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XI. évfolyam. 1940. január 15.

Történt-e csoda?
Irta: Mándi Janka.

Az asszony az asztal előtt ült és varrt, kö
zel hajolva az ablakhoz, szaporán öltögetett a ke
zében levő ruhadarabon. Odakünn reggel óta 
csendes egykedvűséggel szemetelt az eső, az ab
lak párás volt, az égen sűrű felhők tornyosultak 
és az udvaron végig sártócsák képződtek. Szürke 
és szomorú volt körös-kürül minden — remény
telenül szomorú — az asszony legalább így érezte. 
Két nap választotta el a karácsonytól és ő tehe
tetlenül és üres kezekkel nézett az ünnepek elébe, 
a karácsonyfa ugyan megvolt már, a férfi szerezte 
szegény ember módra az erdőből s hogy a gye
rekek meg ne lássák napok óta a színbe volt rejtve, 
de Istenem! olyan egy hitvány kis görbe, ritka 
ágú csúf fa és mit aggat majd reá? És mit tesz 
majd alá? Pedig egész esztendőn át ígérgette a 
gyerekeknek, hogy majd hoz a Jézuska alvóbabát, 
selyempaplanos babakocsival és piros csákót, pus
kát, robogó vonatot. Az asszony a varrását ölbe 
ejtette, szeméből kibuggyant a könny és imára 
kulcsolt kézzel felnézett a beborult égre: „Uram"
— mondta a visszafojtott sírástól remegő hangon
— „Uram! Tégy valami csodát, mert elkárhozik 
a lelkem." — Soká ült így mozdulatlanul a helyén 
és arcát két tenyerébe hajtva azon gondolkozott, 
hogy minemü csodák történthetnének most vele, 
az úton találhatna egy nagyobb bankjegyet, vagy 
valaki megajándékozná bizonyos összeggel, vagy 
hirtelen örökölne valahonnan és képzeletében száz 
és száz lehetőségét sorakoztatta fel maga előtt 
annak, ha bizonyos összegű pénzhez jutna, hogy 
szaladna üzletről-üzletre, hogy vásárolná a szüksé
ges holmikat, hogy széppé, boldoggá és derűssé 
tehesse vele a karácsony szent estjét.

Este munka után a férfi hazaérve egy da
rabka deszkát tett le az asztalra és egy nagy ív 
fényes piros papirost, majd amikor a gyerekek 
aludni tértek, kést vett elő és fúrni, faragni, gya
lulni kezdte a deszkadarabot és addig dolgozott 
rajta, míg egy csinos kis kard lett belőle. Az asz- 
szony nézte a munkát és szívében nőtt a keserű
ség- Jgy csalod meg fiad?" Tört ki belőle végül 
panaszosan. „Istenem!" — mondta a férfi egy kis 
mosollyal az ajkán, — „sok kisfiú kért puskát a 
Jézuskától s ahová már nem jutott a puskából, 
oda kardot visz a Jézuska". Aztán elővette a piros 
papírt és megcsinálta a csákót. Másnap a férfi 
egy bádog tokot hozott a kardhoz és egy sárga 
bojtot, a csákó elejére pedig egy sárga gombot 
ragasztott és melléje egy tollat tűzött.

Ezen az estén már az asszony is munkához 
• látott, restelte tétlenül nézni a férfi ünnepi készü
lődéseit, de nem tudta és nem akarta elhinni, 
hogy valóban ez legyen majd a gyerekek számára 
a karácsonyi ajándék s míg a fürészporral tömött 
rongybabát készítgette, szivében egyre jobban erös- 
bödött a csodavárás. Idegesen vibráló ujjai alatt 
gyorsan elkészült a csipke- és bársonyhulladékok
ból a baba öltözete is, s a férfi a maradék desz
kadarabokból ágyat faragott hozzá, aztán az ágyat 
is, a kardot is befestette és feltette éjszakára a 
kemencére száradni.

Az asszony szemét kerülte az álom, minden 
kis neszre, minden kis zörrenésre felfigyelt, felült 
az ágyban, szíve ijedten szorult össze, ha valaki 
megái lőtt a ház előtt, vagy valahol egy fény gyul
ladt az utcán, úgy érezte, hogy most, most kell 
történnie valami csodának, hiszen az ünnep előtti 
utolsó órák voltak már ezek. Lassan hajnalodni 
kezdett, reggel lett, de csoda nem történt. Délután



10 B I Z A L O M

egy hirtelen elhatározással befejezte a napok óta ab
bahagyott varrást és hazavitie, úgy gondolta, hogy 
bizonnyal ő a hibás, mert itthon ölbeejtett kezek
kel várja a csodát és elhatározta, hogy megpróbál 
elébe menni. Az úton úgy rémlett előtte, hogy va
laki nevén szólítja. Hátrafordult, de nem jött mö
götte senki, csak képzelődött. A varrásért kapott 
pénzből vett egy kis füzér apró perecet és egy 
maroknyi színes papírba csomagolt karácsonyfára 
való szaloncukorkát. Az utcaajtóban megállott egy 
percre, kezét rátette az ajtókilincsre és várt. Az 
utcán már jártak a kántáló gyerekek, a szomszéd 
házban a karácsonyfán már égtek a gyertyák, tehát 
itt az ünnep, gondolta magában az asszony elkese
redetten és a csoda nem történt meg. Azután be
lépett az udvarra. A férfi, aki közben valami ürügy
gyei elküldte a gyerekeket otthonról, éppen akkor 
vitte be a cserépbe helyezett kis fát a házba, a 
tükör előtt álló kis asztalkát leterítette és könyvet 
tett a cserép alá, hogy magasabbnak lássék a fa. 
Az asszony kiszedte a szekrényaljából a tavalyról 
megmaradt gyertyákat, díszeket, néhány darab 
csillagszórót és az angyalt a fatetejére, majd a var
ródobozból egy kis piros pamutot vett ki és hoz
záfogtak a fa díszítéséhez. Először felvágták a pi
ros pamutot és felkötözgetiék a pereceket, aztán 
a díszeket, 'gyertyákat, végül a színes papírba cso
magolt cukorkákat vették elő.

— Ni csak ni! Mondta a férfi az asszony 
felé fordulva: hogy megtelt a kis fa!

