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a világ folyásáról és oz ember alkotásairól.
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Bizalom!
Bizalom és erény!
Acél kerekeken vágtató remény.
Lángoló vágy, erős akarat,
Keresd az élet sugarat.

Küzdj és bízzál!
Munkára fel, ne ingadozzál.
Napkelet, alkony, ti fénylő csillagok 
Az úton! Végig ti világítsatok.

Szeress és remélj!
Istenben bízzál, bitedben élj.
Ölelés, csók, öröm és hála,
Becsület! A szabadság új útjára!

B. L.

Jézus csodaíételei.
Jézusnakazisteni mivoltát semmi sem bizonyítja 

jobban, mint a csodatételei. A csodákkal szemben 
mindig vannak kételkedők, akik a csodákban csa
lást, szemfényvesztést látnak és nem hiszik az is
teni megnyilatkozást. Jézus gyógyításaiban is a ké
telkedők orvosi megoldásokat próbáltak magyarázni, 
azonban a feltámasztások bizonyították legjobban, 
hogy Ö élet és halál ura volt.

Az első feltámasztás Kafarriumban — K’far 
Nahum — történt, mikor is az ottani zsinagógái 
elöljárónak, Jairusnak leánya megbetegedett. Az apa, 
aki hallott Jézus csodatételeiröl, elment a Mester
hez és kérte Öt, gyógyítsa meg leányát. Eközben 
már hírül is hozták, hogy a lányka meghalt. Jézus

megnyugtatta a kétségbeesett apát azzal, hogy az 
monda: „ne félj, csak higyj!“ Ezután Jairus házába 
ment, ahol nagy volt a sírás, jajgatás. Jézus ezt 
látva, azt mondotta: „miért zajongtok, miért sirtok, 
nem halt meg a gyermek, csak alszik." Ezt nem 
hitték el neki, mert tudták, hogy a leány meghalt. 
Jézus mindenkit kiküldött, csak három tanítványát 
tartotta a szobában, odament a leányhoz, megfogta 
a kezet és így szólt: „Gyermek kelj fel" és a le
ányka felkelt. Azután pedig Jézus megparancsolta 
az ottlevoknek, hogy erről senkinek ne szóljanak, 
m ntha itt még nem akarta volna isteni küldetését 
bizonyítani.

Aáás alkalommal szintén Kafarnumba menvén 
a Jaffába vezető úton a kis Ncim városhoz ért és 
a kapu előtt halottas menettel találkozott. Szegény 
özvegy asszony egyetlen fiát temették. Jézus oda
lép a fiúhoz és így szól: „Ifjú mondom néked, kelj 
fel." Az ifjú felkelt és beszélni kezdett. Amint az 
evangélium mondja: „elfogá pedig mindnyájukat 
a félelem és dicsőítők az Istent mondván: nagy pró
féta támadt köztünk és Isten meglátogatta az Ő né
pét." Itt már nyilvánvaló, hogy a nép tud az Ö is
teni kapcsolatairól.

A legjelentősebb csodatétele: Lázár eltemeté
se után négy napra történt feltámasztása. Lázár 
húgai Mária és Márta, akik hívei voltak Jézusnak, 
üzentek a Mesternek, hogy testvérük beteg. „Ez a 
betegség nem válék halálára, hanem dicsőségére, 
hogy megdicsőittessék általa az Isten fia," mondotta 
ekkor az Üdvözítő. Néhány nap múlva így szólt ta
nítványaihoz: „Lázár, a mi barátunk elaludt, de me
gyek, hogy az álomból felkeltsem Öt.“ A tanítvá
nyok, akik nem értették ennek a kijelentésnek a tu
lajdonképpeni értelmét és féltették Jézust a júdeai
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úttól — kinek ekkor már sok ellensége volt — ma
rasztalni igyekeztek Öt. A Megváltó ekkor nyíltan 
megmondta, hogy Lázár meghalt és elindult az 
apostolokkal együtt Lázár feltámasztására. Közben 
a halott Lázárt bebalzsamozták és eltemették. Jézus 
a temetés után negyed napra megérkezett. A házban 
Márta ezekkel a szavakkal fogadta: „Uram, ha itt 
lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De 
most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, meg
adja Neked!" Jézus így felel: „Én vagyok a feltá
madás és az élet, aki bennem hiszen, még ha meg 
is halt, élni fog. És minden aki él és bennem hiszen, 
nem hal meg soha, mindörökké." „Hiszed-e ezt?" 
kérdi tőlük. Márta hisz az Üdvözítőben, azonban 
Mária szavaiban nem látjuk a feltétlen bizodalmát. 
Ezután Jézus a sírhoz megy, megparancsolja, hogy 
a sír előtt levő követ távolítsák el, majd letérdelt 
és imádkozni kezdett. Ima végeztével így szólt: 
„Lázár jöjj ki“ — és Lázár megjelent. Jézus mon
dotta: „vegyék le róla a balzsamozó köteléket, mert 
már él.„ A hit akkor megerősödött mindazokban, akik 
ezt látták és erős bennünk is, akik hisszük, hogy 
Jézus a feltámadás és az élet. Aki Benne hisz, ha 
meghal is élni fog. És minden aki él és Benne hisz, 
nem hal meg soha, mindörökké.

Mit tanít János evangéliuma a törvény 
hatalmáról s a szabad akaratról való 
jócselekvésröl? És mit a vérségi kap
csolatokon alapuló szeretetröl s az 

egyéni lélekböl fakadó általános 
emberszeretetről ?

A kereszténység titkainak egyike ez a taní
tás: „Tekintsetek Krisztusra, teljetek el az Ö alak
jának erejével, igyekezzetek olyanok lenni, mint Ö 
és öt követni; akkor nem lesz szüksége felszaba
dult éneteknek a törvényre, akkor bensőleg szabad 
lényetek magától fogja a jót, a helyeset csele
kedni." Ilyen értelemben Krisztus a törvény alól 
való felszabadulás impulzusának hozója, hogy a 
jót ne a törvény miatt cselekedjük, hanem a ben
sőnkben élő szeretet indításából kifolyólag. Krisztus 
impulzusnak azonban a Föld-korszak egész hátra
levő részére van még szüksége, hogy itt a földön, 
az emberek között megvalósuljon. A kezdetet megin
dította Krisztus-Jézus és Krisztusalakja lesz mindig 
az az erő, amely az embert erre rá fogja nevelni. Amíg 
az emberek nem voltak eléggé érettek, hogy birtokuk
ba vegyék az önálló ént, amíg csak egy csoport tagjai 
voltak nem pedig önálló egyének, addig szükség volt 
a szociális irányításukhoz kívülről kinyilatkoztatott 
törvényre. Tulajdonképpen még ma sem emelked
tek az emberek mindenben a csoport-én fölé. 
Milyen sok dologban egyáltalán nem egyéni még 
ma sem az ember, hanem még mindig csoport-lény. 
Még ma is csak ideál az az ember, aki már sza
bad lény. Az ilyennek az ezoterikus iskolázás bi
zonyos fokán „hontalan" a neve. Aki önként áll 
oda a világ szolgálatába, az már egyéni lény, azt 
már nem a törvény irányítja. A Krisztus-princí
piumban bennfoglaltatik a törvény legyőzése:

