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24. szám.

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

XIII. évfolyam. 1942. Karácsony.

Betlehemi csillag. . .
Betlehemi csillag! Ki minden évben feltűnsz! 
Fényed erejével a Ielkekbe vegyülsz.
Mágnes vonzalommal vonod magad köré 
Sok bűnös embert: Kisded jászplya elé.

Magasan tündökölsz, tőlünk messze távol, 
Fényednek ereje mindent bevilágol.
Nagyvárost, falvakat, palotát és kunyhót, 
Hirdeted mindenütt a szent nagy Karácsonyt.

Jézus születését, ki egykor a földre jött.
Ki érettünk akkor oly sokat szenvedett,
Ki megváltotta a bűntől e nagy földet.
Ki elhintette köztünk a hitet, szeretetet.

Betlehemi csillag! Tündökölj felettünk!
Minden évben nekünk legyél a Vezérünk! 
Vezess el bennünket a kisded Jézushoz,
Ki a szenvedésre ma is megváltást hoz.

Karácsony van. Tekintsünk az égre! 
Tekintsünk a Betlehemi fényre!
Kövessük őt, hova vezet minket,
A lelkünk ott üdvösséget nyerhet.

Boruljunk le térdre igaz áhítattal,
Jézus jászolyánál, a szív hódolattal.
Zengjünk hát Glória fent a magas égben, 
Fenyőillat száll a karácsonyi éjben.

II. /..

Karácsony ünnepe térben és időben.
Alihoz, hogy karácsony este az emberiség 

legszebb ünnepének nyitányává váljék, évezredekre 
visszanyúló és világrészekre szétágazó fejlődési fo
lyamatnak kellett időben és térben lejátszódnia.

*
Krisztus születésének emlékünnepét a régi 

egyházatyák a téli napfordulat idejére tették. A 
középkorban a mise keretében bibliai tárgyú játé
kokat, úgynevezett „misztériumokat11 rendeztek, 
melyek a templomokból lassanként kiszorultak az 
utcára. A ferencrendieknek köszönhetjük, hogy e 
ma már csak papíron vagy külön e célból meg
rendezett színházi előadásokon élő „áhitatos szín- 
játékok11 közül a nép körében ránk maradtak a 
betlehemesek vagy a három-királyok felvonulásai, 
amelyek annakidején átmenetet jelentettek az egy
házi és világi, a templomi és családi ünnepségek 
között. Különös folyamat ez: a karácsonyest, amely 
misztérium formájában a XV. század elején, főkép 
Olasz- és Franciaországban kiszorult a templom
ból, tovább élt az utcán, hogy a XVIII. század fo
lyamán bensőséges, családi ünneppé váljék.

A karácsonyfa feltűnésének is megvan a ma
ga külön története. A misztérium-előadásokban 
még a Tudás fáját jelképezte, a Bűnbeesés jele
netében róla szakította Éva az almát. Igazi erede
tét talán a XII. és XIII. század miniatűrképein és 
templomi üvegfestméiiyein szereplő Jézus család
fájában kell keresni; valószínű, hogy mai alkalma
zása indogermán hagyományra nyúlik vissza. A 
feldíszített karácsonyi fenyő Európában először 
Strassburg környékén bukkant fel 1605 körül;
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Goethe franciaországi útján még meglepődik a lát
tán; Drezdában 1807-ben kezdik megkedvelni, Ber
linben 1815 körül vonul be, Bécsbe Anschütz 
Henrik német szinész hozza át 1821-ben, nálunk 
1825 körül kezd divatba jönni a főúri családok
nál. Másszóval, a karácsonyfa, amely nélkül pe
dig Közép- és Eszak-Európában a Szent Este most 
már elképzelhetetlen, alig egy és egynegyed szá
zad alatt vált ennyire népszerűvé.

Másrészt mondottuk már, hogy a Karácsony
est egybeesik a téli napfordulattal. Ez utóbbi pe
dig az ókori és keleti népeknél a Napisten újjá
születését jelképezte. A perzsáknál a Mithras-imá
dat legfőbb ünnepe, a rómaiaknál a győzhetetlen 
Napisten születésének kinyilatkoztatása volt (Dies 
natalis invicli Solis), a germánok ekkor ünnepel
ték áldozatokkal és lakmározással „Julfest “-jüket, 
az angolszászok és normannok „Geol“-jukat, a 
skandinávok — főképp a svédek — pedig Freyr- 
nek, az ezüstszőrű vadkanon vágtató istennek, a 
béke és termékenység védőjének pártfogásáért ese
deztek. Bármerre forduljunk is térben és időben, 
december második fele a hinduknál épúgy, mint 
az aztékoknál a nagy fordulót jelenti, a szeretet 
és szellem győzelmét a köd, a hideg, a sötét tél 
felett.

*

A karácsony előtti időszakot azonban a po
gány népek veszedelmes átmenetnek is tekintették. 
A Napisten halála és újjászületése között minden 
ártalom, minden rontás, minden kísértés felszaba
dul. Az ember magára marad az őt környező ti
tokzatos világban. Vigyáznia, bőjtölnie, vezekelnie 
kell, áldozatokat kell bemutatnia, meg kell bánnia 
bűneit, ajándékokkal kell leköteleznie mind a rossz 
szellemeket, mind embertársait. íme, a karácsonyi 
babonák és népszokások magyarázata. E rejtelmes 
„interregnum" alatt minden lehetséges. A luca- 
szék készítője, háromszögű ékekből összerótt al
kotmányán ülve, az éjféli misén meglátja a falu 
boszorkányait. Sorsvetéssel, babszemolvasással, 
ólomöntéssel, tenyérjóslással szólásra lehet bírni 
a jövő gyertyalángot reszkettető szellemeit. A ka
rácsonyesti lövöldözés, ostorpattogtatás, kürtölés 
ólálkodó gonoszokat riaszt el. Mindez pogány ha
gyomány és tovább él a népben, nálunk épúgy, 
mint skót földön vagy az orosz tundrákon. A ke
resztényi alázatot az imádság szolgálja, az engesz- 
telést pedig, hibáink elfelejtetését, az ajándékozás, 
vendégeskedés, sőt a karácsonyi versikék kántálá- 
sa, a „rigmus-mondás" is.