— És nem is olyan csúnya, mondta az asz- 
szony a férfire mosolyogva és szivében valami 
különös melegséget érzett. Odakünn az utcaajtó 
csapódott, megjöttek a gyerekek, a férfi gyorsan 
meggyujtotta a gyertyákat. Az asszony kitárta a 
szobaajtót és kikiálltott: „Gyertek gyerekek, gyer
tek hamar, itt volt a Jézuska!" És a gyerekeket 
beengedve maga előtt, széles mozdulattal betette 
az ajtót. A kívülről jövő légliuzatlól-e vagy talán 
egy láthatatlan kéz ebben a percben befejezve 
munkáját, hagyta el a kis fát, gyöngén hullámozva 
mozogtak a fenyőágak és a mozgó ágakon ide- 
oda himbálództak a díszek, a gyertyák és a cukorkák 
és az angyal is, mintha éppen csak most szállott 
volna a fatetejére, szinte hallani vélték hosszú fe
hér szárnyának csöndes suhogását. A gyerekek 
belekapaszkodtak az anyjuk karjába és az ámu
lattól és csodálattól nem mertek közeledni a fá
hoz, de szép is volt a kis fa, lobogó lánggal égtek 
rajta a gyertyák, aranyos fényükkel bevilágították 
a kis szobát és vakító fényességgel sziporkáztak 
a csillagszórók, ezernyi apró csillagot hintve széj
jel a fa ágai között, csupa fény ragyogás és pompa 
volt niost itt minden s az asszony a gyerekek 
ámuló szemébe nézve úgy látta, hogy a kis fa 
terebélyesedik, gyönge ágai megerősödnek és ros
kadoznak a teher alatt s úgy látta, hogy a kis fa. 
nő, nő, nő, talán a mennyezetig, vagy még azon 
is túl és a fa alatt kincsek vannak. Selyemből 
volt most a papírcsákó, gyönyörű volt a festett 
fakard és fejedelminek látszott a csipkékbe és bár
sonyba öltöztetett rongybaba.

Az ajkakon megszólalt az ének: „Mennyből az 
angyal leszállt hozzátok" hangzott és a szívekbe 
valami nagy-nagy békesség költözött.

Óh nem volt itt már zúgolódás, panasz, elé
gedetlenség! Nem volt itt keserűség, bánat! Nem 
volt itt könny! És nem sírt a nincstelenség. Csak 
mosoly volt az arcokon, csodálat a fényes ámuló 
szemekben és a szívekben boldogság és gyönyörű 
szép szent ünnepi áhítat.

A szomorúság örömmé változott és gazdag
sággá a szegénység.

Történt-e csoda?

Finnország a „zöld arany" és a 
„fehér szén" hazája.

Irta: vitéz Nagy Iván dr.

Valamikor négyezer esztendővel ezelőtt a 
Volga és az Ural vidékén együtt éltünk mi, ma
gyarok a finnekkel és észtekkel. Az őshazából Kr. 
u. a IV—VII. század között érkeztek a finnek 
mai hazájukba. A jégkorszak hatalmas jégpáncél
jának nyomása alatt a kemény finn föld gránit
alapja porhanyóvá vált és a gazdag humuszon 
fenyő- és nyírerdők zöldeltek ki, a finn nép gaz
dagsága, ahogy ők nevezik: zöld arany, Finnor
szág területét 75 %-ában erdők borítják, úgyhogy 
az egész világon aránylag itt van a legnagyobb 
erdőterület. Minden finn lakósra 10 hold erdő esik. 
Az erdők egyharmada az állam tulajdona, külö
nösen az északi vidéken. Hogy fogalmunk legyen 
Finnország fában való gazdagságáról, talán elég 
lesz megemlíteni, hogy szakértők becslése szerint 
az erdők faanyagának évi növekedése 44 millió 
köbmétert tesz ki.

Finnországnak az utóbbi években egyre fej
lődő iparosodása erdeinek gazdaságos kihaszná
lásával van összefüggésben, mert nem csak a 
nyers fát exportálják nagy mennyiségben, — a vi
lág fűrészeltfa szükségletének közel 20% -a Finn
országból kerül ki — hanem a fa nemesítésével 
foglalkozó iparok is, amivel papírmasszát, cellulózét 
és magát a papirt állítják elő, egyre fokozódó 
ütemben fejlődnek. Svédország és' Kanada után 
a finn papír a harmadik a rangsorban a világpiacon 
és 1937-ben a faárú-gyártmányok értéke több mint 
9 milliárd finn márkát tett ki.

Finnországot az „ezer tó" hazájának neve
zik, valójában azonban 40.000 tónál is több dí
szíti rokon népünk országát, amelyiknek területe 
nagyobb, mint Nagy-Magyarországé volt valami
kor. Ha az összes tavakat óriási vízfelületté egye
sítenénk, ez nagyobb lenne, mint a magyar Dunán
túl. A partokon télen-nyáron sötétlő zöldben áll
nak őrt a fenyőrengetegek, tavasszal meg ősszel 
viszont csodálatosan színessé teszik a tájakat a 
fehértörzsü és aranyló levelű nyírfák, amelyek lomb
jai alatt a természetet igen kedvelő finnek kirán
dulócsapatai vidám gondatlansággal szokták éne
kelni csodaszép népdalaikat, vagy mondani híres
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népéposzuk, a Kalevala titokzatos történetekkel 
teli rúnáit.

A „zöld arany" feldolgozásához a „fehér szén" 
szolgáltatja az energiát. Finnország középső része 
dombhátszerűen emelkedik ki a Finn- és a Bot- 
teni-öböl vizei fölé, úgyhogy az ezernyi tó egy- 
másbaömlő nyílásainál-és a tengerhez vezető kis 
folyók zúgóinál vízesések nagy száma teszi lehe
tővé, hogy a természet ingyen szolgáltatott hatal
mas energiaforrását: a fehér szenet felhasználhas
sák. Nagy vízierőtelepeiket valójában csak a vi
lágháború után építették föl. Élükön a híres Imatra- 
műveknél épített generátortelep áll, amely 154.000 
kilowatt elektromos áramot termel óránként. Innét 
10.000 volt feszültségű áramot vezetnek a közeli 
vas- és rézbányákba, sőt 35.000 volt feszültség
gel Helsinki, Tampere és Turke városok is innét 
kapják ellátásukat. A másik nagy áramfejlesztő tele
pük Vuoksinál van, ahol most kemény harcok 
folynak. Összesen kb. 650.000 lóerőt reprezentál 
a finn vízierők összessége.