„Mert Mózes által kaptuk a törvényt, Krisztus 
által a kegyelmet." Kegyelemnek- nevezték keresz
tény értelemben a léleknek azt a képességét, hogy 
a jót önmagából, bensőjéből cselekedje. A kegye
lem és a bensőleg felismert igazság Krisztus út
ján jött. így látható milyen mélyen markol bele ez 
á gondolat az egész emberi fejlődésbe.

Korábbi időkben azok, akik beavatáson men
tek át, magasabb szellemi észlelő szervekhez ju
tottak. Fizikai szemmel soha senki Istent azelőtt 
nem láthatta. Az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében 
van az első, aki odavezetett bennünket, hogy 
Istent olyan módon lássuk, ahogyan a földön az 
emberek fizikai érzékeikkel környezetüket látják. 
Korábban Isten láthatatlan maradt, csak érzék fe- 
lettileg nyilatkozott meg álom útján vagy más úton 
a beavatási helyeken. Most Isten történelmi ta
pasztalati tény lett, testi alakot öltött. Ez van 
ezekben a szavakban: „Istent soha senki nem 
látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van 
vezetett el az- Ö látásához." Krisztus juttatta az 
embert oda, hogy földi érzékeivel Istent látni 
képes lett.

Láthatjuk, milyen élesen és jelentőségteljesen 
utal a János-evangélium a palesztínai történelmi 
eseményre, milyen példaszerű, erősen körvonala
zott szavakkal; ezeknek finom mérlegelésére van 
azonban szükség, ha fel akarjuk használni őket az 
ezoterikus kereszténység megértésére. Látni fogjuk 
majd a következő előadásokban, hova vezet ez a 
téma; egyben pedig meg fog mutatkozni az is. 
hogy a Krisztus nem csupán azok vezetője, akik 
még egybefüggnek a csoportlélekkel, hanem hogy 
Ő odaférkőzik külön-külön minden egyes ember
hez és az egyéni ént impulzusával akarja ellátni. 
A vérrokonság továbbra is megmarad, de hozzá
járul a szeretet szellemisége. Az impulzust 0  adta 
ehhez a szeretethez, amely a szabad ént a szabad 
énhez fűzi. A beavatás előtt álló számára napról- 
napra új igazságok tárulnak fel. (Fontos igazsá
gok pl. mindig a harmadik napon lepleződnek le.) 
Ilyen igazság annak megértése is, hogy van egy 
időpont a föld fejlődésében, amikor a vérhez fű
ződő anyagias szeretet mindinkább átszellemiesül. 
Erre utal jelentőségteljes szavakkal Krisztus-Jézus, 
amikor ezt mondja: „Eljő az az idő és ez lesz az 
én időm, amikor a legfontosabb dolgok olyan em
berek útján történnek, akiket már nem vérrokon
ság fűz egybe, hanem akik már különálló egyes 
emberek. Ennek az időnek azonban még el kell 
jönnie." Maga Krisztus, aki ehhez az első indí
tékot, impulzust adja, mondja egy fontos alkalom
mal, hogy ez az ideál egyszer teljesedni fog, hogy 
azonban az Ő ideje még nem érkezett el. Erre 
utal prófétailag akkor, amikor édesanyja felszó
lítja Őt, hogy tegyen meg valamit az emberiség
ért, szinte célozva arra, hogy joga van Őt az em
berek érdekében erre a fontos tettre rábírni. Ekkor 
Krisztus így válaszol: „Igen, amit ma tehetünk, 
annak még van valami köze a vérségi kapcso
lathoz, az „én és te" egymásközötti viszonyához; 
mert az én időm még nem érkezett el!" A kánai 
mennyegző elbeszélésénél mondja ezt, hogy eljő
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az az idő, mikor az egyes embernek önmagában 
kell megállnia és azért arra a felszólításra: „Nincs 
nekik boruk!" avval felel Jézus: „Ez még az, ami
nek köze van az emberek közötti „köztem és 
közted" viszonyához; az én időm még nem érke
zett el.“ Ezért szerepelnek itt ezek a szavak: „köz
tem és közted" és „az én időm még nem érke
zett e l . E r r e  a titokra vonatkoznak ezek a szavak. 
Mint sok egyebet, ezt a részt is mindig igen dur
ván fordítják le. Nem úgy kell ennek hangzani: 
„Asszony mi közöm hozzád?" hanem így: „Ez a 
csodatétel kapcsolatban van még az ember és 
ember közötti vérrokonsággal." Ilyen finoman és 
légiesen mutatja be a szöveg, hogy a vérségi kap
csolatokon alapuló szeretet addig nem bomlik fel, 
míg az emberek meg nem tanulják azt a szerete- 
tet, ami szabad leiekből fakad.

Tűz és víz.
Illés, Karmel hegyén, amikor meg akarja 

mutatni népének, hogy ki az igazi Isten, az övé-e 
vagy pedig a bálványimádó papoké, Istenítéletnek 
rendeli magát alá. Azt mondja, se ő, se a bálvány
imádók ne gyújtsanak oltáraikon tüzet, hanem 
bízzák annak meggyújtását Istenre. Akinek oltárán 
magától, emberi segítség nélkül fog tűz gyűlni, 
az szolgálja az igazi Istent.

Illés tehát hivatása teljesítésének eme nagy 
csúcspontján az elemek közül a tüzet választja ki 
Isten jelbeszédének kinyilatkoztatására. Az esemé
nyek megmutatták, hogy választása helyes volt. 
Isten csakugyan megnyilvánította magát a tűz gyúj
tása által. így tehát az a tűz, amely Illés oltárán 
a Karmelhegy csúcsán égett: szent tűz volt.