Gondolná-e az apa, aki a szőnyegre térdel
ve mutatja meg az apró villanyvonat működését 
— gyakran szívesebben játszik vele, mint a gyer
mek —, hogy ő a néphit szerint tévedéseinek egy 
részét igyekezett jóvátenni, bűnbocsánatot akart 
nyerni magával az ajándékozással?

Különös terület ez, a lélek nagy birodalmá
nak leghomályosabb szögietje, ahol az ősidőktől 
átöröklött ösztön egybefonódik a keresztényi hittel.

Viszont az is érthető, ha a karácsonyest, mint 
magunkbaszállás, mint a család felmagasztalása, 
mint a bensőséges szeretet ünnepe, napjainkban 
nem. egyformán nyilatkozik meg mindenfelé. Sőt, 
egyes nagyvárosokban és népeknél már-már el
veszti eredeti sajátosságát.

A meghittség alapvonása a germánoknál és 
általában az északi népeknél még jellegzetesebb, 
mint minálunk. Stockholmban, Kopenhágában vagy 
Oslóban a Szent Estén épúgy elnéptelenednek az 
utcák s épúgy megtelnek az otthonok, mint Buda
pesten. London teljesen kihalt, sehol sem lehet 
nyitott vendéglőre bukkanni, kivéve a népkonyhá
kat; a főbb térségeken felvonulnak a szegények a 
„Mindenki karácsonyfája" alá, akár New-Yorkban, 
ahol ráadásul az autóvezetők — mint a berliniek 
— napközben nem feledkeznek meg a közlekedé
si rendőrökről sem: csak úgy menetközben nyújt
ják ki nekik gépkocsijuk ablakán az ajándékcso
magokat.

Karácsony napján.
Fenyőillat árad Karácsony ünnepén,
Illatát érezzük mi is a börtön mélyén. 
Harangszava jelzi Jézus születését,
Mi is ünnepeljük Karácsony ünnepét.

Megszületett Jézus, az Istennek fia.
Amelyet hirdet ma Betlehem csillaga.
Egy rongyos istállóban, Édesanyja karján.
A főid Megváltóját mindenki látván.

Pompa nem övezi, csak Glória fénye,
Mely az égből árad le Betlehemre.
Oly tiszta a fénye, mint maga a Kisded,
Ki megváltani jött el a bűnös földet.

Keressük fel mi is gondolatban Ötét,
Betlehem városban a kis Újszülöttet.
Vigyünk ajándékot, megtisztult lelkünket,
A jászolyánál Édesanyja fogad bennünket.

Mondjunk imát nála, mely szívből fakad.
Jézust felkeresni most van alkalmad,
Szeretet ünnepén, szent Karácsony napján, 
Mindenkinek boldogság ül bánat helyett arcán.

Oly végtelen e napnak felénk áradt fénye, 
Amely behatol nekünk, bűnösök szívébe. 
Fogadjuk el e fényt s őrizzük örökre,
Mert megváltást hozott bűnös lelkünkre.

Fenyőillat árad Karácsony ünnepén.
Feltűnt egy új csillag Betlehemnek egén. 
Karácsony van! Pelyhekben hull a hó.
Glória in excelsis Deo!

* B. L
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A szeretet csodája.
Elbeszélés.

T íz évvel ezelőtt a ....... i fegyintézetben töl
töttem a büntetésemet.

Az intézetben minden elítélt magánzárkában 
volt elhelyezve.

Közvetlen mellettem egy fiatalabb rabtársam 
lakott, aki néha átjött hozzám egy pár percre be
szélgetni.

Egy ilyen alkalommal, amikor átjött hozzám 
éppen verseket írtam kaligrafált írással egy füzetbe, 
ami a rabtársamnak is nagyon megtetszett és meg
kért arra, hogy írjak le neki is egy pár verset.

— Van egy tizenegyéves kis húgom, annak a 
részére szeretném elküldeni karácsonyra ajándékul.

— Nagyon kérem, legyen szives csinálja meg 
Rabtárs, majd valamivel honorálni fogom a fárad
ságát — mondotta.

A további beszélgetésünk során röviden el
mondta az élettörténetét és hogy miért került a 
börtönbe.

„Apám elesett a világháborúban és anyám az 
apám halála után erkölcstelen életet folytatott.

Engem egy mesteremberhez adott inasnak, a 
a kis húgomat pedig beadta az állami menhelybe, 
hogy ne kelljen rólunk gondoskodnia és hogy ne 
legyünk tanúi feslett életmódjának.

Az én tanítómesterem durvalelkű, részeges, 
izgága, istentelen ember volt, aki néha minden ok 
nélkül is megvert és amellé hogy dolgoztam, sok
szor koplalnom is kellett.

Nekem minden nap egyforma volt, akár hét
köznap, vasárnap vagy ünnepnap. Csupán annyi 
különbség volt a hétköznap és a vasárnap között, 
hogy vasárnap nem vert meg a mesterem, mert 
egész nap nem volt otthon, hanem csak késő este 
jött haza részegen a korcsmából, koplalni azonban 
vasárnap is éppen úgy koplaltam mint hétköznap.

Egy évig voltam a mesteremnél és amikor 
tovább már nem bírtam a durva bánásmódját, meg
szöktem tőle és felkerestem az anyámat.

Anyám nagyon kedvetlenül fogadott és azt 
mondta, hogy menjek csak vissza a mesteremhez, 
mert nála nincs hely a számomra.

Én azonban nem mentem vissza a mesterem
hez, hanem a csarnokok és pályaudvarok környé
kén csavarogtam, ahol csomagok hordásával ke
restem egy pár fillért és abból tengődtem.

