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A Duna áradása elöntötte a Duna- 
Tisza-közének jelentékeny részét.

Az ország ismét óriási árvizcsapást él át. 
Elsősorban a talaj- és vadvizek pusztítanak az 
ország igen sok részén. Bihar, Békés, Hajdú, 
Csanád, Csongrád megyékben nagy területek 
vannak víz alatt. De ugyanígy az ország északi 
részén is részben a kisebb-nagyobb folyók kiára
dása folytán, részben a hirtelen olvadás, esőzés 
által megszaporodott víz összegyülemlése folytán. 
Alig van község, melynek határában ne volna víz
zel borított terület. Sőt sok helyen beláthatatlan 
messzeségben hullámzik az áradat a mezők felett. 
Csak Hódmezővásárhely környékén 100.000 hold 
van víz alatt. Valószínűleg hetek telnek bele, amíg 
ezeken a területeken a víz elapad vagy elfolyik. 
Mindez nagy kár a mezőgazdaság szempontjából, 
mert a munkák igen késedelmesen kezdhetők meg.

Legnagyobb veszedelem azonban a Duna men
tén van, itt is a balparton, a Duna—Tisza-közén. 
A Duna először a jobbparton, Adonynél szakítot
ta át a gátat és borított sokezer holdat víz alá. 
Később az enyhe idő folytán a zaj lás Adony alatt 
megindult, mire az egész Duna felduzzasztott vize 
a délibb vidékre zudu It. Percenként emelkedett a 
víz szintje, míg azután 23-án éjjel megkezdő
dött a Duna balparti vidékének katasztrófája, ami 
még most sem ért véget. Dunaföldvár előtt az 
északról zajló jég megtorpant és óriási jégtorla
szokat hozott létre. Hiábavaló volt a robbantások
kal való kísérlet, a jég nem engedett és a vizet 
feltartotta. Apostag, majd Dunavecse, azután Úszód 
határában szakította át a gátat több helyen és az 
átszakításoknál valóságos zuhataggal ömlött ki a

rettentő mennyiségű víz a mélyen fekvő területre. 
Oly sebesen rohant előre az ár az elöntött terüle
teken, hogy még a menekülés is nehéz volt. Az 
árvízvédelmi kormánybiztosság a helyi hatóságok
kal egyetértőleg kellő időben megtette az intézke
déseket a veszélyeztetett községek kiürítésére. Ez 
meg is történt és ennek köszönhető, hogy ember
életben nem esett kár, de állatokban, terményekben 
és a megrongált, összedöntött épületben igen nagy 
a veszteség. Apostag, Solt, Kissolt, Dunavecse, 
Harta, Dunapataj, Akasztó, Dunaszentbenedek és 
a közbeeső települések mind víz alá kerültek. Az 
áradat már Fülöpszállásig is elért, ami a Dunától 
légvonalban ötven kilométerre van. Ilyen körülmé
nyek között a Duna mellett fekvő községek, mint 
Géderlak, Ordas, Foktő, Bátya, mind a legnagyobb 
bajba jutottak.

Az áradat előtt az árvízvédelem az erősebb 
utak, vasutak mentén akarta felvenni a védekezést, 
azonban az ár olyan gyorsan és oly tömegben jött, 
hogy az utak és vasutak felett méternyi magas
ságban csapott át és a védekezés csak arra szo
rítkozott, hogy mentsék a menthetőt.

K alocsá t körü lzárta  a  viz.
Kalocsánál a 12-ére virradó éjszakán a 

Kalocsa—foktői ut tizenöt méter nyílású vasbeton- 
hídjának elzárását a víz kinyomta. A Vajasfoktól 
délre fekvő vidéket is elöntötte az árvíz. Ennek 
következtében az a veszély fenyegetett, hogy a 
délnek törő víztömeg szombatra a Csanádi szivaty- 
tyutelepet is eléri és a szivattyúzás lehetetlenné vá
lik. A szivattyútelep megmentése érdekében Érsek- 
csanádtól nyugati irányban a dunai utón nyulgá- 
takat emeltek. A munkálatokat 21-én reggel 
nagy erővel megkezdték.
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A foktői hidalatti áttörés következtében az 
északról lefelé zuduló víztömeg nemcsak Kalocsa 
város alacsonyabban fekvő utcáira hatolt be, hanem 
Bajáig közel 50 kilométeres távon az egész vidé
ket elöntéssel fenyegeti.

Jelenleg Öregcsertő, Kecel, Bátya, Homok
mégy, Drágszél, Miske, Csata, Császártöltés, Ha
jós községeket a viz már körülkerítette, mig Fájsz, 
Dusnok, Nádudvarhid, Ósükösd, Érsekhalom, Sü- 
kösd, Érsekcsanád és Baja veszélyeztetve vannak. 
Ha Érsekcsanádtól nyugati irányban a Dunáig ve
zető nyulgát a felülről jövő áradás nyomását nem 
tudja visszatartani, akkor ezeket a helységeket Baja 
városával együtt elöntheti a viz.