De az óriási erdők kitermelt faanyagát is 
víziúton szállítják a gyártelepekhez. Ahogy Ma
gyarországon a hortobágyi csikós, vagy a szék
helyek Uz Bencéje reprezentálja a tipikus magya
ros foglalkozási ágakat, úgy Finnországban a fa- 
úsztatók azok a válogatott legények, akik vak
merőén és ügyesen irányítják csáklyájukkal a 
gyorsfolyású csatornák és patakok áramlásában 
a százezernyi fatönköt. Ők azok, akik északról 
dél felé kísérik vándorújában a fenyőszálfákat, 
miközben esténként megpihennek a vizek melletti 
kis tanyák faházacskáiban, ahol kalandos életük 
és a titokzatok északi világ gazdag mese- és re
gekincseiből az áhítatosan hallgató háziaknak 
előadják az évezredes legendákat és az erdők 
tündéreinek és állatlakóinak érdekes szépséges 
élettörténetét.

Ahonnét azután a fát kiirtják, ott megjelenik 
ekéjével és vetőgépével a finn földműves, aki ke
mény munkával hódítja meg lépésről-lépésre 
rozsvetése, vagy burgonyaültetvénye számára az 
egykori erdőtalajt. A svéd és az orosz uralom 
alatt a finn parasztság nagyrészt csak bérlője volt 
saját hazája földjének, pedig a lakosság túlnyomó 
többsége a földművelésből él. Finnország felsza
badulása következtében ma már 62% -a a falusi 
lakosságnak tulajdonosa is a földnek. A világhá
ború után ugyanis két ízben is volt földreform 
Finnországban, a második éppen a jelenlegi köz- 
társasági elnöknek, Kallio Kyöstinek kezdeménye
zésére. 220.000 új földbirtokosa lett Finnország
nak az agrárreform után, melynek következtében 
csak 800 úgynevezett nagybirtokos maradt, igaz, 
hogy Finnországban már magybirtokosnak számít 
az is, akinek száz hold földje van.

Ha Finnország keményen tud ellenállni az 
újabb megpróbáltatásoknak, mint ahogy tette az 
elnyomatás sok századévén át ezelőtt is, az csak 
annak magától értetődő következménye, hogy a 
finn nép mindennél előbbrevalónak, az életénél 
is többetérőnek tartotta és tartja finn nyelvét,

szabadságát és függetlenségét, vallását, amelyet 
az ősi földön meg akar és reméljük, meg is fog 
tartani.

Mért nem nézhetek a Napba. . .

Mért nem nézhetek a Napba, 
mikor az ég kék derű, 
mért csak távol csillagokba? 
pedig „ . . .  szemünk Nap-szerű!"

Ám, az égnek sötét ölén 
látom-e azt a kutat, 
amely erőt áraszt felém, 
amely iránt szemem kutat?

Amit a Nap előlem rejt, 
amíg szemem nem lát, csak néz, 
amit szívem magában sejt, 
s amit tudom, „Én“-ünk tetéz.

Addig az Ég törvény-hona 
zárva, Te nem láthatsz belé, 
míg sötét lelked závárt von 
bennsőd látó szeme elé.

Küzdelem a „Nagysárkány-rend“ ellen.
Regény.

Irta: Milgőtna. (Folytatás.)

Hetek múltak igy el, talán hónapok, — ki 
tudná megmondani! Amikor nem történik semmi 
kimagasló, nincs mivel mérni az időt

Margit minden nap soványabb lett, az orvos 
azt mondta, hogy nagyon vérszegény, a szívének 
van valami baja. Hízzon meg s vigyázzon magára, 
mert szívbaj iránt öröklött hajlama van. Margit azon
ban hiába ivott tejet s hiába szedett vasat. A ma
gány, a lakása levegője, a minden ami körülvette 
őt, napjában ezerszer és ezerszer ugyanavval a 
kérdéssel gyötörte. Hová lett szerelmük ragyogása? 
Hová lett a boldog melegség, ami összekötötte 
őket azelőtt? Hová lettek a bensőséges, édes vég
telenségek egy-egy pillanatnyi együttlét alatt? El
vitt magával mindent az ő szörnyűséges félelme a 
testi átörökléstől? Megfagyasztott, megölt, mindent.
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Együttiélük is mindég szótlanab lett s 
köszönésük mindég szomorúbb. Ha valaki bele
látott volna szívükbe, nem tudhatta volna meg
mondani, melyiküknek keservesebb az élet? S 
amikor Margitban a józan ítélet hangosan megint 
csak azt mondta; csak egy segítség van, egész lé
nyével visszatérni Vincéhez, — akkor mint az esze
lős kapott fejéhez, s vad elszántsággal érezte: 
inkább százszor keresztre feszül, minthogy meg
alázza magát s végül is „a kutyának igaza le
gyen!" — s egy degenerált gyermeket hozzon a 
világra...

Röstelte önmaga előtt, hogy nem birja legyőzni 
önmagát s nem tudja kiszakítani magából az őrü- 
letes — erkölcsi lényhez szinte méltatlan — félel
met. De hiába: nem bírt vele. Férje pedig soha 
sem kérdezett tőle e felől semmit sem.

Egy mozdulattal sem vett tudomást arról, 
hogy Margit belső gyötrelmeken megy keresztül. 
Nem mutatott semmi érdeklődést sem, belső élete, 
sem intim küzdelmei iránt. Pedig Margit néha azt 
hitte, hogy ha egy kicsit törődne Vince az ő lelki 
világával, akkor talán meg tudna még gyógyulni, 
de így nem lehet semmi reménye sem.

S mikor ezekkel az érzésekkel túláradásig 
megtelt kedélye, mindég naplóját írta tele velük. 
Az ilyenkor létrejött naplórészek olyanok voltak, 
mint egy reménytelen szerelmes izzó, forró, vágyódó 
versei s ha Vince elolvashatta volna őket, soha el 
nem hitte volna, hogy ezeket a felesége hozzá 
irta!!

— Azt mondod hitvesed vagyok s a leikeink 
egyek. Mikép lehet akkor, hogy gondolataink oly 
távol vannak egymástól s oly ritkán találnak együvé?

Én itt állok a tavaszban s a virágzó fák rez
gő szirmaikkal rám hullatják az idő szépségét. 
Mosolyuk menyasszonyok és nyoszolyó lányok 
mosolya, virág pompájuk egy rejtelemnek varázs- 
fátyola. Az elsőébredés halványszinű, illatos finom 
ködei derengenek lombjaik alatt s az égen szelí
den jár a nap.