Csavargás közben több hasonló korú társra 
akadtam, akik már régebb idő óta éltek a csar
nokok környékén és bizony, ha nem volt alkalmuk 
rendes úton megkeresni a napi szükségletre valót, 
kisebb alkalmi lopások elkövetéséből tartották fenn 
magukat.

Ezekben a kisebb lopásokban később én is 
résztvetlem és lassan közömbössé vált előttem a 
magántulajdon szentsége.

A kisebb lopásokat nagyobb lopások, majd 
betörések követték és egy szép napon a börtönben 
találtam magamat.

Mikor a börtönből kiszabadultam, újra ott 
kezdtem el, ahol elhagytam, mielőtt a börtönbe 
kerültem, mert nem volt senkim sem; aki a jó 
útra visszatérített volna.

Az első kisebb büntetést a második, majd a 
harmadik és a negyedik követte, most pedig az 
ötödik, amely hosszú évekre szól...

Nekem nincs semmi örömem az életben, 
folytatta szomorúan és egy cseppet sem bánnám, 
ha egy reggel fel sem ébrednék többé, csak a kis 
húgomat sajnálnám, mert az is árva és nincs sen
kije rajtam kívül.

Mit érek vele ha ki is szabadulok, mindenki 
lenéz és megvet, mert börtönben voltam. Ha eset
leg kapok is valami munkát, onnan is kidobnak, 
ha megtudják, hogy büntetve voltam,u fejezte be 
szavait és egy mélyet sóhajtott.

Én sorstársi és embertársi jóindulatból egy 
pár meleg szóval vigasztalni próbáltam, mert lát
tam, hogy nagyon el van keseredve az életsorsa 
miatt.

— Ne legyen annyira elkeseredve Rabtárs. Ha 
nehezen is, de lassan majd letelik a büntetése. 
Fiatal még és a jó Isten segítségéve! lehet még 
maga nagyon is boldog ember a jövőben és még 
sok örömet nyújthat magának az élet.

— Ah! az Isten az nincs, vagy nem törődik 
velünk — válaszolta és legyintett egyet a kezével.

Megjegyzem azt, hogy ez a rabtársam nem 
szeretett templomba járni és ha csak tehette min
denféle kifogásokkal elmaradozott a vasárnapi is
tentiszteletekről.

Továbbá, volt egy igen káros szenvedélye, 
vagyis erős dohányos volt és a dohányért min
denre képes volt, bár a dohányzás abban az idő
ben még tiltva volt a börtönökben és szigorú fe
gyelmi büntetésben részesült azon elítélt, akit a 
dohányzáson rajtakaptak.

Két-három cigarettáért odaadta a napi ke
nyéradagját és ha nem volt dohánya, néha órákon 
keresztül járkált nyugtalanul le és fel kicsiny cel
lájában.

Azonban minden rossz tulajdonsága ellenére 
is láttam azt, hogy van egy kis jóérzés is az én 
életúnt fiatal rabtársam lelkében, mert mikor a 
kis húgáról beszélt, egy pár könnycsepp homályo- 
sította el a szemeit.

Nagyon is fiatalon tévedt a tévelygők szo
morú útjára és elfásult a lelke az élet iránt. Nem 
érzett magában már annyi lelkierőt, hogy megta
lálja a helyes kivezető utat és nincs senkije, aki 
szeretettel segítségére lenne és rávezetné a helyes 
útra a tévelygők útjáról, amelyen sok jobbsorsra 
érdemes ember jár az életben.

— Rendben van Rabtárs, megcsinálom a kis 
húga számára, amire kér, ha ezzel örömet szerzek 
magának — mondottam.

— Előre is nagyon köszönöm, — válaszolta 
és megkönnyebbülten távozott tőlem.

Pár hét múlva elkészítettem egy kis verses
könyvet a rabtársam kis húga részére és mikor 
elkészült átadtam neki.
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— Mivel tartozom a munkáért? — kérdezte tő
lem, amikor átvette.

— Nekem semmivel — válaszoltam, — hanem 
ha szereti a kis húgát, annak tartozik valamivel és 
ha valóban örömet akar neki szerezni, akkor meg
teszi amit mondok magának.

— Maga itt szorgalmasan dolgozik és a körül
ményekhez képest igen szépen keres, amit hiába
valóságra pazarol el, vagyis a levegőbe fújja és 
emellé még az egészségét is rontja, ami meg is 
látszik magán, mert olyan sápadt az arca mintha 
beteg lenne.

— Tehát azt tanácsolom magának, hogy egy 
pár hétig kevesebbet dohányozzon és a kereseté
nek egy részét, amit eddig dohányra költött spó
rolja össze és vegyen majd érte egy pár méter 
ruhakelmét a gyártól a kis húga számára (az in
tézetben felállított vállalati szövőgyárban dolgoz
tunk mind a ketten) és azt küldje el a verseskönyv
vel együtt karácsonyra a kis húgának, ami szép 
és értékes ajándék lesz és úgy gondolom, hogy 
ezzel nagy örömet fog szerezni a kis húgának.

— A karácsony a szeretet ünnepe minden em
ber számára Rabtársam. Ha maga szereti a kis 
húgát, a szeretet ünnepe alkalmával kifejezheti 
vele szemben a szereteíét.

— Azonban én nem akarok prédikálni a szere- 
tetről, mert a szeretet tág fogalom és minden 
ember úgy értelmezi és alkalmazza, ahogyan a 
lelkében érzi — fejeztem be a hozzáintézett szavai
mat.

Az én rabtársam meglepődve, szótlanul né
zett rám egy pár pillanatig és utána halkan vá
laszolt:

— Igaza van Rabtárs, megfogom tenni amit 
tanácsolt és köszönöm, hogy felhívta erre a fi
gyelmemet.

Több szó nem esett köztünk a dologról.
Közben szürke egyformaság között múltak a 

rabság szomorú napjai, hetei és hónapjai és las
san közeledett a karácsony.

A rabtársam megfogadta a tanácsomat és 
pár héttel karácsony előtt, az összegyűjtött és 
megspórolt keresetéből több méter ruhakelmét vá
sárolt és elküldte a kis húgának, de nekem egy 
szóval sem tett említést a dologról, habár közben 
többször is elbeszélgettünk egymással.

