztosítsa utódait?
A madár bölcsőt rak a kicsinyeinek, táplálékot hord 

nekik, s mikor inegtollasodtak, repülni tanítja őket.
A pók, a pillangó lerakja a tojásait és fátyollal 

fonja be: sem eső, sem hő, sem a tél fagya nem hat 
azon által.

Egy darázsfaj a fában fúró féreg járását hallgatja, 
s a kérgen át beszúrja hosszú tojócsövét a féregbe: abba 
rakja a tojásait.

Ki tanította erre azt a darazsat?
Ki tanítja a hernyót arra, hogy gubót fonjon ma

gának, s ott fonja meg, ahol bántalomtó! legkevésbé félhet.
Ki tanítja a pókot hálót kötni?
Ki tanítja a madarat fészket rakni? A fészek helyét 

megválasztani, belsejét kisimítani. S micsoda fonat a 
föggő cinke, a sas, a gólya fészke! Kéz nélkül! S ki 
tanította a fecskét arra, hogy polyva és sár tartja össze 
a sarat.

Ki tanítja a kis vak macslcakölyket, hogy az anyja 
emlőjében keresse a táplálékot?

Az ember mindennap eszik követ. Ez a kő a só. 
A fölösleges só a vesék útján távozik el a testből.

Mármost, ha vizet nem innánk, á só lerakodna 
a gyomrunkban és elpusztulnánk. Nem tanítja az embert 
senki, hogy vizet nyeljen a só elolvasztására. Ha az 
emberben só van, a test vizivásra kényszeríti az embert. 
Ez a kényszerítés olyan erős, hogy szenvedést okoz. Az 
újmódi rabvallatás megmondja, hogy mekkora az a szen
vedés.

Ki tette a testbe a vízivás kényszerét, amely feléb
red minden sóevés után, és el nem csillapodik, mígcsak 
az ember a sóolvasztásra eleget nem ivott?

A csirke, amikor a tojásból kikelt, a földön enni
valót keres és innivalót keres. Ki tanította rá?

A kutya mikor beteg, olyan füvet eszik, amelytől 
meggyógyul. Ki mutatta meg neki ezt a füvet a százezer
nyi növény közül?

A rabságban született pók hálót köt az ő üveghá
zában. Senkitől se látta, de azért épúgy kiszámítja, 
hol legalkalmasabb a főszálat megfeszíteni, hol legalkal
masabb a mellékszálakat megerősíteni? Ki tanította rá?

Hány állat van a világon, eddig meg nem olvasta 
senki. A test érettségének idején az mind kénytelen a 
fajfenntartás törvényének engedelmeskedni. Az ember is. 
Erre se kell tanítás. Nem engedelmeskedni olyan gyöt
relem, amely felér a legnagyobb betegséggel. Ki ez a 
parancsoló?

A tudósok minderre így felelnek:
— Az ösztön.
És azt hiszik, hogy ezzel meg van magyarázva 

minden.
Hát a gyógyulás!
Akár növényi, akár emberi test begyógyul, ha a 

sérülés a test eréjét meg nem haladja.
A gyógyulásnak ez a folyamata csodás és érthe

tetlen. A börképződés pl égési seb helyén: hogyan kép
ződik alól az új bőr, hogyan halad ezzel fokozatosan 
a régi bőr elszáradása és leporladozása.

A test hogyan veti ki magából pl a tüskét?
A növény ott ahol gyönge, hogyan erősíti magát? 

A letört gályát hogyan pótolja újból a természet?
A nyelv és a gyomor. t
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Ha a gyomor malma el van látva őrletni valóval, 
a nyelvre a nyál fehérnyéje ül: nincs étvágy. Ha az 
őrletni való elfogyott, s a gyomor munkát kíván, a nyelv
ről eltűnik a nyál-sár: a nyelvidegek izgalmasan jelent
keznek.

Az ízlés micsoda élénk az éhes embernél!
A test gépezetének az a része, amelyen az emberi 

akarat nem uralkodik: vérkeringés, bélmozgás, máj, epe, 
vese működése. Micsoda automobilok!

Mitől hát mindez? — önmagától?
Hogy ami van, van? hogy ami van, mozog? hogy 

ami él, él. Mi módon él?
Á vagyok.
A test mint gép. A csontgolyóba tett agy. A csont

kosárba zárt szív és tüdő. A legtökéletesebb fényképe
zőgép. A bőr. Az öt érzék csodái. A járás, hogy nem 
a láb tud járni, hanem az agy. A köröm növése a ko
pással kombinációban.

A nő mint vonzóerő embernél s állatnál.
A nap mint világkályha és világlámpás. A tenger 

és benne a sok víz? A föld forgása. Matematikai és 
geometriai számítások a világtérben. A tűz, melyről sen
ki se tudja mi az. Az elektrom, a mágnes.

A tojás, benne az élet csírája: 21 nap és átválto
zik állattá. Tessék csinálni olyan tojást, amelyikből tyúk 
lesz!

A gyermek. Kedvessége, tisztasága.
Az anyai szív.
Mi a levegő? A föld lehelete? Honnan jött? Mért 

nem hagyja el a földet?
A repülő állat: Isten repülő gépei. A madár tolla 

maga egy mechanikai csoda. — S ki tanította a fecskét, 
hogy mindig az itáliai földön át menjen Afrikába?

Az élet első csírája a Földön. S hogy abból másik 
élet vált elő.

Az anya vérkeringésével való összekapcsolódása 
a születendő új embernek. Az anya vérkeringésétől való 
elszakadása anélkül, hogy az élete megszűnne. A cse
csemő kilenc hónapig nem lélegzik, de mihelyt levegőre 
kerül, kilenc percig se lehet meg levegő nélkül.

A lélegzés: gép, amelyet a levegő hajt s tart frissen.

Azt mondjuk: a csodák világa lejárt.
Azt mondjuk: nincsen Isten, és puszta véletlenség 

szülte és kormányozza a világot.
Bizony mondom: soha nem látódott még annyi 

csoda a világon, mint attól az időtől kezdve, amikor az 
emberi szem a természetre fordul.

Honszeretet és csizmahüség.
Irta: Buday Barna.