Bátya, Fájsz, Dusnok és Miske községek 
lakóit 21-én délután kilakoltatták.

M it m on d  a  p o lg á rm es te r?

Az éjszakai órákban dr. Farkas Géza kalo
csai polgármester telefonon a következő felvilá
gosítást adta a pillanatnyi helyzetről:

— A viz teljesen körülzárta Kalocsát. Az 
egyetlen használható utunkat, amely Bátyán, Sükös- 
dön keresztül át Bajára vezet, a víz elöntötte. így 
összeköttetésünk a külvilággal — a telefon és tá
viró kivételével — megszakadt.

— Rendkívül megnehezíti helyzetünket a 
péntek este keletkezett északi szélvihar, amely a 
beláthatatlan víztömegeket nagy erővel gátjaink és 
védmüveink felé korbácsolja. A rettenetes nyomás
nak kitett töltéseken a viz több helyen átszivárog 
és a város utcáira is benyomult. Az alacsonyabb 
területeken épült házakból mind több és több 
családot kell kilakoltatni. Az alacsonyabban fekvő 
területeken egyes helyeken 20—50 céntiméter ma
gas viz van. A rettenetes orkán még most is tart 
és ha rövidesen jelentős árszintcsökkenés nem kö
vetkezik be, a várost nem tudjuk tartani. A lakos
ság, a helybeli és a környéki közszolgálatosok, 
valamint a katonaság napok óta fáradhatatlanul dol
gozik.

E jtőern yőkkel lebocsá to tt csom agokban  é le lm iszert 
cs  g y ó g y sze r t  kü ldenek  a  k ö rü lzá r t la k o ssá g n a k .

A vöröskeresztes légi felderítő szolgálat re
pülői az eddigi felderítő repüléseikről visszatérve, 
egyöntetűen azt jelentették, hogy igen sok, váro
soktól és községektől távol eső tanyát zárt el tel
jesen az árvíz.

Az ilyen helyeken, valamint kisebb magasla
tokon, vízből kiálló dombrészeken a repülők oda
menekült embereket figyeltek meg. Az újabb fel
derítő repülések után dr. vitéz Simon Elemér, a 
Vöröskereszt országos elnöke, intézkedett, hogy a 
légi mentőszolgálat repülőgépei éleliniszerszeretet- 
csomagot szállítsanak mindazokra a helyekre, ame
lyekről a repülők jelentést tettek.

— 21-én délelőtt az összes vöröskeresztes 
repülőgépek öt-nyolc kilogram élelmiszert tartal
mazó szeretetcsomagokkal megrakodva berepülték

az árvízi területek lakottabb helyektől távolabb eső 
és jól láthatóan elzárt tanyáit és alacsony repülés
sel, ejtőernyőkkel bocsátották le az élelmiszercso- 
magokat. A ledobott csomagokat — melyek min
denhol pontosan célbaértek — a megszorult embe
rek nagy örömmel fogadták és lelkesen intettek 
köszönetét. Az élelmiszercsomagok ledobását a 
felderitő gépek nyomán a légi mentőszolgálat gé
pei szombaton egész nap folytatni fogják.

Pénteken délután 3 órakor Akasztó községből 
Kassai Lajos rendőrfelügyelő telefonon gyógysze
reket kért sürgősen a Vöröskereszttől a község la
kossága részére. Röviddel a kérés beérkezése után 
egy vöröskeresztes repülőgép elindult a budaörsi 
repülőtérről, hogy a kért gyógyszereket Akasztó 
község fölé szállítsa. A repülőgép pilótái a gyógy
szerküldeményt a község főterére ejtőernyővel min
den baj nélkül lebocsátották és igy a gyógyszereket 
a község 40 perc alatt kapta meg.

A Magyar Vöröskereszt légi mentőszolgála
tának vezetősége felkéri mindazokat, akik szeretet- 
csomagok ejtőernyőit kézhez kapják, hogy azokat 
magas értékükre való tekintettel a hatóságoknak 
mielőbb szolgáltassák be. Az ejtőernyők beküldhe
tők később is a Magyar Vöröskereszt központjához: 
Budapest, Baross-utca 15.

Ö tszá zn y o lcva n  h á z  d ő lt be N a g yk ő rö sö n .

Nagykőrösről jelentik: a városban 580 ház 
dőlt be a vadvizek következtében. A város 68.000 
katasztrális hold határából több mint 10.000 hold 
viz alatt áll. A város vezetősége a rombadőlt és 
kárt szenvedett házak helyreállítására nagymennyi
ségű téglát kért, mert a városban nincs téglakészlet.

A B a la ton  m a g a s  v ízá llá sa  v e s zé ly e z te ti  
a p a r tm e n ti v illá k a t é s  h á za k a t.