Karácsony estéjének délutánján, amikor a 
hozzátartozóinktól érkezett szeretetcsomagokat 
osztották ki és minden rab lelkében lázas izga
lommal várta, hogy vájjon öróla megemlékezett-e 
valaki a szeretet ünnepe alkalmával, kinyílt a.cel- 
lám ajtaja és egy csomaggal a kezében belépett 
hozzám a szomszéd rabtársam.

Az arca ki volt pirulva és a szemei csillogtak 
az örömtől.

— Rabtárs! Csomagot kaptam! A kis húgom 
küldte!

— Itt van, osszuk kétfelé, felét magának 
adom, — mondotta és letette a csomagot az asztalra.

— Köszönöm Rabtárs, de én már kaptam cso
magot és ennélfogva nem fogadhatom el magától — 
válaszoltam.

De ő mindenáron kétfelé akarta osztani a 
csomagot és felét nekem akarta adni.

— Fogadja el tőlem Rabtárs, ne rontsa el az 
én örömömet. Úgyse volt még soha életemben 
ilyen boldog karácsonyom, mert én még sohasem 
kaptam eddig karácsonyra senkitől semmit aján
dékul.

Végül is mivel nem akartam azt, hogy meg
bántva érezze magát általam örömében, elfogad
tam tőle egy keveset a csomagjából és viszonzá
sul én is megkínáltam a részemre érkezett cso
magból.

Levelet is kapott a rabtársam a kis húgától, 
amelyben fénykép is volt, amit boldogan mutatott 
meg nekem és utána felolvasta a levelet, amely 
így szólt:

„Kedves Bátyám !
Tudatom, hogy megkaptam a ruhakelmét, amit 

küldtél és el sem tudod képzelni, hogy milyen nagy 
örömet szereztél nekem vele.

Azonban annak még jobban örülök, hogy a 
nevelő szüleim megengedték, hogy karácsonyra cso
magot küldhessek neked, mert azt mondták, hogy 
mégsem lehetsz Te olyan rossz, mint amilyennek 
ők gondoltak, ha a börtönben is gondolsz reám 
és megemlékezel rólam.

Nagyobb csomagot nem tndtam küldeni, mert 
nem tellett rá a megspórolt vasárnapi zsebpénzemből.

Minden vasárnap kapok egy pengőt, amit 
összegyűjtők és majd elküldöm neked a szabadu
lásodra.

Köszönöm a szép ruhánakvalókat és kívánok 
neked kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 
újévet.

A süteményeket a nevelő szüleimtől kaptam, 
hogy küldjem el neked és ők is kellemes kará
csonyi ünnepeket kívánnak.

Vigyázz magadra és légy jó kedves Bátyám.
Én mindennap imádkozom érted és kérem a 

jó Istent, hogy minél előbb segítsen haza Téged, 
hogy viszontláthassuk egymást és hogy egymás 
közelében lehessünk, aminek én előre is örülök.

Isten veled kedves Bátyám.
csókol szeretettel húgod: Ilonka."

A levél felolvasása után kellemes karácsonyi 
ünnepeket kívánva, elköszönt és távozott tőlem a 
rabtársam.

Távozása után mintha megszűnt volna a va
rázs, amit a boldog ember közelsége szokott támasz
tani körülöttünk.

AAintha magával vitte volna a fényt és a me
legséget, amelyet a szeretet ünnepén fakaszt az 
emberek lelkében a világ megváltójának, Krisztus 
Urunknak születésnapja.

Másnap, karácsony első napján, mikor a temp
lomba mentünk, megvoltam lepődve azon, hogy az 
én szomszéd rabtársam is eljött a templomba és 
mellettem foglalt helyet az istentisztelet alatt.
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Soha olyan szívből és annyi érzéssel nem 
hallottam még senkit se énekelni, mint ahogyan az 
én rabtársam énekelte a „Mennyből az angyalt.“

És én sohasem fogom elfelejteni azt a kará
csonyt, amely mindenkor szép és kedves emlék 
lesz számomra az életben, mert magam is olyas
mit éreztem, amit leírni vagy szavakkal kifejezni 
nem tudok és hiába is próbálnám meg, mivel a 
szavak nagyon halványan tükröznék a valóságot 
vissza.

Csak azt láttam, hogy mire képes a szeretet, 
amikor az én rabtársam átszellemült arccal és valami 
csodálatos földöntúli fénnyel a szemeiben, leikéből 
énekelt mellettem a templomban.

Amikor a templomból visszajöttünk, a rab
társam ismét bejött a cellámba és így szólt hozzám.

— Rabtárs! Nem tudom mivel és hogyan kö
szönjem meg a tanácsát, ami oly nagy örömet szer
zett nekem, de a mai nap emlékére megfogadtam, 
hogy nem fogok többé dohányozni.

— Minden fillért, amit keresni fogok összespó
rolok és elküldöm a kis húgomnak. Neki nagyobb 
szüksége van rá, mint nekem.

És amit megfogadott azt meg is tartotta. Nem 
dohányzott többé és az összespórolt keresetét minden 
hónapban elküldte a kis húgának.

Utána egészen megváltozott az én rábtársam. 
Megnyugodott a sorsában és a szabad óráiban raj
zolással, festéssel és más egyéb hasznos dologgal 
foglalkozott.

A régi sápadt arcszínét elvesztette és egész
séges, piros színt nyert.

Pár hónap alatt olyan lett, mintha kicserélték 
volna az egész embert.

A kis húga által leikébe fakasztott szeretet 
csodát tett vele...

Egy év múlva kiszabadultam és csak az em
léke maradt meg lelkemben ennek a kis történetnek 
és ezzel együtt a rabtársamnak, aki mindenféle
képen igyekezett a háláját kifejezni velem szemben 
az egy év alatt.

Pár évre utána, amidőn Budapesten egy üz
letbe mentem valamit vásárolni és amikor az üz
letbe beléptem, egy ismerős arcú férfivel találtam 
magamat^ szemközt.

