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Borzalmas földrengés pusztított 
Romániában.

Ilyen méretű földrengések csak Ázsia keleti, 
vagy Amerika nyugati partjain szoktak előfordulni, 
ahol a föld egy-egy megmozdulására virágzó vá
rosok pusztulnak cl. Ilyen földrengés jött nov. 17-én 
hajnalban Romániára. A rengések éjjel 3 órakor 
kezdődtek, amikor a legtöbb ember ágyában volt. 
A rengést nemcsak . Romániában, de a környező 
államokban is észlelték. Magyarországon különö
sen Székelyföldön, Csík megyében, ahol még a 
falak is megmozdultak. De Budapesten is nagyon 
sok házban megállt az óra a rengés következtében.

A földrengés központja Bukarest volt. A 
román fővárosban, mint kártyavárak dőltek össze 
az épüietek. Bukarest legnagyobb épülete, a 12 
emeletes Carlton-szálló úgy dőlt össze, mintha 
papírból lett volna. A romok maguk alá temették 
a szálloda lakóit is. Helyzetüket súlyosbította az, 
hogy megrepedtek a vízvezeték csövei és kigyul
ladt a szálló központi fűtésétől. A romok alá teme
tett embereket tehát egyik oldalról a viz, a másik 
oldalról pedig a tűz fenyegette. Szerencsére a tele
fonvezetékek nem szakadtak el és a romok alá került 
emberek így segítséget kérhettek. A romok alá 
került emberek egy része a légvédelmi pincében 
keresett menedéket, de ott a levegő rövidesen el
fogyott. A mentésre kirendelték a tűzoltóságon 
kívül a katonaságot, de megjelentek a Romániá
ban levő német katonák és ifjúsági szervezetek 
tagjai is. Ezeknek megfeszített munkájával sikerült 
azután a lakók egy részét megmenteni. Később 
megállapították, hogy a szállót nagyon gyatrán

építették és a vállalkozók nagyon sok cementet 
loptak el az épíkezésnél.

Bukaresten kívül még egész sereg más vá
rosban volt borzalmas pusztitású a földrengés. 
Ploesti, Prahova, Galac, Targoviste, Munte, Cam- 
pine, Focsani, Oboesti és még más városokban 
volt nagy a pusztulás.

Bukarest és több város valóságos romhalmaz. 
A földrengés sújtotta vidéken minden termelő élet 
megbénult. A lakosság a szabadban tanyázik, 
mert több, mint százezer ember lett hajléktalan a 
földrengés következtében. A halottak száma közel 
300. Ez a szám azonban nem fogadható el érvé
nyesnek, mert nagyon sok helyen a romokat még 
nem távolították el és nem tudják, hogy azok 
mennyi ember holttestét takarják. Az összedőlt 
házak száma több, mint tízezer, de se szeri, se 
száma azoknak a házaknak, amelyek megrongá
lódtak. Antonescu tábornok látogatást tett a föld
rengés sújtotta vidéken és a kormány elhatározta, 
hogy a földrengés áldozatainak segély és kölcsön 
útján támogatást nyújtanak.

A földrengések azóta majdnem mindennap 
többé-kevésbé ismétlődnek, ezek azonban már 
nem okoznak olyan óriási veszedelmet meg káro
kat, mint az eisö napi föl megmozdulások.

Megkezdték működésűket az országos 
szociális felügyelők.

A nép- és családvédelmi törvény végrehajtását 
a jövő héten kezdi meg a kormány. Az országban 
minden megyében közjóléti szövetkezet alakult és 
az országot 8 körzetre osztották. Minden körzet élén
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egy szociális felügyelő áll, aki irányítja a törvény 
végrehajtását. A szociális felügyelőségek a jövőben 
nem engedélyeznek inségmunkát, ellenben kölcsön 
nyújtásával és munkaalkalmak teremtésével segítik 
keresethez az embereket. Ezek a szociális felügye
lők intézkednek majd a nyáron katonáskodott 
egyének segélyezésének az ügyében is.

A szociális alap miniszteri biztosául dr. Esz
tergát Lajos pécsi polgármestert nevezték ki. Az ő 
vezetése alatt a szociális segítség munkája már 
megkezdődött. Ebben az évben 10 millió pengő 
áll rendelkezésre. Ezt az összeget útépítésre hasz
nálják fel, hogy munkával segítséget nyújtsanak 
olyanoknak, akiknek nincs munkájuk és az idei ár
víz miatt, vagy pedig a bevonulás következtében 
aratási munkákban nem vehettek részt.

Jövőre már 60 millió pengő áll az alap ren
delkezésére. Ennek következtében a szociális se
gítség is nagyobb lesz. Ebből az összegből fogják 
folyósítani a házassági kölcsönöket és elősegítik az 
önállósulást. Sajnos, ebben az évben ilyenről 
szó sem lehet, mert akiutalt 10 millió pengő csak 
a legszükségesebbekre elegendő.

A „Reménység-Háza" hírei.

(Az intézet pontos címe: Debrecen, Böszörményi-út 60.)