A Vízrajzi Intézet jelentése szerint február 
14-től 21-ig a Balaton vizszintje újra 4 centimé
terrel emelkedett. Pénteken a vizszint 97 centimé
ter volt. A Balaton az előző évek téli hónapjaiban 
70—75 centiméter szinten tetőzött. Az utolsó há
rom évben azonban a téli vízállás a 90 centimé- 
fölé emelkedett és ez az oka annak, hogy a part
menti villák, kertek állandóan vízben vannak, át
nedvesednek. Ha az ilyen szokatlan vízmagasság 
mellett a jégzajlás megindul, a kora tavaszi hóna
pokban beláthatatlan károkat okoz.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy a Sió torkola
t á n á l  a Duna szintje igen magas és igy a Ba
laton vizének levezetésére egyelőre nem kerülhet 
sor. A balatoni érdekeltségek mozgalmat indítottak, 
hogy. a Sió medrének kiszélesítésével és megfelelő 
zsiliprendszerrel tegyék lehetővé a magyar tenger 
eredményesebb szabályozását.

A víz.
A kép, amely az annyira megcsodált és any- 

nyiak által irigyelt országunkban a szemlélő elé tá
rul, se nem szép, se nem biztató. Víz, víz alat-
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tünk, felettünk, körülöttünk, amerre a szem csak 
ellát. A kár, arnitt ez a rettenetes víztömeg az 
országnak okoz, számokban ki sem fejezhető, ki
hatásaiban át nem tekinthető.

Semmi értelme most a jajveszékelésnek és 
rémhírterjesztésnek. Megért az ország már ennél 
súlyosabb katasztrófákat is és mégis kiheverte 
azokat férfias józan megfontoltsággal és az élni- 
akarás örök erejével. Most sem lesz ez másként. 
Összeadjuk valahogyan a szükséges pénzt, elkez
dünk dolgozni, építkezünk, javítgatunk, tervezge
tünk és megy tovább az élet a maga utján. Ki
heverjük majd az 1940. és 41. évek szörnyű árviz- 
csapásait is. Ebben nem kételkedünk.

Használni és segíteni az országon ma csak 
olyan munka képes, amely teljes erővel belefek
szik a károk jóvátételébe és amely a jövőre néz
ve minden intézkedést megtesz, hogy hasonló ese
tek megismétlődését megakadályozza. Ebből adó
dik az elvégzendő feladatok két csoportja. Az első 
és legfontosabb az, amely a legközelebbi felada
tok sorrendjét tartalmazza, a másik és távolabbi 
az, amely a jövőbeli óvintézkedésekre vonatkozik.

A legközelebbi teendők megfontolásánál 
azonban nemcsak a közvetlenül sújtott vidék ér
dekei mérvadók, hanem elsősorban az ország egye
temes érdeke, amelyre súlyos kihatással lehet az 
árvízsujtotta vidék termőképességének csökkentése, 
sőt esetleg annak teljes kiesése a folyó gazdasági 
évben. Lehet, hogy normális viszonyok mellett né
hány százezer hold termésének a kiesése alig van 
befolyással az ország átlagtermésére. Az idén azon
ban más a helyzet. A mezőgazdaság termőképes
sége az abnormálisán nedves 1940-es évben min
den eddigit felülmúló mértékben szenvedett. A 
földek az ország nagy részében majdnem az 
egész évben víz alatt állottak. A tavaly aratott ter
mények mennyiségileg és minőségileg is az átla
gon alul maradtak, a learatott földek nagyrészén 
pedig a szokásos és szükséges talajelőkészitő 
munkálatokat elvégezni a mostoha időjárás követ
keztében alig lehetett, úgyhogy az ősziek csak 
igen hiányosan művelt földbe kerültek. Ennél na
gyobb baj volt azonban, hogy az elvetett magok 
sem voltak mindenütt megfelelőek, többnyire ned
ves, dohos vetőmag került a földbe. Ehhez jön 
most az árvízsujtott, területen előálló veszteség, 
mely tények összefoglalva valóban indokolttá te
szik, hogy most elsősorban a kieső terméshozam 
pótlásáról gondoskodjunk.

Az enyhe időjárás lehetővé teszi a tavaszi 
munkálatok korai elkezdését. Lehet, hogy két hét 
múlva már zabot vetünk. Tehát nincs sok idő ta
nácskozásra és hoszadalmas előkészítő munkála
tokra. A szükségadta első és legfontosabb parancs 
úgy szól, hogy minden talpalatnyi föld elvetésre 
kerüljön, mégpedig olyan terménnyel, amely nem
csak biztos hozamot igér, hanem amelyre ember
es állattáplálék szempontjából szükség van.

A „Reménység-Háza“ hírei.

(Pontos cím: Debrecen, Böszörményi-út 60.)

