
BIZALOM

1. szám.

Havonta kétszer megjelenő, szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól.

XI. évfolyam. 1940. január 1.

Tíz év.
A „Bizalom" legutolsó számával lezárult 10-ik 

évfolyama; a mai számmal megkezdődött a 11-ik.
10 év egy ember életében sok idő s ma, a 

pusztulások korában, külön hálát kell adni a gond
viselésnek azért, ha valami 10 éven keresztül ki
tarthatott, nem pusztult el és további reménnyel 
kezdheti újra munkásságát.

A „Bizalom" hármas célja az volt, hogy a vi
lágtól elzárt emberieteknek hírt adjon a világ 
folyásáról, hogy lelki táplálékkal, hasznos tudni
valókkal lássa el őket s írásbeli dolgozataiknak 
helyt adjon. A „Bizalom" mindenkor hűségesen 
szem előtt tartotta hármas célját s a jövőben is 
ugyanezt fogja cselekedni.

A „Bizalom" erkölcsi létalapja az embersze- 
retet s az emberi lélek megújulásában való hit. 
A „Bizalom" hisz abban, hogy a legbűnösebb 
emberlélek is, ha megfogja annak a kezét, aki az 
emberszeretet szellemét az első karácsonyon a 
mennyekből a földre hozta le: megtisztulhat belsőleg 
és a sors sötétségeiből elindulhat egy megvilágo
sodó élet felé...

A „Bizalom" a maga hivatását legszentebb 
szándéka s legönzetlenebb jóakarata mellett is csak 
akkor fogja tudni megvalósítani, ha az olvasók 
szeretettel fogadják és olvassák és mindig újra 
meg újra közlik kéréseiket és kívánságaikat a szer
kesztőséggel. Ha ez megtörténik, akkora „Bizalom" 
mind nagyobb értéket fog jelenteni életünkben.

A „Bizalom" nem jöhetett volna létre s nem 
maradhatna fenn, ha a hatóságok nem engedélyez
nék és nem támogatnák. Ezért, ünnepies évfordu
lónk alkalmával, forró köszönetünket és egész 

\ lényünkben mélyen átérzett hálánkat küldjük az 
illetékes hatóságok mindazon képviselői felé, akik

a „Bizalom" munkáját lehetővé tették, szeretetük- 
kel, jóakaratukkal és bölcseségükkel elősegítik.

Isten áldja meg őket!

A gondolatok erejéről.
(II. folytatás)

Az öt alapgyakorlat* közül a II. gyakorlat, 
amit ugyancsak szakadatlanul egész életünkön át 
kell végeznünk, ha eredményt akarunk elérni vele, ' 
az elfogulatlanság gyakorlása.

Hogy ennek a gyakorlatnak a célját meg
értsük, meg kell gondolnunk a következőket. Min
den ember szerez egy sereg tapasztalatot az élet
ben. A tapasztalatok alapján kialakulnak benne 
bizonyos vélemények. Pl. valaki embertársai részé
ről sok csúnyát tapasztalt az életben. Tapasztalatai 
alapján kialakul benne az a vélemény, hogy az 
emberek rosszak. Egy másik ember sok jót ta
pasztal felebarátai oldaláról, ebben meg kialakul 
az a vélemény, hogy az emberek jók. Ugyanígy 
minden ember a saját tapasztalatai szerint alakítja 
ki véleményét mindenről, teljes elfogultsággal hisz 
a saját véleményében s nem vizsgálja felül saját 
véleménye helyességét. Nem kérdezi meg önma
gától, hogy vájjon a tapasztalatok alapján kialakult 
véleménye talán mégsem minden esetre érvényes-e?

A II. gyakorlat célja, hogy saját tapasztala
taink alapján alkotott véleményünkkel szemben 
se legyünk elfogultak s azt mondjuk önmagunk
nak: „Igaz ugyan, hogy az eddigi tapasztalataim 
alapján ez és ez a véleményem alakult ki, de azért 
résen leszek, mert hátha adódik eset, amikor az 
én véleményem nem helytálló, amikor tévesnek 
bizonyul s nagyon is megjárnám, ha olyankor is 
ragaszkodnám hozzá."

♦Lásd Steiner Rudolf: A Világ és az Ember. (Génius)
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Az elfogulatlansági gyakorlat tehát abban 
áll, hogy nem engedjük meg magunknak az elfo
gultságot saját véleményeink javára, hanem min
den körülmények között újra meg újra felülvizs
gáljuk saját véleményeink helyességét.

Néhány példát hozunk fel arra, hogy miképen 
kell az elfogulatlansági gyakorlatot helyesen végezni.

Akiben az élettapasztalatok azt a véleményt 
alakították ki, hogy az emberek rosszak, helyesen 
fogja végezni az elfogulatlansági gyakorlatot, ha 
minden alkalommal, amikor egy új emberrel is
merkedik meg, azt fogja önmagának mondani: 
„Igaz, hogy én eddig úgy tapasztaltam, hogy az 
emberek rosszak, de hátha ez az egy éppen kivétel? 
Megfigyelem, vájjon nem jó-e ez? — A másik 
pedig, akiben az élettapasztalatok azt a véleményt 
alakították ki, hogy az emberek jók, minden alka
lommal, amikor új emberrel ismerkedik meg, azt 
fogja önmagának mondani: „Igaz, hogy én eddig 
úgy tapasztaltam, hogy az emberek jók, de hátha 
ez az egy éppen kivétel? Megfigyelem öt, nem 
bízom vakon benne!" — Ebből a gyakorlatból 
háromszoros nagy haszon van. Először, hogy az 
ember igazságossá és életrevalóvá válik, mert meg
tanulja olyannak látni és értékelni a dolgokat, 
amilyenek valóban, nem pedig olyanoknak, amik
nek 6, múltbeli tapasztalatai alapján képzeli. Má
sodszor, mert az ember nem mulaszt el semmit 
sem az életben. Nem követi el azt a hibát, hogy 
valakitől vagy valamitől ami szerencsét és jót hozna 
neki, már eleve elfogultan elfordul s így önmagát 
fosztja meg. Harmadszor az ember felesleges sze
rencsétlenségektől megóvja magát, mert élesszemmel 
éberen lát minden veszélyt, ami őt akár erkölcsi
leg, akár másképen érheti.