A „Bizalom" november elsejei számában meg
jelent közleményünk minden bizonnyal vegyes ér
zelmeket kelthetett az olvasókban. Mindenesetre 
voltak sokan, akik a cikk hangját erélyesnek talál
ták. Bizonyára voltak olyanok is akik találva érez
ték magukat. De ugyanakkor időközben több hoz
zám intézett levél alapján, örömmel győződtem 
meg arról a tényről, hogy voltak, akik határozot
tan kiérezték azt a nagyfokú lelki melegséget és 
segíteniakarást, amely ép abból a látszólag kemény
hangú levélből áradt feléjük. Azok akik, hosszú 
álmatlan éjszakákon gyötrődnek és siratják eddigi 
eltékozolt életüket, akik Isten kegyelméért ese
dezve vágyódnak egy új tisztultabb élet felé, meg
érezték. hogy a mi munkásságunk érettük van. 
Hadd közöljek néhány mondatot lelki tisztulásra 
és szabadulásra vágyó testvérem leveléből, me
lyet a napokban kaptam :

„Nagytiszteletű U ram !

Engedje meg, hogy egy az életben sokat 
hányódott ember, Nagytiszteletü Urat levelemmel 
felkereshessem, úgy most, mint a jövőben. . . 
Jelenleg 47 éves vagyok, de ha visszanézek, az 
életemben csak hiábavalóságot találok. . . Nagyon 
fáj az eddigi életem, vágyódom a szebb és tisz
tább étet után. . . Úgy sóvárog a lelkem egy kis 
fény és melegség után. . . Én a Krisztus szelle
mében szeretnék élni a jövőben olyan életet, ami
lyent egy keresztyénnek élni kell."

Az ilyen vívódó lelkek felkarolásáért és meg
mentéséért folytatja intézetünk a küzdelmet. S 
ezeket a lelkeket szeretettel öleljük magunkhoz, 
elfeledvén a múltat, mert a mi Urunk is megbo
csát a megtérönek. így szól a Megváltó üzenete: 
Eredj el, de többé ne vétkezzél.

Ismételten felhívom a szabadulok figyelmét, 
akik intézetünkbe szándékoznak jönni, hogy lehe
tőleg legalább 2—3 héttel szabadulásuk előtt okvet
lenül értesítsenek szándékukról és csak akkor jöj
jenek, ha előzőleg Írásban értesítettem őket fel
vételükről. Ez az intézkedés a jelentkezések nagy 
száma és az intézet aránylag csekély befogadó- 
képessége miatt vált szükségessé. Jelenleg a lét
szám betelt, de kb. két héten belül üresedés foly
tán 2—3 ember számára ismét nyújthatunk helyet. 
Cukorjegykijelentőjét senki el ne felejtse elhozni.

Benkö Károly
a  „R em én ység -H áza“ veze tő  lelkésze.

„A gonoszt cselekszem, melyet 
nem akarok"

(P á l levele a  R óm aibeliekh ez: 7,19.)

Bűnben fogantál, ember a neved,
E földön itt — két út áll előtted.
A keskeny út — mint jó cselekedet,
S a lejtő, hol a Sátán integet. —
A keskeny út nehéz és meredek,
Rálépsz, de a gáncsok visszarettentnek. —
A Sátán hív, mosolya biztató, .
A lejtőn le az út könnyű és jó,
A Sátán győz és bűnből bűn fakad, —
Erőd kevés meg nem tartod magad,
Hasztalan küzdöl, rútul elései, —
De Isten lehajol és Isten felemel! . . .

írta: Mándi Janka.

Száll a lelkem.

Zordon falak között, egyedül magányban 
Lelkem el-elszárnyal a csendes házba,
Mert csak a testem rab, lelkem szabad, repül, 
Nem lehet bezárni, megy az szüntelenül.

Látom édesanyám; könnyeit most ontja, 
Kezében olvasó, imáját morzsolja.
Látom a hitvesem, gyermekem van karján, 
Dideregve, fázva, elhagyottan, árván.

Megered a könnyem, csendben sírdogálok 
Szívemben gyűlölöm az egész világot!
Sötét börtönben visszaszáll a lelkem,
Nem tudom lerázni e nehéz bilincsem.
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Világ folyása.

— Három nap hetenként hústalan. A kor
mány a hústalan napok számát háromra emelte 
fel és a hústilalmat kiterjesztette a vadhúsra is. 
Hétfő, kedd, péntek a teljes hústalan nap. Ezen
felül a borjú-hústalan nap ezután szerda.

— Franciaországban bevezetik a kenyér, hús, 
és a szappanjegyeket.

— Német példára a vadgesztenyét a dánok 
is felhasználják állatok takarmányozására.

— Olaszországban ezután egészségügyi szem
pontból 16 éves korig a fiúk csak rövid nadrág
ban járhatnak.

— Éhínség fenyegeti Dél-Kínát.
— 1800 kilós bombák esnek Londonra, az 

angolok hangtompító fülvédőt vásárolnak a bom
bázások hangja ellen.

— Németországnak összlakossága 97 millió fő-
— Dél-Afrikában nem vesznek el a férfiak 

feleségül dohányzó nőt.
— Az olaszok bevonják a nikkelpénzeket.
— Az év első felében 14.700 ember halt meg 

Amerikában autógázolás következtében.
— Űj villamoskerékpárt találtak ki Svédor

szágban.
— Svájcban már kihirdették, hogy decem

berben és januárban szénszünet címén szünetel
nek az iskolai tanítások.

— A német állam kártalanítja az ellenséges 
bombatámadás áldozatait.

— Finnország tőzegből és borszeszből gyárt 
benzint. Finnország is kártalanítja a háborús ká
rosultakat.

— Hawaiban népszavazás volt, amelyen a 
lakosság megszavazta, hogy a szigetcsoport az 
Egyesült Államok 49-ik tagállama legyen.

— Görögországban megtiltották, hogy a la
kosság külföldi rádióleadást hallgasson.

— Ausztrália partja közelében elsüllyedt egy 
angol hadihajó. A legénység egy kivételével meg
menekült.