Egy képviselő barátom beszéli:
A napokban' találkoztam egy régi kortesemmel, aki 

csizmadiamester és hívják Puhók Attilának. Jó csizmá
kat csinál, lelkes kortesbeszédeket tud mondani. Rövi
desen beszámolót szándékozom tartani a kerületemben, 
erre való tekintettel különös figyelemmel tudakozódtam 
a körülményei felöl. Panaszkodott Puhók barátom, hogy 
megnehezedtek az idők. Állítása szerint legkivált a falusi 
csizmadia érzi a gazdasági válságot, mert a falusi nép 
azon is tud takarékoskodni, hogy nem öltözteti a lábait. 
Hiába csinálja a pompás csizmákat Puhók mester, nincs 
aki megvegye.

— Nyakamon marad az áru — mondja —, felére 
ment vissza a forgalom. Pedig ma is magam vagyok

Csüdcsömörön ebben a szakban, a nép meg szaporodott. 
Még sem kel el annyi, mint régente. Sokszor kedvem 
volna a Tiszába hajítani a régi készítményt, mert a ve
vőim tudják, hogy tizenhat pár eladatlan csizma lóg a 
műhelyemben és arra spekulálnak, hogy szorultomban a 
bőr árán csinálok vásárt. Amit ma-holnap meg is kell 
tennem, mert miből éljek!

— Ami aztán ebben a megpróbáltatásban különösen 
rosszul esik nekem, ez az, hogy a kormányprogram min
den bajt felemlít, csak a csizmadiákról hallgat. Rólunk 
nem beszél senki sem. Hát ez a mellőzés fáj az ember
nek. Azért arra kérem a képviselő urat, csináljon olyan 
programot, amelyben mi is benne legyünk.

Vigasztalom a mestert, hogy ne fájjon a szíve, mert 
valójában ő is benne van a programban, ha nem is éppen 
név szerint. Az agrárprogram is az ö érdekeit szolgálja. 
Magyarázom a dolgot. Miért fogy most kevesebb csizma? 
Drágább talán, mint régen volt? Nem. Aranyértékben 
nem drágább. Csakhogy a falu népe nem aranyat termel, 
hanem búzát, bort, húst. Ott van a baj, hogy most két
szer annyi termény árát kell odaadni a csizmáért, mint 
régente kellett. Ezért jut most kevesebb öltözködésre a 
gazdának, meg a munkásnak is, aki a gazda után él.

— Ez bölcsen tudatik — mondja Puhók uram.
Mi más lehetne az orvoslás módja, mint az, hogy

javítsuk a termény és a hús árát.
— Szóval drágítsuk az életet — vág közbe a 

mester. — Ez nem csizmadia érdek!
Várjon csak kedves mester, még mindig maga csi

nálja a jobb vásárt, mert mit tesz az a néhány fillér, 
amit a napi kenyerére ráfizet, ahhoz képest, hogy a csiz
máit jól'eladhatja.

— Jó értelmezés — szól a mester.
No lám. Igen, de az árjavuláshoz mindenekelőtt jó 

külföldi piacok szerzése kell, kereskedelmi szerződések 
útján. De az agrárpiac mindenütt gyenge. Azért a gazda 
még sokféle más támogatásra is rászorul, hogy haszonra 
tehessen szert, vagyis, hogy csizmát vásárolhasson.

Elismerő fejbólintás Puhók uram részéről.
Olcsóbb vasúti tarifa, olcsóbb pénz, olcsóbb ter

melő eszköz, kisebb közteher, meg a többi, mind szük
séges ahhoz, hogy a gazdának megjavuljon a vásárló 
képessége. Még olyan kicsinységre is ügyelni kell, amint 
ügyelni is fogunk, hogy a gazda olcsón vagy éppen in
gyen kapja azt az oltóanyagot, amely megvédi az álla
tokat a sertésvész és a pestis pusztításaitól. Sok pénzt 
jelent az a rengeteg állat, amit így megmenthetünk.

— Az ám, de ha kevesebb az esett állat, drágul 
a bőr — horkan fel a mester. — Ez nem csizmadia 
érdek.

Rosszul fogja fel a dolgot kedves barátom. Mert 
soha egy gazda se csináltatott még csizmát az elpusz
tult állatainak az árából.

— No ez igaz.
Persze az a segítség, amit az elmondottak szerint 

adhatunk, még mindig kevés. Mert ami előnyt az eladó
sodott gazda ezen a réven szerezhet, azt kétszeresen is 
elfizeti a mai terhes kölcsönök nagy kamataiban. A csiz
madiának csak nem jutna semmi sem. Itt tehát a gazda
adósságokat is könnyíteni kell. Erre való a főldteherren- 
dezés. Az igaz, ez áldozatba kerül, de már csak ereszthet 
egy kis szőrt az ország azért, hogy a túlterhelt gazdák 
megkönnyebbüljenek.

— Az ám, de akkor tessék áldozni a csizmadiák 
érdekében is — pattant fel Puhók mester. Nekünk is 
vannak ám terhes adósságaink!
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Folytatom a magyarázatot, hogy hiszen a teher- 
könnyítésnek első fogása a -kamatcsökkentés, ez pedig 
minden adósnak egyaránt előnyére válik, akár földműves, 
akár csizmadia; amibe az én emberem belenyugszik. A 
második fogás pedig az, hogy amennyire lehet, a köl
csönök visszafizetésének idejét hosszabb időre toljuk ki, 
így az adós tovább fizet ugyan, de kisebb részleteket. 
Ha aztán mindezekkel az intézkedésekkel megtámogatjuk 
a gazdát, azt érjük el, hogy jobban ki tudja majd elé
gíteni a szükségleteit és rajta keresztül a csizmadiának 
is felvirul.

Puhók mester csak mosolygott savanyúan erre a 
magyarázatra.

— Jó, jó, hiszen csinálják meg az urak az adósság- 
rendezést. Nem látom be azonban, hogy abból nekünk 
valami különös hasznunk lenne. Mert ha — teszem azt 
— az eladósodott gazdát elárverezik, új gazda ül a föld
jébe és annak is csak kell csizma. Még talán jobban is 
tud majd vásárolni, mint frisserejű ember. — így Puhók 
mester..

Óriási tévedésben van kedves barátom — vágtam 
közbe —, ha arra gondol, hogy az új földesgazda is a 
maga kundsaftja lesz. Mert a paraszt most nem bír földet 
venni, annak nincs rá pénze. Hanem majd városi urak, 
bankárok szedik össze az elárverezett birtokokat, azok pedig 
oda sem fognak szagolni a mester uram csizmáira, mint
hogy nekik pesti cipellő kell.

Puhók barátomat meghökkentette ez az érv, elvesz
tette az ellenállás talaját a talpa alól.