De Illés életében meggyulladt egy második 
tűz is, amelyet szintén szent tűznek nevezhetünk, 
habár nem Isten keze, hanem ember hálája gyúj
totta. Erről az ótestamentumban, a királyok első 
könyvének 19. része (19—21. versek) így beszél: 
„És Illés (az angyal biztatására) elmenvén onnan, 
megtalálá Elizeust, a Sáfát fiát, amint szántott 
tizenkét járom ökörrel és ő maga a tizenkettedikkel 
volt. Illés hozzá méné és az ö palástját reá veté." 
Azzal a ténnyel, hogy Illés a maga palástját reá
terítette Elizeusra, jelképezte, hogy eleget tett az 
angyal parancsának s a maga lelkének hatalmából, 
nagyságából, amit csak lehetett ráruházott Elizeusra.

Elizeus rögtön, teljes megrendüléssel érezte, 
hogy mi történt vele, hogy mekkora csodatevő 
erőt, szellemi magasságot kapott Illéstől. Ezért a 
legnagyobb hála járta át szívét és késztette öt 
arra, hogy hálából áldozatot mutasson be Istennek, 
hogy hála tüzet rakjon... „Vön azután egy pár 
ökröt és levágá azt és az ekéhez való szerszámok
ból tüzet rakván, megfőzé azok húsát és a nép
nek adá és evének. Ezután felkelvén, elméne Illés 
után; szolgála néki."

Most, hogy már Elizeus Illés tanítványa és 
követője lett és részesedett Illés erejében, nem 
jelentett többé akkora szerencsétlenséget az emberi
ségre nézve Illésnek a földről való elmenetele, 
mint eddig. Volt, aki helyette az embereket az 
igazra és a jóra irányítsa. így mikor eljött annak

az ideje: meggyulladt Illés életútján, Karmel hegyé
nek és Elizeusnak tüze után, a harmadik nagy tűz 
is. Királyok II. könyve. 2. rész, 11. vers: „És lön, 
amikor Illés és Élizeus menvén beszéígetének, 
ime egy tüzes szekér, tüzes lovakkal elválasztás 
őket egymástól. És felniébe Illés a szélvészben az 
égbe." Illés tehát tűz lángjai között tűnik el sze
münk elöl a földről.

"És hogyan jelenik meg közöttünk János? Ő 
— miután a puszta magányában remeteként élt — 
víz partján jelenik meg s embertársainak nem a 
tűz csodáját, hanem a víz áldását adja: nem tűz 
próbát, hanem vízkeresztséget hoz nekik; az ele
mek közül a vizet választván segítőtársául. S a 
víz hűségesen teljesítette is azt, amit János reá 
bízott. Azokat a lelkeket, akik a keresztelésre rá
szánták magukat, már áthatotta a vágy azután, 
hogy belsőleg megváltozzanak és a megtisztulást 
keressék. Ezeket a felkészült lelkeket a keresztelő 
alkalmával, a tetőtől-talpig való elmerüléskor, a 
víznek felrázó és megrázó ereje különösen érzé
kennyé és hajlékonnyá tette* arra, hogy a lelki- 
ismeret szavát meghallják s a magasabb világok 
megnyilatkozásait észrevegyék. Keresztelő János 
életének nem ismerjük egyetlen olyan részletét sem, 
amelyben a tűz szerepet játszana. Ellenkezőleg 
egész lénye és mivolta, fogalmilag teljesen egybe- 
füzödik a vízzel. Ezt az egybefüződést már neve 
is bizonyítja. Ha a Keresztelő Szent János nevet 
halljuk, akkor tudjuk, hogy nem tűzzel, hanem 
vízzel Keresztelő Jánosról van szó.** Annál meg
lepőbb, hogy születésének emlékünnepét, június 
24.-ét, még sem vízünnepléssel, hanem tűzrakással 
szokás mindenütt megülni. Ennek oka, tán — 
többek között — abban is van, hogy ő mindig 
azt hirdette, nem az a lényeges amit ö tesz, ha
nem majd az lesz lényeges, amit Az fog tenni, 
akit ő csak előkészít. Róla pedig azt mondotta, 
hogy „Ö bizony nem úgy fog keresztelni vízzel, 
mint én keresztellek titeket, hanem Ö tűzzel és 
szentlélekkel fog keresztelni."

Ha Illés és János működését egymást ki
egészítő, egymásba kapcsolódó: egy működésnek 
vesszük, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a mű
ködés egyaránt felhasználja és magába foglalja a 
két ellentétes elemet: a tüzet és vizet s voltakép
pen a kettőt összhangba hozza egymással, mert 
mindkettőt egyazon cél érdekében használja fel.

Ha igazán elmélyedünk Illés—János műkö
désében, akkor valóban a legnagyobb csodát kell 
abban látnunk, hogy ez a tüzet és a vizet egy
aránt magába foglalja. Legtöbb ember — ha szel
leme még oly nagy is — vagy a tűz elemével 
van rokonságban s a tűz erőit használja fel, vagy 
pedig a vizek világát. Annak már igazán a leg
nagyobb átfogó szellemnek kell lennie, akiben tűz 
és víz ereje, ez a két örök, ősi ellenség egyesül.

* Erről lásd bővebben Rudolf Steinernek az Evan
géliumokról tartott előadássorozatait.

** Az újtestamentum egyik modern fordítója Masz- 
nyik, Keresztelő Jánosról úgy beszél ugyan, hogy , Avató" 
János, de hangsúlyozza, hogy János az emberek beavatásá
nál csak a vizet vette segítségül az elemek közül,
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Ősidőktől fogva mindig tudták azt, hogy a 
tűz és víz egyesítése a világ legnagyobb csodái 
közé tartozik s erre csak olyan lélek képes, amelyik 
minden próbát niegállott már és a tisztaság és 
tudás legmagasabb fokát el tudta érni. A tűz és 
víz egyesítése ugyanis azt jelenti, hogy létesüljön 
valami, amiben a víz nem oltja ki a tüzet s a tűz 
nem szárítja ki a vizet, hanem amiben a tűz tűz 
marad s egységet alkot vele a víz, amely viszont 
víz marad. Ha hétköznapi életünkre gondolunk, 
mindjárt láthatjuk, hogy ez valóban csak valami 
csoda által lehetséges, mert hiszen rendes körül
mények között, ha tüzet és vizet összekeverünk, 
(pl. tűzre vizet öntünk) vagy kialszik a tűz vagy 
pedig elpárolog a víz, de mindkettő együtt össze
keverve, egyesülve nem bír megmaradni. Az 
egyesüléskor egyik' megsemmisíti a másikat.