— Brazíliában egy személyszállító repülőgép, 
amely 17 utast szállított, összeütközött egy magán
repülőgéppel. Mind a két gép lezuhant, 7 ember 
meghalt.

— Levegőből vizet állítanak elő az oroszok.

— Adójegyeket bocsátanak ki a finnek a 
pénzhiány miatt. Ezeket az adójegyeket az adó
fizetésnél 18 hónapig 5 százalékos kamattal vált
ják be.

— Románia után Jugoszláviában is drága
sági hullám kezdődött. Körülbelül 50 fillér egy 
liter tej.

— Danzig mellett a földből egy horogkereszt 
került elő, amelyről megállapították, hogy 1500 éves.

— Londonból egy hajórakomány marha kelt 
át a tengeren Amerikába. Áz angol marhabarátok 
egyesülete volt a feladó.

— Ford, az ismert autógyáros megkezdte a 
repülőgépgyártást az amerikai hadsereg részére.

— A norvég biztosítók eladják az elsüllyesz
tett hajókat, egy ilyen 35 méternyi mélységben 
levő hajót egy német hajógyár megvett.

— Romániából tilos az élelmiszert külföldre 
küldeni.

— Állami monopóliummá nyilvánították Len
gyelországban a kőolajat.

— Mexikó is bevezeti a védkötelezettségeí.
— Dél-Szláviában kukorica-kenyeret vezettek 

be.
— Hétfőn nyitották meg Romániában a né

met katonaoktatási központokat.
— Román tisztviselő nem vehet feleségül 

idegen származású nőt.

A „Reménység Háza" felé.

Megpróbáltatásodban 
változz át, legyél szabad! 
bimbózik szabadságod, 
virul, ha tartod magad.

A reménység kelyhében 
tárult fel neked a Hon, 
bánatod mély voltában 
termett sóhajtásodon.

Türelmed rózsájából, 
ha fonsz benső koszorút 
bánatod virulásán, 
úgy ide vezet az út.

A mély bánat megtisztít, 
a látó ezt jól látja; 
az így font koszorútól 
szép a „Reménység Háza".

Írta: Raáb Mihály.
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Szirének.*

A móló szélén állott a lány és tenyeréből 
ernyőt formálva szeme fölé, szemlélte a vizet. 
Nyugtalan tekintete elszállott messze és türelmet
lenül kereste a hullámok hátán a csónakot, amely 
Pietrót hozza, mert viharban Pietró mindig a ten
gert járta, mert Pietrónak volt egy rettenetes vágya: 
— a sziréneket vágyta. Egyszer régen, mint mat
róz a messze idegen vizeket járta s egy viharos 
éjjelen a hajó fedélzetén állva, hallotta a sziré
neket énekelni. Hallotta a víz csobbanását és 
látta egy percre a habos hullámok között feltűnni 
sápadt fehér arcukat. És Pietrónak azóta nem 
volt többé nyugta, — viharban mindig útra kelt 
kis csónakéval s a hullámok között egyre kere
sett, kutatott a szirének után, — mig a parton ott 
állott és várta a lány, — s ez a várás volt a 
Pietró talizmánja. Nem bírt, nem tudott elmenni 
messze, mert érezte, tudta, hogy a parton várja a 
lány. Félútról mindig visszatért, — lassan, fá
radtan megfordult s mint aki megadja magát sor
sának, visszafelé evezett. A lány örömmel lenget
te feléje kis fehér keszkenőjét és Pietró odaérve, 
a csónak kötelét a móló lépcsőjén lévő vaskarikán 
keresztülhúzta és egy ugrással fönntermett a mólón 
és mindent feledve, két karjával boldogan átfonta 
a lány karcsú derekát és magához ölelte, aztán 
szorosan összefogózva elindultak. A kőkockák han
gosan kopogtak a lány kis fapapucsai alatt, — majd 
végig a parton felporzott lábuk alatt a forró sárga 
homok. — „Pietró!" szólt halkan a lány, „láttad 
őket?“ — „Nem," felelte a fiú, „nem mertem elég 
messze menni, tudtam, hogy vársz" tette hozzá mint
egy szemrehányó hangon. — „Pietró!" szólt kérlelve 
a lány, „ne űzd őket. Azt mondják, a szirének csak 
csalogatják az embert, a víznek rossz szellemei ők, 
akik megbosszulják magukat, ha földi ember föl
fedi rejtekhelyüket." — „Ha hallanád!" szólt a 
fiú beteges álmodozással, — „ha hallanád bűvös 
hangjukat,, mikor csténkint a parton ülök, vagy a 
sziklák között bolyongok, mindig távolabbról és 
távolabbról szól az énekük. Meglátod egyszer 
elmegyek messze be a vízbe és addig-addig fogok 
menni a hangjuk után, míg megtalálom őket,
— aztán nem fog többé hívni a vihar, nem fog 
többé csalogatni a szirének hangja, nem fogom 
őket keresni többé a hullámok között, aztán
— tudod, annyiszor mondtam már — megeskü
szünk, nyugodt, boldog ember leszek újra, dol
gozni fogok, leszek rakodóparti munkás, fütyö- 
részve fogom emelni a zsákokat napestig, vagy 
veszünk egy szamarat és fuvarozni fogok, dolgozni 
fogok és leszek becsületes, templomjáró ember 
újra, csak még egyszer akarom látni őket." —

Körülöttük lassan esteledni kezdett, messze 
a láthatár szélén, ott ahol az ég és a tenger egybe
olvadó kékje mintegy összeborulni látszik, úgy 
szállt le a nap, mintha forró, piros arca elmerült 
volna a tenger hűs vízében. A csöndesedé szél

*) Szirének, mesebeli vizitündérek idegen neve.

halk harangszó töredékét hozta át a vízen, meg
meglengette a lány könnyű fehér ruháját, felbor
zolta puha selyem haját és a partmenti villasor 
alacsony kőkerítéssel borított kertjeiben öreg fe
nyőfákat hajlítgatott jobbra-balra, tobozaikat szag
gatva le róluk, melyek nagy koppanással hul
lottak le a néma csöndben. Az egyik kertben folyt 
még a munka, derékig meztelenre vetkőzött barna- 
bőrű suhancok egymás mellé állított faputtonyokba 
öntögették a frissen szedett apró, sötétzöld színű 
olajbogyókat.

