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

7. szám . X I. évfolyam . 1940. április 1.

Húsvéti ajándék.
Alábbi levelei kaptuk:
A „Bizalom" tek. Szerkesztőségének!
Mostanában nagyon érdekes álmaim vannak. 

Közöttük volt ez is. Otthon jártam nővéreimnél. 
Egyiknek táskájából elvettem tíz pengőt és ezál
tal nagy lelkifurdalásaim voltak. Amikor fölébred
tem, jóvá akartam tenni ezt az álombéli hibámat, 
ezért bátorkodtam ezt a tíz pengőt a „Reménység 
háza" javára mélyen tisztelt kezéhez adni, hogy 
jóvátegyem álmaim világában tanúsított gyönge- 
ségemet.

Tisztetettel:
Mellékelve 10 pengő. K. I.

*
*  *

Ehhez a levélhez magyarázatot nem kell 
fűzni. Minden szava hűségesen tanúsítja egy ne
mes lélek buzgó igyekezetét. A levél írójának 
áldozatkészségét azonban csak akkor mérhetjük 
meg, ha tudjuk, hogy ő egy egyszerű háztartási 
alkalmazott, kinek soha életében a bűnözéshez 
még legtávolibb köze sem volt s aki a 10 pengő 
adománnyal havi keresetének nagyrészét adja ide...

Azt kívánjuk neki, hogy szép példája sok 
hasonló áldozatkészségre és nemeslelkűségre buz
dítsa mindazokat, akik értesülnek róla..., s akik 
javára történik.

Júdás sírja.
Ir legenda.

„.. .és elmenvén, felakasztó magát." Máté 27.5. 
...És mikor harmadnapon halála után a 

szerencsétlen Júdáslélek öntudatra tért, kietlen 
pusztaságban találta magát. Előtte a véres földön

feküdt hidegen és sápadtan a teste. S a Júdás
lélek sóhajtva mondta: „El kell temetnem testemet, 
hogy nyugalmat találjon." De a föld fagyos és 
kemény volt, nem tudott sírt kaparni. Fölvette hát 
a jéghideg testet és vacogva vitte odébb, hogy 
sírt keressen. Először egy sötét erdőbe ért. Süví
tett a szél és fenyegetően hajladoztak a fák; a 
Júdáslélek megrettent és tovább sietett. Kísérteti
esen suttogó, lidérces mocsárhoz vitte másodiknak; 
ám alighogy lesüllyesztette, a víz földobta megint — 
fogta a lélek a testet és vitte tovább. Harmadszor 
egy magas hegyhez ért vele, melyen három kereszt 
meredezett. A középsőn egy hótiszta galamb ült, 
szomorúan, dugva szárnya alá fejét. S a kereszt 
lábánál kész sír volt, mély és széles — de a Júdás
lélek rettegett és nem mert oda menni. Vándorolt 
tovább. Zuhogott az eső, kavargóit a köd, üvöltött 
a szél. Azután ismét a havat vagdosta a vihar. A 
Júdáslélek vándorolt tovább: seholsem talált sirt 
a testének. Bolyongott szörnyű félelemmel, irtóza
tos kétségbeeséssel. Múltak a napok, a hetek, az 
évek, — a Júdáslélek csak bolyongott és cipelte 
a testét. Egyedül, tökéletesen, rettentően egyedül 
a végnélküli hideg éjszakában. Egyszer — évek múl
tán — valami távoli, igen távoli pici fényt pillantott 
meg. Felé indult a Júdáslélek a sötétben és a ma
gányban. Ment, ment és cipelte a testét. Hó kez
dett esni, mind sűrűbben, s a Júdáslélek ment és 
cipelte a testét... Végül odaért: fényesen kivilágí
tott termet látott maga előtt, bent díszesen fölteritett 
menyegzői asztalt. A vendégek árnyéka ide-oda 
mozgott a fényben. És a Júdáslélek kétségbeesetten 
vágyódott bemenni a fénybe és melegbe, de retten
tően félt.

Odabent pedig a Vőlegény, aki az asztalfőn 
ült fehér ruhában, fölfigyelt a halk neszre. „Kijár
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a kapu előtt?" kérdezte barátait. Az egyik kinézett 
az ablakon és így felelt: „Egy nyugtalan farkas 
futkos föl és alá." A vőlegény ismét kérdezte: 
„Ki sóhajtoz odakint?" És ismét kinézett egyik és 
komoran, vonakodva felelt: „Júdás lelke az, Uram." 
Égő haraggal kiáltottak fel a barátok: „Űzd, hajtsd 
el a Júdáslelket! “A vőlegény csendet intett; kezébe 
vette a lámpást és kilépett az ajtó elé. Szelíd és 
édes hangján kérdezte a rémült, szégyenben ott 
álló Júdáslelket: „Bűneid testével mit keresel az 
Úr asztalánál?" Elveszve felelt a Júdáslélek: „Évek 
óta. bolyongok és sehol sem láttam máshol vilá
gosságot." Ismét felkiáltottak a barátok: „Űzd el 
a Júdáslelket, Uram!" De a Vőlegény csendett in
tett; s amint harmadszor intett, a levegő teleszállt 
hópihékkel, a hópihék galambokká váltak s Júdás 
bűnös testét puha fehér szárnyaikra emelték, egé
szen betemették... A Vőlegény pedig szélesre tárta 
a Júdáslélek előtt a menyegzői terem kapuját és 
így szólt: „Jöjj, a lakoma kész! Régen várlak téged; 
azért nem nyújtottam még a bort testvéreimnek.
Jöjj!"

Térdre esett a Júdáslélek a Vőlegény előtt: köny- 
nyeivel mosta lábait, hajával megtörölve azokat...

A bűnöshöz.
Minden tetted és szavad,
Minden .gondolatod megmarad.
S a végtelenbe olvad 
Minden egyes utad,
Bármerre is halad.
Nem tűnik a semmibe 
Egyetlen egy cselekvésed —
S jótetted vagy bűnöd súlya 
Lendíti meg majd mérleged...

A mérleget, az ítéletet, *
Mit Isten mond majd feletted, —
S hogy könnyűnek ne találtassál: 
Kelj fel és ne vétkezz többet!

Ámon Hedvig.