A hosszú zimankós téli esték borongós han
gulata sokszor szinte elviselhetetlen teherként ne
hezedett lelkünkre. Olykc r úgy éreztük, hogy so
hasem fog megszűnni az északi szél sivítása, a 
mezők örökre kopárak maradnak s az áldott nap
fény sohasem melegíti fel elgémberedett tagjainkat. 
És mégis .. . Enyhe szellő jelzi a tavasz közeled
tét s az egyre áldottabban melengető nap sugarai 
elűzik lelkűnkből a reménytelenseg keserű érzését. 
Nem örök a tél. De az emberi élet tele sem tart
hat örökké. Vigasztaló üzenet ez számodra testvé
rem! A te életed sem tombolhat állandóan pusztító 
viharok közepette. Vár rád a lelki tavasz. Hozzád 
szólok most, aki megtisztulásra, új életre, új tavaszra 
vágyói, A Megváltó megbocsátotta eddigi tévely
gésedet és új életre hív.

Érzed a tavaszi szél zendülését?
Ő szin te  hangú  komoly leveleket kaptam már 

több ízben olvasóimtól s ezeknek a leveleknek mély 
tartalma és jelentősége még jobban megerősített ab
ban a hitemben, hogy nem hiábavaló rovatunk 
megjelenése.

K osárfonó fo g la lk o z ta tó  műhelyünkben gyü
mölcsöző komoly munka folyt az elmúlt hónapok
ban s amellett, hogy szép számmal értékesítettük 
árúinkat, elraktározott készleteink tavaszi értéke
sítése is biztosítva van.

Ismételten felhívom olvasóim figyelmét arra, 
hogy amennyiben szabadulásuk után intézetünkbe 
szándékoznak jönni, jóval előtte értesítsenek jöve
telük időpontjáról, mert csak így biztosíthatunk he
lyet. Lehetőleg mindenki hozzon lelkipásztorától (a 
nem reformátusok is) ajánló levelet, mert az a cé
lunk, hogy azokon segítsünk, akikben valóban meg
van az akarat és jószándék egy új élet megkezdésére.

Benkő Károly
A „Reniénység-Háza* vezető lelkésze.

Őt keresem.
Megyek rohanok 
A sötét éjbe,
Mindig az égre,
A csillagokat nézve.

Aranysugarak, 
Életsugarak, 
Rohannak felém, 
Örömet, bánatot 
Hintenek elém.

Az élet zaját, 
Százezer baját, 
Elfeledem.
A keresztet, a Hitet, 
Krisztust, az Utat, 
Öt keresem.



36 B I Z A L O M

$Bf V ilá g  fo lyása .

Mindenki örül a nyári időszámítás 
bevezetésének.

M á ju s elején  M a g yarországon  is bevezetik  a  
n yá ri időszám ítást.

A tá rsada lom  á llá sfo g la lá sa  a kérdésben.

„A z idő pénz!" — hirdeti a régi közmondás 
és ez év májusának elejével gazdagabbak leszünk 
— időben. Arról van ugyanis szó, hogy a kormány 
ebben az esztendőben Magyarországon bevezeti 
a nyári időszámítást, melyet a közvélemény oly 
régóta sürget. Ennek a nagyjelentőségű kérdésnek 
a lényege az, hogy a nyári hónapokra az órákat 
az egész országban egy órával előreigazitják, ami 
gazdasági szempontból is jelentős nyereséget je
lent a nemzet számára. Azáltal ugyanis, hogy 
óránkat egy órával előreigazítjuk, alkalmazkodunk 
a nyári hónapokban korábban felkelő naphoz. 
Korábban kezdjük a munkánkat és korábban is 
fejezzük be. Ez azt jelenti, hogy igen sok helyen 
világitóanyag használata nélkül lehetségessé válik 
a munka befejezése.

A világháború alatt a központi hatalmaknál, 
tehát Magyarországon is, takarékossági okokból 
bevezették a nyári időszámítást. Öt évig, tehát 
1915— 1919. év nyarának végéig volt érvényben 
nálunk, a világháború után azonban, különösen 
vasúti menettechnikai szempontok miatt, mivel 
abban az időben a Magyarországot környező ál
lamok nem alkalmazták a nyári időszámítást, 
minálunk is meg kellett szüntetni.

Kórházi képek.
Fázós, öreg bácsi került a kórtermünkbe. 

Otthon melegebb szobához szokott, mint ami a 
kórteremben megengedett hőmérsék s először se- 
hogysem érezte jól magát, de azután egy jó gon
dolata támadt. A betegségével fentjárhatott, hozzá
látott tehát segíteni az ápoló testvéreknek. Szaporán 
végezte a munkát, kiszolgálta beteg társait, letö- 
rölgette a port s közben egészen fölmelegedett. 
Elgondolkoztam az eseten. Hányszor járunk fázva 
az életben, mások szeretetlensége miatt. Tanuljunk 
az öreg bácsitól, nézzünk körül látó szemekkel, 
annyi a szenvedő ember s vigyük el hozzájuk az 
Ur Jézus szeretetét. Amíg így másokat melegítünk, 
a mi szivünk is megtelik szeretettel, örömmel. Ezt 
mindenki átélheti: a legszegényebb, a legelhagyot- 
tabb is. Mert mindenki segíthet valakinek.