A tűz és víz birodalmának ellentéte azonban 
nemcsak a természeti jelenségekben tapasztalható 
meg, hanem a lélek világában is. Aki pl. gyors, 
az nem lehet ugyanakkor ugyanabban a dolog
ban lassú is. Aki bízik valakiben, az ugyanakkor 
nem gyanakodhatik is reá. Aki óvatos, az nem 
lehet ugyanakkor vakmerő is.

Az ellentétek felsorolását kiterjeszthetnénk az 
emberi élet számtalan területére és folytathatnánk 
a végtelenségig, mert hiszen a víz és tűz ellen
téte, csak ősi jelképe annak az alapvető, fájdal
mas ténynek, hogy a mi földi világunk ellentétek
re épül és mi sokat szenvedünk az ellentétek ki
lengései és kiegyenlíthetetlenségei miatt. így pél
dául a mi emberi létformánk szükségképpen és 
menthetetlenül a halál és élet ellentétére épül. Ez 
az ellentét is áthidalhatatlan, mert aki cl, az nem 
lehet halott s aki halott, az már nem élhet. Az 
élet és halál ellentéte maga már állandó fájdalom 
forrása az emberi léleknek, mert az ember élő cs 
halott hozzátartozóival egyaránt szeretne együtt
lenni, tehát folyton azután vágyódik, hogy élő és 
halott is legyen egyszerre s ilyen módon ne kell
jen elszakadnia se életben levő, se pedig megholt 
kedveseitől. Ugyanígy az ember folyton érzi a 
gyermekkor és öregség áthidálhafatlan ellentétét. 
Szerelne gyermek lenni: ártatlan, boldog, erős, 
egészséges, de egyúttal szeretne öreg is lenni; 
bölcs, tapasztalt, edzett, aki már nem követ el 
hibákat s nem könnyelmflsködi el az élet adomá
nyait. Nem igaz az, hogy az ember azt az. arany 
középutat keresi, ami a két véglet között van. 
Ellenkezőleg, az ember a végleteket akarja megtar
tani s éppen attól szenved, hogy az nem lehetséges.

A tűz és víz áthidalhatatlan ellentéte leg- 
szivbemarkolóbban akkor jelenik meg, amikor egy
azon lelket tép ketté. Amikor saját lelkűnkben 
jelenik meg két ellentétes elem kiegyenlíthctetlen- 
sége. Amikor például él a lelkűnkben egy erő, 
amelyik világosan érez és tudja, hogy mi a jó 
hivatásunk, milyen pályára és foglalkozásra terem
tünk, de ugyanakkor él lelkűnkben egy másik erő, 
amelyik azt mondja, nem szabad ezt a pályát vá
lasztanunk, mert ezzel szeretett hozzátartozóink
nak nagy kárt okozunk. Mindkét erő helyes, jó 
erő. Mindkettő irányítására hallgatni kell! Csak

ugyan olyan pályát kell választani, amire kepés- 
ségeink elhívnak, de egyúttal csakugyan nem sza
bad hozzánkíartozókat megkárosítani. Áthidalha
tatlan ellentét! Tűz és Víz! Vagy egyiket tesszük 
meg, vagy a másikat. Mindkettőt együtt megtenni 
nem lehet (hisz vizet és tüzet összekeverni nem 
lehet), tehát okvetlenül hibát kell elkövetni. Két- 
kétségbeejtö!

Amennyire kétségbeejtő, ha a tűz és víz el
lentéte egyazon lélek mélyében felmerül, úgy az 
is kétségbeejtő, ha ember és ember között lép fel. 
Földi világunk alapeleme az ellentét, legtragiku- 
sabban emberek egymásközötti viszonyában mutat
kozik és pedig az emberiség történetének elejétől 
kezdve. Az első emberpár családjának életében, 
Ádám és Éva gyermekei között, Ábel és Káin 
kapcsolatában, ott van már az áthidalhatatlanság, 
amelynek következtében Káin úgy érzi, hogy vagy 
ö vagy Ábel, de mindketten együtt nem élhetnek 
a föld hátán s elemészti Ábelt, mint ahogy a tűz 
elpárologtatja a vizet.

Káintól kezdve minden időkben benne ma
radt az emberiségben a lelkek közötti áthidallia- 
tatianság lehetősége. Ennek a súlyán, fájdalmán 
és szerencsétlenségén nem segít semmi sem. Káin 
sem lett attól boldogabb, hogy megölte Ábelt, el
lenkezőleg. Az ellentétet, amitől szenvedett, ezentúl 
még nagyobb teherként érezte. Embertársunk lé
nyének és sorsának másneműsége, miénktől való 
eltérése a legnagyobb magányérzésre, a legheve
sebb elkeseredésre, indulatosságra, sőt halálvágy
ra gerjeszti a lelket, mert abban az áthidalhatat
lan ellentétek borzalmai mutatkoznak meg: a tűz 
és v íz  egyesilhetetlensége!

Érthető tehát, ha már Káin és Ábeltől kezdve 
mindig arról álmodott és arra törekedett az em
beriség, hogy a tűz és víz ellentétének egész biro
dalma egyesüljön s ezáltal az áthidalhatatlanságok 
megőrlö, emésztő ereje megszűnjön, az egyes ele
mek értékei azonban érintetlenül megmaradjanak. 
Megmaradjon a tűz birodalma is, a víz birodalma 
is a természetben és a lélekben egyaránt (hiszen 
egyiket se tudjuk nélkülözni), de múljon el az el
lentéteikből származó pusztító erő. >

Egyike azoknak a Nagyoknak, akik a tűz cs 
víz egyesítését a lélek és a természet világában 
egyaránt megtudták csodálatos módon valósítani: 
Hiram volt Tirusz királya. Nagy bölcs és nagy 
építőmester, aki Salamon király részére felépítette 
világhíres templomát, amelyet a világ 7 csodája 
közé soroztak. A templomban pedig megöntötte a 
templomnál magánál is világhíresebb érctengert, 
amelyben tűz tette vízzé, azaz. folyékonnyá az ezüs
töt, rezet, higanyt, aranyat, vasat, ónt és ólomok 
Az érctenger emlékeztetett minden embert a végső 
célra. Saját lelkében éppúgy, mint embertársaival 
való kapcsolatában egyesíteni a tűz és víz áthidal
hatatlannak érzett ellentétességét. Hogy egy ilyen 
egyesítés még az anyagi világban is lehetséges, 
azt az érctenger léte és mivolta bizonyítja, hiszen 
az érctenger csak azért érctenger, mert a tűz és 
víz egyesültek benne. A tűz hívta elő a vizet, a 
folyékonyságot az ércekből. Tűz nélkül tehát nem
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létesült volna érctenger. De hiába lett volna a tűz 
munkája, ha a víz, a folyékonyság nem jelenik meg 
s nem teszi képessé a kemény érceket arra, hogy 
összevegyüljenek. Íme tehát mindkét elem együttes 
munkája, közössége és egysége van belezárva az 
érctengerbe.