Azért azok számára kell megtartanunk a földet — foly
tattam —, akik ragaszkodnak a rögökhöz éppen úgy, 
mint ősapáik viseletéhez, szóval, akikben megvan a csiz- 
mahüség. Véletlenül eresztettem ki ezt a szót, de jól talált.

— Ez az! — Rikkantott a mester. — Lelkemből 
kapta ki a képviselő úr. Csizmahűség! Ezt tessék felvenni 
a programba, ezt a csizmahüséget. Mert való igaz, hogy 
sok kisgazdának az volt a veszte, hogy nem maradt hű 
az apja csizmájához. Panta.lót vett, az buktatta meg. De 
kivált az asszonyok csúsztak félre. Ma már a kondás 
leánya is félcipőt visel selyemharisnyával. Itt a baj. Azért 
hát csak tessék serkenteni a népet, hogy a csizmahűségei 
ne tagadja meg. Tyűli be nagy fogalom ez, nem talál
tak ki ilyet Kossuth apánk óta! Nem is kell nekünk más 
program, csak azt a két magasztos szót tessék a lobo
góra írni, hogy honszeretet, meg csizmahüség és mind 
megyünk tűzön vizen át!

így beszélt Puhók mester, rázogatva a kezemet 
lelkesen. Alig bírt az örömével, hogy megtalálta a ma
ga jelszavát.

Én pedig elhatároztam — fejezte be a képviselő —, 
hogy a programbeszédembe a csizmahűséget csakugyan 
beveszem. Nehéz a reálpolitikus helyzete a nép között. 
Szürke, gyakorlati munkatervek részletezéséből lelkesítő 
hatást alig várhatunk, mert a nép képzelete, akár csak 
a gyermeké, csemege után vágyik. Az kell neki a kenyér 
mellé, ami Puhók mesternek, hogy szép jelszavakban 
ringathassa meg a fantáziáját.

A megismerés ereje.
Irta: Milgöma.

János harmadszor szabadult ki a börtönből.
Harmadszor csukódott be mögötte a börtön ajtaja.
A szabad levegő megszédítette. Egy pillanatra meg

állt és a falhoz támaszkodott. Könnyű szédülés félét 
érzett. De hamarosan eltűntek szeme elöl a fekete kari
kák és ő mégegyszer rátekintett a csukott kapura.

Legnagyobb meglepetésére a kopott, kopár kapun 
nagy és szokatlan formájú betűk voltak. Egy szembe
szökő, feltűnő felirat.

Hogy lehet ez? Az előbb még nem volt rajta 
semmi felírás sem. De nemcsak az előbb! Hiszen már 
éppen elégszer átlépte ennek a kapunak a küszöbét és 
sohasem látta e rejtélyes, ismeretlen betűkoszorút rajta. 
Vájjon mit jelenthet ez a felírás rajta? Úgy érzi, 
hogy addig egy láthatatlan erő nem akarja engedni őt 
elmenni innét, a kapu elől — amíg e titkos írást meg 
nem fejti. Azért is elmegyek! Tiltakozik titkos parancs
noka ellen s máris indulni akar. De amint indulásra 
mozdítja lábát, egyszere tudja — nem olvassa, hanem 
tudja: — hogy mi van a feliratban.

A feliratban ez van:
„Kérem szépen ez a vonat 20 teljes percig áll itt?“
De abban a pillanatban, amikor ez a mondat, ez 

a kérdés felhangzik lelkében, elsötétedik előtte a világ, 
fejéből, szívéből kiszalad a vér, lábai megroskadnak s 
sűrű fekete holló csapat kering körülötte, mely hango
san, jajveszékelve kiabálja: „Igen, igen, ez a mondat, 
ez a kérdés volt a veszted! A végzeted!"

S mialatt attól fél, hogy nem bírja már tartani 
magát és összeroskad, s a fekete, vészesen károgó, jaj- 
veszékelő, gomolygó holló csapat lecsap reá: világosan 
látja maga előtt a pályaudvart, ahol ö ezt a kérdést tette. 
Sok év előtt történt — még egészen fiatal volt akkor s 
egy előkelő, gazdag gyáros magántitkáraként kitünően, 
fizetett kellemes — jó állásnak örvendett. Főnökével együtt 
(főnökének igen sürgős, életbevágóan sürgős ügyében) 
utazott Berlinbe. Azonban a szóbanforgó ügy sikeres 
elintézéséhez fontos volt, hogy Berlinbe érkezésük előtt 
még Prágából egy okmányt megkapjanak. Ezért a gyáros 
személyesen, telefonált Prágába, hogy az okmányt küld
jék egy csehországi vasúti államásra, melyet érint a 
Berlinbe menő vonat. Az idő rövidsége miatt, csak a 
következő beosztást lehetett csinálni: A Berlinbe menő 
vonat megérkezik pont 10 órakor a kérdéses állomásra, 
a prágai gyors 10 óra 10 perckor ér oda s éppen, hogy 
csak idő van átvenni a csomagot, s visszaszálni, mert 
10 óra 20 perckor a Berlinbe menő vonat már indul 
tovább.

Mielőtt a kérdéses állomásra értek, a főnök így 
szólt: „Titkár Úr, amint beérünk az állomásra, ön azon
nal leszáll s megkérdezi magát az állomásfönököt, 
hogy vonatunk valóban bevárja-e a prágai gyorsot, s 
ha igen, akkor az melyik vágányon jön, mert odaállunk 
és átvesszük mingyárt az iratokat. Értse meg jól, azt 
tudja meg van-e elég idő az egész ügy lebonyolítására? 
Lesz-e még idő arra, hogy visszaszálljunk vonatunkba?"

„Igenis."
A vonat befutott, a titkár leszállt s pár perc múlva 

az állomásfőnök előtt állt s a berlini vonatra mutatva 
így szólt:

„Kérem szépen, fog ez a vonat teljes 20 percig 
állni itt?"

(Arról nem kérdezett semmit, hogy megvárja-e ez 
a vonat a prágai gyorsot? Hisz a prágai gyors menet
rend szerint 10 perc múlva jön, s ha a berlini 20 tel
jes percig áll itt, akkor van idő az irat átvételre s a 
visszaszállásra.)

„Igen uram— felelte a készséges állomásfönök—ez a 
vonat teljes 20 percig fog itt állni."

„S a prágai gyors melyik sínpáron szokott jönni?"
„A negyediken."
A titkár főnökének a jelentést így adta le: „A prá

gai gyorsot megvárjuk s az a negyedik sínpáron jön."
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„Biztosan bevárjuk, jól megkérdezte?" nyugtalan
kodott a főnök.