Orosz—Finn béke.
Néhány napi béketárgyalás után megkötötték 

az orosz—finn békét, amely szerint a finnek bi
zonyos területeket átadtak ugyan Oroszországnak, 
de a maguk teljes szabadságát és függetlenségét 
megőrizhették.

A békekötés alkalmával megállapítást nyert, 
amit az egész világ már úgyis tudott, hogy a fin
nek nagy erkölcsi erővel és dicsőséggel küzdöttek 
vallásuk és hazájuk védelméért.

A békekötés után azonnal bele is kezdtek 
országuk újjáépítésébe és hálát adtak Istennek, 
hogy nem kell többé harcolniok, mert ők a világ 
legbékésebb népe, amely senkit sem gyűlöl.

Víz alatt az ország egy része.
Az idei kemény tél, a havazás előre figyel

meztetett, hogy a tavaszi enyhe időjárás bekövet
keztekor számolnunk kell az árvízveszedelemmel 
is. Az ország aggodalommal fogadta a híreket. A 
hatóságok vállvetett munkával dolgoztak a falvak 
népével az áradás megfékezésén. Példátlan áldozat- 
készséggel folyik az árvizek ellen való védekezés. 
Az egész országban víz lepte el az alacsonyabb 
fekvésű területeket.

Dunántúl.

Legkomolyabb a helyzet a Dunántúl. Egész 
sereg vasúti útvonalon az árvízokozta akadályok 
miatt szünetel a forgalom. Kaposvár, Dombóvár, 
Siófok, Zalaegerszeg környékén van vasúti korlá
tozás. Vasvár és Zalaegerszeg között 60 centimé
teres víz borítja az országutat.

A Rába is veszedelmesen megáradt. A jég 
elindulása veszéllyel fenyegeti Szentgotthárdtól 
egészen végig a falvak népét. Söpte falut a Ko- 
zár-patak Szombathely közelében elöntötte. A Sá
ros-patak pedig Kisunyom és Sorokpolány közsé
geket. A hirtelen ár Tolnában is komoly bajokat 
jelentett. Több patak kiöntött. A völgyekben fekvő 
falvak útait 40—50 centiméteres víz borítja. Bátta- 
szék mellett a Lajvér okozott károkat. Az egyik 
helyen a hatóság átvágatta a gátat, hogy a faiut 
megmentse az árvíztől, mely azután a mezőt bo
rította el. Székesfehérváron a Gallya-patak jegét a 
katonaság felrobbantotta. Mohán egy idős asszonyt 
elsodort az ár. A Vértes elöntötte Sárkeresztest. 
Baranya-megyében nagy földterület van víz alatt, 
különösen a szentlőrinci járásban. Lánycsók és 
Mohács között 2000 hold áll víz alatt. Itt is, mint 
az egész Dunántúlon, a hatóságok irányításával 
igyekeznek levezetni a vizet. Pápa és Szombathely 
egyes részeit elöntötte az árvíz. Szombathelynél a 
Perint kiöntött. Egy hidat az ár elsodort. Ólad és 
Ondód is víz alá került. A Gyöngyös-patak a 
lukácsháza—kőszeg—doroszlói környéket öntötte 
el. A Sorok-patak Sennyénél kiöntött, de a Pinka- 
és Strém-patak is.

Győr azt jelenti, hogy a Bakonyér Ecs, 
Győrszemere, Ravaszd községeket elöntötte. Zalá
ból pedig az a hír érkezett, hogy a Zala Zalabér 
közelében sok villanyoszlopot kimosott a földből, 
így 50 falu, város nem kapott villanyvilágítást. 
Zalaszentgróton a lakosság csónakon közlekedik. 
A Séd is kiöntött Veszprém-megyébfen. Víz alá 
került a veszprémi posztógyár. Újabb győri jelen
tés szerint Felső-Dunántúlon és a Kis-Alföldön 
átvágják a törvényhatósági utakat, hogy a vadvi
zeket a folyókba vezessék. Siófok és Kaposvár 
között is nagy károkat jelent az árvíz. A Hódoska- 
ér kiáradt vize elsodorta Sek János fenyőfői föld- 
mívest, holttestét meglelték. A Surián-patak Sántos 
és Szentbalázs községeket öntötte el.

A nagykanizsa—budapesti vasútvonalat Sá
voly állomás környékén két kilóméter hosszúságban 
alámosta a víz.
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A Duna a múlt vasárnap érte el a legmaga
sabb vízállást, 721 centimétert mértek ekkor Bu
dapesten. A Duna még mindig igen magas, de 
már apad. Ötven éve nem volt ilyen magas a 
Duna.

Vácnál víz alá került a korzó, de a Duna 
inkább Adonynál okozott kárt, bár Budapesten is 
elöntötte az alsó rakodó partot. Adonynál múlt 
hétfőn kilépett a medréből és elöntötte a mohács— 
eszéki országutat. Két utászszázad robbantotta és 
repülőgépekről bombázták a déli Dunán a jeget, 
hogy a víz kiszabaduljon a jégpáncélból. Adony 
és Perkáta között átvágták az utászok a gátat, 
mert a víz visszafelé kezdett folyni. Csak így 
tudták megmenteni a falvakat. Szászhalombatta 
postahivatala összedőlt. Dunafüreden 100 ház víz 
alatt van. Nagytéténynél a Duna nyúlgátja kisza
kadt és Érden, Tétényben a víz nagy kárt okozott. 
A híres tétényi sertéshízlaló telepen 2500—3000 
sertés elpusztult.

Duna-Tisza köze.
Nagy volt az elmúlt héten a veszély a Duna- 

Tisza közti részen is.
Cegléd lapos helyei víz alatt állanak. A 

Zagyva se bírja levezetni a vizet. Három helyen 
is elhagyta a medrét Szurdokpüspöki határában. 
Kiskunfélegyházán a nagymennyiségű vadvíz ten
gerré változtatta a határt. Balástyán Király R. Já
nos gazdát halálra nyomta az összedűlt háza. A 
szeged—budapesti nemzetközi útra munkáscsopor
tokat rendeltek védekezés céljából. A Duna-Tisza 
között inkább a vadvizek okoztak súlyos problé
mát a hatóságoknak.