Közöttük állok: lelkemben van szirmaiknak 
minden selyme. Végtelen fehérségük épúgy, mint 
hajnali színük. De tudom, hogy "alattuk, közöttük, 
mellettük valahol mélyen el van rejtve az égő kard. 
Az Isten véres kardja, amellyel gyógyíthatatlan 
üszkös sebet ejt minden öntudatra ébredő em
beren. Én érzem szívemben a virágzó fák tavaszi 
imádságát, engem elszédít a boldogan fel-felcsi- 
csergő madárdal... de látom izgalmas vízióban az 
égő kardot és látnoki lelkem nyugodni nem hagy.

Te nagy kemény kövekkel széles utakat é- 
pítsz. Erősen dolgozik, a munkádon a lelked. Hogy 
a nagy biztos út, amelyen elődeid jártak s utódaid 
is fognak, szép és hasznos legyen: ezen van eszed. 
A kőkockák tiszták erősek, amilyen te vagy; azért 
van náluk a szíved. Utat építeni: akarat és okos
ság munkája. Ebben van életed.

De nem állsz a tavaszban. A te szivedre 
nem hullanak reá virágzó fák varázsos szirmai, 
a te víziódban az égő kard meg nem jelenik s azt 
mondjuk mégis hitvesek vagyunk, s a leikeink 
egyek?

— Ne gondoljátok, hogy az ibolya csokrot, 
amit tőle kaptam igazán kidobtam a gránát vá
zából, amikor hervadni kezdett. Ne gondoljátok! 
Hisz csak a kezemmel dobtam ki, nem a szívem
mel. Bizony, hogy nem! Inkább beleágyaztam szi
vembe gyöngéden, mindörökre úgy, ahogy volt, 
félig hervadón s szellemi kis illatát minden időkig 
megtartja lelkem.

Illata illatozza mindazt, ami nem lett meg, 
de lehetett volna. Mindazt az érzést, amit nem vi
szonoztál, mindazt a vágyamat, ami nem teljesült: 
mindazt a sikertelen szent akarást, amiért hiába 
imádkoztam.

Hervadt szirmai közé néma fájdalom van 
zárva, amit adója talán meg sem érzett, meg sem 
látott lelkemen, de ami azért lángra lobbantotta az 
ő egész szívét is. A lángok ellobbantak, szürke 
pernyés hamu szállinkózik helyükön. Ebből nőttek 
a mélyszínű ibolyák.

A véghetetlen lemondás és ne gondoljátok, 
hogy valóban eldobtam őket, amikor hervadni 
kezdtek. Ó nem! lelkembe palántáltam egész csok
rukat s hervadó édes kis életük bennem illatozik 
mindörökre...

— Megint halott tündérek feküsznek kertem
ben. Megfagytak-e a hidegségtől, mely ablakomból 
árad ki reájuk, vagy pedig lépteid zaja ölte-e meg 
őket? Nem tudom!

Köd szállt ki a fák lombja közül, fátyolát 
reá borította a halottakra: nem tudnak többé mo
solyogni s megint a szépségvilágok egyik végte
lensége foszlott szét velük.

Lelkem pedig újra csöndesebb lett a tenger
vizek határtalansága halkan hullámzik benne és 
olyan búsan tartom kezemben kezed...

Tekintetem áhítata, szürke ruhába öltözött... 
Szerető szívem százszor, meg százszor felteszi a 
kérdést: miért is nem érezted te meg, hogy gyö
nyörű tündérek voltak útban ami kertünk felé s 
miért is nem tudod, hogy égi tündérek feküsznek 
holtan ablakunk alatt?

Önvád.
Este 8 óra volt, csengettek, Vince jött haza. 

Margit ijedten ugrott fel a díványról, érthetetlen 
módon eltévesztette a napokat: azt hitte Vince ma 
nem jön meg estére. Ő maga nem óhajtott sem
mit sem enni. Lerendelte a vacsorát, s a személy
zetnek kimenőt adott. Nem volt készítve semmi sem-

Vince rettentően haragudott.
Kiabált és saját hangjától még jobban dühbe 

jött Ráütött az asztalra.
— Ez élet? Ezért van otthona az embernek?
Margit kővémeredten nézte Vincét. Arcán

olyan rémült bámulat volt, mint a gyermekén, akit 
először vernek meg. Soha még nem látott dühös 
férfit. Édesapja, akivel eddigi egész életét együtt 
töltötte, mindig csöndes volt, szelíd szavú és fe
lettébb megértő. Vincét is évek óta ismerte már, 
de soha haragudni még nem látta és kiabálni még 
nem hallotta. Nem is tartotta lehetségesnek, hogy 
Vince reá haragudhassék.
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Eddig ő a kicsinyes kellemetlenségek fellett 
mindig szó nélkül, nyugodtan tért napirendre. 
Most azonban egészen ki volt forgatva lényéből. 
Margitnak az a benyomása támadt, hogy egy is
meretlen valaki áll vele szemben! De vájjon mi 
történhetett Vince belsejében, amitől egyszerre 
egész lénye ilyen rettentően elváltozott?

Margitban mint a villám cikkázott fel a meg
ismerés! Ez a keserűség és harag, amit most 
Vince lelke önt felé; voltaképen nem az elfelejtett 
vacsora miatt gyulladt ki. A mai este csak égő 
gyufa, mit a hatalmasan megrakott máglyára rá
dobott a sors. Már előzőleg nagy nagy elégedet
lenségnek és fájdalomnak kellett összegyülemleni 
Vincében. Előzmény nélkül ilyen flegmatikus em
bert, ilyen apró dolog nem tudna ennyire kihozni 
sodrából! Amint Margit ezt felismerte: kővé me
redt, ijedt arca, még halálsápadtabb lett. Feltámadt 
belsejében egy rettentő lelkiismeretfurdalás. Egy 
pillanat alatt belátta, hogy viselkedése Vince iránt, 
édesapja halála óta, egészen szeretetlen volt. Hisz 
ő azóta csak a saját maga lelki problémáival törő
dött csupán és Vincétől megvont minden igazi 
odaadást;

— Vincének oka van minden elkeseredésre 
és elégedetlenségre vele szemben — gondolta — 
mert én lelki fájdalmam önérzésében egészen mos
toha voltam hozzá. Mindig csak azt vártam, hogy 
ő törödjön velem, ő érezzen velem fájdalmamban, 
mindég csak azon keseregtem, miért nem teszi ő
mindezt m e g ..........de eszembe se jutott, hogy az
ő dolgaiban én még sokkal részvétlenebb és szív
telenebb vagyok vele szemben!