„Egész biztosan" hangzott a váiasz s máris átmen
tek a 4-ik sínpárhoz s álltak ott és vártak és vártak, 
nagy ember tömegben, mert a prágai gyorssal sokan 
akartak utazni. 20 lépéssel arrább az ő vasútjuk. A tö
meg türelmetlen volt: „Már megint késik a prágai gyors!" 
„Már itt kellene lenni!" „Balkánon vagyunk!" Ilyen és 
ehhez hasonló megjegyzések hangzottak el. A főnök 
rendkívül nyugtalan lett: „Még el talál menni a vonatunk, 
én visszamegyek, maga maradjon itt" s indult a berlini 
vonat felé.

De alig tett egy-két lépést, fütyülés hangzott és 
orra előtt elrobogott a berlini gyors.

Eltelt a kérdezett 20 teljes perc, anélkül, hogy a 
prágai gyors beérkezett volna...

Ami ezután következett szörnyű volt. A főnököt 
pótolhatatlan, örökre szóló anyagi és erkölcsi veszteség 
érte a késés miatt.

Az állomásfőnök révén hamarosan kitudódott, hogy 
a titkár hibájából történt az egész, mert ő nem tette fel 
a kérdést pontosan...

A főnök azonnal elbocsátotta a titkárt állásából. 
Krajcárja sem volt, mert ahelyett, hogy félre tett 
volna — pedig lehetett volna — folyton előleget vett 
fel. Szégyenteljes, megalázó helyzetét nem akarta senki 
előtt sem feltárni, ezért nem kért se pénzt kölcsön, se 
állás után nem járt, hanem átkozta és szidta volt főnö
két, akit embertelennek, szörnyetegnek tartott! A főnöke 
iránti gyűlölet óráról-órára erősebb lett benne s egy 
szörnyű gondolatot sugallt neki! Még titkár korából 
nagyon jól tudta hamisítani főnöke aláírását. . .

A hamis aláírással a bankban pénzt vett fel főnöke 
számlájáról.

Két nap múlva már el volt fogva. Mikorra kisza
badult, a békevilágnak vége volt. Állást, munkát nem 
lehetett kapni. Régi ismerősei elfordultak tőle. Éhezett, 
nyomorgott, lopott s megint börtönbe került még hosz- 
szabb időre, mint először. Mikor másodszor is kiszaba
dult, újra kezdődött minden s harmadszor is bevitték 
őt ezen a gyűlölt kapun. Harmadszori fogházbünteté
sét épp most töltötte ki. Most szabadul harmadszor s 
mi vár re á ? ...  Ó az az átkozott, gyűlöletes szörnyeteg, 
aki tönkretette egész életét!

Most megint hirtelen észrevette, amit már annyi
szor, hogy már képtelen bármi másra gondolni, mint 
volt főnökére, akit éveken keresztül okolt minden sze
rencsétlenségért. De vájjon igaza volt-e? Ha ő maga 
lett volna akkor főnöke helyében, máskép cselekedett 
volna-e? Szó sincs róla! Ő is elbocsátotta volna titká
rát ekkora baklövésért.. .

De hisz akkor nem is a főnők a hibás mindenért, 
hanem ő maga! Hogy is követhette el azt az őrültsé
get? Mért kérdezte 'azt, hogy „a berlini vonat teljes 20 
percig fog-e itt állni?" Ahelyett, hogy azt kérdezte volna: 
„meg várja-e a berlini vonat a prágai gyorsot?" teljesen 
érthetetlen ez a pontatlanság, ez a zavarosság! Normális 
emberről alig tételezhető fel ekkora szabatosellenesség, 
rendetlenség. Súlyos önvád támadt fel benne, — most 
először. S nem volt képes többé megérteni, hogy miért 
vádolta szerencsétlensége miatt saját volt főnökét, holott 
arról csakis egyedül ő maga tehet.

A szerencsétlenség okozója nem a volt főnöke, ha
nem ő volt. Saját magában, saját lényében volt a 
hiba, nem a volt főnökében!

De mi által is lett az ő lénye olyan, hogy ekkora 
zavarosság felléphetett benne, mely azután egész életét

szerencsétlenné tette? Idegesség, átöröklés? Nem, nem! 
Önmagát csalná meg, ha ezekre fogná a dolgot!

Az egész avval kezdődött, hogy a leveleket, melyekre 
késve válaszolt, előbbre keltezte, mint az igazság volt.
Pl egy 20-án érkezett levélre csak 25-én válaszolt s azt 
írta keltezésül, hogy 23-a. (Jánosnak, mint titkárnak az 
volt főfoglalkozása, hogy gazdája levelezését végezte s 
minden érkezett levélre kötelessége volt 3 napon belül 
válaszolnia, de sokszor nem tette, mert lusta volt rá s 
ha szép idő volt, gépelés helyett elment sétálni.) Egyszer 
a főnöke is észrevette, hogy rossz dátum van az alá
írásra eléhelyezett leveleken s szóvátette. Ó azt felelte reá, 
hogy „tévedés, bocsánatot kérek".

Ez volt élete első hazugsága. Ez az első hazugság 
olyan belső zavart idézett elő bensejében, hogy ettől- 
fogva nem volt képes számontartani többé a napokat. 
Soha se tudta, hogy aznap milyen nap van és hánya
dika. Sőt reggelenként mikor felébredt képtelen volt 
megmondani még azt is, hogy tegnap milyen nap volt. 
De ahelyett, hogy teljes erejével igyekezett volna ki
keveredni ebből a zavarosságból, jól érezte magát benne 
sőt tetszelgett önmaga előtt. Ismerőseinek, munkatársai
nak élvezettel mondogatta: „már olyan szórakozott vagyok, 
azt se tudom milyen nap van", azután hozzátette „nem 
csoda, hisz úgy túl vagyok terhelve munkával!" S nem 
vette észre, hogy a háta mögött mindenki kinevette, mert 
hisz mindenki tudta, hogy alig van munkája s milyen 
jó dolga van.

Milyen furcsa, amit akkor nem vett észre, most 
élénken, világosan látja lelki szeme előtt: összes akkori 
ismerőseinek gúnymosolyát. Hogy égetik ezek őt most!
S akkor, ha észre vette volna, talán kiolvasott volna 
valami figyelmeztetést belőlük s megállt volna útján.
De így. . .  • • , , ,  .