De milyen lelki és erkölcsi fejlődésen ment 
vájjon keresztül ahhoz, hogy nagy alkotásait, így 
az érctenger öntését is megvalósítsa? Milyen ellen
tétes lelki és erkölcsi tulajdonságok egyesítését te
remtette meg lelkében?

Nekünk közönséges embereknek bizony ne
héz arról a nagyságról fogalmat alkotni, ami a 
Hiram nagysága. De egyelőre elégedjünk meg az
zal, hogyha elismerjük igenis vannak nálunk sok
kal, sokkal nagyobb emberek. Igazi hősök, igazi 
szentek. Mesebeszéd az, hogy mindenki olyan mint 
mi vagyunk. Ember és ember között óriási különb
ség van a belső lelki világ terén s Hiram is azok 
közé tartozik, akiket a legnagyobbakként tisztel
hetünk. Ö már megállotta, mielőtt nagy müvébe 
belekezdett a tűz és víz próbát is. Mit jelent ez?
A tűzpróba megállása azt jelenti, hogy az O lelke 
előtt porrá égett minden látszat, külsőség és burok.
O belelát mindennek a mélyébe és ismeri minden
nek az igazi rejtett mivoltát, olvasni tudja a sors, 
a természet, a lélek és mindenség titkos jeleit és 
azok jelentését alkalmazni is képes. A vízpróba 
megállása viszont azt tartalmazza, hogy olyan hely
zetekben és kérdésekben, amikor minden külső tá
masz, irányítás és tanács elesik mellőle, 0  nem 
veszti el erkölcsi biztonságát és ítélőképességét, 
hanem lelki sugallatra s a világot alkotó belső 
törvények szavára hallgatni tudván, bátran halad 
útján előre.

Dávid királynak zsoltárai némi világosságot 
vetnek arra, hogy milyen érzések, milyen áhítat és 
mekkora tudás élhetett egy Dávidban, egy Hirr.m- 
ban a tűz és viz titkaira s általában véve a vilá
got alkotó ellentétes erők feloldására vonatkozólag.

„Áldjad én lelkem a te Istenedet,
aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket
rendeli az ő szekerévé és jár a szeleknek

szárnyán.
Az Ó angyalait szelekké teszi 
és az Ö szolgáit tüzzé.“ (104)
„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm,

• lelkemet rnegvídámítja, az igazság ösvényein 
vezet engem az ő nevéért.
Füves legelőkön nyugtat engem és csendes 

vizekhez terelget engem. 
Még ha a halál árnyékának völgyében já
rok is, nem félek a gonosztól, mert te velem 
vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztal
nak engemet." (23)
„Az Úr Isten uralkodik, örüljön a föld, ég 
örvendezzenek a szigetek!
Az Egek hirdetik a Ö igazságát és minden 

/ nép látja az Ő dicsőségét.

Tűz jár Előtte és Ő köröskörül elégeti az 
Ő szorongatóit.“ (97)

* *
* ^

. De nemcsak a Bibliában találunk olyan törek
vésű nagyokat, mint Illés, János, mint Hiram, 
hanem a vliágtörténelem sok más pontján is. így 
Goethe Pandora című töredékében az érctenger 
öntését lelki téren alkotja meg s megmenti a viz 
leányát a tűzhaláltól, a tűz fiát pedig a vízbefúlás- 
tól s boldog szerelemben egyesíti őket De a Kale
vala főhőse az okos, öreg Vejnemöjnen is, úgy- 
látszik sok mindent ismer a viz és tűz egyesülésé
nek titkából, mert amikor hazáját az a nagy csapás 
éri, hogy a tüzet az ősi ellenség kilopja belőle és 
az ország legnagyobb szerencsétlenségre tűz nél
kül marad fagyban, éjszakában, Vejnemöjnen végül 
is az új tüzet onnét szerzi meg, ahonnét senki se 
várná, vízből. Igaz, hogy az új tűz a vízben egy 
hal gyomrában tartózkodik, de mégis mielőtt oda
jutott, égi hazájából leszállva a vízbe futott bele 
s azt választotta lakóhelyül. Szerencsére azonban 
Vejnemöjnen mélyenlátó lelki tekintete észrevette a 
sziporka keletkezését, útját, hollétét s mindent is
merve meg tudta szerezni népe javára. Vejnemöj
nen erre azért volt képes, mert ő is, mint Hiram. 
már előzőleg megállta azokat a nagy erkölcsi 
megpróbáltatásokat, amelyeket tűz- és vizpróbák- 
nak szokás nevezni s most már tudta, hogy van 
egy olyan végső foka a szeretetnek, amely a ha
lálos ellentéteket is legyőzi.

Ebben az értelemben a Kalevala Vejnemöj
nen alakjában és Goethe a Pandorában éppen úgy 
szolgálják Krisztus törekvéseit, mint ahogy Illés, 
János és Hiram is azt szolgálták és előkészítet
ték. Krisztus a tűz és víz végső titkainak ismerője, 
minden ellentét feloldója. így a két legeslegnagyobb 
ellentétnek: az életnek és halálnak is egyesitője. 
„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hiszen 
én bennem, ha meghal is él!“ mondja Krisztus. 
Hihetetlennek látszik első percre, amit állít, hogy 
aki benne hisz, az akkor is él, amikor már meg
halt! Ha ez igaz lepne, akkor bekövetkeznék az, 
amit írásunk elefén lehetetlennek minősítettünk, 
hogy az ember egyszerre legyen halott is és élő 
is és megszűnnék az emberi lét legszörnyüsége- 
sebb áthidalhatatlansága. Ez be is következik an
nál, aki hozzám kapcsolja lelkét, mert ha valaki 
nekem él, bennem él, az nekem is hal meg, ben
nem is hal meg, azaz nem hal meg, válaszol 
nekünk Krisztus kételkedésünkre.

Pál apostol, Krisztus legnagyobb bírálója és 
legerélyesebb ellenfele közvetlen tapasztalatból győ
ződött meg arról, hogy .amit Krisztus a halál 
legyőzéséről állított az igaz. És O a kereszténység 
alapjává, központjává éppen azt a tényt tette, hogy 
Krisztus feltámadott s legyőzte a halált. Ezért 
méltó megrediilésse! és boldogsággal kiáltott fel: 
„Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te dia- 
dalmad?“ Pálnak ez az alázatos és győzelmes 
felkiáltása jelenti nekünk a tűz és víz ellentétéből 
fakadó pusztító erő végleges legyőzését is.
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A háború.
A német csapatok a keleti arcvonalon több 

helyen kikényszerítették az átkelést a Don folyón 
és hídfőket alkottak. Több bekerített ellenséges 
harci csoport megsemmisülés előtt áll.