Minél tovább gondolkozott annál jobban látta 
Vince igazát.

Csoda és csak is Vince érdeme, hogy ebben a 
hangtalan és bensőség nélküli együttélésükben a 
mindennapjaink még eddig nem lettek kellemet
lenekké. Magamra vethetek csupán, ha Vince er
kölcsi tűrni tudása, nem megy túl egy bizonyos 
határon. Az igazi megértő, termékeny, boldog kö
zösség az én hibámból szakadt meg közöttünk!

Margit némán állt. Vádló gondolatai olyan 
fajta fájdalmat okoztak neki, amilyet eddig még 
soha sem érzett, önkénytelenül gyermekkori imád- 
ságos könyvének egy mondata ötlött eszébe. „Nincs 
rettenetesebb érzés a lelkiismeretfurdalásnál “

Közben mintha valami varázslat odaszegezte 
volna: nem volt képes levenni szemét ura arcáról. 
Úgy állt ott Vince vele szemben, mint a vesze
kedő, kiál Ihatatlan, tipikus férj, kinek szerelemről 
és lelkiszépségről fogalma sincs többé.

— Istenem, Istenem hová jutottunk! kiáltott 
fel egyszerre Margit rémült sikollyal és kétségbe
esve csapta össze a kezét. Hangjának szívhez- 
szóló fájdalma Vince jó szívét rögtön megkapta. 
Oda ugrott Margithoz, aki majdnem összeesett 
már, átkarolta őt. Margit erősen belekapaszkodott 
urába és hogy- hogy nem, lelki szemei előtt min
den más benyomást eltörölve, hirtelen felemelke
dett első találkozásuk képe. Otthon volt, Gábor- 
falván, ő  kint a réten a magas fűben feküdt és 
olvasott. Egyszerre csak ^közvetlenül mellette, —

majd elgázolta őt, — megállt egy lovas. Vince 
katonai gyakorlaton járt arra felé, s felderítőnek 
volt a rétre kiküldve. Margit ijedtében messze el
dobta magától a könyvet, s fekvő helyzetében 
csodaszerünek látta a lovagló magas férfi alakot, 
amint a kék égre rajzolódott. Milyen nyugalom 
volt akkor Vincében. Hogy mosolygott róla az erő és 
a férfiasság. A feje felett ragyogó napfény, rajta 
keresztül beszált Margit szivébe őserejű, kétféle 
boldogító szépség gyanánt. Sokáig, nagyon sokáig 
élt bennük e napfény ereje, de most ó jaj, most 
úgy látszik el akar homályosodni mindörökre!

Azután az egyik véletlenül otthonmaradt inas 
vacsorát teremtett elő. Vince megnyugodott. De 
Margit alig bírt enni. Minden nagy kínnal lekény- 
szerített falatnál arra kellett gondolnia, hogy sze
relmük a végső lejtő szélére jutott. Ott ahol, a 
hétköznapiságnak és keserűségnek egy olyan je
lenete lehetséges, — mint amilyen az imént ját
szódott le — ott minden szépség közel a megha- 
láshoz. Ilyeneket gondolt Margit, s közben majd 
megfulladt az erőszakkal visszafojtott könnyeitől

— A szerelmünk, — az egyetlen megmaradt, 
legdrágább kincsem elvesz, elvesz!

Ez járt egyre eszében, s ahányszor erre gon
dolt valami őrület félét érzett. Olyat, amilyet az 
anya érez, aki várja, hogy a hóhér jöjjön gyer
mekéért. Kétségbeesésében világosan látta: az utolsó 
perc ez, amikor még megmentheti, egymáshoz való 
viszonyuk szépségét. Látta: elkövetkezett az utolsó 
leszámolás ideje, amelyben ön lelkében áldozatot 
kell hoznia. Ha valóban Vince iránt való szerelme 
a legdrágább mindenek közül, s azt igazán meg 
akarja menteni: akkoriéi kell áldozni érte minden 
egyéni skrupulusát és lelki problémáját. Ha pedig 
fontosabb, hogy egész életét az átöröklés problé
májával való harcnak szentelje, akkor vesszen 
Vince, s az egész szerelem.......

— Nem! Nem! Pusztuljak el inkább, haljak 
meg rögtön, de Vincével való kapcsolatomnak 
helyre kell állnia! Vince mindenek felett való, Vince 
a legtöbb! 1

Vince épen le akart feküdni, amikor egyszer
re csak bejött hozzá Magit (mióta nem történt ez 
meg) — letérdelt előtte, átölelte és csókolni kezd
te urát.

— Vince, én ezt nem bírom további Én azt 
akarom, hogy megint közel legyünk egymáshoz! 
Én egy akarok lenni veled!

Vince egy pillanat alatt mindent megértve 
szótlanul int igent, s hálásan simogatja meg Mar
git haját.

Máriák nyomában.
A Svábhegyről jött le Margit a Zugligetbe. 

A tavasz kezdete szelíden mosolygott a világra. 
Margit azonban fáradtan ült le egy padra és csen
desen sírni kezdett. Régi félelmek bánatos utórez
gése, bizonytalanságok halk fájdalmai nyugtalaní
tották a mai napon lelkét. Csöndesen, sokáig sir- 
dogált, míg arra nem eszmélt végre, hogy valaki 
fejéré teszi kezét. Egy fehér szakállas öreg úr állt 
mellette, hosszú, fekete kabátban.
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— Ne sírjon, édes lányom! — mondta.
Nagyon hasonlított édesapjához és Margit

önkénytelenül megragadta kezét. Az öreg úr leült 
mellé és Margit — miközben szeméből potyogtak 
a könnyek, — boldogan nézte a kedves, ismerős 
vonásokat.

— Egy történetet szeretnék most elmondani — 
mondta az öreg úr. — A középkorban játszódik le. —

— Egy nagy német erdőben élt egy remete, 
s éjjel-nappal térdepelve imádkozott egy feszület 
előtt. Szűz Mária gyakran megjelent előtte, ezért 
állandóan nagyon boldog volt. De ugyanebben az 
erdőben lakott egy boszorkányféle javasasszony 
is, egy kunyhóban, a vörös réten.