M i a  le g fo n to sa b b ?

Piros, bedagadt szemű kis emberke lépett be 
édesanyja kezét fogva az ambulancia ajtaján. Egy 
orvos kérdőleg fordult felé: „Mi a panaszod kis
fiam?" „Tednap az utcán a dejekek elvették a 
kajikámat, med a ződ pájgámat," volt a kicsi pa

naszos felelete. Az 5 számára sokkal többet je
lentett a játékszere, mint a szemevilága. Aki látta 
a csöppséget s aki hallja ezt az esetet, önkénteie- 
nül is elmosolyodik a gyermek rövid eszén. Pedig 
tulajdonképpen nem igy viselkedik a felnőtt is? 
Valamit megvon, vagy nem ad meg az Úr, amit 
mi szeretnénk, akkor beborul felettünk az ég. Ne
hezen akarjuk észrevenni Istennek mindenen ke
resztül felénk áradó szeretetét.

Tizenkettőt üt az óra, koromsötét az éj. A 
betegek elég csendben pihennek, csak egy elsöté
tült lélek gyötrődik rettenetes kínok között. Nyu
godt éjszakát nem ismer, szaladna, dolgozna, el
menekülne messzire a megszólaló lelkiismerete elöl, 
de nem lehet. Kebléből előtör a sóhaj: Gonosz 
vagyok, félek a kárhozattól. Sírba viszem az édes
anyámat . . .  Ö jólelkű, istenfélő, de én, én elvete
mült. Régebben szerettem gyónni, csak egy bűnö
met nem vallottam be soha . . .  Loptam. Akkor nem 
tartottam olyan nagy dolognak, de most már lá
tom . . .  Megőrülök . . .  Szeretném levezekelni a bű
neim et... Korbácsoljanak meg! Imádkozzanak ér
tem, mert az én imádságomat már nern hallgatja 
meg Isten. — Feltárul előtte a kegyelem, de a 
füle süket.

B ék essé g  Istennel:

Egy idős úri nőt, aki vak volt, operálni ké
szültek. Az orvos előzetesen megvizsgálta szivének 
állapotját, s csodálkozva mondta: „Hiszen kegyed
nek nem dobog a szíve erősebben, mint amilyen 
a normális működés, pedig az operáció gondolata 
még az egészséges szíveket is gyorsabb mozgásba 
hozza." Aztán hozzátette: „Igaz, hogy nem először 
operálok olyan embert, akinek nincs szívdobogása, 
de megfigyeltem, hogy azok rendesen olyan em
berek voltak, akiknek békességük volt Istennel. 
Mégis csak kell valaminek lenni ebben az Isten
nel való békességben."

Igen, van benne valami és pedig valami nagy 
dolog. A megfeszített Krisztus vérének ereje.

Egy 75 éves öregasszonnyal beszélgettem. 
Bár az utóbbi időben nehéz sorsa volt, az Úr 
most megkönnyítette a helyzetét, élete alkonyán 
egész gondtalan életet biztosított a számára. S az 
Isten iránti őszinte hála mégis hiányzik az életéből. 
Nem gondol arra, hogy milyen kegyelem, hogy 
még nem szólította el az Úr, többször hallom 
tőle: „Nekem Isten nem ad egészséget, pedig 
mindig igaz voltam, hűséges, nem bántottam sen
kit." Ha arról beszéltek vele, hogy nem az egész
ség az első, hanem, hogy üdvözöljön s az Úr Jé
zus nagyon szereti öt, nem figyel oda, csak haj
togatja a maga igazát. Ez a „természeti" ember. 
Ha kirívó is az életében a bűn, mégsem látja s 
éppen ezért az Úr szeretetét s kegyelmét sem ve
szi észre.

Mikor a katonaságnál voltam, írja egy férfi, 
reám bíztak egy értékes levelet, hogy azt feljebb
valómnak átadjam. Olyan szerencsétlen voltam, 
hogy elveszítettem. Nagy bajomban Istenhez kiál
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tottam. Tudtam, hogy még van néhány órám a 
levél átadásának idejéig. Megvártam a végső idő
pontot, azután remegve indultam el, hogy"feljebb
valómnak a levél elvesztését bejelentsem. Néhány 
lépésnyire a ház kapujától hozzám lépett egy pos- 
takézbcsítö és átnyújtotta nékem a levelet. Az ut
cán találták meg s így még idejében kezeimhez 
jutott. Ez csodálatos ima meghallgattad volt szá
momra, mely könnyekig meghatott. De nemcsak 
egyszer hallgatott meg az én Istenem, hanem min
den szükségből kimentett.

h á lá s  szív.