Az elfogulatlansági gyakorlat olyan régi, mint 
az emberiség. Ősi népmesék számtalanszor meg
rajzolják annak a póruljárt embernek az alakját, 
aki vét az elfogulatlansági gyakorlat ellen. Gazdag 
volt és sok rosszat tapasztalt az emberek részéről. 
Tapasztalatai alapján bizalmatlan volt embertársa
ival szemben s minden vándorban, koldusban go
nosztevőt látott. Ezért egyiket sem eresztette be 
házába. Az emberekről való rossz véleményében 
olyan elfogult és makacs volt, hogy. mikor maga 
Krisztus Jézus kopogtatott aj’aján, Őt sem ismerte 
fel és nem engedte be házaba... Csak akkor ka
pott észbe, amikor a szomszédos szegény ember 
befogadta Krisztust és Ö búsásan megajándékozta 
házigazdáját... Ekkor azonban már késő volt. Ek
kor már nem lehetett segíteni.

Vigyázzunk mi is, hogy így ne járjunk! Vé
gezzük szorgosan az elfogulatlansági gyakorlatot, 
mert az élet sok meglepetést tartogat még szá
munkra s ha egyideig talán ismétlődnek is a ta
pasztalatok, minden pillanatban bekövetkezhetik 
valami egészen új...

** *
E lap olvasóinak nagyrésze saját szerencsét

lenségéhez hozzájárult avval, hogy az eifogulatlan- 
sági gyakorlatot nem végezte. Elkövetett kisebb- 
nagyobb helytelenségeket anélkül, hogy annak

kárát vallotta volna. Ezek a tapasztalatok azt a 
véleményt formálták ki benne, hogy nyugodtan 
követheti el továbbra is ezt meg azt, nem fog 
semmi baja sem történni, de csalódott. Egyszerre 
csak megváltozott minden s a külső büntetés el
érte őt...

Ha az elfogulatiansági gyakorlatot végezte 
volna, ez nem történhetett volna meg vele...

Elfogultságának áldozata volt az a rab is, 
aki pénteken nem nyúlt hozzá a tésztához, mert 
hónapokon keresztül azt nagyon rossznak tapasz
talta. Olyan makacs maradt abbeli véleményében, 
hogy pénteken a tészta mindig rossz, hogy meg 
sem akarta kóstolni. így elmulasztott a tésztából 
enni az alatt a 6 hónap alatt is amíg a szakács 
bevonult katonának s helyettese éppen a pénteki 
tésztát készítette a iegfinomabban. Ez nem történhe
tett volna meg vele, ha az elfogulatlansági gyakor
latot végzi s azt mondja magának: „Igaz, hogy a 
tészta mindig rossz szokott lenni, de hátha ma 
mégis, kivételesen jó"...

Még rengeteg példát lehetne felhozni, de 
helyszűke miatt ezt nem tesszük, hanem kérjük ol
vasóinkat, hogy maguk gyűjtsenek példákat az el
fogulatlansági gyakorlat helyességének és.hasznos
ságának igazolására. (Folyt, köv.)

A Reménység háza.
Debrecenben, a legnagyobb magyar reformá

tus városban, gyönyörű helyen ékes szép ház áll, 
homlokzatán ezzel a felírással: Reménység háza.

Az -Országos Református Szeretetszövetség 
építette ezt a házat a börtönből szabadult refor
mátus vallású rabok számara.

Ez a szövetség a magyar református árvákat, 
aggokat, nyomorékokat ügyefogvottakat gondozza 
ötven intézetben. Gondozza, mert úgy parancsolja 
Isten és Krisztus, hogy a Lázárokról és az árvák
ról gondot kell viselni. De vájjon nem az élet 
Lázárai és árvái-e a szegény rabok is, akik meg
szabadulván börtönükből, nincs hova a fejüket 
lehajtsák?! Bizony az ő gondozásukat is reánk 
bízta Krisztus, a „bűnösök Barátja".

Ezért építette az Országos Református Szere
tetszövetség a börtönből szabadult rabok részére 
a Reménység hazát.

Ebben a házban hajlékot találhatnak azok a 
szabadult rabtestvéreink, akiknek kiszabadulásuk 
után nincs hova fejüket lehajtani.

Itt kapnak hajlékot, kenyeret, szeretetet. És 
kapják mindennap Isten szent igéjét, hogy a sza
badító ige a lelki bűnöktől is szabaddá tegye őket.

Dolgozgatnak az intézet nagy kertjében, se
gítenek a ház körül, s élnek ott csendben, nagy 
békességben addig, amíg sikerül őket elhelyezni 
ismét az életben, hogy a társadalomnak hasznos 
tagjai legyenek.

Azoknak a rabtestvéreinknek, de csakis azok
nak, akik hisznek Istenben és Krisztust tartják 
Megváltójuknak, figyelmébe ajánljuk a debreceni 
Reménység házát.
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Az új élet háza ez, a reménység drága haj
léka, melynek homlokzatán láthatatlan írás szól 
hozzád, Krisztus hívogatása:

„Jöjjetek én hozzám akik megfáradtatok és 
meg vagytok terhelve és én megnyugosztallak 
titeket!"

Szabó Lajos
az Országos Református 

Szeretetszövetség lelkésze.

M agyarnak lenni. . .
„Magyarnak lenni ma annyit jelent, mint bűnt 

bánni, megtérni, kiengesztelődni és mindenekfelett: 
hinni! Magyarnak lenni annyit jelent, mint különb
nek \enn\, önmegtagadónak, testvériesnek, szelídnek, 
mégis elszántnak lenni; magyarnak lenni ma any- 
nyit jelent, mint hont foglalni, polgáriasodul, chrís- 
tianizálódni, megújulni, felszabadulni, turáninak 
s világpolgárnak lenni, vagy egy szóval: egy em
beröltő alatt, a mi életünkben, gondolatban, tettben 
és tűrésben, mindazt újra és sűrítve végig csinál
ni, amit „ezeréves történelmünk alatt gondoltunk, 
éreztünk, tettünk és tűrtünk, sommásan újra élni 
egész történelmünket!u

(Ravasz László.)