Egy szép napon gyönyörű fiatal föúriasszony 
ment el a remete keresztje mellett, s kérdezte: 
vájjon merre kell a vörös rétre menni? A remete 
azt válaszolta, hogy nem mutatja meg neki az utat, 
mert ott egy rossz asszony lakik, kinek boszor
kánysága csak bajt hoz mindazokra, kik a köze
lébe mennek. Erre a grófnő keservesen elkezdett 
sírni, s azt mondta: ö éppen ahhoz a javasasszony
hoz akar menni. Mert ő a világon a legszerencsét
lenebb, s rajta csak boszorkány segíthet. Elmondta 
azután egész élettörténetét. Mint hercegkisasszony 
a Németbirodalom túlsó határán született. Hozzá
adták feleségül egy itt lakó grófhoz. Mikor néhány 
hónapja már férjnél volt, akkor tudta meg, hogy 
ura voltaképpen rablólovag, kinek családjában min
den egyes generációban legalább egy testvérgyil
kosság történt, az egyedül való örökösödés miatt. 
Mikor ezt megtudta, már másállapotban volt. 
Jámbor kedves lelke megírtózott attól, hogy az ő 
gyermeke ebbe a családba szülessen bele és átvegye 
a rablást és gyilkolást, ezeket a halálos bűnöket. 
Mivel másképpen nem tudott segíteni magán el
határozta, hogy elmegy a boszorkányhoz.

Térdenállva könyörgött a remetének: vezesse 
öt el ahhoz. De a szent ember nem teljesítette 
kívánságát, hanem csak tovább imádkozott. Kérte 
Istent, hogy más se vezesse a grófnőt a vörös 
rétre. És a remete imádságos kérése meghallgat- 
tatoft. A nagyasszony kérését mindenki visszauta
sította. Vissza kellett a remetéhez jönnie.

— Nem engedted, hogy segítsen rajtam a 
boszorkány, segíts hát most te én rajtam!

— Úrnőm — felelte a remete — Rajtad csak 
az segít, ha az imádság szárnyán felszálsz az égbe 
és ott térdelsz Isten lábánál mindég, amíg alkotja. 
Könyörögsz neki egész idő alatt, alkossa őt erköl
csileg kiválóan erőssé és különleges jóvá. Mikor 
pedig az Úr alkotásának ideje lejárt és ő a kilenc 
hónap elteltével átadja a gyermeket a földi élet 
számára: imádságod erejénél fogva arra vigyázol 
majd, hogy az ördög ne lopjon az Úr szent anyaga 
közé valami rosszat!

— De miképpen tudom ezt végrehajtani? — 
zokogta a kétségbeesett asszony.

— Úgy, hogy az önzés alól nap-nap után fel
szabadítod magadat, komolyan követed a szent 
élet irányát, mindenkivel csak jót teszel, feláldozod 
magad embertársaidért és mindig imádkozol.

— Ezáltal lelkem Isten előtt térdel és még 
akkor is vigyáz gyermekemre, amikor az Úr már 
kiadta őt keze közül a földi élet számára?...

— Igen, igen. Ezáltal az égben van a lelked 
s minden rosszat távoltart születendő gyermekedtől.

— Köszönöm Atyám — mondotta a grófnő 
és ettől kezdve szent életű lett. Szelíd, türelmes, 
jótékony élete csupán áldás, lelke csupa imádság.

Hat gyermeke született, mind a hat leány, s 
mind a hat jámbor apácaéletre szentelte magát. 
Édesanyjuknak minden egyes szülése alkalmával 
megjelent a Szent Szűz teljes fényében. így ő — 
hosszú élet után — a legnagyobb boldogság érze
tével halt meg.

Az öreg úr elhallgatott. Margitot megkönnyeb
bült nyugalom fogta el. így szólt.

— Középkori történet, de mai módon, ma 
is megtörténhetik... Majd mosolyogva hozzátette:

— Köszönöm atyám én is!
De akkor az öreg úr elmenő félben volt már. 

Messziről mosolygott vissza, tűnő álomképként.
S Margit ettől kezdve rendíthetetlen biztonsággal 
tudta, hogy az átöröklés ellenszere: az anya imád
sága, az anya önzetlensége.

Amint telt, múlt az idő s Margit mindinkább 
megváltozott, Vince nem győzte eleget nézni fele
sége arcát. Annak egész kifejezése, minden egyes 
vonása is olyan egészen más lett! Áhitatos és 
szelíd elmélyedés látszott rajta. Tekintete, mintha 
messzi tiszta világokon csüngött volna!

És ez nemcsak látszott így, hanem valóban 
így is volt. Margit egész lénye egy irányba fordult. 
Olyan határozottan és egyenesen, mint kilőtt nyíl
vessző ment, repült egyetlen célja felé; hogy gyer
mekét testben és lélekben egészségesen hozza 
világra. Hogy megvédje őt mindama veszély elől, 
ami lényének kialakulásába s múltból beavatkozhat, 
az elátkozott átöröklés útján. Talán egy anyaorosz
lán sem védheti ellenségei elől elszántabb erővel 
kis oroszlán kölykét, mint ahogy ő harcolt lelké
ben, születendő gyermekéért. Minden más háttérbe 
szorult benne, ez elől. Intellektuális vágyódó, ke
reső, elégedetlenkedő lénye elcsendesedett, — s 
nyugalommá, jósággá, erős akarássá változott, mely
nek központjában egyrészt az önzetlen cselekvés 
vágya, másrészt saját lényének korrekciója állott 
Igyekezetében Zelma Lagerlőf írásai segítették őt 
előre. Ezeknek világosságában észrevette iz?ón, 
forrón szeretni tudó lelke eddigi sokféle erős egó- 
centrizmusát.

De most már nem akart gondolni saját külön 
boldogságára, Vincére vetette egész lényét. Vince 
szavát hallgatta minden pillanatban, hogy az sze
rint formálódjon gyermeke. S az az asszony, aki 
ezelőtt imádkozni sohasem szokott, lélekben foly
ton a végtelenség előtt térdelt: egyik buzgóbb 
imádságot a másik után könyörögte nem csak min
den gondolata és tette, hanem életének minden 
perce és testének minden lélekzése is. Imádságai 
ahhoz, — az ő számára névtelen és alaktalan 
örökkévalóhoz szállottak, kinek szentségéhez ő — 
fohászai és tettei által — hozzá kapcsolódni akart,
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hogy megkapja a győzelmes erőt a jó életre. —
A jó élet világra hozására.