Egy gyermekkórházban haldoklóit a kis ör
mény Ken-Hsin. Az örményeket kereszténységük 
miatt sokat üldözték és pusztították. Sovány kezei 
összekulcsolva pihentek a takarón, arcán a bé
kesség tükröződött, amivel Jézus töltötte be a szi
vét. Mikor egy vasárnap néhány rokona megláto
gatta, csodálkozva látták, hegy milyen nyugodt és 
boldog. Az alkonyattal az ö életének napja is ha
nyatlóban volt. A mellette levő testvér föléje hajolt. 
Suttogó hangon szólalt meg a beteg: „Levelet 
szeretnék írni a jóltevőmnek, hogy megtudja, hogy 
nem hiába adta ki a pénzét a neveltetésemért." 
Az ápolótestvér megírta a levelet, amit nagyon 
hálás szívvel fogadott. Ragyogó szeme nemsokára 
lecsukódott. Ken-Hsin bevonult a mennyei hazába.

Egy nyomorék gyermek, ki az édesanyját 
korán elveszítette, súlyos betegen feküdt a kór
házban. — Nehéz szenvedései közben oly kedve
sen viselkedett, hogy a betegek csodálkoztak azon, 
milyen csendesen tud tűrni. — Kezelő orvosa is 
megjegyezte: „Bámulatos ez a kedves gyermek, 
milyen csendes, pedig nagyon szenved!"

Látogatásom alkalmával, mikor kinyitotta 
szemét, rám mosolygott és örömmel mondta: 
„Megyek az Úr Jézushoz!" Kérdeztem tőle, hogy 
kíván-e valamit? „Azt, hogy az édesapám az Úr Jé
zust megismerje!" Nemsokára aztán csendesen, 
békésen elköltözött az Úrhoz.

Ez a kis nyomorék gyermek sokaknak pél
dát mutatott, hogy miként kell ragaszkodni a 
Megváltóhoz.

M ivel van a s z ív  tele?

Szerencsétlenség történt az utcán. Egy teher- 
kocsi s egy automobil összeütközött. Az automo
bilban egy feltűnő szép s elegáns hölgy ült, ki az 
összeütközés következtében súlyosan megsérült. A 
mentők egy közeli klinikára szállították. A hölgyön 
súlyos sérüléseket, végtagtörést s azonkívül jelen
téktelenebb arczúzódásokat találtak. Életbemara- 
dásához nem volt sok remény. Amikor eszmélet
len állapotából magához tért, első szavával rémül
ten kérdezte: „Doktor űr, a szépségem nem ment 
tönkre?" Most mikor ott állt az örökkévalóság 
kapujában még mindig múló szépségét féltette s nem 
pedig örökkévaló lelkét.

Egy hétéves süketnéma gyermeket hoztak be 
a szülei a süketnémák intézetébe. „Születéstől kezd
ve süketnéma," — mondták szomorúan. Az inté

zeti orvos, a bevett szokás szerint alaposan meg
vizsgálta a gyermek füleit. S milyen felfedezésre 
jutott! A gyermeknek mind a két fülébe cgy-egy 
babszem volt belédugva, amely elzárta a halló 
csatornát. Még csecsemő korában dughatta belé 
vagy ö sajátmaga, vagy valamelyik testvérkéje. 
Az orvos kivette a babszemeket, kitisztogatta és 
meggyógyította a fület, a gyermek hallott s nem
sokára egészen jól megtanult beszélni.

így vannak a mi füleink is eldugaszolva a 
bűn által s ha hajlandók vagyunk azoktól elsza
kadni, megtanuljuk Istent dicsérni.

Egy kis fiú a kórházban nagyon félt a más
napra kitűzött operációtól. Forró könnyek közt 
kérte az ápolótestvért: „Vigasztaljon meg, mert 
holnap operálnak." A testvérnek a zsebében egy 
képes mondás volt, evvel a pár szóval: „Tiéd va
gyok Jézus, segíts." Ezt odaajándékozta a fiúcs
kának. Az operációt megelőző éjjel a kis fiú na
gyon csendesen feküdt ágyában, bizonyára a mon
dást forgatta a fejében, mert mikor érte jöttek, 
hogy a műtőbe vigyék, karját a testvér nyaka 
köré fonva, Így szóit: „Testvér, már nem félek, 
imádkoztam." Alikor lefektették a műtőasztalra, 
hogy elaltassák, az orvos azt mondta neki, hogy 
számoljon, amig el nem alszik, de a fiúcska szám
lálás helyett folyvást ezt mondogatta: „Tiéd va
gyok Jézus, segíts.