— Öl — kiáltott fel az ismerős arcú férfi.
— Talán meg sem ismer, — kérdezte tőlem mo

solyogva az üzlet tulojdonosa: az én egykori volt 
rabtársam, mert ő volt az ismerős arcú férfi.

Örömmel üdvözölt és utána bemutatta az 
üzletben tartózkodó két nőt, az egyik a húga, a 
másik a felesége volt.

Azután bevezetett az üzlet melletti lakásukba, 
ahol elbeszélgettünk egymás életkörülményeiről.

Beszélgetésünk során elmondotta, hogy amikor 
kiszabadult a börtönből, a húga nevelőapja, aki 
egy újpesti gyárban munkavezető, elhelyezte őt 
munkába és a „húgára való tekintettel mindenben 
segítségére volt, hogy tisztességes életet kezdhessen.

— Pár hónappal ezelőtt megismerkedtem a fele
ségemmel és amikor megesküdtünk, a húgom 
által összespórolt keresetemből és a feleségem ho

zományából átvettük ezt az üzletet úgy, hogy most 
nemcsak a családi kapcsolatnál fogva tartozunk egy
máshoz, hanem egyenlöjogú üzlettársak is vagyunk.

— Hála az Istennek az üzlet jól megy és mi 
boldogok vagyunk, amit a húgomnak köszönhetek, 
mert amikor kiszabadultam, az ő nevelőapja re
vén jutottam munkához és a feleségemmel is a 
húgom által ismerkedtem meg, amiért örökké hálás 
leszek neki az életben — mondotta és szeretettel 
nézett a húgára, aki közben bejött hozzánk.

íme a szeretet csodájának története.
Egy ártatlan, tisztalelkü gyermek szeretete 

megmentette egy bűnös ember lelkét az elkárho
zástól és nem csak megmentette, hanem boldoggá 
is tette az életben, ami által még egy másik em
beri lényt is boldoggá tett.

Ez a kis történet igazolja azt, hogy néha 
milyen kévésén múlik egy embernek az élete és 
jövője és el sem tudjuk hinni néha azokat a pél
dákat, amelyeket a mindennapi élet állít elénk.

Az embert érzéseiben a körülmények befo
lyásolják, de nem csak befolyásolják, hanem az 
egesz életét a körülmények irányítják.

Az élet tele van igazi szenvedésekkel és hazug 
örömökkel. Itt-ott akad benne olyan fájdalom is, 
amely fenségessé teszi az embert s amelynek lát
tára az önzés megszűnik, hogy helyét a részvét és 
együttérzés foglalja el a lelkűnkben.

Az emberi léleknek vannak olyan mélységei 
és szépségei, amelyet nem minden ember lát meg 
és vesz észre és még kevésbbé tud értékelni, mert 
ehhez bizonyosfokú lelki intelligencia szükséges, 
amivel nem miden embert áldott meg a Teremtő.

Az ilyen szép emberi lelkek megnyilvánulá
sánál bontakozik ki az emberi elmében az Isten 
létezésének tagadhatatlan valósága és nagysága.

Sajnos vannak emberek, akikre közönyösen 
hat minden, akik nem veszik észre a lélek szép
ségeit és mélységeit, mert nem tudnak érezni és 
nem ismerik a szeretet érzését.

Aki pedig nem ismeri a szeretetet, az él sem 
tudja képzelni azt, hogy milyen nagy hatalom a 
szeretet és hogy milyen csodákra képes.

A bölcs Teremtő Urunk akkor tetté emberré 
az embert, amikor leikébe oltotta a legszebb, leg
nemesebb emberi érzést: a szeretetet.

Szeretetből fakad minden szép és nemes dolog, 
ami a világon létezik. Szeretetből fakad a jólét, a 
boldogság és maga az emberi élet is.

A szeretet bármennyi szent örömmel járjon, 
van benne szomorúság és fájdalom is, mert szo
morúságot és fájdalmat okoz minden érző szívű 
embernek az. ha elveszti, akit szeret és őt viszont
szereti.

A szeretet, amilyen szép és nemes érzés ép
pen olyan szerény és megbocsátó.

A szeretet érzése az, ami a gyarló embert 
közel viszi halhatatlan Teremtőjéhez.

Én kontárnak érzem magamat ahhoz képest, 
hogy a szeretetet, az Isten legszebb ajándékát sza
vakkal méltóképen kifejezni tudjam, de érzem azt,
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hogy ez az egyetlen a világon, ami arra ösztönzi 
az embert, hogy bűnökkel terhelt lélekkel is meg
próbáljon közeledni alkotójához: a bölcs és jóságos 
Istenhez, akinek irgalma végtelen a gyarló embe
rekkel szemben.

Rabtársaim! Közeledik hozzánk a szeretet 
ünnepe, Krisztus Urunknak a világ megváltójának 
születésnapja.

Készüljünk méltóképen a fogadására.
Emeljük fel lelkünket az ártatlan kisdedhez 

a szeretet ünnepén, hogy megtisztuljon és meg
szabaduljunk a bűnnek terheitől és hogy a sze
retet érzésének halvány szikrája lobogó lánggá vál
tozzon lelkűnkben, amely fényt, melegséget áraszt 
körülöttünk a sívár börtönfalak között és közelebb 
visz azokhoz, akiket szeretünk és akik a messze 
távolból szeretettel gondolnak reánk és emlékeznek 
meg rólunk a szeretet ünnepe alkalmával.