Ó, olyan jól emlékszik úgy érezte magat akkori 
életében, mint egy jó meleg fürdőben s jól érzésében 
kezdett elbizakodott lenni. Egy délután pont 6 órakor 
egy szép leánnyal volt találkozója egy sétatéren. 6 óra 
előtt 5 perccel egy előkelő úr telefonált, hogy azonnal 
ide akar jönni főnökével beszélni igen fontos ügyben. 
János azt válaszolta, hogy főnöke nincs itt. mert félt, 
hogy meg kell várnia az urat s elkési a találkát.

Ez volt második hazugsága életének:
Ettől kezdve nagyon sokszor hazudott. Olyankor 

is, amikor egyáltalán nem akart hazudni, csak rászaladt 
a'nyelve a hazugságra s maga is meg volt lepve tőle, 
hogy miért mondta ezt, hiszen nem igaz és semmi 
értelme sem volt a ferdítésnek? Nem tudott többé pa
rancsolni önmagának!

S ha hazugságát valaki észrevette csak jót nevetett. 
Becsaptalak" mondta az illetőnek s nem törődött azzal 

hogy az illető mit gondol róla. Az egyetlen, aki előtt 
még igaz embernek akart látszani, főnöke volt. Tudta 
róla, hogy az teljesen igaz ember s fejvesztéssel bün
teti ’a hazudozót.

Most utólag világosan látta, hogy az akkori sok 
hazudozása teljesen megzavarta ítélőképességét, önural
mát, beszédének szabatosságát és pontosságát s meg 
tudta már magyarázni, hogy miért kérdezett oly zava
rosan, oly szerencsétlenül amaz állomáson. . .

De most eszébe ötlik még valami! Egy egeszen 
furcsa dolog történt vele, pár nappal azelőtt, hogy arra 
a végzetes berlini útra indult főnökével. Délben,ült az 
irodában s a nap forrón sütött be Íróasztalára. Ugylat- 
szik egy pillanatra elnyomta az álom, mert egy csoda
szép hatalmas méretű fehér márvány szobrot látott maga 
előtt’ ékes talpazaton. Egy görög istenasszonyt ábrázolt
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— talán AtHenét — páncéllal, sisakkal, fegyverrel. Fehér 
márványból volt és mégis élt. Beszélt Jánoshoz. „Itt állok 
magas őrhelyemen az örökkévalóság óta s most el akarja 
valaki foglalni helyemet. Fegyvert nem használhatok, 
harcba nem szállhatok,. . .  csak igazságom erejére támasz
kodhatni. Ha ez nem győzi meg a tolakodót, ki helye
met jogtalanul el akarja foglalni, az erőszaknak engedni 
fogok..."

Mögötte egy kígyós ruhájú, fegyvertelen női lény 
jelent meg s erősen tolakodott fel a magaslatra, hogy 
a talpazaton az istenasszony helyét elfoglalja. A kígyók 
sziszegtek ruhájában. „Ne nézd tétlenül, hogy igazság
talanság történik" kiáltott János felé az istenasszony. 
„Ne engedd, hogy eza teremtés jogtalanságot kövessen el!“

János érezte, tudta, hogy azért látja mindezt, azért 
tanúja e jelenetnek, hogy segítségére siessen az isten- 
asszonynak s ne engedje, hogy annak ősi helyét egy 
betolakodó igazságtalanul elfoglalja.

De hiába! Lusta volt rá János, hogy beleavatkozzon 
a dologba. Nem mozdult. „Legyen, ami lesz!“gondolta 
most is, mint annyiszor, annyiféle alkalommal. S amint 
ezt a gondolatot megfogalmazta, fénybe oszlott fel a 
fehér istenasszony szobra és annak helyén, az ékes talap
zaton ott állt diadalmasan a kígyós ruhájú asszony, 
olyan közel Jánoshoz, hogy szörnyűség volt n ézn i... s 
János az ijedtségre fel is riadt látomásából.

Most, hogy sok év után megint eszébe jutott János
nak ez az eset, azt nem bírta megérteni, hogyan volt 
akkor képes arra, hogy egy ilyen álommal, egy ilyen 
látomással nem törődött, még csak nem is gondolkodott 
rajta. Holott nyilvánvaló, hogy ilyesmit nem él át az 
ember mindennap s hogy valami oka és célja ilyennek 
is van, mint mindennek a világon? Valaki valahonnét 
küldte neki ezt a képet. Valaki,-aki figyelmeztetni akarta 
öt, aki segíteni akart ra jta . . .  De ő nem ragadta meg 
a segítő kezet s most itt van, az élet legmélyebb pont
ján, ahonnét csak három út vezet: éhhalál, lopás, ön- 
gyilkosság. Gondolkozhatik rajta, hogy a három közül 
melyiket válassza.

De most, amikor e három út kibontakozik előtte, 
nem sajnálja önmagát annyira, mint máskor szokta. Sok
kal inkább bántja öt az, hogy mindezek alatt az évek 
alatt képes volt szidni és átkozni volt főnökét, mint, 
aki tönkretette őt és ennyi év alatt — mind a jelen 
percig — nem ismerte fel azt, hogy nem volt főnöke, 
hanem önmaga a hibás mindenért. Az a sok átok, szi
dás és szennyező szó, melyet e hosszú évek alatt főnöke 
felé küldött, most e percben mind visszaszáll reá! Hallja 
szörnyű, zakatoló, robogó zajban és élességben az átko
kat, a szidalmakat, mintha förtelmes szörnyetegeknek 
óriási kara okádná feléje. A pokolban érzi magát s oly 
szörnyű a jelenet, hogy néni bírja elviselni s végleg el
veszti eszméletét.

János nem tudta mennyi ideig lehetett eszméleten, 
kívül, de mikor magához tért egy ágyon találta magát. 
Szembe vele egy kitárt kapu s a kapuban ép abban a 
pillanatban jelenik meg egy nő, amikor János kinyitja 
a szemét.

A nő megáll a nyitott kapuban s reá néz Jánosra. 
Nem fiatal, nem csinos, de a tekintete muzsikál, a né
zése erőt és biztonságot ad. Megszólal:

„Régebbi korban a legnagyobb kérdés, ami az 
emberiséget foglalkoztatta, a születés és halál nagy rejtélye 
volt. Abban az időben méltán volt az ember életében 
óriási nagy sorsdöntő szerepe a szerelemnek. Emlékezz 
vissza, minden regény, minden könyv, amit olvastál,

minden mese, amit gyermekkorodban meséltek neked, a sze
relem körül forgott s az igazi nagy sorsfordulatokat a 
szerelem hozta az ember életébe.