Küzdelem a „N agysárkány-rend“ ellen.
Regény.

Irta: Milgöma. (Folytatás.)

A kis szentnek sok-sok női sz ív  lett áldozata. 
— Szelíd, finom, szomorú lényével, szent meg
kínzott arcával, keresztet viselő, alázatos, szerény 
szivével közeledett hozzájuk és mérhetetlenül meg
hatotta őket mert mindeki érzett mögötte valami 
más világból valót. — De amint meghatódtak és 
megfogták kezét: idegei mélyén megszólaltak a ná
lánál hatalmasabb erejű szirének, ördögök s bű
nössé tették őt is és az asszonyokat is, akik kö
zül sokan haltak meg érte.

Ő magának azonban nem volt öröme sem
miben sem. Bánata mérhetetlen lett. Érezte rab
szolga voltát és nem tudott segíteni magán. Tudta 
hiába jó és tiszta ő, mégis eszköz titkos erők 
kezében. Látása, ereje nem volt arra, hogy idegei felett 
uralkodó rossz és szépséges hatalmakkal felvegye a 
harcot, mert azok mindig csak azt suttogták fü
lébe: nem érdemes, nem érdemes. Oh! nem ér
demes fáradni semmiért sem. Sohasem gbndol- 
kodott azon, kik azok, akik uralkodnak felette és 
hová viszik őt, A láp mérges levegője nem csak 
akaró és látóerejét bénította meg, hanem gondol
kodását is.

S a kis szent nem volt már kis szent. Meg
gyötört, kínlódó, fáradt, bukás útján lévő ember 
volt — Úgy látszott nagy mestere, Assisi szt. 
Ferenc nem fogja már kezét és Jézus könnyei 
hiába hullanak már érte. — Múlt élete tisztaságai 
mind inkább erejüket vesztik, nem bírják őt többé 
fenntartani és ő egyre süllyedt a láp feneketlen 
ingoványába, melynek egyenes folytatása a pokol.

Hiába tárult feléje annyi szív egyiknek sze
relme sem tudta őt megmenteni, mert egyik sem

látta meg azt a nagy csatát, amelyet benne meg 
kell vívni. — Ám ha egy szív sem segített rajta, 
ö valamennyit tönkretette. — Bénult, tehetetlen, 
reménytelen lénye, kiszívott mindegyikből minden 
diadalt és örömet és ő maga még boldogtalanabb 
lett ezáltal.

A lelkek haltak, a kereszt nehezebb és az 
életkín nagyobb lett. — A reménytelenség akkorává 
nőtt, hogy a kis szent elhatározta, bele fogja magát 
vetni a Lápba és igy szakit véget heves kínjának.

Elhatározása percében találkozott a Látó asz- 
szonnyai. A Látó asszony mindkét kezét kinyújtva 
ment feléje, mert már messziről, egész erejében 
tudta a kint, a szonijat és a borzalmat, ami a kis 
szentben él. Tudta; a legtisztább és leggyöngédebb 
szépségek kincsesháza a kis szent lelke, s ez a 
lélek soha rosszat elkövetni nem tudna, sőt remény
telen sóhajai által mindég a jóhoz tartozónak érzi 
magát de erőtlenségében mégiscsak szolgája a 
legfinomultabb bűnnek: a hanyatlásának.

A Látó asszony lelkét kitárva, ment a hanyat
lás bús gyermeke felé. — Benne nagy erő lakott 
és tudott segitenj azokon, akik végveszélyben fo
rogtak, mert a lélek legrejtettebb mélyén eltemetett 
életcsírákra sugározta rá szíve hatalmas embersze- 
retetét és így diadalra tudta vinni még a remény
telen küzdelmet is.

A kis szentet jó sorsa vitte a Látó asszony
elébe.

Igen ám, de amint a Látó asszony a kis 
szent közelébe ért, s megpillantotta a kis szent sze
mében a kaján ördögöket, akik lenyűgözve tartják 
hatalmukban a kis szent egész valóját és a kis 
szent egy mozdulattal sem próbálja lerázni őket... 
akkor... a Látó asszony szemében megfagytak a 
részvét könnyei és nem tudott többé egy lépést 
sem tenni. — Látta, hogy a kis szenten nem lehet 
segíteni és annak ez az élet egészen elveszett... 
Mindent újra kell kezdenie. — Átváltoztatta hát 
alakját kaszás csontvázzá és így jelent meg a kis 
szent előtt. — A kis szent pedig megváltást remélve 
követte őt....

Ábrahám nehéz szívvel adta vissza a gyá
szoló anyának a nekrológot. Annak tartalma fel- 
oldhatatlanul idegen volt neki, ha... ha ép elme 
alkotásának tekintette. — Más lett volna a helyzet 
akkor, — a mindjárt meleg megértő bensőseggel 
fogadta volna magába, — ha szabad lett volna a 
most olvasottakat egy megzavarodott lélek meg
nyilatkozásaként venni...

De nem! A hindu asszony tekintetében sze
líd biztonság, átható, mély bölcseség... Szava is 
tökéletes.

— Nagy kérésem van Önhöz Doktor Úr! 
Látom itt sok lelki beteg szenved. Némelyiknek 
nincs hozzátartozója. Legyen szabad meglátogat
nom egyiket másikat. Hátha megnyerem bizalmu
kat, s ezzel könnyűének leikükön... Közléseik, he- 
lyes gyógykezelésükhöz is utat mutathatnak!

Ábrahám gondolkodóba esett.
— Leginkább egy fiatal páter tűnt fel nekem. 

Vigasztalhatatlansága úgy a szívemhez szól! En
gedje, hogy egyszer meglátogathassam!
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— A 217-est? Nagyon nehéz eset! Sehogy 
se tudtunk hozzáférkőzni. Annyira elzárkózik min
den beszélgetéstől, hogy még a kórtörténetét sem 
tudtuk összeállítani.

— Hátha .nekem sikerülne?
— Nagy hálával vennök!