Csöndes-szótlanul haladtak egymás mellett 
Pietró és a lány, elhagyva a villanegyedet és le
térve a parti útról. Szűk, rossz-szagú kis siká
torokba értek, hol rozoga öreg házak között kife
szített ruhaszárítókon szegény emberek fehérneműje 
szikkadt és egy-egy nyitvahagyott ablakon keresz
tül a készülő vacsorának olaj vagy halszaga áram
lott ki. Egyik-másik ilyen nyitott ablakból kiváncsi 
mosolygós tekintetek követték őket, míg egy régen 
festett és töredezett boltíves bejárat elnyelte alak
jukat.

Lassan besötétedett odakünn az utcákon és 
lenn a parton is csöndes lett minden, csak tá
volról a kikötő felől hallatszott egy hosszan el- . 
nyújtott áhítatos ének — esteli ima valamelyik 
hajófedézetről, — és újult erővel zúgni kezdett a 
szél, zúgott vésztjóslóan és korbácsolta a vizet, 
hullámok rohantak hullámok hátán és habosán 
tajtékzott a tenger.

Sötét kis kamrájában, kemény fekhelyén föl-- 
ébredt Pietró, fölült az ágyában és figyelt. Haja 
csapzottan hullott a homlokára, lüktető aggyal és 
száraz kicserepesedő szájjal figyelt. Zúgott a szél 
és zúgott a tenger és halkan zörrent az ablak és 
Pietró ezen a zúgáson keresztül hallani vélte a 
szirének bűvös, csalogató énekét és úgy érezte, 
neki menni kell, mert hívják a szirének.

Óvatosan, halkan kiment kis kamrájából, 
lement a sötét, recsegő falépcsőkön, végig a ki
halt sikátorokon, ugyanazon az úton, amelyen az 
este jöttek a leánnyal végig a parton és végig a 
mólón és leoldva a mólólépcsőröl a csónakot, 
elindult és ment a viharba, ment az éjszakába, 
ment vágytól lihegve a szirének után. Ment, vitte 
a forró olasz vére, s a tenger, ez a végtelennek 
tetsző víz, most szinte feketének látszott. A hullá
mok vissza-vissza vetették a csónakot, de Pietró 
megfeszített erővel evezett tovább ezen az isme
retlen fekete vizen és ment ismeretlen fekete tájak 
felé, egyre figyelve a szirének távolról hangzó 
hívogató énekükre. Gyönge, törékeny kis csónakja 
a szél és a víz játékszere volt már csupán. A szél 
meg-megütötte és könnyedén himbálta ide-oda, 
a víz felcsapott és zuhogva rohant keresztül rajta, 
arcára, szájába ömlött és Pietró érezte a keser
nyésen sós ízét a víznek, torka elszorult, ijedten 
nézett magaköré, kereste a partot, menekülni sze
retet volna, de már későn. És ekkor, igen ékkőt, 
Pietró egészen közelről hallotta a sziréneket éne
kelni.
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A csónak egy percre megállóit, féloldalra 
billent és Pietró már-már elhomályosodó szemmel 
látta a fekete habokból kiszállni a fehér sziréneket. 
Érezte hideg Ölelő karjukat, melyek nyaka köré 
fonódtak és húzták őt le magukhoz, érezte nehéz 
fullasztó csókjukat, kiáltani akart, de nem birt, 
fulladt és hörgött és dermedt zsibbadás járta át 
tagjait, amint a szirének ijesztően és kísértetiesen 
sápadt arccal reáhajoltak.

Ezt a sápadtságot tükrözte vissza Pietró 
arca másnap, amikor egy ismeretlen kis falunak 
határában felszínre vetette a víz és idegen halász
emberek keresztetvetve magukra és közben egy 
imát halkan mormolva, a partra szállították.

S a tenger élte a maga életét tovább. Száz
szor változtatta színét és hangját, volt mélakék, 
volt haragoszöld, vagy egy-egy nagyon sötét vi
haros éjjelen talán feketének is látszott. Aáormo- 
gott halkan, altatón, vagy zúgott vészjóslóan. 
Hullámai ringattak kis csónakokat, majd árbóco- 
kat törtek ketté és szirtre dobtak nagy hajókat.

Szállt az idő és teltek az évek. A lány fényes 
haja megfakult régen és szemében sem égtek már 
a régi tüzek, de minden naplementén ott állott a 
mólón és várta a fiút. A fiút, akit elvittek a 
szirének.