A Tisza igen magas. A Tisza végig elön
tötte az árterületét. Szegeden még sohasem állott 
víz alatt olyan hatalmas terület, mint most. A 
város körül víz alá kerültek a kinti városrészek. 
Számos ház összedűlt.

Szeged határát és Hódmezővásárhelyt olyan 
hatalmas víz lepte el, hogy több kilométer széles 
tavakból áll most a határ. A kormány külön ár
védelmi kormánybiztost küldött erre a vidékre 
Bauer Sándor miniszteri tanácsos személyében.

• Alföld.
A Fekete-, Fehér-Körösök 8 méteres vízállást 

értek el. A helyzet itt igen komoly, mert a román 
jelentés szerint a hegyekben még nem indult meg 
az olvadás.

De örvendetes, hogy napról-napra apadt a 
Körös, a Maros, a Tisza. Apadást jelentenek a 
többi folyókról is.

A Tiszántúlon a Sárrét a vadvizek következ
tében víz alá került. A Maros a román határnál 
egy helyen a román oldalra kiöntött:

Felvidék.
Aránylag még a Felvidékről érkezik a legke

vesebb árvizet jelentő hír. Alsóapsán az Anisica 
120 házat elöntött. Balassagyarmat közelében a 
losonci személyvonat kisiklott, mert az olvadás 
12 méteres mélyedést ásott a vasúti pálya alatt.

Hárman súlyosan megsebesültek. Heves megyében 
a Tárná igen magas. A Hernád és a Sajó még 
nem okozott nagyon nagy kárt. A Felvidéken 
azonban még nem múlt el a veszély, a hegyek 
még tele vannak hóval.

Hivatalos jelentés szerint a folyók vize elérte 
a legmagasabb vízszíntet. Utána a Duna majd 
két métert apadt. De apad a többi folyó is.

Ezután, úgy látszik, nem a folyók, hanem a 
vadvizek jelentenek majd súlyos károkat. Békés 
megyében 100 ezer hold van így víz alatt. Ebből 
70 ezer hold búzával van bevetve. Ez a helyzet 
Csongrád, Csanád, Bihar, Szatmár és Szolnok 
megyékben, lényegében az egész Tiszántúlon,

Tolna megye alispánja katonai segítséget 
kért. A Sió és a Koppány kiöntött.
A földmivelésügyi miniszter repülőgépen bejárta 

az árvíz-vidéket.
A földmivelésügyi miniszter, gróf Teleki Mi

hály, repülőgépre ült, mert személyesen akart 
meggyőződni, hogy az árvíz milyen és mennyi 
területet öntött el. A földmivelésügyi miniszter a 
repülőgépen végzett ellenőrző útja után megteszi 
a szükséges intézkedéseket. Részben azért, hogy 
a további rombolást megakadályozza, részben pe
dig, hogy a bajbakerült vidék népén segíthessen 
az állam. Az utolsó napok jelentései szerint az 
áradás megállott, sőt több helyen apadt a víz, 
úgy, hogy egyelőre a veszély nem növekszik.

Küzdelem a „Nagysárkány-rend“ ellen.
Regény.

Irta: Milgőma. (Folytatás.)

Androklos.
Aesopus: Hősi nagy oroszlán,

Vérzik kínlódva,
Még hősibb nagy vitéz 
Fegyvertől megfosztva, —
Oroszlánt tüskétől,
Tüstént szabadítja,
Sebének kínjait,
Menten megállítja.
Állatok királya 
Fenséges szemével,
Ránéz a vitézre,
Hálás hűségével,
Hatalmas tagjait.
Szolgálatba adja 
Vitézt mindörökké 
Óvni megfogadja.

Sokrates: Szíved, hogy ha bátor,
Átmegy minden vészen:
Véres büntetődből,
Szabaditód lészen!

Leó nagyon meg volt elégedve s meghatva 
nézegetett körül.

De a többiek is. Muki szeme könnyes is volt. 
A neki szóló vers annyi reményt, annyi biztatást 
sugárzott felé.



52 B I Z A L O M

Végzet és gondviselés.

Égben fakadt Élet, csecsemő képében,
Tizenegy Áldás közt, nyugszik reményében. 
Felzengő élőszó, a Tizenegy Áldás,
Mindnek örök lénye: hü valóra váltás.

Mikor megszólalnék a Tizenkettedik,
Sötét, szörnyűség, vadszél kerekedik.
Belép most a Végzet, fekete fejével,
„Hol van az Új Élet?" keresi szemével.

Gyilkoló vad erő támad fel szavára:
„Szúrd meg kezed s halj meg, élted tavaszára!“

Végzet szava örök, nincs ki törölhetné,
De hol van, de hol van, aki enyhíthetné?..

A Tizenkettedik Áldás siet elő,
A mindég segítő, örök gondviselő,
„Igen, szúrd meg kezed s szemed is záruljon, 
De száz év múltával, élted megújuljon!"
Szelíd szava így szól, s mosolyog az Élet:
Ha a Végzet lesújt, Gondviselés éled.

Muki könnyei elpalástolása végett elfordult 
társaitól. És pedig azzal az ürüggyel tette ezt, hogy 
a mellette lévő üres helyre készített verset olvassa el.

Ám az összes jelenlévők közül Fráter Phleg- 
malikus volt legjobban megelégedve. Úgy látta, 
hogy a mély értelmű vers az ő lényének teljes 
elismerését és tiszteletét tükrözi. Nem is mutatta 
azt meg senkinek sem, annál nagyobb kíváncsiság 
gyötörte öt, hogy vájjon mi van a többiek versei
ben? Végre is oly szivreható és sanyarú arcokat 
vágott, hogy Peccatus megszánta öt és odaadta 
neki a maga rövidke kis versét.

Új kenyérre.
Egy sugár kéz tálcát nyújt felém: 
rajta két kenyér.
Egyik, arany búzától fehér,
a másik kemény,
nehéz, fekete, korpa lepény.
Egy hangtalan hang mondja bennem: 
ezt meg kell ennem.
Abból sültek, mit jó s rossz lelkem, 
parancsolt nekem.
Mindkettőt kell magamhoz vennem.