Margit grófnő esete.
Ezen az éjszakán úgy remélte Ábrahám, hogy 

egy régi tartozásának végre eleget tehet s áttanul
mányozhatja az íróasztalon fekvő hatalmas irat
csomót, amelyhez őt őszinte kegyelet fűzte.

Nemrégiben Ábrahám kedves atyai barátját 
vesztette el, egy neves nőgyógyász személyében. 
Az öregúr, — az ország legelőkelőbb csalásainak 
háziorvosa, — halála előtt magához hivatta őt.

— Egy kedves paciensemet akarom rád bíz
ni — mondotta. — Egész életét végig követtem. 
Még rég elhunyt édesapjához kötött benső gyer
mekkori barátság.

— Az én szakmámba tartozik!
— Nem! De figyelemmel kell őt kísérni. 

Fiatalkorában olyan élményeken  ̂ment keresztül, 
amelyek bizonyos veszélyeket rejtenek magukban 
most kezdődő öregedésére nézve. Ne hagyd őt 
magára.

— De mit szól a paciens maga ehhez?
— Mint utolsó kérésemet tártam eléje azt, 

hogy rendszeresen, gyakori időközökben keressen 
fel téged, néhány éven át.

— Ki ő?
— X Margit grófnő!
— A hitbizományos X gróf felesége?
— Igen!
— Valahol hallottam már „róla!
— Biztosan Zavarostól. Ö az arisztokrata 

családok nagy krónikása...
— Igen, igen! Hogy nagyon korán ment 

férjhez és... mégis évek múltak el, míg gyermeke 
született., s az utód hiány miatt már az egész 
grófi nemzetség izgult és reszketett...

— Ezekben az iratokban, minden tudnivalót 
hűségesen lefektettem. Ha szíves leszel áttanul
mányozni tartalmukat: teendőid maguktól fognak 
adódni.

Majd hozzátette:
— Érdemes lesz fáradoznod. Nemes, jósá

gos teremtésről van szó!...
Míg az utolsó szavakat ejtette ki tudós arca 

áldást osztó szent aggastyán kifejezését öltötte 
magára.

Ábrahám lelki szeme előtt most is, — míg 
a régies betűkkel írt 30 év előtti történetet olvas
sa, — ezzel az áldó mosolygással jelenik meg.

Éjjel.
Margit egy reggel a következő tartalmú le

velet kapta:
— Méltóságos Asszony! Kötelességemnek 

tartom tudatni, hogy az édesanyja néhány hete 
nálam van. Halálosan beteg. Életéből az orvos 
állítása szerint már csak néhány nap van hátra 
és azt hiszem ő bizonyára látni óhajtja Méltósá

gos Asszonyt, ha ez irányban semminő nyilatko
zatot nem is tett. Sőt jelen soraim megírásáról 
sem tud semmit sem. Ugyanilyen tartalmú levelei 
írtam Méltóságos Asszony igentisztelt édes atyja 
Őkegyelmességének is.

Maradtam Méltóságos Asszonyom alázatos 
tisztelő szolgája: Szabó Péter cipészmester

I., Úri utca 13. sz.
Szóval itt Budán egészen közel. Margitnak 

első gondolata az volt; értesíteni kell a derék 
cipészmestert, hogy a beteg asszony nem az ö 
édesanyja, mert az ő édesanyja már régen meg- 
halt, mikor ö még egészen kicsi volt. Tévedésnek 
kell a dologban lenni. Nyomozzon tovább Szabó 
Péter, míg az asszony igazi hozzátartozóit meg 
nem találja. Néhány percnyi gondolkozás után 
azonban letett erről a tervéről, s minél inkább 
múltak a pillanatok, annál nagyobb nyughatatlan- 
ság szállotta meg. Rövid idő alatt átgondolta 
mindazt, amit az édesanyjáról tudott.

Talán 4 —5 éves lehetett, amikor rájött arra, 
hogy más gyermeknek van édesanyja,. s neki 
nincs. Sírva ment kérdezősködni az édesapjához. 
Ez komoly, szomorú arccal azt mondta neki, hogy 
édesanyja meghalt, de róla sohasem szabad be
szélni, mert ha beszél róla valaki, édesapa is szo
morú lesz és szomorúságába bele is halhat... 
akkor pedig Margitka egészen árva lesz, senkije 
a világon nem lesz, nem kap enni és inni, hanem 
éjjel-nappal az utcán kell egyedül bolyongania, 
ütik, verik őt, lökdösik. Ruha helyett rongyokban 
járhat és fázhat stb. stb.

Édesapa a legrettenetesebb színekben festette 
le a teljes árvaságot, miközben ismételte több íz
ben, hogy mindez bekövetkezik menten, ha édes
apa meghal. Édesapa pedig rögtön meghal bána
tában, ha Margitka édesanyjáról beszél és kérdez 
bárkitől. Vagy ha csak gondol is reá.

Az egész érvelés logikájából a kis Margit 
keveset értett; az ijesztő kép azonban, mit édes
apja a teljes árvaságról festett, csakugyan elret
tentő benyomást tett reá. Valóban soha, soha nem 
ejtette ki édesanyja nevét és ha valami külső 
ok folytán gondolni kezdett reá, rögtön figyelmez
tette önmagát arra, hogy nem szabad. Így nem
csak testileg, hanem lelkileg is teljesen anya nél
kül nőt fel. Ez azért ment nehézség nélkül, mert 
édesapja teljesen az ő nevelésének és szereidé
nek szentelte magát. Egészen beváltotta azt, amit 
a piciny Margitnak az előbb leírt beszélgetés al
kalmával viszonzásképen Ígért, kétszeresen fogja 
őt szeretni: és anyja lesz egy személyben.

13—14 éves koráig nem is esett szó édes
anyjáról Ekkor azonban néhány hétre odajött hoz
zájuk piciny gyermekeivel Irén néni, édesapjának 
nővére. Nagyon okos és nagyon szép asszony 
volt. Sokat beszélgetett Margitkával. Nem tekin
tette őt többé gyermeknek, hanem egy okos no
bilis, felnőtt kis emberi lénynek, s úgy bánt vele 
mint fiatalabb barátnőjével. Ez mérhetetlen büsz
keséggel és bizalommal töltötte el a kis Margitot. 
Mindenfélét meg mert kérdezni Irén nénitől. Olya
nokat is, amikkel, hogy gondolatban foglalkozik,
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magának sem merte azelőtt bevallani. így diskur
zusaik során sok mindenre rákerült a sor.