Aki elsőként követte Beethovent.*
Azt a fájdalmat, árvaságot és lesujtottságo.t, 

amit Beethoven halálával váltott ki a szívekben, 
talán legerősebben érezte át a Becsben élő mű
vészek kisköre, amelynek Schubert** volt a lelke. 
Mivel Schubert maga is messze kimagaslott az 
átlagemberek közül: többet tudott felfogni Beetho
ven nagyságáról, mint a többiek... Ő, aki ifjú 
életének 29 esztendeje alatt annyi reménytelen 
küzdelmen és végeredményben nyomorúságon 
ment keresztül, szinte úgy érezte, hogy nem ér
demes a sötét világon tovább élni, ha Beethoven 
is elhagyta azt már.

1827. március 29-én, mikor a nagy tavaszi zi
vatar elvonult és Beethoven temetése végétért: Schu
bert és barátai egy kis kocsmában gyűllek össze, hogy 
egymás között is megüljék a gyászszertartást nagy 
halottjukért. Az első koccintás Beethoven lelki 
üdvéért történt. A barátok meghatóban tekintettek 
egymásra. És most hirtelen Schubert, mintha fel
fogta volna a túlsó világokba költözött Beetho
ven lelkének egy szeretetteljes pillantását — így 
szólt: „A következő poharat annak egézségére 
ürítsük, aki először követi őt!“

Mély csönd állt be. Valamennyi jelenlevőt 
megdermesztett az a gondolat, hogy „hátha én le
szek?"... s mindegyiknek a keze megmerevedett 
egy pillanatra, mielőbb a poharat ajkához emelte 
volna. Schubert előtt pedig úgy tűnt fel, hogy 
maga az idő is megáll s odatörnöríti lelke elé

*  A világ egyike legnagyobb zeneszerzője. Élt 1770— 
1827-ig.

• •  Csodálatos dalokat szerzett s egyébként is nagy 
zenész volt. Élt 1791—1828-ig.

eddigi életévek történetét s a múlt emlékeit... A 
liethentáli tanítómester szerény otthona... Az édes
anyját igen korán kiviszik a temetőbe s a házban 
minden idegen. De a gyermek lelkében mégis 
egyre énekel valami: ez vigasztalása, öröme, élete. 
Apjával mindig feszültebb és feszültebb a viszo
nya, a sok zenei idöfecsérlésért, a drága kottapa- 
pírosokért. A folytonos nézeteltérés elviselhetetlen 
szenvedéssé fokozódik. Egy hű barát felbiztatására 
nagy elhatározás érlődik meg: otthagyni az ott
hont, felmenni Bécsbe... De mihez fogjon itt a 
zenei élet világközpontjában egy rossz megjele
nésű, félénk modorú, ügyetlen és kezdő muzsikus? 
Hiszen itt a legnagyobbak éltek és dolgoztak: 
Haydn és Mozart, jelenleg pedig a muzsikusoktól 
zsúfolt város felett a titáni Beethoven szelleme 
oszt örök áldást. Nincs és nem lehet itt számára 
hely... Nyomorúságos napok... Egy jó baráttal 
közös lakószoba. Vergődés óraadással. Gyötrődés 
egy kis kereset után. A kiadók legfeljebb egy dal 
erejéig vállalkoztak, persze csak fillérekért... Néha 
egy koncerten eléneklik egy-egy dalát, de komoly 
karierre gondolni sem lehet, pedig már 10 év 
múlt el nagy nélkülözésben. De mindegy, Schu- 
bertnek éppúgy, mint minden nagy alkotónak lel
kében élt az a biztos tudat és rendületlen hit, 
hogy a művészi alkotásnak elsősorban az a ren
deltetése, hogy létrejöjjön s csak másodsorban az, 
hogy előadják! És a meg nem értés, a nyomorú
ság ellenére is nagy sokaságban születnek meg a 
szebbnél szebb dalok. Heine, Grillparzer, Uhland, 
Goethe és többiek szövegére. Megteremtődik a 
német „Dal" műfaja, 8 szimfónia, a bánatos kama
ramuzsika anélkül, hogy előadásokat valaha is re
mélni lehetne.

A poharak a kiskocsmában összecsendülnek 
annak az egészségére, aki elsőként fogja követni 
Beethovent... Az egy pillanatra megállt idő megint 
nekiindul az ismeretlen felé, hogy magamögött 
hagyva Beethoven temetési napját, új jövőt alakít
son a múltból. De mintha új iramban az eddiginél 
jobb sorsot hozna Schubertnek! Barátai biztatá
sára, — kik mindent megszereztek neki — szerzői 
estélyt ad gyönyörűen összeválogatott müveiből. 
A siker páratlan. Schubert egyszeriben hires em
ber lett. Hirtelen elözönlik őt a meghívások s a 
dicsőség mindenféle jele. Budapestről is kérik 
jövetelét. A hétszükesztendönek vége.

Ámde a szerencse későn érkezett el hozzá. 
Gyenge szervezetét a hosszadalmas éhezés és 
szakadatlan munka nagyon igénybevette. Sem tü
deje, sem gégéje nem volt már rendben. A beteg
ség ágynak döntötte, nem volt mentség számára, 
meg kellett írni utolsó dalát.

S a Beethovenért tartott bohém gyászün
nepély résztvevői közül alig egy esztendő eltelté
vel a 30 éves Schubert eltávozott a meghitt bará
ti körből, mert neki kellett elsőként követni 
Beethovent az örök hazába, hogy ott együtt dol
gozhassanak minden igazi zenész legszentebb ál
mának megvalósulásáért: az emberiség diszhar
móniájának harmóniába való feloldásáért.
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Örvény.
Lüktető, kavargó élet korszakát éled most ember, 
Rohansz Te is vele előre, új eszmék, célok felé. 
Rohansz előre, mert az élet magával sodor,
És Te mégsem tudsz megállni, hogy nézhesd

a rohanást?