Phlegmaticus egészen megrettent ettől a vers
től s elment a kedve a további kiváncsiskodástól. 
— Úgy látszik — gondolta — mindenkinek csak 
a saját verse való!

A többiek is így gondolkodhattak, mert nem 
kérdezősködtek szomszédaiktól, hanem szép csönd
ben ültek míg Leó elérkezettnek nem látta a pilla
natot arra, hogy a csengőt megrázza és méltósággal 
felemelkedjék, sőt poharát is méltósággal kezébe 
vegye. „Seraphicusnak, a mi nemes költőnknek, 
ünnepi nemes bevezetése után, hagy üdvözöljem 
én is vendégeimet" kezdte szónoklatát. „Mai együtt

sünknek lényege az „Ü“ betű. Ünnep! Érzitek 
ebben a szóban milyen zengően énekel az „Ü“? 
Együvé kapcsol, együvé terel bennünket. Hogy 
többé ne támadjunk egymás ellen és ne kínozzuk 
egymást.' Egy új üdvös időszak beköszöntésének 
üdítő hajnalhasadása legyen ez a mai ünnepünk."

— Helyes! Úgy van! — dörmögték.
Leó folytatta: „Álljunk fel mindnyájan emeljük 

magasra poharainkat és tegyünk szent ígéretet, hogy 
annak az embernek a kedvéért, aki itt ebben a 
házban éjjelét-nappalát, éltét és vérét adja a bete
gekért, a mi nagy jótevőnk, Ábrahám dr kedvéért 
tegyünk ígéretet, hogy ezentúl béketürők leszünk, 
hogy nem fogjuk egymás életét nehezíteni, hanem 
jóindulatban és megértésben fogunk élni egymás
sal! Ürítsük tehát Abrahám doktor tiszteletére po
harunkat!"

— Éljen Ábrahám!
Ebben a percben az ajtó kinyílt. Az ünnepi 

lakoma tagjai mind halálsápadtak lettek.
Zavaros dr lépett be.

Seraphicus könyörgése.
Zavaros doktor megjelenése azért töltötte be 

olyan iszonyatos rémülettel az „ünnepi lakoma" 
résztvevőit, mert ők jól tudták, hogy Zavaros doktor 
kötelessége volt a házirendre felügyelni, a felkelés, 
lefekvés, étkezés, pihenés, sétálás stb-stb. pontos 
betartását ellenőrizni. Míg a többi orvos feladata 
elsősorban a gyógyítás volt, addig Zavarosnak a 
rendfenntartást kellett végeznie. így, ha még a leg- 
lágyszivűbb ember is lett volna, kénytelen kellet
len muszáj volt neki a legnagyobb szigort alkal
mazni minden legkisebb rendbontás esetében is. 
A betegek valamennyien jól tudták, hogy ha vala
melyik másik orvos rajtacsípi őket valami rend
bontáson, úgy a napirendtől való eltéréstől bocsá
natot, elnézést remélhetnek. Ha azonban Zavaros 
látja meg valami hibájukat, akkor nincs pardon, 
inért az ő kötelessége a felügyelet.

Zavaros büntetései szigorúak voltak: kimenő 
megvonás, séta megvonás, kényszer ágybafektetés, 
koszt csökkentés stb. Mindig éleselméjüen ki tudta 
választani, hogy ezek közül a büntetések .közül 
kinek melyik fáj a legjobban és azt alkalmazta, 
hogy az illető szívbemarkolóan megjegyezze hibá
ját s ne egyhamar ismételje meg.

Az ünnepi lakoma résztvevői Zavaros láttá
ra jól tudták, hogy keserves napok várnak rájuk. 
Ezért keserítette meg őket annyira a félelem és 
rettegés. Az egyetlen volt közülök, aki nem önma
ga miatt reszketett, aki nem sajátmaga miatt félt: 
Seraphicus. Seraphicus szeretettől áthatott lelke 
előtt ott lebegett jóságos orvosának, Ábrahámnak 
képe, és szíve megtelt aggodalommal Ábrahámért. 
Édes jó Istenem, hiszen ebből Ábrahámnak lesz 
kellemetlensége! Hiszen Zavaros. biztosan tudja, 
hogy Ábrahám megengedte az „ünnepi lakomát" 
tehát a rendzavarásért bizonyára Ábrahámot teszi 
majd felelőssé és őt bünteti majd. Ennek nem 
szabad megtörténnie! Nem szabad, hogy Ábrahám 
miattuk kecüljön bajba!
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De hogyan lehessen ezt megakadályozni? 
Alighanem sehogy máskép, csakis úgy, ha 
Zavarost könyörgéssel ráveszi arra, hogy most az 
egyszer felejtse el az egészet és ne sújtsa Ábra
hámot.

Seraphicus pillanatnyi habozás nélkül térdre 
borult Zavaros előtt:

— Doktor Úr, mindenre kérem, ami szent Ön 
előtt, hogy nézze el hibánkat most az egyszer! 
Soha nem fogjuk megismételni, csak most bocsás
son meg és ne büntesse Ábrahám doktor urat! —

— Mit beszél maga? kérdezte Zavaros. — Álljon 
fel s beszéljen értelmesen!

Seraphicus nem állott fel, továbbra is térdel
ve, remegő hangon kiáltozta:

— Bocsánatáért könyörgöm s azért, hogy ne 
büntesse Ábrahám doktor urat! —

— Ja úgy! felelte Zavaros s látszott az ar
cán, hogy eddig mit sem tudott arról, hogy a 
napirend elleni vétésben Ábrahám is hibás lehet. 
Ezt csak ebben a pillanatban, Seraphicus szavai
ból vette ki. — Minden a maguk további visel
kedésétől függ. Most azonban haladéktalanul csi
náljanak itt rendet! Öt perc múlva visszajövök, 
addig tökéletes rend lesz s maguk aludni mennek!

Az ajtót félig nyitva hagyva, távozott.
Alig volt kint, Bánáth jelent meg: „Szeren

csétlen!" mondotta, jót akartál s rosszat csináltál. 
Védeni akartad Abrahámot s belekeverted őt a 
bajba. Zavaros tőled tudta meg az imént, — ami
ről addig, amíg a szádat nem nyitottad ki, sej
telme sem volt, — hogy Ábrahám engedte meg 
ezt a bankettot. Hogy tehettél ilyet? Hát nem lát
tad Zavaroson, hogy a Nagysárkányrend tagjai 
közé tartozik?