És egy alkalommal szóba került Mar
git édesanyja is. „Ő nagyon rövid ideig volt 
anya", mondta róla Irén néni. — Abban a bol
dogságban részesült, hogy világra hozta gyerme
két...........  de nem is szoptatta, mert beteges volt.
Gyógyulni elment édesapával a tengerhez és on
nét soha többé vissza nem jött...

— Meghalt?
— Meg.
Hosszú csend. Majd mélységes sóhajjal: — S 

hol van eltemetve?
— A tengerparton. Gyönyörű helyen!...
Mikor Margit idáig jutott visszaemlékezései

során, egyszerre világosan felcsendült szivében 
Irén néni hangja, amint ez utolsó szavakat mond
ta. Erősen rászögezte tekintetét Szabó Péter ci
pészmester levelére. Hirtelen úgy érezte, hogy Irén 
néni hangja akkor zavarodott, ingadozó, hamis 
volt. De ez nem lehet, ez tévedési! Irén néni so
hasem hazudott.

És azután, hogy is volt tovább? Igen! 
Azt kérdezte Irén nénitől: voltaképen miért nem 
szabad senkinek sem az ő édesanyjáról beszélni?

Ez volt a második alkalom, amikor kiejtette 
anyja nevét életében.

— Azért nem gyermekem, mert akkor apád 
meghal.

— De miért? Hisz másoknak is elhal hoz
zátartozójuk, s azok mégis szeretik emlegetni őket! 
Olvastam egy mondást, hogy addig nem hal meg 
senki, amíg az emlékezetben él.

— Ez való igaz, de apád más ember, mint 
a többiek. Egészen más természete van. Sokkal 
mélyebb érzésű és élesebb gondolkozású, jól tu
dod ezt.

— Igen, de azért mégsem értem, hogy miért 
nem szabad?

— Nem érted gyermekem, mert nem tudod 
miképen történt minden. Most el fogom mondani 
neked, mert elég érettnek tartalak erre. Tudom 
biztosan, amit tőlem hallasz azt el fogod temetni 
lelked mélyébe és továbbra is be fogod tartani 
azt, amit édesapád kíván tőled. Ezentúl sem 
fogsz beszélni édesanyádról soha az életben 
senkivel sem!

— Irén néni tudja, hogy apának mindég 
szót fogadtam, s ellene még gondolatban sem 
vétek.

— Meg vagyok erről győződve, azért beszé
lek veled nyíltan. Hallgass ide. Mielőtt édesanyád 
meghalt, nagyon-nagyon megbántotta édesapádat. 
Úgy. hogy azt soha elfelejteni nem lehet. Édes
apádat, aki mindig a legjobb volt hozzá, aki neki 
adta egész szívét, aki érte élt. Mégis, édesapád 
tekintetbe veszi azt, hogy anya volt, a te anyád... 
ezérj nem akar haraggal gondolni reá, hanem azt 
mondja: azzal a jóval amit nekem hagytál, kiegyen
lítetted azt a rosszat, amiben részesítettél. Meg
bocsátok neked. De nem akarom, hogy emléke
det bárki is felidézze, mert akkor a rossz emlék 
éppúgy feltámad, mint a jó, s az rettenetes len

ne. Elég volt átélni egyszer! így gondolkozik édes
apád, s ezt mindnyájunknak meg kell érteni, s 
tiszteletben kell tartani.

Margit keservesen kezdett el sírni. — De 
micsoda nagy rosszat tehetett, amiért még emlé
kének sem szabad élnie?

— Megsértette édesapád becsületét. Gon
dold el, az édesapád becsületét, aki milyen kor
rekt, milyen kényes a jellemre, az igazságra.

— Mi az, hogy megsérteni valakinek a be
csületét? Hogy kell azt csinálni?

— Sokféleképen lehet. Pl. úgy is, hogy egy 
becsületes embernek azt mondják: te hazug, te 
tolvaj.

— De miért csinált ilyet az édesanyám?
— Mert fiatal volt, s nem tudta mit tesz, s 

nem volt lelki műveltsége, szeszélyes, szenvedé
lyes, fegyelmezetlen volt szegény. Nagyon lehet 
sajnálni.

— Rettenetes!
AAargit órákon át zokogott és hónapokon át 

nem tudott magához térni ettől a diskurzustól.
Később önmaga megnyugtatására kiszínezett 

lelkében egy regényes történetet, minek hősnője 
az ö halott anyja volt. Egy fiatal, szép szeszélyes 
asszony, aki felindulásában halálosan megbántja 
azt, aki imádja őt és meghal mielőtt jóvátehetné 
hibáját. Tragikus nő, kire haragudni nem lehet, 
akinek emléke békésen semmisül maradékai lel
kében. Evvel a gondolattal kibékült teljesen, s ha 
későbbi élete folytán, valamiképen az édesanyja 
emléke felelevenült lelkében, mindig regénye hős- 
nőjeként gondolt reá. Végülis már teljesen pozi
tívnek tekintette az egykor gyermekkorában ki
gondolt történetet. Csak most, mikor c levél itt 
van kezében érzi, hogy egyszerre megremeg a re
gény felépítése. Egy irtózás kérdezi benne: — Hátha 
mégis igaz Szabó Péter levele?

Azután Vince, — az ura, — is elolvasta a 
levelet. Ö is letette. Néhány percig hiába várt 
Margit hangot tőle, kérdést pedig nem is mert 
intézni hozzá Mire Vince megszólalt, tudta, hogy 
mit fog mondani.

— A jó oldalát kell mindennek megkeresni! 
Afaga az is nagy szerencse, hogy 19 évig élhettél 
egy súlyos és szomorú gondolat terhe nélkül, mely 
csak akkor nehezedik reád, amikor már van va
lakid, aki veled azt megossza és megfelezze. Va
lakid, aki végtelenül imád téged, aki iránt való 
szeretetből lesz erőd legyőzni a gyászt és bánatot.