Időközben a Don-menti Voronyezs a németek 
hatalmába került.

*

A szebasztopoli csatában a legújabb meg
állapítások szerint összesen 97.000 foglyot ejtettek 
s 467 lövcget, 26 páncélost, 824 géppuskát, 785 
gránátvetőt, 87 páncélelhárító- és 69 légelhárító
ágyú t zsákmányoltak vagy semmisítettek meg. A 
szebasztopoli diadalmas harcok során a német és 
román csapatok 3597 különböző erődöt és erődít
ményt foglaltak el. Az utászcsapatok összesen 
137.000 aknát távolítottak 'el.

*
Szebasztopolban, elfoglalása után.

A városhoz, illetve várhoz csakis a félelmetesen 
megerősített dombok egész során át lehetett eljutni. 
Ez eknek borzalmas övezetét kellett legyűrni. Az a 
domb, ahol a döntő csata lejátszódott, pokoli ké
pet nyújt. A német tüzérség és bombavető légi 
erő az itt épített acél- és betonerődök ezreit sem
misítette meg. Megállapítható, hogy a szovjet 
három esztendeig dolgozott azon, hogy Szebasz- 
lopolt bevehetellenné tegye. A német légierő és 
az új német tüzérség azonban, amely a legelső a 
világon, a szó betűszerinti értelmében a levegőbe 
röpítette ezeket az erődítéseket. Szebasztopolban 
egyetlen ház sem maradt épségben. Mindenfelé 

. csak romokat lát a szem, a Lenin-sugárúttól egészen 
az utolsó külvárosi utcáig. A kikötő is súlyos ká
rokat szenvedett, sok hajóegység a tengerbe me
rült. A várost kímélni lehetett volna, ha a szovjet- 
parancsnokság nem utasította volna katonáit, hogy 
utcai harcokban is ellenálljanak. A polgári lakos
ságot egy hónappal ezelőtt a Kaukázusba szállí
tották, néhányezer ember kivételével, akiket a kö
zeli hegyvidéken helyeztek el. Ekként polgár
emberek teljesen kívülmaradtak a harcon.

A Stefani-iroda különtudósítójának értesülé
se szerint Petrov szovjetorosz tábornok, aki a 
szárazföldi védelmet vezette, vezérkarának főnökét, 
Grilov tábornokot a GPU ügynökeinek kezére ad
ta. Sztálin haragjának lecsillapítására bűnbakra 
volt szükség a bolsevista katonai vezetők köréből. 
Petrov úgy mentette bőrét, hogy megölette legtöbb 
munkatársát. (MTI)

Szebasztopol elestével — mint a Német 
Távirati Irodával katonai részről közük — borzal
mas katasztrófára derült fény, amely több mint 
1200 asszonyt és gyermeket ért. Amikor egy né
met gyalog-hadosztály legénysége az Inkerman- 
erőd ellen támadt, látták, hogy váratlanul a leve
gőbe emelkedett az Inkerman-tömb keleti része 
hatalmas detonáció után. A teljesen aláásott és 
aláaknázott erődmíi nagy robajjal összeomlott és 
az a több mint 1200 nő és gyermek, akiket a szov
jet főparancsnok rendeletére odatereltek, a katona

ság nagy részével levegőbe repült vagy betemették 
a romok. Csuhnov népbiztosnak néhány más biz
tossal együtt még sikerült a városba visszavonul
nia.

Afrika.
Az Azione Coloniale szerint a tengelycsapatok 

részéről május 26-a és július 1-e között, vagyis 
a támadás kezdetétől El Daba elfoglalásáig kiví
vott sikereket a többi között a következő szám
adatok mutatják: 450 lelőtt ellenséges repülőgép, 
több mint 1.100 elpusztított vagy zsákmányul ej
tett ellenséges harckocsi, 61.000 fogoly.

A sebesültek és eltűntek hozzászámitásáva! 
a 8. brit hadsereg a tengelytámadás ez első sza
kaszában 75—80.000 embert veszített.

* t
A Fiihrer főhadiszállásáról jelentik a Német 

Távirati Irodának.
Az északi fok és a Spitzbergák közötti vize

ken, az északnorvégiai partoktól mintegy 300—400 
tengeri mérföldnyire július 2-a óta a légi és ten
geri erők részvételével hatalmas hadművelet zajlott 
le a Szovjetunióba irányuló ellenséges hajókara- 
vánforgalom ellen. Harcirepülőgépkötelékek és né
met tengeralattjárók megtámadtak egy angol-ame
rikai hajókból álló nagy hajókaravánt az Északi 
Jegestengeren és azt legnagyobb részben meg 
semmisítették. A hajókaravánban 38 kereskedelmi 
hajó vett részt repülőgépekkel, páncélharckocsikkal 
hadianyaggal és élelmiszerrel megrakva. A hajókara
ván célja Archangelszk volt és nehéz ellenséges ten
geri erők, rombolók és korvettek erősen biztosították. 
A német haditengerészet és a légihaderö szoros 
együttműködése mellett a harcirepülőgépek el
süllyesztettek egy nehéz amerikai cirkálót és 19 
kereskedelmi hajót 122 000 tonnatartalommal, a ten
geralattjárók pedig kilenc hajót 70.400 tonnatar
talommal. összesen tehát 28 hajó süllyedt el 192.400 
tonnatartalommal. A szétugrasztott hajókaraván még 
megmaradt hajói ellen folyik a harc. Tengeri 
inentörepülőgépek több amerikai tengerészt meg
mentettek és foglyul ejtetiek.

A Jegestengeren elpusztított 28 angolszász 
hajó 32-re emelkedett.

Szebasztopol ostroma 87 évvel ezelőtt 
és az időjelző szolgálat.

Közel száz év- előtt Szebasztopol az orosz 
vár, amit a németek most# ostromoltak, a „Fe
kete-tenger királynője" már modern katonai erőd 
volt. Az 1854—55-iki krimi háborúban az oroszok 
ellen a szövetséges angol-francia-piemonti-török 
csapatok több mint egy évig ostromolták az 
erődöt. Az ostrom alatt egy jelentős tudományág 
született meg. 1854. november 14-én egy hirtelen 
kitört vihar jó időre megakasztotta a hadművele
teket. A vihar teljesen váratlanul érte a hadveze
tést, óriási pusztítást okozott a balaklavai szá
razföldi táborban és az előző napon kifutott flotta 
több egységét elsüllyesztette. Ekkor került a ten
ger fenekére a Henry IV. francia csatahajó is teljes 
legénységével. A vihar végigsöpört az egész Feke
te-tengeren.