Hosszú, nehéz éjszaka után a hajnali pir 
halvány fénye világította be a betegszobát. Ott 
feküdt folyton lankadó erőkkel az, aki szivünkhöz 
itt a földön a legközelebb állt. Elmenni készült. 
Folyton nagyobb aggodalommal néztünk a mindig 
távolabb néző szemekbe. Nem tudtunk arra gon
dolni, hogy elmenjen közülünk. Vártunk, remény
kedtünk, az Úr csodát tehet. Nem tett! Igazán 
nem! De igen. Láthattunk egy olyan csodálatos 
elmenetelt, amilyent még mi nem láttunk. A ret
tenetes haláltusa közt, amikor kinyílt az ajka, csak 
azt hallottuk: „jaj be jó," „drágák vagytok né
kem," „hordozni foglak titeket az Úr előtt." Sze
mei mindig messzebb néztek csodálatos ragyogás
sal. És utolsót dobbant az a szerető szív, amely 
most is ég az övéiért.

„M arad ja tok  h ív ek . . .“
Az autó megáll a halottasház komor kapuja 

előtt és mi belépünk. Kit keresünk itt? Azt, 
aki még csak tegnap ment el közülünk, még csak 
tegnap hunyta le utoljára szemét, tegnap helyezték 
ágyának fehér párnáiról a fekete koporsóba és 
holnap már csak a sírdomb felett megdobbanó 
szívünk mondja fájó szeretettel, hogy itt nyugszik 
Kedves Anyánk. Nem akartak hazulról elengedni, 
mert nehéz lesz halottat látni, akit úgy szeretek. 
De nem halott az, nem halt meg az, aki az Úr
ban élt. Fehér keze imára kulcsolva, szeme félig 
lehunyva, és ajkán az utoljára szeretteihez intézett 
kérés utolsó hangja: „Maradjatok hívek az Úrhoz.

A koporsót követő csapat miért olyan hang
talan? Miért nem hangzik egy üres szó sem? 
Miért könnyes ‘ minden szem? Mert az, akit a
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koporsóban visznek, minden kísérő számára drága 
volt. Életüknek egy darabja: anyjuk, tanácsadójuk, 
lelki vezetőjük, barátjuk!... Vagy talán csak egy 
drága élmény fűzte őket össze. Komoly figyelmez
tetés, élő lelkiismeret a másiknak. Felfelé mutató 
ujj a harmadiknak, mely nem szűnt meg inteni 
cs az utat jelezni felfelé. Sok meg nem értés, sok 
gúny, sok fájdalom kísérte élete útját, most néma 
minden ajk és minden szív egy abban, hogy sirassa 
azt, aki elment.

jTV

H asznos tudnivalók. CB?
* £  _______________________

Milyen gyógynövényeket gyüjtsünk? Múlt
kor felhívtuk a falu népének figyelmét a selyem
hernyótenyésztésre és a gyógynövénygyüjtésre. Igen 
sok érdeklődés mutatkozott közlésünk alapján, kü
lönösen kérdezősködtek, milyen gyógynövényeket 
lehet legjobban értékesíteni. Ezeknek a kérdezős- 
ködőknek itt adjuk meg egyben a választ.

190 gyógynövényt tartanak nyílván és ezek kö
zül a legkeresettebbek a következők; menta, ebből 
a múlt évben 170 vagonnal vittek ki Németország
ba, az idén azonban csak 70 vagont vesznek át. 
Hársfavirág, málna- és szederlevél, melyek a tea 
alapanyagai. Anyarozs, ennek gyűjtésénél vigyázni 
kell, mert mérges. Vadon gyűjtött kamilla, melyet 
nagyban kivitel céljából a Hangya vesz át. Csalán
levél, zilizlevél, kerekmályvalevél, utifölevél, melyek 
gyógynövény teák. Papsajt és zilizből többet le
het szedni, mert eléggé keresik. A csipkebogyó 
szintén nagy kiviteli cikk. Bodzavirág, martilapu
levél, pemetefű, üröm. zsurló, mely szintén nagy 
cikk volt az elmúlt évben. Ökörfarkkóróvirág, pipacs
virág, tölgyfamoha, szintén nagyon keresett cikk. 
Gyökerek: zilizgyökér, kislicgyökér, pirositógyökér, 
gyermekláncfügyökér, nadálytőgyökér, nadragulya
gyökér (vigyázat, mérges!), kankalingyökér.. Aáérge- 
sek: Beléndek, nadragulya, maszlaglevél, kőris- 
bogár. Ezek a fontosabb és jól értékesíthető gyógy
növények.

Elesett egy ló.
írta: Bodó Béla.

„E m ber! S zeresd  o z  á lla to t s  légy  
hálás neki, m ert életével és h alá
láva l neked s z o lg á l!“

Az én ifjúkoromban, nem is volt olyan 
régesrég, az előző nagyon nagy háború előtt, a 
ló volt az, ami most a benzin. A ló jelentette a 
hajtóerőt s nem is véletlen, hogy a motorok jel
zése még ma is ez a két betű: H. P. Horse Power, 
vagyis lóerő. így emlékszik a motor elődjére, az 
élő lóra, amely akkor is lélegzik, ha nyugszik, 
nem úgy mint felülmúlója, a gép, amely ugyan 
kineveti a lovat, amikor mondjuk 500 HP de 
halott jószág, ha megáll; mindössze vaskerék, 
drót, szög, mágnes és semmi m s.