Térj ki a magával ragadó orkán elöl, hogy Te is
lássad,

Mikor rohan a csorda, a zöldelő rétről a szakadék
mélyére.

Ahol a pusztulás lép az élet helyére, ahol a Dudva
és a Gyom

Gúnykacaja fogadja majd az embereket.

A vágyak a kapzsiság, mérhetetlen vágya,
Mindent letipró emberszörnyeteg.
A gyönge fűszálat pusztító Henger,
Szeretetet megfojtó, büszkeség dacával.

Tiéd-e hát ember e ragyogó korszak, amelynek
hullámi elnyelőnek, 

Ahol a bűnnek mocsarába karöltve jár ember és állat. 
Szikláikon éhes Ragadozók várják Prédájukat, 
Melynek falait a nap sugara sem éri.

Hol vagy hát ember? jöjj ki a sötét, fekete éjből, 
Oda, hol világosabb van, mint lent a mélyben; 
Ahol az élet egyforma mindég,snem forrongó örvény, 
És ahol a sziklák falát is éri a napfény.

Ott a búzába Konkoly nincsen, mert sok a munkás. 
Ott a Dudvát a Gyomot a tűzbe vetik.
Mert nincs reá szüksége senkinek,
A romlott gyümölcsöt nem eszi meg senkisem.

Tiéd-e hát ember e háborgó tenger?
Amelynek hullámin gyenge hajók ringanak 
És lenn a mélyben tengerfenéken,
Ragadozó állatok laknak, éhes fogukat csattogtatva.

Ébredj ember, mert a háborgó tenger 
Elszakítja gyenge láncát, hogy elöntse a Magas

hegyeket!
Ébredj ember, mert a tenger Hullámainak 
Erős, áttörhetetlen gátakat kell építened!

„Óra et labora".
Fáradt, nehéz testedet munkától gyötörve,
Évekig hordozod.
Robotba élsz, robot az életed.
Elégedetlen vagy magaddal szemben. De miért? 
Mert úgy érzed, hogy mostoha a sors ellened? 
Vagy talán a munkától távol akarsz élni?
Könnyű, léha életet?! Nem? Nem akarod?
Akkor kulcsold imára kezed, ha munkával gyötrőd!

Imádkozzál, amikor a hajnalpír üdvözöl,
Amikor a lenyugvó nap az éj sötétjét adja búcsúzóul. 
És akkor is, ha szenvedések vagy örömök érnek, 
Ha munkától fáradt tested, új erőre hozni akarod, 
Ha elégedett akarsz lenni, magaddal szemben!
És akkor könnyebb lesz az élet, a nehéz robot. 
A munka, a szenvedés gyümölcse nem fog meg

rontani.

Dolgozzál, mert ha nem dolgozol,
Imád teljes sosem lehet, meghallgatásra nem talál. 
A föld nem adja életét, ha a napfényben sütkérezel, 
De romlást küld reád, tested sírba téve,
Hogy a lelked is romlott legyen.
Nézd a természet síkját, hegyeit,
Várják a dolgos kezeket, amelyek imára is kulcso-

lódnak.
Hogy az élet gyümölcsét leszedvén, romlottá ne

váljék.

Érzed-e, hogy a munka imádság nélkül szenvedés, 
Hogy mindég fáradtabb leszel? 
imádkozzál és dolgozzál tehát,
Mert a Föld és Ég Ura akarja azt;
Kezed imára kulcsolva áldjad a munkát, a szenvedést. 
És akkor könnyebb lesz a mostoha sors ellen

küzdened,
És akkor bízhatsz, hogy munkától fáradt tested 
Majd egykor megnyugvást talál.

Egy 1857. évi naptár megjósolta a 
világháborút.

A belgrádi sajtó szenzációként hozza nyil
vánosságra a következőket:

Délszerbiában régi családi iratok között egy 
1857-ben szláv nyelven nyomtatott „Öröknaptárt" 
találtak, amely megjósolta az 1957-ig terjedő idő
szak eseményeit. 1914-re így szólt a jóslat:

„Nagy félreértések és háborúk keletkeznek 
császárságok és fejedelemségek között, egy nagy 
ország tönkre megy. Más bajok is lesznek. Egy 
cár eltűnik és számos tekintélyes személyiséget 
megölnek."
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Az 1940-re szóló jóslat így hangzik: 
„Nagy háborúk, pusztítások, sorozatos tüzek, 

félreértések és zavarok jönnek. Az egész emberi
ségnek súlyos gondjai lesznek s az uralkodóhá
zakban számos változás áll be. A frankok földje 
sok bajt és kárt szenved. Rengeteg vér fog .olyni 
és egy nagy uralkodónő mindent elveszít. A nagy 
háború nem fog véget érni az évben, 1941 -ben 
ismét nagy harcok lesznek, ekkor azonban már 
újból érvényesülni fog a szeretet az emberek 
között."