D. 1787. D. E.

Ne aggodalmaskodjatok... Máté 6:34.
Ezt sokszor halljuk és hangoztatjuk! És mégis 

sokszor kételkedünk, tusakodunk, tele vagyunk gon
dokkal. Tudjuk, hogy nem szabadna bánkódnunk 
azon, amit nem tudunk megváltoztatni. Jézus bölcs 
tanácsa fülünkbe cseng: „Ne aggodalmaskodjatok 
a holnapi napról!" Mégis hányszor átengedjük 
magunkat a sátán hatásának, mely lerombolja szí
vünkben a hitet, a bizalmat és a békességet. Hol 
van ilyenkor lelkünk egyensúlya? Elképzelünk meg 
nem történt dolgokat, kételyek bántanak olyan 
események tekintetében, melyek meg sem fognak 
történni, elvesztjük fejünket, mert nem tanultuk meg 
a mai napra való bizalom és jövőben való gyer
meki hit leckéjét.

Mi ez a lecke? Az, hogy tanuljak meg bízni 
Istenben és a magam részéről a legjobban igyekez
zem megtenni a mai napra elém táruló kötelessé
gemet! Tudnom kell, hogy az ismeretlen jövőben 
is Isten kezében vagyok. Isten tudja, hogy mit miért 
cselekszik, mit miért enged meg. Hinnem kell ab
ban, hogy Isten tétet velem minden lépést, ha rá
hallgatok: ez minden, amit én tehetek.

Nekem a jelenben kell dolgoznom és szolgál
nom és erősnek lenni abban a hitben, hogy Isten
nel járva nem léphetek félre. El a gondokkal, az 
aggodalmakkal! Menjünk biztosan, bátran előre! 
így éljünk a mai napnak.

*
Három gyermek. A szülők egy este három 

gyermeküket egyedül hagyták otthon. Nagy zivatar 
és vihar támadt. Az egyik gyermek félelmében el
kezdett kiáltozni. A másik csatlakozott hozzá resz
ketve az ijedségtől. Ekkor a legkisebb, akit a vil
lámlás és mennydörgés egyáltalában nem zavart 
meg, így szólt hozzájuk:

„Miért nem vagytok nyugton ti gyávák? Hát 
nem tudjátok, hogy az Isten tudja, hogy mit cse
lekszik?"

A háború.
A háború valamennyi arcvonalán változatlan 

hevességgel tartanak a harcok. A leghevesebb har
cok természetszerűen a szovjet arcvonalon vannak.

A szovjet arcvonal.
A szovjet arcvonalon egyre fokozódó erővel 

fejlődnek ki a téli háború csatái, amelyekre vonat
kozólag német részről megállapítják, hogy a szov
jet hadvezetés áldozatokat nem kímélve, igyekszik 
hadászati előnyöket kicsikarni. A szovjet tevékeny
sége a Kaukázustól egészen az Ilmen-tó vidékéig 
terjed ki. A hadműveletekkel kapcsolatban az 
egyik frankfurti újság azt állapítja meg, hogy az 
oroszokat nem lehet könnyen megverni, hanem 
hosszú, évekig tartó háborúval lehet őket csak 
térdre kényszeríteni. Ezzel kapcsolatban megálla
pítják azonban azt is, hogy a németek a mostani 
háborúban sokkal jobban vannak felszerelve, mint 
voltak az elmúlt télen.

A harctéri helyzet általában nehezen áttekint
hető. Valamennyi forrásból származó jelentések 
megegyeznek abban, hogy a leghevesebb harcok a 
középső arcvonalnak az Ilmen-tó és Kalinin közé 
eső szakaszán vannak. Itt a szovjet csapatok Rzsev 
mellett kíséreltek meg egy nagy erővel végrehajtott 
áttörési, ezt azonban a német csapatok vissza
verték. Sőt, Velikije Luki mellett egy tíz hadosz
tályból álló szovjet csapatot be is kerítettek. Az 
arcvonalnak ezen a szakaszán Zsukov tábornagy, 
a szovjet csapatok vezérkari főnöke vette át a 
harcok irányítását.

Rzsevtől északnyugatra, Bjelijnél, a szovjet 
csapatok újabb erős gyalogsági egységek bevetésé
vel és helyenként páncélos erők harcbavetésével 
megkísérelték a körülzárt szovjet csapatók kiszaba
dítását, de eredmény nélkül.

A másik harcközpont a Don középső folyá
sán, valamint a Don és a Volga között van. Itt 
olasz és magyar kötelékek verték vissza a szovjet 
támadásait. Az ellentámadások során a magyar 
honvédek a Don keleti partjára is követték az 
ellenséget és harcállásait sok helyen megsemmi
sítették.

Sztálingrád környékén ugyancsak változatlan 
hevességgel folynak a harcok. Itt felmorzsolták 
azokat a szovjet erőket, amelyek ékalakban be
nyomultak a német állásokba. Kotelnikovo közelé
ben a németek nagy nyomást fejtenek ki a Sztálin
grádból a Kaukázusba vezető vasútvonal mentén 
az állások visszaszerzésére.

A téli csaták harmadik csomópontja a Fekete
tenger partvidéke és a Kaukázus előtere. Itt a 
Terek folyótól északra fekvő Kalmük síkságon 
vannak nagy harcok.

Észak-Afrika.
Az északafrikai hadszíntér két részre oszt

ható. Líbiában, El Agheila mellett hosszabb tapoga
tózás után Alexander angol tábornagy 8. hadserege 
támadásba indult. Rommel tábornagy ismét ügyes
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taktikát folytat és a harci eszközökben fölényben 
levő angolokkal szemben mozgó háborút kezdett.

A másik hadszíntér Tuniszban van, ahol 
Tunisz és Bizerta között vannak rendkívül heves' 
harcok. Itt a két város között levő Tebourba 
város képezi a harcok középpontját. Ez a város 
az elmúlt hét során már többször cserélt gazdát. 
Jelenleg a tengelycsapatok birtokában van és az 
amerikai csapatoknak minden olyan kísérlete, hogy 
a várost visszafoglalják, sikertelen maradt.

Az északafrikai harcokkal kapcsolatban az 
angolok azt a hírt terjesztették, hogy El Agheilát 
elfoglalták. Ezzel szemben Berlinben úgy tudják, 
hogy El Agheilánál csak tüzérségi tevékenység 
van és a tengelycsapatok minden rohamot vissza
vertek.