Az eskü.
A fájások gyakran és óriás erővel ismétlőd

nek. — Ez a nagy kínlódó élet — zúgja Margitban 
valami. — Utolsó fenséges küzdelmem! Utolsó 
nagy harcom!

Hősies és boldog lelkiállapotban állta a ro
hamokat sok óra óta. A fájdalmak az erő érzését 
ébresztették fel benne, az erőérzés pedig a diadalt 
tette lelke elé.

— Isten! Isten itt vagy mellettem!
Az orvos kezdett aggódni, hogy nagyon is 

soká tart már. Nem volt megelégedve Margit szí
vével. És tényleg a szülés utolsó idejében csodá
latosan elgyöngült úgy a fizikuma, mint az öntu
data is. Kezét sem bírta felemelni. Sokszor percekig 
elalélt. Ilyenkor mindég gyönyörű képeket látott 
maga előtt. Lelke egészen átszellemült tőlük. Nem 
is tudta már hol van, mi történik vele. Galamb
szárnyak zúglak el mellette, napfényes vizek felett. 
Egyszerre rettenetes hasító fájdalom. Az erei mind 
megpattantak. De — Iám — nem vér folyik ki 
belőlük, hanem rózsák. Ezer és ezer gyönyörű rózsa 
ömlik ki belőlük.

— Jaj leesnek a földre mind, s durva cipő
talpak fognak taposni rajtuk — gondolta magában. _

— Ne félj — szólal meg ekkor hirtelen 
mellette az édesapja, kinek haja fehér felhő — 
Ne félj, csoda rózsák ezek!

Felemeli reszkető kezét. Mozdulatára a rózsák 
is mind felemelik fejüket s elkezdenek gyönyörűen 
énekelni. Édes, sohasem hallott hangon énekelnek. 
A kimerült asszonyt csöndes álomba ringatják.

Mikor felébred, Vince térdel az ágya előtt. 
Pici gyönyörű gyermeket tart. A pici gyerek han
gosan sír. Margit megismeri a rózsák énekhangját.

— Első napja Andráskám életének!
Andráska összeszorított öklöcskével fekszik

Margit mellett. A földi boldogság angyala áll az ágy 
fejénél. Margit a legboldogabb teremtés a világon! 
Nem győzi a bepólyázott kis lényt magához szo
rítani. Újra meg újra, ezerszer.

— Van abszolút boldog érzés. Van paradi
csom az életben.

Behunyja szemét.
— Ez a perc, ez, csak ez ne tűnne el!
Vince belép teljesen felöltözve.
— Isten veled édes kis Margitom, én most 

elmegyek a képviselőházba.
— De Vince itt hagysz?
— Nem akarok mulasztani, majd sietek haza.
Megcsókolja Margitot és sietve elmegy. Min

den megindulás nélkül épúgy, mint mindennap. 
Ő az aggodalmon túl van, szemében minden rend
ben van. Margit fájó szívvel és csodálkozva néz 
utána. Szemét megintcsak elfutja a könny.

Amikor Margit így egyedül maradt a gyer
mekével, a magány hirtelen mégegyszer előhozza 
minden régen eltemetett fájdalmát és nyugtalan
ságát. Keservében fájdalmas zokogás vesz erőt

rajta s könnyeitől mégjobban fáj. Az egész világ, 
múlt, jövő fáj neki. Fáj az apja, a,gyereke, önmaga. 
Fgyedül érzi magát, fájdalmas öntudatával egy 
fájdalmas mindenségben.

Amint így sír és bánkódik, egyszerre csak 
hatalmas zuhanást hall. Iszonyút sikít — a nagy
méretű, óriás súlyú függőlámpa kiesik a mennye
zetből lezuhant közvetlenül az ágy mellett a föld
re, ott darabokra törik, de esésközben Margit karját, 
amely a gyermeket tartja véresre súrolja. Ha csak 
2 centiméterrel odébb esik le: szétmorzsolja az 
újszülött koponyáját. Margit a puszta gondolatra 
is majd eszét veszti és egész testét reszketés 
fogja el. A kicsi sírni kezd. Az ápolónők berohan
nak, nagy sopánkodás, felfordulás stb. Mikor újra 
csönd lesz: Margit halálos fáradtnak érzi magát 
és nem győz eléggé hálálkodni a Mindenhatónak. 
Halk imája közben behunyt szeme mögött megszó
lal lelkében nagymester asszonya, Lágerlöf Zelma.

— Nem véletlen történt, nagy jelmutatás 
volt ez. Keseregtél és boldogtalan voltál, mikor 
drága szép gyermeked itt feküdt melletted. Nem 
tudtad megbecsülni őt, majdnem megérdemelted 
volna, hogy megölje öt a lezuhanó lámpa! S ha 
az uradat nagyon szereted és becsülöd is még 
mindég nem értékeled őt kellőképen! Hiszen ha ő 
is olyan lenne, mint te, a lelki meghasonlás mind
kettőtöket elpusztított volna. Az ö kemény erejé
nek köszönhetsz mindent!

Milyen igaza van a nagymester asszonynak! 
Margit igazán megérdemelte volna, hogy elveszítse 
gyermekét. Nagyon nagyon elröstelli most magát. 
Nézi pici gyereke rózsabimbó lényét és erösítgeti 
szívét. Reáteszi azután pici homlokára anyai kezét 
és könnyes szemmel nagy esküt mond a Minden- 
ségnek.

Esküszik, hogy lelke fájdalmas elgyöngülése 
utoljára történt. Esküszik, hogy mint amikép a 
„nagy szent esté“-töl kezdve a mai napig, önma
gára való gondolás nélkül, csak hálával és tisz
telettel imádta Vincét, úgy fogja ezentúl is. Ez a 
mai kitörő elégedetlen aggodalmaskodó érzés, 
utolsó fellobbanása múltbeli gyöngeségének, de 
ezentúl soha sem fogja megrontani többet életük 
békéjét.

— Anyává válásom boldogságát avval aka
rom kiérdemelni, hogy gyermekem élete teljes har
mónia között follyék. Hallgass el hát végre én os
toba. nyughatatlan asszonyi szívem! Vedd magadra 
azt, ami kivétel nélkül minden embernek a sorsa’: 
a belső magányosságot.