„Nem," dadogja Seraphicus s afeletti kétség- 
beesésében, hogy szeretett orvosának most még ö 
okozott bajt, az ájulás környékezte őt. Bánáth 
azonban erélyesen rászólt: „Szedd magad össze! 
Ha elhagyod magad s Zavaros ájultan talál, még 
nagyobb bajt okozol Ábrahámnak. Vagy nem hal
lottátok, amit az imént mondott Zavaros? Minden 
további attól függ, hogyan fogtok ezentúl visel
kedni. Tehát erőltessétek meg magatokat, Abra- 
hám kedvéért is, de saját érdeketekben is."

Ezzel már el is szaladt, nehogy Zavaros itt 
találja őt.

A három legyező.
Ábrahámnak ezalatt fogalma sem volt persze 

a történtekről. Irodájában ült, hatalmas iratcsomó 
s elintézetlen ügy előtt s már el volt készülve rá, 
hogy hajnalig fenn kell maradnia, hacsak a leg
égetőbb sürgősségeket akarja elintézni.

Legelőször az angol nagykövet leányának 
ügyét vette elő. Ennek előtörténete a következő volt:

Mikor Lorenzó anyja legelőször volt Ábra
hámnál, egy idősebb külföldi hölggyel együtt ér
kezett. Ábrahám nem tudta, ki a másik s miért 
van jelen a komor diskurzusnál. Pár nap múlva 
újra eljött. Ezúttal egyedül.

— Bevallom magának, a múltkor csak azért 
kísértem ide a hercegasszonyt, mert zavartalanul

meg akartam figyelni magát. Lénye megnyerte bizal
mamat s szeretném most előadni saját bajomat is.

Kiderült, hogy ő az angol nagykövet felesége. 
Mielőtt idekerültek volna, hosszabb ideig voltak 
Kínában. Leánya, — ragyogó szépségű teremtés — 
ott jegyet váltott állítólag a francia katonai atta- 
chéval. A nyilvános kézfogót, melyet hosszabb, 
zavartalanul boldog, titkos mátkaság előzött meg, 
nagy fénnyel óhajtották megtartani, egy kerti ünne
pély keretében.

Ezen az ünnepélyen azonban ismeretlen egyé
nek, valami furcsa kínai szokás szerint kábító italt 
csempésztek a vőlegény és menyasszony teájába. 
Szerencsére egyikük sem volt dohányos és mind
ketten az első kanál lenyelése után észrevették a 
különös íz-árnyalatot. Az ivást azonnal abbahagyták 
s evvel talán életüket megmentették, azonban az 
azonnali gyomormosás dacára sem tudtak egy kis
mértékű mérgezés alól mentesülni. Mindketten kóros 
álomba merültek s csak igen nehezen, kínos köz
érzéssel ébredtek fel. Mérgezett alvásuk alatt élénk 
és drámai álomképeket láttak mind a ketten,

— Leányomra azonban — folytatta a dáma — 
oly hatással volt álma, hogy azonnal felbontotta 
eljegyzését s bár még most is elementárisán sze
retik vőlegényével egymást: nem akar házasságról 
tudni. Végletekig gyötrí magát is, a fiatalembert is. 
Attól félek mindketten oda fognak jutni, ahová 
Lőrénzo.

Ábrahám persze az előadottak alapján, a szó
ban forgó egyén ismerete nélkül nem formálhatott 
véleményt. Viszont a panaszkodó anya szava közül 
azt is kivette, hogy leánya nem hajlandó orvossal 
beszélni.

„Mit mondjak ennek a joggal nyugtalankodó 
anyának?" Míg önmagában ezt a kérdést hang
talanul tette fel, hangosan így szólt:

— Méltóztassék visszagondolni arra, van-e 
esetleg kedves leányának valami oly más tapaszta
lata, mely okszerű aíapot szolgálhat elhatározására?

— Leányomnak az a meggyőződése, hogy 
abban az állapotban, melyet a kérdéses méreg idéz 
elő, a mérgezett egyén képes álmain át belepillan
tani sorsába.

— S lionnét veszi leánya ezt a meggyőző
dését?

— Állítólag a kínai közfelfogásból. Az uram 
és én mindig babonának tartottuk az ilyes
mit s keservesen esik mindkettőnknek, hogy leá
nyunk egy ilyen ostoba babona áldozata lehet.

— ' De talán látott egyszer valamit kedves 
leánya, ami arra a következtetésre vitte őt reá. 
hogy ez a néphit mégsem egészen légből kapott?

— Jóval kínai utunk előtt, — tehát mikor 
még Európában laktunk, — halt meg az édesanyám. 
Leányom édesanyám hagyatékából három gyönyörű 
brokát legyezőt örökölt. Az egyik mélyvörös volt. 
arany hímzéssel, a másik fekete barnával, a har
madik fehér ibolyával. Mikor férjem állása miatt 
Kínába költöztünk, mindhármat elvittük magunkkal. 
Odaérkezésünk pillanatában, — míg a kikötőben 
a hajóról podgyászunkat rakták ki, — egy vén kinai
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tántorgott elénk. Opiumittas tekintetét rávetette a 
ládák és bőröndök tömegére, majd rámutatott az 
egyikre. — Ebben három legyező van — mondta. 
— A második fehér. Mikor ezt fogod a kezedben 
tartani, akkor, fog a legnagyobb öröm érni. Az 
első piros, azt el fogod veszteni és aki megtalálja, 
az lesz a vőlegényed. A harmadik fekete. Mikor 
ezt fogod használni, nagy veszélyben leszel, de 
szerencsésen megmenekülsz.

— Nem sokat törődtünk az öreg kínai be
szédével, hisz’ még akkor a leányom sem volt 
babonás.

Azonban a jóslat mégis megvalósult. A piros 
legyezőt csakugyan elvesztette. Vőlegénye találta 
meg s éppen ezáltal ismerkedtek meg egymással. 
A fehér legyezőt pedig valóban kezében tartotta 
leányom, mikor vőlegénye megkérte őt.