Ma már máskép van ez. Ma a legnagyobb kérdés, 
ami az emberiséget kell, hogy foglalkoztassa, nem a 
születés és halál, hanem a jó és rossz kérdése. Éppen 
ezért, ma már nem a szerelem a legnagyobb, a legsors
döntőbb erője az ember életének, hanem a megismerés. 
Régebben, megfordult a sorsa annak az embernek, aki 
szerelembe jutott, — ma megfordul a sorsa annak, aki 
egy megismerést tesz...

Te ma, hosszú évek után, sőt talán egész életed
ben először: megismerést tettél. Megismerted életed igazi 
történetét. Megismerted szerencsétlenséged igazi okát 
önmagadban.

Ez a megismerésed avval a következménnyel fog 
járni, hogy megfordul, megváltozik sorsod. Ami eddig 
folyton ismétlődött gépiesen, az abba marad s egy egészen 
új valami fog kezdődni. Néni fogsz többet lopni, nem fogsz 
többet börtönben ülni, új feladatok, új nehézségek vár
nak reád. Légy résen, hogy mire használod majd fel 
sorsod új fordulatát, jóra-e, rosszra-e? Boldogságodra-e, 
szerencsédre-e?

S egyet ne felejts el! Az élet örök küzdelem. Küz
delem akkor is, ha rossz a dolgunk, küzdelem akkor 
is, ha jó a dolgunk. Aki a küzdés alól kihúzza magát, 
annak vége. . . “

A nő eltűnt. A kapu becsukódott. Pár óra múlva 
hivatták Jánost. Volt főnöke akart veié beszélni. Csak 
most tudta meg János szerencsétlen sorsát s János sze
mébe akart nézni, hogy meglássa lehet-e még rajta segí
teni? Ha igen, — eltökélt szándéka volt, hogy János
nak ismét kenyeret és munkát fog adni.

Világ folyása.

Karácsonyi jó  hír. A Bizalom már sokszor le
szögezte azt az álláspontját, hogy a mai kétségbeejtő 
világhelyzet, a világháború és az igazságtalan békeszer
ződések következménye. Addig tehát a világ helyzetében 
javulás nem várható, amíg a békeszerződések meg nem 
változnak s amíg a háborús érzések — gyűlölet, bosz- 
szú — stb. ki nem halnak. A „Bizalom" ezt a meg
győződését a következő meggondolásokra alapítja:

A világ mai nyomorúságos helyzetén kétségkívül 
egyes-egyedül csak az segíthetne, ha a világ összes or
szágai és népei együttértéssel, közösen irányítanák az 
egész világ gazdasági életét, vagyis megteremtenék a világ- 
gazdaságot. Ez a világgazdaság az összes országok együt
tes érdekében működne, mert hiszen kétségtelen már az, 
hogy egy országnak a baját előbb-utóbb valamennyi 
ország megkeserüli, az egyes országok jólétét csak az 
összes országok jóléte biztosítja hatásosan.

A világgazdaság megteremtését a világgazdasági
konferencia készítené elő. De a világgazdasági-konferencia 
még annyira sincs, hogy egyáltalán összeült volna, mert 
a háború maradékaként gyűlölet és bosszú s anyagias
ság, erősen elválasztják egymástól az egyes népeket és 
meggátolják a közös munka létrejöttét. S megint csak 
a békeszerződések az okai annak, hogy az egyes népe
ket még mindig a háborútól visszamaradt gyűlölet ér
zések választják el. A békeszerződések u. i. azt állítják, 
hogy a világháborúért Németország s háborús szövet
ségesei — így mi magyarok is—  a hibásak és fele
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lősek. Ennek következtében Németországot s háborús 
szövetségeseit a többi országok megvetése és gyűlölete 
sújtja _s a többi népektől elválasztja.

Ám a békeszerződéseknek ez az állítása hazugság. 
Hazugság az, hogy a világháború okozói Németország 
és szövetségesei voltak az igazság az, hogy a világhá
borúért minden nép egyformán hibás.

Minden elhangzott hazugság — akármilyen kicsi 
is legyen — szerencsétlenséget idéz elő s borzasztó kö
vetkezményekkel jár. A békeszerződéseknek e világraszóló 
nagy hazugsága, pedig az egész világra hoz borzasztó 
szerencsétlenséget, mert lehetetlenné teszi a világgazda
sági helyzetének közös erővel való rendezését.

Vagyis az az erkölcsi tény, hogy a békeszerződések 
alapja hazugság, a népeket gazdasági nyomorba dönti.

Ezt a franciák nem akarják elismerni s az angolok 
s amerikaiak sem eléggé. Ök hallani sem akarnak''még 
a békeszerződések megváltoztatásáról. Ebben a sötét 
helyzetben, bizonyos csekély javulásnak — s az embe
riség karácsonyi ajándékának — lehet tekinteni azt, hogy 
az utóbbi hetekben legalább elismerték a franciák és 
angolok Németország s minden nép egyenjogúságát a 
leszerelés kérdésében s evvel az országok közötti együtt
működés lehetőségét valamivel közelebb hozták s re
ményt támasztottak az emberiség meggyötört szívében. 
E fontos tényről s^óló híreink az alábbiak:

Genfben elism erték a legyőzőitek egyenlő 
jo g á t a  leszerelés kérdésében. A genji megállapodás 
a német leszerelöpolitikának nagy eredménye s hatása a 
békeszerződésekre nem maradhat el. Vasárnap délelőtt 
az öthatalmi konferencián résztvevő államok képviselői 
véglegesen elfogadták és aláírták a nyilatkozatot, amely 
Németországnak lehetővé teszi, hogy újból résztvegyen 
a leszerelési konferencián. Az angol nyelven fogalmazott 
nyilatkozat egy gépírt oldalra terjed.

Az öthatalmi nyilatkozat szövege.
Az öthatalmi konferencia által aláirt nyilatkozat, 

amely a december 5-ike óta folytatott tárgyalások ered
ményét foglalja össze a fegyverkezés kérdésében, a kö
vetkezőkép hangzik:

1. Áz angol királyság, Franciaország és Olaszor
szág kormányai kijelentették, hogy a leszerelési konferencia 
egyik alapelvének abban kell állnia, hogy Németország 
és a többi szerződés alapján leszerelt állam számára 
biztosítják az egyenjogúságot. Ez olyan rendszer keretén 
belül történik, amely valamennyi nemzetnek biztonságot 
nyújt. Kimondották még, hogy az említett alapelvnek 
benn kell foglaltatnia abban a megegyezésben, amely a 
leszerelési konferencia határozatait tartalmazni fogja.