Hg Hasznos tudnivalók. W
Sertéshizlalási hitel. A hangya már koráb

ban alapot létesített, amelyből kedvezményes ka
matozású előlegeket folyósított, de csak marha 
hizlalásra. Most sikerült az alapot olyan összeggel 
kiegészíteni, hogy sertések beállítását is elősegít
heti. A Hangya 100 kataszrális holdon aluli meg
felelő fedezettel bíró gazdák és kisgazdák részére 
kedvezményes hízlalási kölcsönt nyújt. A beállított 
sovány sertesek értékének 80— 100u/o-át folyósí
totta 6 hónapra és az igénybevett előleg után évi 
4°/o kamatot, a bruttó eladási érték után 1 7 *% 
lebonyolítási jutalékot és 7*7o-os kezelési költsé
get számít fel. A hizlalás előrehaladásával külö
nösen méltányos esetekben az előlegeket a ráhíz- 
lalt súly figyelembevételével a mindenkori‘érték 
80°/o-ára kiegészíti. A kölcsön feltétele, hogy az 
alap igénybevételével meghizlalt sertéseket a hiz
lalónak feltétlenül a belföldi hízott sertés szükség
let fedezésére kell lekötnie és a sertéseket csak a 
Hangya szövetkezet útján szabad értékesítenie. •

A hiteligénylő lapokat a Hangyáknál lehet 
kapni.

Ássuk fel a  kerti földeket. Szegény em
bernek szegény a sora, de még szegényebb akkor, 
ha nem törődik azzal a kevéssel, amije van. Van 
sok szegény embernek egy kis kertecskéje, amit 
bizony nagyon elhanyagol. Most nem törődik vele, 
hanem csak akkor kapkod, amikor már vetni kel
lene. Igen, vetni kellene, de nincs felásva. Hogy 
ez megtörténjen, nagyhirtelenkedve felássa, nem 
is lesz benne haszna, szegény marad a sora. Pe
dig, ha ősszel felásta és megtrágyázta volna, 
mennyivel nagyobb és biztosabb lenne a termése 
s ez többé-kevésbbé segítene is sorsán.

Most még van erre idő és így legjobban 
teszi mindenki, ha kertjét felássa és legalább egy 
részét meg is trágyázza. A kertek őszi felásásá
nak nemcsak az a haszna van, hogy tavasszal 
idejébe és kitünően beérett földben igen jól lehet 
vetni, amibe azután a kerti termény hamar és jól 
kikel és fejlődhetik, hanem az is, hogy a téli 
nedvesség a talajba be tud húzódni és ezzel a 
kert földjében annyi nedvesség van, hogy abból 
a növény igen sokáig igen jól fejlődhetik. Igaz, 
hogy az őszi ásás tavasszal hamarább hajtja a

gazt, de ezt a gazt csekély és gyorsan végezhető 
kapálással igen jól lehet irtani. És az is igen erő
sen esik az igazság serpenyőjébe, hogy most úgy sem 
igen van munkánk, alig tudjuk a napot agyonütni, 
mig tavasszal azt sem tudjuk, hogy mihez kezd
jünk és akkor még ott van a kert felásása is. 
Sietünk és így elhirlelenkedjük a tavaszi nmkákat.

Igen jó lenne, ha kertünknek egyharmadát 
minden évben, az őszi ásás előtt, meg is trágyáz
nánk. Nem mindenkinek van istáilótrágyája, de 
lehetne komposztrágyája, aminek összeg)üjiéséhez 
nem kell semmi, csak egy kis jóakarat és helyes 
meglátás. Jó trágya lehet minden hulladék, ami 
háztáján csak akad, a gaz, amit a kertből kiszed
tünk vagy kikapáltunk, a burgonyaszár, a kerti
hulladék, szoba- és udvar söpredék, a konyha 
vagy baromfi piszka stb., csak meg kell látni és 
tudatára ébredni annak, hogy ezek mind trágyák 
lehetnek, ha egy kis gödörbe szépen összerakjuk, 
néha-néha meglocsoljuk, elegyengetjük és megta
possuk, valamint időnkint jó földel kicsit betakar
juk. Ha ezeket mind megtesszük és pedig minden 
különösebb fáradság nélkül, akkor lesz trágyánk 
és azt most a kertnek egyrészére kihordanánk, 
elleregetnénk és leasnánk. Ebben az esetben a 
kert egyrésze kapna tápanyagot, jobban teremne 
és kevesbedne a háztartás es a család gondja.

Fokozni szükséges a  tejterm elést. Min
dennap több és több panaszt lehet hallani a tej 
miatt. A háziasszony panaszkodik, mert nem 
kap elegendő, vágy egyáltalán tejet, pedig a gyer
meknek kellene, meg a betegeknek. A kereskedő 
szomorúan mondja: holnap még ennyi tejet sem 
tudok adni stb. A városokba mindennap kevesebb 
tejet szállítanak. Nincs megelégedve a tejvállalat, 
a kereskedő, a fogyasztó, sőt még a termelő sem. 
Bizonyos baj van a tejjel. A tejkérdésnél már 
olyan hangokat is lehet hallani, hogy az állatte
nyésztőket feieilőségre kellene vonni; vájjon a tehén 
mennyi tejet ad, mert a nyáron volt elég eső és 
így teremhetett elegendő takarmány.

Kétségtelen, hogy a tejtermelést fokozni szük
séges úgy a fogyasztó, mint az állattartó érdeké
ben. Ha nincs tej, satnyán nő fel a gyermek és 
így gyenge lesz a jövő nemzedék. Ha nincs tej, 
elmarad a gazda jövedelme, mert hiába, ma a 
legbiztosabb jövedelmet a tej adja.

A mai életben, amikor minden téren láthat
juk 'azt az erős fejlődést, amibe minden foglalko
zási ág van, akkor gondolkoznunk kell arról is, 
hogy a mai súlyos időkben mit tegyenek a gaz
dák, hogy a tejtermelést fokozzák, mert ez biztosítsa 
a megélhetésüket.