Mialatt Margit esküjét mondta, érezte: meg
adatik neki a hit és bizodalom ereje. Megadatik 
neki, hogy gyermekéből derék, egészséges, értékes 
ember váljék... S amit Margit ebben az órában 
érzett, be is valósult. Fia, az emberek legjava közé 
tartozott mindenkor. Értékes férfivé, nemes szívvé 
fejlődött anyja és minden embertársa örömére. 
Az átöröklés átka megtört az anya imádságán, az 
anya önzetlen jóságán és a felnőtté váló ifjú erő
teljes önnevelésén, amellyel szigorúan kezébe vette 
és kezében tartotta magamagát... (Folyt, köv.)
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Itt a hideg. Az óesztendő vége felé bekö

szöntött az igazi hideg. Az ország egész területén 
nemcsak éjjel, de nappal is erősen fagyott. Saj
nos, megfelelő hótakaró az ország legnagyob 
részében hiányzik, csak a r magasabb vidékeken, 
a hegyek között van hó. Új év körül már szinte 
veszedelmessé vált a hideg, utóbb azonban eny
hült és most már kilátás van némi havazásra is. 
Erre nagy szükség is van, mert az esetleg kemény 
tél megfelelő hótakaró nélkül súlyos károkat okoz
hat az őszi vetésekben. Eddig egyenlőre nin
csen kár.

Hazánkon kívül a környező államokban szin
tén nagy a hideg és amellett nagy havazás és hó
vihar is van. Különösen Romániában erős a tél, 
de nem jobb a helyzet a nyugati államokban sem. 
A hideg benyomult Olaszországba is, ahol álta
lában enyhe szokott lenni az időjárás. Olyan he
lyeken, ahol évek óta nem volt havazás, most 
nagy hótakaró borítja a vidéket Olaszországban is.

Tűz a Vatikánban. Hétfőre virradó éjjel a 
vatikáni iroda palotájában tűz támadt. Ennek a tűz- . 
esetnek az ad különös nyomatékot, hogy három 
nap alatt ez már a második tűz a Vatikánban. 
Az első tűzeset csak csekélyebb károkat okozott, 
de a második már súlyosabb volt. A lángok át
csaptak a szomszédos San Lorenzó és Damasus- 
templomokra is. A kivonult római tűzoltóságnak 
csak többórai megfeszített munkával sikerült a 
tüzet eloltani. A vatikáni iroda palota több terme 
és a két templom is igen súlyosan megrongáló
dott. A vizsgálat megállapította, hogy a tüzet 
vagy hanyagság, vagy rosszakarat okozta. Több 
személyt őrizetbe vettek.

Új kérdőjelek a világpolitikában. Minde
nekelőtt összefoglaljuk azokat a tényeket, amik 
következtében új kérdőjelek merültek fel a világ- 
politikában.

1. A finn-orosz háborúban a Szovjet az ed
digi ötheti kemény harc árán sem ért el semmit, 
tehát látnia kell, hogy a finnkérdés nem olyan 
egyszerűen megoldható, mint azt eredetileg hitték.

2. Az angol, olasz, francia, amerikai hatal
mak kifejezetten megmondják, hogy a finnekkel 
éreznek és minden oldalról megindult a segítség 
a finnekhez, tehát a viszony a Szovjet és az em
lített hatalmak között lényegesen romlott, csaknem 
ellenségessé vált.

3. A Szovjet tárgyalásokat kezdett Japánnal 
és ideiglenes megállapodást is létesített vele abban 
az irányban, hogy a szibériai orosz tengerparton 
megengedik a japán halászoknak a halászást. Ez 
Japánnak igen nagy érdeke, mert az ottani halá
szat többmilliárdos évi bevételt biztosít Japánnak

és jóformán erre van építve Japán élelmezésének 
jórésze. Mindég ezen halászati kérdés miatt volt 
ellentét Japán és Oroszország között. Tehát a 
Szovjet keleten biztosítani akarja magát.

4. Ázsiában, Oroszország déli határán na- 
gyobbarányú angol-francia csapatösszevonások ké
szülnek, a déli határokon védelmi intézkedéseket 
tesznek.

5. Németország és Oroszország között meg
indult a közvetlen áruforgalom, a Németországba 
irányuló román szállításokat is a Szovjeten át bo
nyolítják le, a Szovjet 200.000 szakember vezetőt 
kért Németországtól, ezzel szemben egyre fokozza 
a nyersanyagszállításokat Németország felé.

6. Németország részéről azt hangoztatták, 
hogy a gyűlölt angol uralom összetörése után a 
világ fiatal hatalmainak: Németországnak, Orosz
országnak és Japánnak kell felépíteni az új vi- 
világrendet és . magának megszerezni a vezetést 
az angoloktól.

Mindezek a tények tehát újabb kérdéseket 
vetnek fel.

Első kérdés az, hogy tényleg bekövetkezik-e 
hamarosan, hogy a Szovjet nyíltan beavatkozzék 
a világháborúba Németország mellett és nemcsak 
gazdaságilag szolgálja ki Németországot, hanem 
nemet vezetés alá adja-e a maga haderejét és 
egész hadi készültségét.

Második kérdés az, hogy miután a finnek 
ellen nem tudott a Szovjet hamar sikert elérni és 
látja, hogy déli határain az angol-francia készü
lődés folyik, nem támad-e most délre is, hogy 
megelőzze az esetleges angol-francia támadást és 
egyúttal veszélyeztesse az angol kincstárat: Indiát?

Harmadszor, kérdés az, hogy a Szovjet mit 
akar és mikor akar kezdeni valamit a balkáni po
litikában, ahol mindig célja volt Bulgáriának, va
lamint a Dardanella-szorosnak a birtoklása.

Ezek után végső kérdés az, hogy elkerülhe
tő-e, hogy az egész Európa két táborra szakadva, 
új világháborúban eméssze önmagát?

Olyan súlyos kérdőjelek ezek, melyekre vá
laszolni nem lehet. Csak abban lehet bízni, hogy 
a vezetők belátják: nem jól számítottak, az ed
digiek szerint a szembenálló felek egyenlő erő
seknek bizonyultak, tehát itt győztes nem lehet, 
csak vesztes. Ha ezt belátnák, akkor talán siker
rel járna egy komoly békeakció.

Imádkozzunk mindnyájan a népek vezetőinek 
bölcseségéért!
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