\
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A Fekete-tenger különben is híres a rajta 
átvonuló erős viharokról, hiszen — amit kevesen 
tudnak — ezért kapta a fekete jelzőt. A megdöb
bentő esemény hihetetlen izgalmat váltott ki Francia- 
országban. Az ügy kivizsgálására Le Verrier híres 
francia csillagászt küldték ki. Le Verrier megálla
pította, hogy a vihar akkor északnyugati irányból 
érkezett és előzőleg már végigsöpört egész Euró
pán. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy 
jelentőállomások esetén a vihart pontosan jelezni 
lehetett volna. Ennek alapján meg is szervezték az 
első meteorologiái* jelentöállomásokat és 1858-ban 
kiadták az első napi idöelőrejelzéseket.

A többi államban 1860—1880. között szer
vezték meg a hálózatot. Nálunk 1888-ban.

A most kitört világháború előtt a meteoro
lógiai szervezet már a világ legpontosabban 
együttműködő szervezete volt.

*Meteorologia— időjárástan.

Világ folyása. ígs

Családi házak átadása. A kormányzat az 
Országos Nép- és Családvédelmi Alap keretében 
juttatja családi házhoz az arra érdemes, sokgyer
mekes családokat. Ebből az alapból építették újra 
a 400 évvel ezelőtt elpusztult pestmegyei Baracs- 
pusztát. Ezenkívül újabban Hódmezővásárhelyén 
53, Szentesen 32, Seregélyesen és Abán 10—10 
házat adlak át kisebb ünnepség keretében.

Az ünnepségeken résztvett Bonczos Miklós 
belügyi államtitkár, az Alap kezelője is. Hangoz
tatta, hogy az elmúlt évben háromezer ONCsA 
házat építettek fel. Az idén hatezer építését vettek 
tervbe, ötezret biztosan elkészítenek. Megemlítette 
az árvizesek helyzetét is. 1940-ben az árvizesek 
részére 5 ezer új házat építettek, 13 ezret pedig 
kijavítottak. Az idén 10 ezer ház felépítése vált 
szükségessé, 36 ezret pedig tatarozni kell.

Honvédnap országszerte. Magyarország 
kormányzója néhány héttel ezelőtt elrendelte, hogy 
minden esztendőben június'28-át honvédnapként 
ünnepelje meg a honvédség. Ebben az esztendő
ben véletlenül vasárnapra esett a honvédnap és 
országszerte ünnepet ült a magyar katona. A lak
tanyákat nemzeti színű zászlókkal díszítették és 
katonazenekarok játszottak. Mindenütt előadásokat 
is tartottak.

Elpusztította a kávéültetvényeket a bra
zíliai hideg. Rio de Janeiróból jelentik: Brazília 
déli államaiban a rendkívüli hideg óriási károkat 
okozott a kávéültetvényekben. Szakszerű becslés 
szerint az új termésnek 50 százaléka elpusztult, 
ami több mint 25 millió dollárnyi kárt jelent. A 
meteorologiái állomások azt jósolják, hogy a hideg 
még legalább három napig tart. — Patagóniában 
is rendkívül erős hóviharok tomboltak. A hófúvás 
több autót, köztük egy 30 személyes autóbuszt 
betemetett.

Harcias varjak. Berlinből jelentik: Különös 
kalandban volt része egy fiúcskának, aki Brieg* 
közelében az erdőben varjúfészket keresett. A fiú 
felmászott egy fenyőre és ki akarta fosztani a 
varjúfészket, mire a környező fákról az összes 
varjak nekiestek és olyan alaposan helybenhagyták, 
hogy a fáról is leesett. A varjak támadásukat ak
kor sem hagyták abba és csak a közelben dolgozó 
mezei munkások szabadították ki a kisfiút a var
jak karmaiból.

Nem szelíd m ár a  báráby sem. Berlinből 
jelentik: Tucheimban egy baromfiudvaron napról- 
napra több kis csirke tűnt el rejtélyes módon. 
Hosszas megfigyeléssel sikerült megállapítani, hogy 
a csirkéket egy juh falta fel. Ez az első eset, hogy 
a juh ragadozó állatként mutatkozott be.

A világ legnagyobb duzzasztógátján 
dolgozik 12.000 munkás. Párisból jelentik: Fran
ciaországban a Rhone folyón készül a világ leg
nagyobb duzzasztógátja, amely nem kevesebb, 
mint 104 méter magas és 140 méter széles lesz. 
A duzzasztógát Genf városától mintegy hatvan 
kilométernyire, Genissiat helységnél épül és a 
számítások szerint három év múlva lesz készen. 
A hatalmas duzzasztómű építésénél tizenkétezer 
munkás dolgozik éjjel-nappal. Egy helyen a Rhone 
vizét két, egyenként 600 méteres alagúton vezették 
át. A duzza>-ztómedence összesen 27 kilométer 
hosszú lesz és 60 millió köbméter vizet tárol. A 
két hatalmas vízesés amely ily módon keletkezik 
és 60, illetve 69 méter magas lesz, négy, egyen
ként 70.000 kilowatt áramot termelő turbinát hajt 
majd.

M edvekaíandok Norvégiában. Oslóból je
lentik: Norvégia sűrű erdeiben újabban erősen 
garázdálkodnak a medvék. Gyakran előfordult, 
hogy a medvék embereket is megtámadtak. A na
pokban két hatalmas medve üldözőbe vett egy 
csapat halászt, akik halikrát szállítottak. A halá
szok csak kemény harccal tudták a medvéket el
űzni. — A veszélyes medvekalandok mellett derűs 
esetekről is beszámolnak a medvék elszaporodásá
val kapcsolatban. Egy épülő országút közelében 
az ebédelő munkások arra lettek figyelmesek, hogy 
egy párhónapos medvebocs közeledik feléjük, igen 
barátságosan. A medvebocs annyira szelíd volt, 
hogy a munkások kezéből evett, engedte, hogy si
mogassák és rendkívül jól érezte magát az emberi 
társaságban.'A munkások a medvebocsot végül is 
betették egy kosárba és bevitték a városba. A 
stockholmi medvepark meg is vásárolta a fiatal 
medvét.