Az európai légiliáború.
Fokozódik az európai légiháború hevessége 

is. Az angolok az elmúlt napokban ismét légi
támadást intéztek több olaszországi város ellen. 
Palermo, Nápoly és Turin városok szenvedtek a 
bombázásoktól.

Franciaország, Hollandia és Belgium ellen 
is intéztek légitámadást. Ezeknek a támadásoknak 
sok halálos áldozata van.

A távolkeleti háború.
A távolkeleti harctérről szóló jelentések a 

legnagyobbrészt tengeri háborúról számolnak be. 
Egy svájci jelentés közli, hogy az angolszászok 
megtámadtak egy hajókaravánt, amely a Guadal- 
canal szigetére akart csapatokat szállítani. A kara
ván 11 hajóból állott, amely közül 1 elsüllyedt,
1 pedig megrongálódott. Valószínű, hogy a Távol- 
Keleten újabb nagy tengeri csata fog kialakulni a 
japánok és az amerikaiak közölt.

Honvédeink a háborúban.
Borsod vármegye törvényhatósági bizottságá

nak ülésén Borbély-Maczky Emil főispán be
számolt Török Árpád szakaszvezető hőstettéről. 
A főispán bejelentette, hogy a magyar csapatok 
átkeltek a Don folyón és több ellenséges erődöt 
megsemmisítettek. Török Árpád szakaszvezető, egy 
disznóshorváti bányamunkás fia észrevette, hogy 
az egyik szovjet erőd előtt megsemmisülés fenye
geti a honvédeket. Ezért tíz összekötözött kézi
gránáttal egyedül rohamozta meg az erődöt. Fel
ugrott annak tetejére és a szellőztető nyíláson át 
bedobta a köteget. Sikerült az ellenséges erődöt 
elpusztítania, katonáink életét megmentette, azon
ban a robbanás őt magát is megölte. Bejelentette 
a főispán azt is, hogy azt az utcát, amelyben ez 
a hős született, Török Árpád-utcának nevezik el. 
Az árvája pedig a hősök részére fenntartott föld
ből részesül.

Sebesült honvédeink karácsonya.
Ne feledkezzünk meg soha azokról, akik a 

zord orosz földön mindnyájunkért harcolnak vagy 
harcoltak és sebesülten újra a mieink: az osztatlan 
egész magyar nemzeté. Széppé kell tennünk szá
mukra a karácsonyt, hogy érezhessék a nemzet

háláját. Ez a hála begyógyítja sebeiket és elfelejtik 
legalább egy estére, hogy testi épségüket kint
hagyták a fronton... Az élet szürke hétköznapjai 
úgyis eszükbe hozzák majd, hogy fiatal életük 
legjavát a nemzeti szolgálat első őrhelyén töltötték, 
idegen földeken, nagy csaták között. Igaz, lesz 
nekik mesélnivalójuk is: egy ezeréves nemzet hő
siességéről, amely bennük újra testet öltött és 
amiről joggal mondhatják ők el, hogy egy nem
zetnél sem vagyunk hitványabbak, mert álltuk a 
sarat és a jövő magyar ezredévért meghoztuk, 
amit követelt a haza.

Irányukban most rajtunk a sor. Nem adha
tunk sokat, mert magunk is szegények vagyunk. 
Tehetségünkhöz mérten adjunk mégis valamit. De 
amit adunk, örömmel adjuk és ekkor sokat adunk, 
ha keveset is adhatunk. Leventéink a honvédelmi 
miniszter úr útbaigazítására mindenkit felkeresnek 
és kérnek ruhaneműt és egyéb használható dolgo
kat. Ne utasítsuk el őket. Halgassuk meg őket és 
adjunk nekik valamit, jó szívvel.

De ne feledkezzünk meg a kintharcolók rá
szoruló hozzátartozóiról sem. Apró figyelmessé
gekkel és segítésekkel tegyük meleggé számukra 
is a karácsonyt. Gondoljuk el, hogy nekik az hi
ányzik, aki nálunk itthon van: a férj, testvér és fiú.

Á leventék most, karácsony előtt házról-házra 
járva gyűjtenek a honvédek karácsonyára. Min
dent elfogadnak, ruhaneműeket, pénzt is adjunk 
szívesen, mert a honvédeink értünk szenvednek.

Leveszik a bilincseket a hadifoglyokról.
Ez év októberében a hadviselés történetében 

szokatlan vita merült fel a hadviselő felek között. 
Az északfranciaországi Dieppe kikötő mellett part- 
raszállt és elfogott angol hadifoglyoknál talált ira
tok alapján a németek azt állapították meg, hogy 
az angolok az elfogott német hadifoglyokat meg
bilincselik. Ezt az angol rádió is elismerte és az 
angol, valamint az amerikai kormány elrendelte az 
összes német hadifoglyok megbilincselését.

Megtorlásul a német kormány is elrendelte 
a fogságban levő angolok és amerikaiak megkö
tözését. így volt ez október óta. Most a svájci 
kormány közbenjárására Angliában és Amerikában 
december 12-én levették a bilincseket a német 
hadifoglyokról. Ezt a svájci kormány közölte a né
met kormánnyal is. A német kormány még nem 
döntött a kérdésben, de biztosra vehető, hogy Né
metországban is leveszik a bilincseket a hadi
foglyokról, mert a megbilincselés ellenkezik a 
nemzetközi szokásokkal._________________

Karácsonyra.
Rabságodban nincs mi sarkal?
Nincs vigaszod odabent?
Szíved tárd fel alázattal,
Ez ma végtelent jelent.
„Változz!" Rezeg a bensődben.
„Ha megy" ... Szavad elhaló.
Mint jászolban az Én, szivedben
Igévé váljék a szó.
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H  Világ folyása.
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A vidéki közellátás m egszervezése. A 
közellátás terén a vidék hátrányban van a fővárossal 
szemben. Ezt a hátrányt egyenlítik ki azzal, hogy 
Budapest környékén 24 várost és községet kivontak 
a pestmegyei alispán hatásköréből és az élelmezés 
tekintetében Budapest polgármestere alá utalták. 
Január elsejétől kezdve 24 pestmegyei város és 
község ugyanolyan elbánásban részesül az élelme
zés terén, mint a pesti lakosok. A közellátási minisz
ter azzal a gondolattal foglalkozik, hogy az ország 
minden részére kiterjesszék azt az ellátást, amit a 
budapesti lakosok élveznek.