Vince karjai a gyöngédség fészkét építik 
Margit dereka köré, miközben megmondja, hogy 
Margit anyja csak erkölcsileg halt meg annak ide
jén, testileg azonban életben maradt. Amikor meg
tudta, hogy férje értesült elzülléséről, akkor eltűnt 
a család szeme elől, később pedig halál híre ér
kezett. Most azonban e hír tévesnek bizonyult, 
mert Szabó Péter levele az igazat tartalmazza.

De mi fog történni Margit apjával a szív
bajos öreg úrral, ha Szabó Péter levelét elolvassa 
és meglátja, — hogy élet-titka kiderült s az, ami
től lányát meg akarta kímélni a lehető legrosszabb 
formában jutott annak tudomására?
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Margit azonnal elhatározta, hogy másnap 
reggel elutazik édesapjához. A legnagyobb ag
godalmat érezte iránta.

A vonatban nem győzte törülni könnyeit. 
Hogy állítson be édesapjához? Mit mondjon 
neki? Mikép vegye ki belőle, megkapta már a 
levelet vagy sem? Igazán nem tudja mit csinál
jon, de minél közelebb jut otthonához, annál mé
lyebben megtöltődik édesapja iránt érzett hálás, 
meghatott és részvétteljes szeretettel. Alig várja 
már, hogy házuknak és kertjüknek végtelen csöndje 
megillesse lelkét. Úgy gondol régi otthonára e 
percben, mint egy elsüllyedt világra, amit a sze
retet túl él... Az édesapja halk, contempláló sza
va... A nagy hársfák az udvaron... Esküvője óta 
eltelt pár hónap alatt még nem is volt otthon... 
Mennyi tűzzel és reménnyel volt tele akkor sze
mében a világ... Most elaludt minden. Piszkot 
és irtózatot lehelő lét... Ó apám, édes, jó, sze
gény apám.

A kis állomás csöndes és elhagyatott. A kert 
hátsó kapuján megy be észrevétlen... Az utak 
tele vannak lehullott tavaszi virágok puha szir
maival. A bokrok mélyében napfény és madárdal...

' Margit édesapja a kertben üldögélt, mikor a 
pósta meghozta neki Szabó Péter levelét. Fölbon
totta reszkető kezével. Átolvasta és a hirtelen jött 
meglepetés nagy izgalma folytán halva esett le a 
székről. Nem a kétségbeesés, nem a lelki fájda
lom ölte meg, — hisz mindezek átérzésére, nem 
volt ideje, — hanem az óriási meglepetés. 0  úgy 
tudta, hogy felesége sok évvel ezelőtt egy rivierai 
farsang alatt meghalt. Most végtelen csodálkozá
sában szívszélhüdést kapott 70 éves korában. 
Margitot a távirat már nem érte otthon. Apja ra
vatalához érkezett.

így hát Aáargit fiatal életébe a szent gyász, 
minden emberi csúfsággal egyszerre lépett bele. 
Mióta ama levelet megkapta, a sok évig lezárt 
ajkak megnyíltak, a nyelvek megoldódlak, s min
denfelől dőlt és dőlt a piszok ezer csatornán át 
Margit felé. Mindenhonnan jöttek hírek anyja fe
löl és leikébe beleszilárdult Szabó Péter cipész
mester kis piszkos szobájának, szennyes ágyának 
képe, hol anyja az utolsó kenetet elfásultan és ré
gen meghalt lélekkel felvette. De édesapja teme
tésének pacsirta éneke, amint ez a temető felett 
boltozódó fenséges égboltról letrillázott, sem tu
dott elhallgatni szivében.

S valaki megmondta azt is neki, hogy édes
anyja honnan került Szabó Péter cipészmesterhez. 
Ennek a szónak az emléke a legelviselhetetlenebb. 
Az erkölcsi undor halált hozó. Nem lehet túlélni. 
Nem!

Minden embernek szentsége, az édesanyja. 
Az elhagyott örökbolygónak is egyetlen menedéke 
az anya gondolata. Margit szentsége abba a leg
nagyobb piszokba, abba a legundorítóbb rothadó 
iszapba esett bele, minek létezésére való puszta 
gondolás tönkre teszi őt és származásának égető 
szégyenérzetével tölti el. Ez ellen nincs és nincs 
segítség. Erre csak egy válasz van: mindég újra

meg újra iszonyodni, mindég újra meg újra két
ségbeesni. Keresni a teljes megsemmisülést...

Az utolsó ütés.
Margit egy reggel szobájában tevékenykedett. 

Az ablak nyitva volt. A tavaszi szélnek egy hirtelen 
rohama erőteljesen becsapott rajta, kipattintotta a 
nagy tükrös szekrény ajtaját, s Margit váratlanul 
meglátta benne egész alakját, egész testi önmagát.

A hirtelen felmerülő kép összeborzongatta. 
Egy rejtélyes akaratlagosság hatását tette reá.

Tetőtől talpig végig néz önmagán. Mióta férj
nél van, hogy gömbölyödik. hogy kezd megtelni 
alakja! Működik és nő benne a fiatalság! Az élet 
erői járják át testét! Rejtélyes erők hatása alatt áll!

Azelőtt milyen szentnek, milyen jónak találta, 
hogy ezek az erők ilyen rejtélyesek... Most resz
ketve üti meg lelkét ez a szó: rejtélyes! Rejtélyes 
az annyit tesz, hogy kiszámíthatatlan, rémes lehe
tőségekkel teljes, iszonyatos!

S egyszerre varázsütésre, szörnyű vízióban 
látja, az asszonyi lényt. Fészke mindennek! Nem 
az származik belőle amit ő akar, amit ő szeret, 
ami ő maga... hanem az, ami a benne működő 
rejtélyes erőknek éppen tetszik! Minden irtózatnak 
ki van téve az anyaméh. Minden iszonyatnak félel
mes helye lehet az anyatest. Lehetek jó és tiszta... 
és testem világra hozhat egy szörnyűséget!!