Az eljegyzési ünnepély idejében éppen udvari 
félgyász volt, ezért a feketét vette használatba, mi
dőn a fatális teát itta.

Az anya elhallgatott. Ábrahám igyekezett gon
dolatait követni:

— Leánya tehát az ópiumos öreg kínai jós
latának valóraválásából következtet, hogy enyhe 
mérgezésben a jövőbe lehet látni?

— Úgy látszik, ebből. De ez a következtetési 
mód engem annyira nyugtalanít. S nemcsak engem, 
az uramat is.

Ábrahám érezte az anya vergődését.
— Az álom tartalmát szeretném megismerni — 

mondta hosszabb szünet után.
— El fogom önnek küldeni: Leányom vő

legénye leírta bőségesen saját álmát s leányomét 
is. Színes és zagyva mind a kettő, mint ahogy 
minden más álom is az. Istenem, Istenem!

— Ha az álmokat átolvastam, talán inkább 
tudok hozzászólni a kérdéshez. — Úgy vélte Áb
rahám, majd felsorolta azokat a kérdéseket, me
lyekre a háziorvostól kívánt még adatokat.

A kívánt adatok ezen a héten érkeztek meg 
az „álmok“-kaI együtt.

Most itt feküdtek Ábrahám előtt. Nem volt 
más hátra, át kellett magát rágnia rajtuk.

Ábrahám nem lett oksabb.
Ábrahám csöppet sem érezte magát okosabb

nak mikor olvasmányát befejezte.
Egész természetesnek találta azt, ha egy je

gyespár még álmában is a szerelem és a hűség 
problémájával foglalkozik. Nem talált abban sem 
feltűnőt, hogy az egyik negatív, a másik pozitív 
oldaláról álmodta meg ugyanazt a kérdést. Bizto
san az egyik pesszimista, a másik optimista haj
lamú. Legalább egészségesen egészítik majd ki 
egymást. Ámi az álmok értelmezését illeti, abba 
nem mert belefogni. A Freudizmussal szemben 
való kritikai álláspontja óta, nem talált még kul
csot, melyet le tudott volna fogadni. így mindössze 
annyit szögezett le, hogy minden álomban a ma- 
gasabbrendű ember vágya és küzdelme szólalt meg.

S az egész probléma vájjon ő hozzá tar
tozik-e egyáltalán? Idegbeteg-e az az egyén, aki 
egy ilyen álom alapján sorsdöntő lépésre szánja 
el magát? A többi összes adat arra vall, hogy az

angol követ leánya egyébként mindenben egészen 
normális.

Mitévő legyen? Hogy segíthet leginkább?
Gyorsan leírja a választ.
— Nyugodjék meg asszonyom, leánya esete, 

amennyiben a rendelkezésemre álló adatok alapján 
megállapítható: nem ideggyógyászati eset!

E pár mondat írásakor a toll már majdnem 
kiesik kezéből... gyorsan levetkőzik s a szokásos 
naplójegyzetek írását .másnap reggelre hagyja...

Ábrahám nem szokott álmodni. Azt a rövid 
időt, amit alvás céljára kicsikar az élettől álomké
pek zavaró intermezzója nélkül, koncentrált mély 
alvással aludta át. Kollegái gyakran irigyelték. Ki
vételes munkabírásának főbiztosítékát kitűnő alvá
sában látták. Minden egy-két évben fordult csak 
elő, — leginkább tavaszi reggeleken, — hogy 
szín — vagy hangfoszlányok, — kép-kompozíciók 
töredékei — kerültek álmában elé. A mai hajna
lon azonban egy egész dráma középpontjába ke
rült.

Alig, hogy elaludt, álmában asszonynak érezte 
magát. Egy erdőmenti bájos fekvésű házban lakott 
s egész élete aggodalomban telt el. Szünet nélkül 
attól félt, hogy férje el fogja veszteni elmebeli egyen
súlyát. Állandó félelme végül is azt sugalmazta 
neki, hogy szerezze meg az orvosi diplomát, sőt 
az elmegyógyászati szakképzettséget is s észrevét
lenül adjon urának úgynevezett megelőző kezelést.

Tervét hamarosan végrehajtotta s haladékta
lanul egy világraszólóan nagy tébolyda főorvosa 
lelt. Mint főorvos továbbra is férje és gyermeke ol
dalán maradt.

Állandóan fehér orvosi ruhában járt. Szobája 
gazdagon volt felszerelve a dühöngő bolondok 
megfékezésére szükséges eszközökkel. Különösen 
feltűnt neki egy kényszerzubbony, mely férje szé
les termetének méretére volt készítve.

Mint elmegyógyintézeti főorvos, szünet nélkül 
munkában élt. Á vezetése alatt álló intézet u. i. 
nemcsak képletesen, de a szó szoros értelmében 
is világraszólóan nagy volt. Sárga színű falai — 
az ősi kínai falak — az egész földgömböt maguk 
közé foglalták: kelettől nyugatig, — északtól — 
délig. A főorvosi lakból a tébolyda minden pont
jára el lehetett látni s egy láthatatlan látcső segít
ségével minden egyes beteget megfigyelni.

Csakhogy e hatalmas tébolydában a betege
ket senkisem tudta gyógykezelni. Az orvosi kar 
működése a rettegésen alapuló megfigyelésben állt 
Az ápolóké pedig abban, hogy készenlétben tart
ják magukat az orvosok által megjövendölt beteg
ségek kitörésének pillanataira. Ám minden oly 
alkalommal, amikor egy-egy ilyen kitörés bekö
vetkezett, az ápolószemélyzet felmondta a szolgá
latot: maga is megbetegedett. Senki sem tudta 
megfékezni a megtébolyodottat s az szabadon pusz
tított mindent és mindenkit, aki kezeügyébe került.

A kétségbeejtő helyzetet az tette különösen 
elviselhetetlenné, hogy a megtébolyodásra ítéltek 
egytől egyig igen közel állottak Ábrahám szívéhez 
s menthetetlenségük tépte, mardosta belsejét. Őr
helyéről mindég világosan látta, ki lesz aznap,
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ki lesz másnap esedékes és akármennyire is igye
kezett, nem bírt tenni értük semmit sem, nem tudta 
megkönnyíteni egyiknek életét sem...