Ezért a közellátási minisztériumban azzal a 
gondolattal foglalkoznak, hogy közellátási körze
teket állítanak fel. A jegyrendszert is egységesíteni 
fogják és a jegyek az ország területén mindenütt 
érvényesek, lesznek. A cipőutalványozás terén azt 
az újítást hozzák be, hogy a kiadott cipőutalványok 
három hónapig lesznek érvényben.

Egységes cipők. Az egységes cipők újból 
megállapított eladási árai:

Férfi magasszárú fűzős, szeges, borjú box, 
fekete cipő 39.70, ugyanaz barna színben 40, férfi 
félcipő 37, barna 37.50 pengő. Fiú magasszárú 
fűzős cipő, fekete 29.30, nagyobb számokban 
33.80 pengő. Női fél, fűzős, szeges borjú box, fekete 
28.10, barna 28.50 pengő. Lány magasszárú, fűzős, 
fekete lósevró 27, barna 27.50, nagyobb számok
ban 31.50—32 pengő. Gyermek magasszárú, fűzős, 
fekete lósevró 18, barna 18.30, nagyobb számok
ban 21—21.80 pengő.

Hagyma. Újabb rendelet szerint a már meg
állapított legmagasabb és legalacsonyabb termelői 
árak 1942. december 15-től a gazdasági év végéig 
mázsánként: Vöröshagyma elsőrendű export minő
ségű makói 19.50, egyéb 18.20 pengő. Másod
rendű makói 15, egyéb 14.50 pengő. Fokhagyma 
elsőrendű minőség 64.50, középminőség 55, másod
rendű minőségű 47 pengő.

A megállapított árak a termelő költségére 
vasúti kocsihoz szállítva értendők. Ha a termelő köz
vetlenül a fogyasztónak ad el kis tételben, akár 
nyílt piacon, akár házhoz szállítva, akkor a termelői 
árhoz a vöröshagymánál kilónként 3 fillért, a fok
hagymánál pedig kilónként 9 fillért számíthat hozzá.

Jön a  népcérna . A közellátási hivatal hi
vatalos lapja arról ad hírt, hogy biztosítják a la
kosság cérnaszükségletét. Külön népcérnát gyár
tottak fekete és fehér színben és ezt rövidesen for
galomba is hozzák. Ezenfelül gondoskodnak a hí
res magyar hímző népművészét számára szüksé
ges jóminőségü hímzőfonálról is.'

A cérnára nagy szüksége van a vidéknek és 
szükséges, hogy ez az ígéret mielőbb teljesüljön is.

Védőövet a gyüm ölcsfákra. A gyümölcs
nek jó ára azt bizonyítja, hogy érdemes a gyü
mölcsfák védelmével foglalkozni. Minden véde
kezésnél a legjobb, ha a kártétel megelőzésére 
törekszünk, mivel így nemcsak jobb, de olcsóbb 
is a védekezés. A szokatlan enyhe idő csak most 
készteti a kártevőket a téli védelmi helyek fel
keresésére s így most van itt az ideje, hogy a 
helyes védekezésre gondoljunk.

A kártevők elleni megelőző védekezés most 
abból áll, hogy a gyümölcsfákra hernyóöveket kö
tünk. A hernyóöv kétféle: az egy méter magas
ságba kötött szalmakötél és a vállmagasságban 
kötött hernyófogó.

A szalmakötelek feltevése semmiféle különö
sebb gondot és munkát nem okoz, mivel nem áll 
másból, mint jól összepsavart szalmakötelet leg
alább háromszorosan a gyümölcsfák törzsére kötünk, 
mint mondottuk, egy méter magasságba. Az el
rejtőzni igyekvő és védelmet kereső almamoly bar
kói, a különféle ormányosok stb. most keresik a 
jó búvóhelyet és örömmel húzódnak a szalmakötél 
alá. Itt összegyűlnek és majd később, akár télen is, 
a szalmaköteleket leszedjük és kevés keresgélés 
után az odahúzódott kártevőket megsemmisítjük. 
Rengeteg koratávasszal szaporodó kártevőt tudunk 
így megsemmisíteni. Ha mindenki megtenné, akkor 
nem lenne annyi férges gyümölcs, annyi levéltetű.

Egyedül a szalmakötelek felkötése is jó véde
kezés, de hogy a védekezés tökéletesebb legyen, 
a szalmakötelek fölé, mintegy 50—60 cm magas
ságba hernyófogó kötéseket teszünk. A hernyófogó 
a téli araszolók ellen való, amelyek most húzód
nak a fákra, hogy petéiket lerakják a fák ágaira 
és a petékből kikelő hernyók azután tavasszal gyors 
és alapos pusztítást végeznek. A hernyófogó csak 
akkor teljesíti feladatát, ha azt bekenjük hernyó- 
enyvvel. Hernyóenyvet azonban ma vásárolni bajos, 
tehát a termelőknek maguknak kell csinálni. Ott, 
ahol fagyöngy van, lépet főzünk a fagyöngy bogyó
jából és ezt kell a hernyófogónak felkötött vasta
gabb papírra kenni. Ahol fagyöngy nincs, hernyó
enyvet készíthetünk: 50 rész gyantát és 20 rész 
disznózsírt lábosban összefőzünk és amikor már 
egynemű és eléggé puha, akkor hozzákeverünk 10 
rész terpentint és 20 rész olajat. Ha jól össze
keveredett, folytonos keverés után, az egészet szé
lesszájú üvegbe öntjük és mint hernyóenyvet hasz
nálhatjuk. Az így elkészített hernyófogókba bele
ragadnak a felfelé mászó lepkék és ott vesznek.
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