Irtózva, borzongva csukja be a tükrös ajtót, 
s rémült kétségbeeséssel fedi el kezével két szemét!

Nem látni, jaj csak nem látni rémségek rémes 
vízióit, amik most úgy kelnek ki előtte a földből, 
mint a kérhetetlen bosszú szellemei! „Megbüntetlek 
tized-iziglen“ így szól a törvény! „Tizcd-iziglen!"

Erre eddig nem is gondolt sok baja között! 
Hát hiába kínlódik minden kínokat a kínlódó anya
test, — mégis minden borzalmak eszközévé válhat, 
ha az valakinek éppen úgy tetszik odafent, vagy 
odalent! Sok száz elődnek vére fut át az anyaméh
ben: ki tudja, micsoda irtózatot rak ott le egy 
láthatatlan vérparány, hogy bűn s fájdalom, bánat 
és sötétség szülessen belőle. Ez ellen nincs segít
ség! Ez elöl nem lehet védekezni. Rongy és semmi 
az anya erkölcsisége, a kegyetlen ismeretlennel 
szemben. Durva erőszakkal tör reá a testi átöröklés.

Abban a pillanatban, amikor tudatának fel
színére jut ez a szó, hogy „testi átöröklés" — 
megsemmisül benne az a biztonság, amire eddig 
támaszkodott, a generációk rendjéről szóló elmélet, 
amelyhez oly büszkén és forrón ragaszkodott, ke
gyetlenül üt le reá és porig alázza fejét. Tiszta és 
nemes elődeinek szoros rendje, melybe oly édes 
érzéssel kapcsolódott bele, amelyben jövendő gyer
mekeinek büszke és boldog garanciáját látta: 
összeomlik most! Az ő átöröklése nem öröm, nem 
bizalom, nem megszentelt templomi út többé, ha
nem kegyetlen, ismeretlen bosszúálló rém. Újra 
hangzik benne az annyiszor ismételt igazság: — pgy 
távoli elődnek eltitkolt, senki által észre nem vett 
lelki, vagy testi baja elég ahhoz, hogy egy késői 
unokát tönkre tegyen !... Hát még egy nem távoli, 
hanem közeli előd nem kis, hanem nagy hibája... 
Irtózatos!... Sok statisztikából olvasta, hogy a



B I Z A L O M 7

gyermekek különösen a nagyszülőkhöz nagyon ha
sonlítanak... Irtózatos!

Olyan meggyőző és kétségbeejtő erővel tó
dulnak hozzá ezek az igazságok, hogy nem is lehet 
tépelödni rajtuk... Magukkal hozzák konzekvenciá
jukat, azokat fölényes erővel reávetik Margitra, s 
Margit meghajol előttük. Úrrá lesznek felette egy
szer s mindenkorra. Elismeri őket s más lehetőség 
eszébe sem juthat fájdalmas, béklyós egyeduralmuk 
mellett. Megfogalmaznak benne egy irtózatos gon
dolatot, mely mindent elnyel s egyedül dirigálja 
majd ezentúl Margit életét:

— Nem lehet nekem soha gyermekem, mert 
hátha olyan lesz, mint az anyám! Nem hozhatok 
a világra gyermekeket, hogy ilyen útravalót adjak 
nekik az átöröklés folytán, az ártatlanoknak... Nem 
hívhatok a mindenségből magamnak tiszta lelkeket 
ide azért, hogy reájuk akasszak szörnyű terheltsé
get, mely piszokba rántja őket... bárhogy is küzd
jenek ellene... Ez nem lehet! Ez nem lehet!... 
Ennek ki nem tehetem magamat, sem őket... S 
evvel minden reményemnek, egész életcélomnak 
itt a végső vége! — Hiába dugja el fejét párnájába, 
hiába fogja be a fülét és szemét, azt amit most 
meghallott és meglátott, azt ezentúl is mindig 
fogja látni és hallani már. A nagy félelem meg- 

; fogta lelkét, üti veri, kínozza s fogva fogja tartani 
mindörökké.

A pillanatok egymásutánja lüktetett Margit 
lelkében. Az egész világban nem hallatszott más 
csak az asszony szívének nagy nyögése. Ekkor 
kinyílt az ajtó és bejött rajta a kutya. Leült Mar
gittal szemben, két hátsó lábára és mozdulatlanul 
merően nézett farkasszemet. Margit nem szerette 
a kutyát. Mindig kerülte tekintetét. Vince legény
kori vadászpajtása volt. Margit számára minden
kor idegenszerű furcsa lény. Roppant kellemetlenül 
hatott reá most is, hogy bejött és igyekezett ki
tessékelni őt. A kutya azonban nem hallgatott 
szavára. Tovább bámult mereven, szomorúan Mar
gitra.

— Ne nézz reám! Hisz nem eszem, hogy 
remélhetnél egy jó falatot tőlem! Mást pedig mit 
értesz te belőlem, mit látsz rajtam?

A kutya pedig azt felelte neki: — Az én kutya 
szememnek tompa nézése,-annyit fog fel belőled, 
mint amennyit te felfogsz a mindenségből. Bár
mily merően bámulsz reá, nagyon kevés fér el 
sötét agyadban, annak nagyságából!

— Te értelmetlen állati lény, te sötét tudatú, 
hogy mered magad összehasonlítani velem!?

— Mert én is magányos vagyok mint te, én 
vagyok a te világtokban a testetöltött, örökre el
átkozott, magányosság!

— Hagyj nekem békét! Nem kellesz nekem! 
Úgyis úgy kínoz az élet. Menj ki!

De a kutya tekintete csak nem fordult el. 
Egyformán delejes és merő és mozdulatlan marad. 
Az idő kínosan megakadt rajta. A csönd és ma
gány tényleg tűrhetetlenné válik általa és Margit
nak bánattól meggyöngült lénye egy rémes szu- 
gesztió hatása alá kerül.