A néma kis parasztgyerek, mivel nem tud 
szólni, esdve emeli Ábrahám felé két kezét-. Lábát 
már úgysem tudja.

Kevés időbe fog telni, hogy minden tagja egy
aránt merev nem lesz:.. Ábrahám a pokol minden 
kínját érzi, mert itt minden szerencsétlenség és 
baj csak fokozódik. Itt irgalom nem száll senki
re sem, mintha a földnek nem is volna Megváltója.

— De — kiált a halott Lorenzó egy láthatat
lan helyről, — ha én találkoztam volna Vele földi 
létem alatt: megmenekedteni volna. A gyógyító 
jóság szépség-forrása Ö! Vezesd hozzá valamennyi 
elátkozottat, mindegyiket meg tudja gyógyítani.

— Ki 0  és hol van. akiről beszélsz?" tördeli 
kezét Ábrahám. „Mindenütt. Keresd!"... Lorenzó 
hangja még erőlködik, de már nem lehet meghal
lani.

Fiatal férfiak tömegesen nyújtják izmos kar
jukat a magasba, a bűn mérge elől menekülnek 
s esdve könyörögnek Ábrahámhoz segítségért. De 
ő ezeken sem tud segíteni, mintahogy senkisem. 
Nem tehet mást, minthogy Lorenzó szavához uta
sítja őket... De alighogy ezek a fiatal férfiak im
bolygó lépésekkel elindulnak Lorenzó felé... újabb 
tébolyodottak őrültek kétségbeesett tömegei köze
lednek. S Ábrahám egyetlen egyen sem tud közü
lök segíteni...

De a legnagyobb kétségbeesés pillanatában 
Ábrahám szemében valami különös erő költözik. 
Belelát a föld mélyébe. Meghalt menyasszonyának, 
Lilinek aranyhaja napfényesen csillog a koporsó
ban. Ó, őbenne lakott egy magasabb tudat! Ö 
is tudott volna ezeken segíteni, mert ő megtalálta 
volna az emberiség megváltóját, kit itt mindenki 
keres és ezeket a szerencsétleneket Ő hozzá vezette 
volna. „Ezt tette volna!" erősítgeti Mária. Mint 
ahogy én is megtaláltam, mikor az élet legmélyebb 
pontjára sújtott le sorsom.

Ábrahámnak eszébe jut a „gyógyító álom" 
és a rózsakereszt.

Lili barackvirág színű nemes keze mozdul 
a koporsóban. Valami sugárzást ölel magához. 
Ábrahám látja, hogy az ő szemevilágának azt a 
részét, amit 21 éves korában elvesztett és soha 
többé vissza nem nyert.

Hirteln tudja: ez egykoron, Lilivel együtt 
fog feltámadni.

Hogy meddig kínlódott így Ábrahám álmában, 
nem tudta megállapítani, mert egyszerre hatalmas 
kopogás ébresztette fel őt. —

„A 217-es haldoklik!" Gyorsan ki az ágyból 
Reggelig maradt a 217-es ágya mellett s éppen 
6 órát harangoztak, amikor szegény 217-es befe
jezte agyonsanyargatott ifjú életét. —

Ábrahám bódúlt volt a fáradságtól és a fáj
dalomtól. 7 órától kezdve újra inspekciós, tehát 
éppen egy órája van arra, hogy rendbe szedje 
magát s a tegnap elmaradt naplóját pótolja...

Ennek fő pontja ezúttal álmának leírása volt: 
„Álmomban teljes tudatossággal éreztem azt a

végtelen kínt, ami lelkemben él amiatt, hogy bár 
az itteni orvosok közül én gyógyítok meg legtöbb 
beteget, mégis minden igyekvésem és szorgalmam 
mellett is csak elenyészően keveset tudok segíteni 
szenvedő betegeimen...

Nappali éber állapotomban áttekintve a kér
dést, úgy látom, hogy nem csak bennem van a 
hiba, hanem magában a tudományban is. Az el
megyógyászati tudomány maga is kiegészítésre 
szorul. S ha lenne időm, — ha talán egy félévre 
tudnék betegeimtől szabadulni, — neki fognék az 
elmegyógyászati tudomány kiegészítésének és to
vábbfejlesztésének.

A fegyelmi.
Alig telt el néhány nap, Ábrahámot az igaz

gatósági irodába hivatták. Maga az igazgató fo
gadta öt, látható izgalommal.

— Előre megmondom: nem kormány intézke
désről van szó. A kormány szemében, egyé
niségednél fogva a legkitűnőbben vagy minősítve. 
Valami gonosz intrikának kellett itt közbejátszani!

— Miről van szó tulajdonképen?
— Ki sem mondhatom, mennyire bánt a dolog, 

válaszolta az igazgató, — de nem tudok ellene tenni 
semmit sem.

— Mond meg már végre, miről beszélsz?
— A felügyelő hatóság fegyelmit rendelt el el

lened. S a fegyelmi vizsgálat idejére távozásodat 
írták elő!

Nem Ábrahám, az igazgató sápadt el. Való
sággal tördelte kezét: — Remélem, tudod, hogy a 
vádakkal nem azonosítottam magamat. Tiltakozáso
mat azonnal felterjesztettem.

— De mik a vádpontok?
Egy gépírásos listán voltak felsorolva.
I. Segédkezés Dárdai szökésénél. Visszakozá

sának elmulasztása, a temetés alkalmával.
II. A betegek szabályellenes viselkedésének 

elősegítése. Felügyelet nélküli éjjeli tivornyák en
gedélyezése.

III. Az állami elmegyógyintézet körzetére 
vonatkozó szabályrendeletek megszegése [Egy kol
dusnak az elmegyógyintézet kapuja elé való állítása.)

IV. A betegektől való tiltott ajándékok elfoga
dása. [Mellékelve Seraphicusék festményének fotog
ráfiája.]

V. Az orvosi tudománnyal ellentétben álló, 
zagyva kortörténetek szerkesztése [Mellékelve a 
217-es beteg kórtörténete,] amelyeknek következ
ménye hiányos kezelés és halál.

— Ostobaság, — morogta Ábrahám.
— Ellenségeid műve!
— Mikor hagyjam el helyemet?
— Azt kell kérnem tőled, hogy azonnal.
— Vissza se menjek már az osztályra?
— Ha csak lehet nem. Helyettesed, kit persze 

a felügyelöhatóság rendelt ki, — nem én, — már 
megérkezett.