A tejtermelés a tehén legegyedibb tulajdonsága, 
tehát első követelmény a jó fejőstehén. Ezt ugyan 
hirtelenibe nem lehet és nem olyan mértékben 
megadni, mint azt kellene. Még a közepes tejelésü 
tehén is csak akkor ad tejet, ha jól és helyesen 
takarmányozzuk. Gyenge takarmányozás, gyenge 
fejési eredmény.
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A jó és helyes takarmányozásra már azért 
is szükség van, mert a tejképzésre fehérjedús és 
tápláló anyagok szükségesek, ha ez nincs, egy 
darabig a tehén a saját testéből vonja el a szük
séges anyagokat, azonban ez nem sokáig tart, 
mert a tehén lesoványszik és így olyan tartaléka 
nincs, amit már tejképzésre saját testéből el tudna 
vonni.

A mostani téli takarmányozásnál arra töre
kedjék a gazda, hogy minél jobb takarmányt 
adjon, hogy melyek azok a takarmányok, azokat 
majd időről időre elmondjuk. Vigyázni kell a ta
karmány hőfokára is, mert bizony télen nagyon 
sokszor nagyon hideg takarmányt kap a tehén és 
amíg azt feltudja a testének hőfokára emelni, na
gyon sok takarmányt kénytelen a szervezet e vé
gett felhasználni és előfordulhat, hogy a tejkép
zésre már alig marad takarmány, pedig jó takar
mányt adtunk, azonban a takarmány nagyon hi
deg volt.

A tejtermelés fokozására nagy befolyással 
van az istálló is. Sötét, rossz levegőjű istállóba 
a legjobb tehén sem képes tejet termelni még a 
legjobb takarmányozás mellett sem.

A tehénnel való bánásmód, a tehén tisztoga
tás^, az istálló kényelmessége, mind-mind a tej
termelés fokozásának igen fontos követelményei. 
Igyekezzünk ezeket be is tartani, m e rte  nélkül 
minden igyekezetünk hiába való a tejtermelés 
fokozására.

Nyúl- és fagykár ellen szenvedett gyü
mölcstermelők támogatása. A földművelésügyi 
miniszternek az a szándéka, hogy nyúl- és fagy
kárt szenvedő gyümölcstermelőket megsegíti olyas
formán, hogy a hatóságilag megállapított nagy kárt 
szenvedő termelők teljesen ingyen kapnak nemes 
gyümölcsfacsemetéket az ősz folyamán, a többi 
kárt szenvedők pedig 10—30 filléres áron kap
hatnak csemetéket. A fagykárt és nyulkárt szenvedő 
termelőket a hatóságok írják össze. Igen kívána
tos, ha kárt szenvedő gyümölcstermelők mielőbb 
jelentkeznek összeírás végett. Valószínűnek látszik, 
hogy a vízkár által sújtottak is hasonló kedvez
ményben részesülnek.

A magyar ösvallás és a kereszténység
a magyar népmese tükrében.

(Befejező közlemény.)

A mesék világát ép úgy, mint az igazi ke
resztény lelkét is, gyökeréig áthatja az a meggyő
ződés, hogy az ember a maga sorsúnak kovácsa, 
s az ember a maga sorsának fordulataiért senki 
mást sem tehet felelőssé, csak önmagát. A mesék 
már csak azért is, mert ennyire hangsúlyozzák 
azt, hogy az ember maga tartja kezében jó és 
balsorsát: a lelkiismeret kifejlődését munkálják az

emberiségben s így előfutárjai, jövetei a Iegma- 
gasztosabb keresztény bölcsességnek.

Természetesen le is lehet kicsinyelni a me
séket, s azt lehet mondani, hogy a meséből nem 
lehet tanulni semmit sem, mert a mesében minden 
máskép van, mint a való életben. Ezt azonban 
csak olyan ember állíthatja, aki nem vette a fá
radságot magának ahhoz, hogy a mesék képes 
nyelvezetét lefordítsa a mi nyelvünkre és megke
resse azokat a tapasztalati tényeket és összefüg
géseket, amelyeket a mese a maga jelképeiben és 
fantasztikus alakjaiban tár elénk. Aki azonban nem 
röstelli ezt a fáradságot s szeretetének meg képze
letének erejével elmélyed az igazi, hamisítatlan me
sék szépségvilágában s összehasonlítja azoknak 
hőseit a valóságban élt nagy keresztények igazi 
élettörténetével: az fel fogja fedezni, hogy a mese 
csodálatos, fantasztikus alakban bár, de igaz valósá
gokat mutat be. Röviden egybefoglalva pedig 
mindazt, amit a keresztény ember és a magyar 
mesehős magatartásáról összehasonlítólag mon
dottunk, megállapíthatjuk, hogy

■ a magyar népmesék hőse, — mind jel
lemére, mind pedig magatartására nézve 
— mélységes összhangban van a ke

resztény ember eszményével.
*

*  *

Befejezés.
A magyar nép tanítóinak szeretetébe azért 

ajánlottam könyvecskémet, mert a nép tanítóira 
hárul az az igen súlyos feladat, hogy úgy a nem
zeti sajátos kultúrértékek éber ápolását, mint a 
kereszténység egyetemességét egyaránt szolgálják 
s a kettő között mélységes összhangot, hozzanak 
létre a tömegek leikeiben.

A magyar népmese az a varázshegedü, ame
lyikkel ezt az összhangot legteljesebben meg lehet 
teremteni, mert mindaz, ami a magyar népmesék
ben mint az ősi, sajátos, pogány, magyar vallás 
és mint az eredeti magyar szellemiség értéke él: 
hajnali csillagként, átható fénnyel az igazi, a va
lóságos kereszténység egykor felkelő napja felé 
mutat és vezet. . .
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