— Te asszony, amíg élsz, soha-soha ne fe
lejts el félni azoktól a rémségektől, amiket a tükör
ben megláttál testi alakod körül! Amig asszonyi 
lábad e föld porát tapossa mindég ezekre gondolj! 
Mert ha egy percig elfeledkezel róluk, felébred 
benned a szerencsétlen királynő, aki egyszer vol
tál. Ne hidd, hogy ö csak mesék, csak fantázia 
szüleménye ó nem! Te voltál ő, te magad. A nagy 
királynak, imádott uradnak, a nemes családnak 
utódokat akartál szülni és kutyát és macskát hoztál 
a világra! Vigyázz, hogy megint így ne járj! ...

Ne! Ne! Ne!
Mikor Margit ájulásából felébredt, egy galam

bot látott a nyitott ablak párkányán. A galamb 
szomorúan bólongatott puha kis fejével: „Bizony, 
bizony igazad van Margit. Én tudom legjobban. 
Tudod ki vagyok én? Az a galamb, aki egykor 
segített Hamupipőkének a lencsét és a borsót a 
hamuból kiválogatni. Én akkor láttam jól hogy 
az anya erőlködése, milyen hiábavaló. Hiába igye
kezett Hamupipőke mostohaanyja saját édes lá
nyait minden szépre és jóra tanítani, hiába öltöz
tette őket selyembe, bársonyba, durva utcailány 
maradt a lelkűk... £ a kis nem nevelt Hamupi
pőke lett a királykisasszony. Nincs hatalma az 
anyának semmire sem.

A galamb panaszosan turbékolt a hangja 
lassanként mindent jelképpé változtatott, ami kö
rülötte volt; hogy Margit keservét hirdesse minden.

— Vince nekünk el kell válnunk!
— El akarsz utazni?
— Igen el, de örökre!
— Ne tréfálj?
— Nem tréfálok: házasságunknak vége. Imád

lak, de nem maradhatok a feleséged, mert a házas
életről örökre lemondok.

— Miért?
— Mert sohasem fogom merni, hogy gyer

mekem legyen!
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— De Margit micsoda beteges gondolat?! 
Lehet-e a mi gyermekünk — a te és én gyerme
künk más, mint ép és jó?!

Erre a fájdalmas, görcsös zokogásnak egy 
olyan vihara rázta meg Margitot, hogy ura két
ségbeesve és bámulva nézett reá.

Az az érzése támadt: egy beteg lélekkel áll 
szemben. S amint tovább beszélgettek hosszú 
órákon keresztül, újra meg újra látnia kellett, hogy 
a józan gondolkodás ereje azért pattan mindég 
vissza Margit agyáról, mert a rettegésnek s az 
iszonyatnak hipnotikus hatalma alá jutott. A be
szélgetés végén pedig már-már azt kellett hinnie, 
hogy felesége gyógyíthatatlan. Azt a csapást ami 
érte, finom idegzete nem bírta elviselni. Egész lé
nye egy félelem hatalma alá került.

Vince rémült szemmel nézte felesége belső 
üdeségének eltorzulását. Szinte pillanatról-pillanatra 
érezte, hogy sötét függönyök, miképpen gördülnek 
le egymásután mindenfelé: miképen feketedik be 
otthona. Világos levegőt nem sugároz benne az ő 
tovatűnt szerelmes kis társa: a Szerencsétlenség 
villáma lecsapott közéjük.

Másnap reggel, még mielőtt a képviselőház
ba ment volna, bement Margithoz és így szólt 
hozzá:

— Édes kis Margitom! A te lelked egyen
súlya a sok csapás súlya alatt erősen megingott s 
jelenleg az én egészséges életfelfogásomat osztani 
nem tudja. Én szeretlek, imádlak Téged és egész 
erőmmel azon leszek, hogy mielőbb helyreálljon, 
hogy mielőbb meggyógyuljál. Addig is a legna
gyobb megértéssel és gyöngédséggel fogok igye
kezni megkönnyíteni helyzetedet. Minden kívánsá
godat respektálni fogom. Éppen ezért egyenlőre 
úgy leszünk egymással míg meggyógyulsz, mint 
testvérek. Elválásról szó sem lehet, — mi nem tu
dunk egymás nélkül élni!

Evvel megcsókolta Margit homlokát és nyu
godtan elment. ... Ámde életük ettől kezdve olyan 
halk és olyan csendes lett, mintha nem végtelen 
szeretet, hanem örök bánat lenne az isten felette.

(Folyt, köv.)

Mit építesz?
Nem érdekes? hogy te, meg én,
Kik itt járunk a földtekén,
Legyünk királyok, hercegek,
Vagy közönséges emberek,

Mind egyformán építjük — látod 
A nagy Örökkévalóságot.

Kapunk mindnyájan egy-egy zsákot, 
Benne sok építő szerszámot,
Vagy alaktalan tömeget,
S egy utasító levelet.

S mire végóránk lepereg,
Mindenki előtt készen áll:
Egy lépcső fölfelé... vagy egy 
Áthághatatlan akadály.

3*
*8 Világ folyása.

A karácsonyi ünnepek alatt is tovább folyt 
az Orosz-Finn háború, az óriási hidegekben és 
nagy havazásokban. A különböző hírek szerint 
a maroknyi Finn nép, eddig még mindég minde
nütt visszaverte az Orosz óriás támadásait s cso
dával határos hősiességgel harcol. A világ legna
gyobb része mély részvéttel megrendüléssel és 
csodálattal tekint a Finnek felé.

Mi pedig újra és újra felhívjuk olvasóinkat 
arra, hogy imádkozzanak a békéért...

^  Szerkesztői üzenetek.

A „Bizalom" mai újévi számában, örömmel 
közöljük a „Reménység Házá“-ról szóló hirt s 
reméljük, hogy a most beköszöntő év, több ha
sonló otthon létesülését is el fogja hozni s így a 
szabaduló rabok átmeneti otthonokban helyezked
hetnek majd el addig is, míg a társadalomban 
munkára nem találnak.

Evvel a reménnyel mondjuk el szokásos új
évi kívánságainkat olvasóinknak.

Isten segítsen mindnyájunkat!

Felelős szerkesztő ős kiadó:

GÖLLNER MÁRIA.
E jótékonysági folyóirat szerkesztősége és kiadóhivatala:

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE,

Budapest, V., Markó-utca 27. földszint 6. szám.

Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