— Ahogy parancsolod. De egy utolsó intézke
dést meg kell tennem. A női megfigyelőben lévő 
18-as beteget, — egy cselédlányt — negatív lelettel 
ki kívánom engedni.
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Rendben van.
Mialatt az igazgatósági irodában ez történt. 

Bánáth beállított Seraphicusék szobájába. Ennek 
lakói mind beteget jelentettek s ágyban feküdtek. 
Bánáth a legnagyobb eréllyel kiáltott rájuk: „Tes
sék azonnal felkelni!" Hangjában volt valami 
olyan elszántság és fájdalom, hogy nem tudtak 
cllentállni neki, valamennyien gyorsan felkeltek s 
Bánáth körül sorakoztak. Bánáth mély részvéttel 
nézte őket, mert tudta, hogy valami olyasmit kell 
mondani nekik ami nagy fájdalmat fog kiváltani 
belőlük. Tudta, hogy ezek a betegek most elvesz
tik azt, aki itt bent az intézetben anyjuk helyett 
anyjuk volt, aki egész életét, mindenét a rábízott 
betegeknek szentelte s akiben éppen ezért a bete
gek minden támaszukat és reményüket látták. Bá
náth olyan súlyosnak látta azt a csapást, ami a 
betegeket Ábrahám távozása által éri, hogy nem 
volt szive velük ennek a csapásnak a hírét közölni 
s mikor már beszédbe kellett volna fognia, nem 
jött hang a torkára. Csak nézte, nézte hogy a kö
rülötte állók várakozó tekintete milyen nyugtalanul 
és félve tapad rá, de nem merte elibük hozni a 
kérlelhetetlen és vigasztalan valóságot.

Végül is Leó nem állotta tovább a feszült
séget és türelmetlenül, keserűen kifakadt.

— Embereid hát meg végre magadat s hoza
kodj elő mondanivalóddal. De tudd meg, ha szem
rehányást akarsz nekünk tenni, a múltkori este 
miatt, ez egésszen fölösleges, mert mindnyájan 
szünetnélkül szemrehányást teszünk magunknak!

Leó szavaira megjött Bánáth hangja is. Sze
retettel tette kezét Leó vállára, mert végtelen fáj
dalommal érezte ennek égő nyugtalanságát és ön- 
tnarcangolását.

— NemLeó, nem akarok szemrehányást tenni 
nektek, hisz tudtam jól, hogy hogyan történt min
den. Pusztán csak néhány kérdést akarok intézni 
hozzátok!

— Halljuk!
Szeretném tudni, hogy azt a festményt, amit 

oly sok héten át oly nagy fáradsággal készítet
tetek s amibe egész lelketeket beleheltétek, miért 
helyeztétek el éppen Ábrahám szobájában?

— Mert ott van a szív szíve! hangzott egy
szerre, egy hangként valamennyi torokból a válasz.

— Mit jelent az, hogy szív szíve? biztatta 
tovább Bánáth.

— Azt jelenti, — magyarázta Seraphicus — 
hogy Ábrahám doktor szíve csak miértünk dobog, 
mi értünk él, mi értünk vérzik!

Muki is beledörmögött. „Ábrahám nem pén
zért dolgozik, nem is a maga boldogságáért vagy 
szórakozásáért, hanem csakis és kizárólag a be
tegeiért.

— Ilyen nagyra értékelitek tehát Ábrahám 
munkáját és önfeláldozását!

— Akkorára, hogy azt szóval kifejezni nem 
is lehet — állapította meg Fráter Phlegmaticus.

— S mindent neki köszönhetünk a jó Isten 
után — egészíti ki Perccatus. '

— Ha tehát az a meggyőződésetek van, hogy 
olyan igen sokat köszönhettek neki. Mondjátok 
meg, hogy mire lennétek képesek érte?

Csönd. Nyilván nem volt világos Bánáth 
kérdése. Ezért megújította:

— Azt kérdezem mit adnátok oda, ha Ábra
hám életéről vagy egészségéről lenne szó? Mit 
tennétek meg, hogy az ő jólétét biztosítsátok?

— Mindent — hangzott ismét valamennyiük 
egyöntetű válasza.

Leó azt is hozzá morogta: „Az életemet is 
odaadnám, hogy Abrahámnak baja ne essék."

— Nos, erre nincs szükség. Ellenben arra 
van szükség, hogy ettől a perctől kezdve vala
mennyien úgy viselkedjetek, mint teljesen ép és 
egészséges emberek. Rögeszme, ideggörcs, bús
komorság, mánia, fegyelmezetlenség és betegségei
teknek mindennéven nevezendő szimptomája mától 
kezdve teljesen ki legyen irtva belőletek s éjjel-nap
pal tökéletesen normális embereknek kell, hogy 
mutatkozzatok...! Ne csodálkozzatok, hogy ezt kí
vánom tőletek. Ha ezt komoly idegbajosoktól vagy 
pláne bolondoktól kérném, lehetetlenséget kívánnék, 
mert hiszen ők nem uruk önmaguknak s nekik 
csak zárt intézet és kényszerzubbony való. Ti azon
ban igenis urak vagytok magatok felett, tudtok 
magatoknak még parancsolni s akaraterőtök nem 
csökkent még annyira, hogy keresztül ne tudnátok 
vinni azt, amit én kívánok tőletek: a teljesen nor
mális és egészséges emberhez való viselkedést.

— De miért van erre szükség? —
— Ábrahám érdekében! —
— Nem értem! —
Azért, mert Ábrahámnak egy fegyelmi ügy 

miatt az intézetet most rögtön el kell hagynia s 
csak akkor jöhet ide valaha is vissza, ha a fe
gyelmi vizsgálat ránézve kedvezően végződik, 
vagyis, ha fegyelmi bírái kimondják, hogy ő mint 
orvos jól működött s nem követett el hibákat.

(Folyt, köv.)

Győzelmesen. . .
Bennem
küzd a szellem, 
győz a jellem, 
győz az „Én“.

Ebben
bízva, szebben, 
emberibben 
élek én.
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