Ez a kijelentés magában foglalja azt, hogy a vár
ható leszerelési egyezménynek valamennyi államra ki kell 
mondania a fegyverkezések korlátozását. Az egyenjogú
sági elv alkalmazásának módját a leszerelési konferen
cián beszélik meg.

2. E nyilatkozatok alapján Németország kifejezte 
abbeli készségét, hogy a leszerelési konferencián újból 
résztvegyen.

3. Az angol királyság, Franciaország, Németország 
és Olaszország kormányai hajlandók valamennyi európai 
állammal együtt újból ünnepélyesen hangsúlyozni, hogy 
semmi körülmények között nem fognak kísérletet tenni 
arra, hogy az aláíró hatalmak között fennálló jelenlegi 
vagy későbbi vitás kérdéseket erőszakos úton oldják meg. 
Ezzel a kijelentéssel nem akarnak elébe vágni a bizton
sági kérdés tüzetesebb megvitatásának.

4. Az Egyesült Államok, az angol királyság, 
Franciaország, Németország és Olaszország kormányai

kijelentik, hogy határozott szándékuk a leszerelési kon
ferencián résztvevő többi állammal együtt odahatni, hogy 
haladéktalanul olyan megállapodás jöjjön létre, amely a 
fegyverkezések lényeges csökkentését és korlátozását 
lépteti életbe és amelyet a jövőben további korlátozások 
biztosítása céljából revízió alá fognak venni.

A német leszerelőpolitika jelentős eredménye.
Berlini politikai körökben a mai genfi megegyezést 

a német leszerelési politika jelentős eredményének te
kintik. Németország a nehézségek és az akadályok elle
nére sem tért el leszerelési politikájának attól az egyenes 
vonalától, amely a mai eredményhez vezetett. A német 
kormánynak sikerült elérnie azt, hogy Németország egyen
jogúságát a leszerelési kérdésben a többi hatalmak elv
ben és ténylegesen elismerték. A mai genfi nyilatkozat 
gyakorlati engedményt is jelent, mert kimondja, hogy 
a hatalmak el vannnk tökélye oda hatni, hogy a meg
egyezés a leszerelés kérdésében haladéktalanul létrejöjjön.

Különösen örvendetes még az a körülmény, hogy 
a „nyilatkozat" a problémát egyúttal a többi lefegyver- 
zett állam, tehát Ausztria, Magyarország és Bulgária 
szempontjából is felszínre veti. A nyilatkozat kifejezetten 
„valamennyi államról" beszél.
A francia minisztertanács elégedett a genfi eredménnyel.

A kormány tagjai minisztertanácsot tartottak, ame
lyen Herriot miniszterelnök ismertette a leszerelési érte
kezlet munkálatainak továbbfolytatása érdekében létrejött 
genfi ötös megállapodást. A minisztertanács megelége
déssel vett tudomást az elért eredményről, amely a 
francia kormány által javasolt alapelveken nyugszik. 
Kemény munka volt, de hál’ Istennek sikerült — mondja 

MacDonald,
MacDonald angol miniszterelnök Genfből vissza

érkezett Londonba. A pályaudvaron többi közt de Fleu- 
riau francia és Hoesch német nagykövet üdvözölte. Mac
Donald kitűnő hangulatban volt és amidőn a genfi 
eredményekkel kapcsolatban szívélyesen üdvözölték, eze
ket mondotta:

— Nagyon kemény munka volt, de hála Istennek 
sikerült. Most kezdődik majd a leszerelési értekezlet 
második felvonása.

Az Északam erikai Egyesült Államok új elnököt 
választottak Hoover helyébe. Hoover azok közé az ál
lamférfiak közé tartozik, ki egy világos pillanatban meg
látta, hogy a békeszerződések igazságtalanságai gátolják 
a világ helyzetének megjavulását. Ezért ő maga ajánlotta 
s keresztül is vitte, hogy Németország háborús büntetés
ként, jóvátételnek nevezett fizetései terén haladékot kap
jon. Később azonban már nem volt Hoovernek ereje 
ahhoz, hogy ellentétes felfogásokkal szemben a békeszer
ződések teljes megváltoztatásáért (a revízióért) felszólaljon.

Mostani utóda, Roosevelt szigorúan arra az állás
pontra helyezkedik, hogy mindenki fizesse háborús adós
ságát. így sok jót tőle nem várhatunk.

Életrajza a következő:
Franklin Delano Roosevelt 1882-ben, a New-York 

államban lévő Hyde Parkban született. Holland eredetű. 
Családja mint a Hyde Park egyik legvagyonosabb csa
ládja, nagy tekintélynek örvendett. Roosevelt őse, Claes 
Martenzen van Roosevelt 1644-ben vándorolt ki Hollan
diából és telepedett le az amerikai New Amszterdamban. 
Az új elnök negyedfokú unokaöccse, tehát csak távoli 
rokona az Unió nagynevű volt elnökének, Roosevelt 
Tivadarnak. Jogi tanulmányait a Harward-egyetemen vé
gezte s 1907-ben szerzett ügyvédi diplomát. 1910-ben 
New-York állam beválasztotta szenátusába. 1913-ban a
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lengerészeti minisztérium államtitkára lett s mint Wilson 
elnök bizalmasa, az egész világháború ideje alatt megma
radt az állásában. 1919-ben ö vezette az Európába szállí
tott amerikai haderő leszerelését. 1920-ban, amikor Wilson 
helyébe a republikánus Hardingot választották elnökké, 
a demokrata párt Coolidge-al szemben Rooseveltet lép
tette fel alelnökjelöltnek s bárha a választás során alul
maradt, nevét ismertté tette az egész Unióban. A követ
kező évek választási harcaiban, benső barátja A! Srnith 
érdekében dolgozott, míg 1928-ban megválasztották New- 
York állam kormányzójává. Felesége ugyancsak Roosevelt 
leány.