Gumit keresnek az amerikai őserdőkben.
Rockefeller, az amerikaközi ügyek összeegyezte- 
tője közölte, hogy ezidőszerint 40.000 munkás dol
gozik Brazília őserdőiben. A munkásoknak az 
a feladata, hogy felkutassák a vadon növő gumi
fákat. Mihelyt a vgyárak elkészültek a szük- 

. séges szerszámok elkészítésével, újabb 20.000 
munkást küldenek az őserdőbe a gumifák felku
tatására.

* Németország délnyugati részében.
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* Véd- és dacszövetség a növényvilágban. 
A német kiskertészelben végzett rendszeres kísér
letekből kiderült, hogy a természetben gyakori ter
mészetes növényi önvédelmi szövetkezések jelen
ségét a főzeléktermelésben is kitünően fel lehet 
használni és pedig elsősorban a kiskertészetekben. 
Ha például a sárgarépát és póréhagymát külön 
ágyakba ültetik, az elsőben a sárgarépalégy, a 
másikban a hagymalégy tesz károkat, vegyesen 
egy ágyba ültetve azonban a két növény különös
képpen messzemenően megvédi egymást ezektői a 
kártevőktől és így a termés sokkal nagyobb lesz. 
A kelvirág egymagában a káposztalepke pusztítá
saitól szenved sokat, paradicsommal és zellerrel 
párosítva azonban majdnem teljesen megmenekül 
a káposztalepkétöl. Ezenkívül még egész sora van 
a növényi közösségnek, melyek tagjaik kölcsönös 
védelmével nagy szerepr' játszanak a korszerű 
főzeléktermelésben.

A rózsaolaj gyógyítja a tüdővészt és az 
asztmát. Szófiából jelentik: A világhírű bolgár ró
zsaolajat eddig csaknem kizárólag a parfőmipar dol
gozta fel. Az utolsó időben azonban a rózsaolajat 
az orvostudományban is alkalmazzák. A rózsaolaj
nak ugyanis az a tulajdonsága van, hogy a fertő
zéseket gyógyítja és az élőszervezetek rothadását 
megakadályozza. Több bolgár orvos évek hosszú 
során át folytatott kísérleteik után beszámoltak a 
nyilvánosság előtt is a rózsaolaj gyógyító hatásá
ról tüdőtályogos és asztmás megbetegedéseknél. 
Russzev szófiai egyetemi tanárnak még a tüdövészt 
is sikerült kezdeti stádiumban rózsaolajjal meggyó
gyítania. A bolgár rózsaolaj tehát előreláthatóan még 
nagy szerepet játszik majd az orvostudományban.

Alikor töltögethetünk? Töltögetni általában 
a legtöbb esetben szükségtelen, sőt káros is, mert 
a töltögetéssel a talajnak nagyobb felületet adunk 
és igy a talajt nagyon és gyorsan kiszárítjuk, már 
pedig a talajban levő nedvességre a növényeknek 
igen nagy szükségük van. A kapálást szokták he
lyettesíteni töltögetéssel. Ez helytelen. A kapálás 
nem más, mint a talaj felszínének lazítása anélkül, 
hogy a talaj felületét növelnénk. A lazításnak az a 
célja, hogy a talaj felületét lazává tegyük és a gyo
mot irtsuk. Lehetőleg a napos időben végzett kapá
lásnak van talajlazító és gyomirtó hatása. Töltöge- 
tésre csak egyes növényeknél van szükség, főleg 
olyan növényeknél, amelyek a széltől sokat szen
vednek és olyannál, mint a burgonya, amelyiknek 
létfeltétele a fellöltés. Vannak olyan növények, 
amelyek feltöltéskor új gyökereket eresztenek, így 
feltöltésük szükséges.

Hová csap bele a villám? Ha idén késve 
bár, de megjött a nyár zivataraival, villámaival. Az 
„égi tüzMöl mindig rettegtek az emberek, amióta 
emberré fejlődtünk és két lábra állva felfelé szeg- 
zeit fejjel vizsgálgattuk az egeket. Érdemes tehát
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egyet-mást elismételni azok közül, amit útjáról 
megtudtunk:

A villámról köztudomású, hogy gyakran ér 
kimagasló tárgyakat: magas fákat, tornyokat, gyár
kéményt stb. De elég’sűrűn tapasztalhatjuk, hogy 
a villám nem mindig a környezet legmagasabb 
ponját éri, hanem belecsap a mély völgy patak
jába vagy éppen a magas házakkal szegélyezett 
utca kellős közepén szakítja fel a kövezetét. A ki
magasló tárgy csak akkor valószínű beütési helye 
a villámnak, ha anyaga jól vezeti az elektromos
ságot. Jellemző példa erre, hogy a villám sokkal 
gyakrabban „látogat be“ újonnan épült házakba, 
mint a régiekbe. Az új épületeknek még nedves, 
nyirkos falai ugyanis sokkal jobb elektromos ve
zetők, mint a kiszáradt öreg faiak.

A villámkisülés helyét a talaj mélyén rejtőző 
tényezők is befolyásolják. Kétséget kizáróan be
bizonyosodott, hogy a villámcsapás lehetősége an
nál nagyobb, minél jobb a talaj elektromos vezető
képessége, illetőleg minél nagyobb a talaj rádió
aktivitása. Érdekes, hogy földalatti üregek, bar
langok felett is fokozott a villámveszély. Viszont 
az a sokszor hallott hiedelem, hogy zivatar esetén 
nem szabad ablakunkat nyitva hagyni, mert hama
rább bevillan szobánkba a villám, „behúzza a cug“ : 
dajkamese.

Legfeljebb csak a záport veri be a szél, ami 
tönkre silányíthatja az éppen aznap frissen „vixelt" 
parkettánkat.

Hazánkért!
Gondviselő Isten! Hozzád fohászkodunk 
Összetett kezekkel — imánkkal koldulunk. 
Hallgasd meg népedet, kit ismét veszély övez, 
Óvd meg szép Hazánkat — ha ellenség környez!

Békességet küldj le megértést a földre,
Tekints le mireánk, hisz össze vagyunk törve. 
Áldó két kezeddel vegyél körül minket,
Hisz elég volt már nékünk, gyógyítsd sebeinket

Soha meg nem bántunk szerető Istenünk, 
Kereszted tövében engedd, hadd pihenjünk. 
Édes álmainkat ne zavarja senki,
Hisz reánk tett bilincset nehéz voít leszedni!

A vésznek harangját fullaszd némaságba, 
Hazánk hármas halmát hozzad virágzásba, 
Adjál nékünk gyógyírt megsebzett szivünkre, 
Örök békességet Hazánkra — s népedre!!!
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