Roosevelt egyébként félig nyomorék. Húsz évvel 
ezelőtt gyermekparalízis támadta meg, nagynehezen ki
lábalt belőle, de lábai megbénultak s Roosevelt csak 
mankóra támaszkodva képes járni. Ennek ellenére nem
csak szellemileg friss, hanem meglepően mozgékony és 
energikus egyéniség. Ez magyarázza, hogy a demokrata- 
párt konventje végül is öt jelölte az elnöki méltóságra, 
melyet íme elkeseredett választási harc után fölényesen 
nyert el.

Az olasz lapok véleménye. A „Giornale d’Italia“ 
a Genfben létrejött megállapodásról azt írja, hogy ez a 
fejlődés kedvező tényezőjének tekinthető a leszerelési 
konferencia esetleges tényleges eredményei felé vezető 
úton. A lap ezután a következőket teszi hozzá: „Német
ország elvi egyenjogúságának elismerése más szempontból 
ugyan, de a békeszerződés revízióját jelenti, de min
denesetre annak a magyarázatnak revízióját, amelyet 
eddig Párizsban a békeszerződéshez fűztek. A békeszer
ződés új revíziója jött létre, magának Franciaországnak 
közreműködésével." A „Tribuna" hangsúlyozza, hogy a 
probléma igazi megoldása a fegyverkezés igazi, effektív 
korlátozásában található.
Az egyenlőség elvét ki kell terjeszteni a kisebbségi vé

delemre is.
A leszerelési konferenciára kiküldött lengyel dele

gáció köreiben az öthatalmi megegyezést örvendetes 
eseménynek tekintik a konferencia számára. Az egyen
lőség elvét ki kell terjeszteni más korlátozásokra is, 
amelyek a békeszerződésekből erednek és feszélyeznek 
bizonyos államokat. Ilyen például a jogegyenlőség a 
kisebbségi védelem területén.

Göm bös m in iszterelnök  végig járja az országot, 
beszédeket tart mindenfelé, meglátogatja a nagyobb gyű
léseket, igy az orvosok, tanítók, vitézek gyűlését stb. 
Legutóbb a magyar városok kongresszusán vett részt.

Mindenkit legjobban az a kérdés érdekel, fog-e 
tudni Gömbös segíteni országunkon? Igyhát mindenki
nek a figyelme az új miniszterelnök tevékeny, élénk, lel
kes egyéniségére irányul s mindenki az ő képességeivel, 
gondolataival foglalkozik.

Olvasóinkat is bizonyára épúgy érdekli az, hogy 
Gömbös miniszterelnöktől — ki oly nagy erővel és odaadás
sal kezdett bele a kormányzásba — mit lehet remélni és 
várni, mint minden magyar embert s ezért Gömbösnek 
egyik legutóbbi beszédjét teljes terjedelmében közöljük.

Belőle élénken kidomborodik az új miniszterelnök 
gondolkodásmódja s egész egyénisége.

Vágy.
Irta: Arany /ános.

Nem itt, nem itt van az én világom!
Más vidék az, ahova én vágyom!
Illatosabb, napfényesebb róna,
Mintha nem is az a napja volna.

Erdő, mező változatos színnel —
Mesteri kéz, olyat soh’ se színei:
Kék ligetek, kék hegyek aljába,
Fürödik a puszták délibábja.
Ott van az én egyszerű tanyácskám,
Mintha most is szemem előtt látnám;
Kertem is van: talpalatnyi birtok,
Most is abban ültetek és irtok!
Csemetéim bodorodva nőnek,
Hosszú sorral mind elémbe jőnek;
Öröm arccal, mint hálás növendék,
Mutogatván a piruló zsengét.
Nőjetek is nagyra kicsiny fáim,
Szülőházam kedves rónatájin:
Hadd legyen ott jó pihenésem még,
Mielőtt egy hosszabb útra mennék.
Lombjaitok hüse ha beárnyal:
Zeng fölöttem, szózatos madárdal.
Ismerem én e madarat régen,
Dalt ezután is az hoz én nékem.
Egyszerű dal, egyszerű szív s lélek,
Sorosi az avatag fedélnek!
Földi ember kevéssel beéri,
Vágyait ha kevesebbre méri.

Szerkesztői üzenetek.
Ma, a karácsony ünnepén, a Bizalom szerkesztő

sége különös melegséggel és sok jó kívánsággal gon
dol olvasóira. A Bizalom arra kéri olvasóit, hogy érez
zék át erősen, tudják világosan, hogy a Bizalom olvasói
nak hűséges, igaz barátja minden körülmény között még 
akkor is, ha az olvasók nincsenek mindig megelégedve 
a Bizalommal s ha a Bizalom nem is tudja mindig ki
elégíteni valamennyinek az ízlését és igényét.

A Bizalom három esztendővel ezelőtt karácsonykor 
indult útjára. A Bizalom a karácsony segítő leikéből 
született meg s célja most is az, ami megindulásakor 
volt: a börtönök falai között bűnhődő és bfinhödésük- 
ben szenvedő embereknek baráti jobbot nyújtani.

Hogy a Bizalom baráti jobbját ki, hogy fogadja 
és mire használja fel, az más kérdés. De mindenesetre 
lesznek olyanok is, akik be fogják látni, hogyha a Biza
lom olyan dolgokat is közöl, amely őket pillanatnyilag 
nem érdekli — ezt a Bizalom éppen azért teszi, hogy 
olvasóinak érdeklődését átalakítsa és kitágítsa —. mert 
csak az érdeklődés megváltozás hozhatja meg azt az erköl
csi és lelki átalakulást, amely, ha igazán alapos, máról 
holnapra megfordítja az ember sorsát is.

Karácsony ünnepén avval a kéréssel fordul a 
Bizalom olvasóihoz, hogy fogadják az olvasók szeretet
tel és jóindulattal a Bizalmat, mert a Bizalom csak így 
érheti el céljátscsak így lehet olvasóinak igazán segítségére.

A Bizalom örömmel vesz minden hozzászólást 
és minden ítéletet. Ismételten kérte s most is kéri, hogy 
olvasói írják meg milyen rovatokat, cikkeket szeretnének 
olvasni. Minden beküldött írásmunkát, amit csak lehet, 
közzétesz. A Baráti Ház ügyét szívesen támogatja sze
rény erőivel, szóval minden tekintetben rendelkezésére 
áll olvasóinak, s meg van győződve arról, hogyha a Bi
zalom között s olvasói között őszinte, becsületes igaz 
baráti kölcsönösség fog kialakulni, akkor a letartóztatottak 
és szabadulók sorsán közös erővel sokat lehet majd segíteni.

Felelős szerkesztő és kiadó:
N. GÖLLNER MARIA.
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