Ma a gyerekek inkább pléhautót kapnak, 
vagy játéktankot, mint hintalovat, a ló egy kicsit 
kimenőiéiben vari a divatból, mint sok minden 
olyan, ami az én gyermekkoromban nemcsak 
divat, de valóság volt és általános valami. Ló
verseny van még, ha nem is a ló miatt, de a 
pénzért, amit nyerni kéne holnapi ebédre, vagy 
aznapi hölgyre, lóverseny van még. de milyen 
nagyautóversenyek vannak és repülőgép-verseny, 
száguldás a sztratoszféráig, igen, a ló lassan túl
haladott lesz, részben az már is ha nemcsak Magyar- 
országot nézzük...

Némely műveltség tudósok azt állítják, hogy 
az emberiség fejlődésének egyik lélegzetfojtóan 
nagy, felmérhetetlen óriásállomása volt a kerék 
fe lta lá lá sa . Közlekedés a kék expressig. a Zeppe
linig, a Píccard-gömbig, pici és monstrum gépek 
milliói és mindaz, ami csak e három címszó: 
közlekedés, szállítás, gép körül és ezen túl van, 
mind a keréknek köszönheti, hogy egy cseppnyi 
példát mondjanak csak: olajgond, ha nincs kerék, 
az egész mai élet összeszűkül és összezsugorodik, ha 
kihagyjuk az emberi fejlődésből a kerék létezését.

Igen, miliő dolgok közül ami nagyon jót 
és nagyon rosszat csinált, a lovat is a kerék szorí
totta ki a legtöbb helyen, a ló szegény immáron 
pótlék, többnyire csak szegény eszköz. Valamikor 
talán csak mutatóba lesz, kitömve molyosodásra 
ítélten a múzeumban és mintának az állatkertben, 
miként az előkelő de magányos bölény, amelyre 
először szintén szüksége volt az embernek, de később 
majdnem kipusztította, majd mikora bölényből kevés 
lett, értékesnek nyilvánította (csak azért, mert kevés 
volt belőle) és ezért — ketrecbe zárta.

Ha lovat látok, mindig a húzott kerékre is 
gondolok, a kerékre, a ló ellenségére.

Ilyenkor, sokszor máskor is harag
szom a kerékre, «.melynek annyi előnye vau, 
mint amennyi bűne, lévén emberi találmány. Igen. 
a kerék hideg találmány, a ló pedig lény és jó 
lény. Én szánom nagyon a lovat, mert most, 
ahogy van, körmétől füléig szives állat, formája 
is szép úgy, ahogy én néztem. Számomra van
nak csúnya állatok, persze tudom: nem tehetnek 
róla; csúnya madarak és csúnya, csúnya bogarak 
— a ló az szép. Szép a szeme, szép a hosszú 
feje, még a legszegényebb, legmostohább sorsú, 
gebének lemínősített ló is olyan nekem, hogy meg 
kell simogatni.

Nem úgy említem, mint valami nagy új dol
got, mindenki tudja, hogy Amerikában számtalan 
helyen van rozsdásodó autótemető. Ide a szemét
re borítják az ócska autókat, mindenki láthatott 
ilyesmit a moziban. Nem interpelláció, feleletet 
nem vár, mert tudom jól, hogy ugyan ki sajnálná 
a felfordult kerekű, megócskásodott, szemétre do
bott, kimúlt autókat. Ezeket a csinálmányokat, 
amelyek ló helyett vannak és amelyeket eldobnak 
a gödörbe s mert nincs szüksége rá még a bacil- 
lusnak sem, tehát még be sem kell földdel takarni. 
Ki sajnálná ezeket? Senki, ugye? De ha lovakat, 
elmúlt, megócskásodott lovakat, vén páriákat dobná
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nak úgy oda valahová és szegény elhalt lábuk 
mereven fölfelé állna, milyen borzasztó, milyen 
kegyetlen lenne egy ilyen hekatomba.

A ló jó lény.
Valamikor ifiúr • koromban, mikor hírlapíró 

kívántam lenni, azt terveztem, hogy írni fogok 
arról a számomra olyan szörnyűséges, rémséges 
látványról, ahogy megcsússzan, elesik és a földön 
vergődik egy jó ló. Leírást, vagy talán novellát, 
mások szivéhez is szólót, a látványról és az 
ostorról, a türelemről, az ütésről, melynek nyoma 
véresen megdagad, a néma fájdalomról, amely 
csak a szemekben búsul, az elesetlségröl, amelyet 
még a tehetetlenség is súlyosít, a kényszerű és 
kelletlen segítségről, a sok mázsányi teherről és 
a teher egykedvű elviseléséről. Azután irtain, mert 
írnom kellett, sok mindenféléről. Leírást és novel
lát, sokféle látványról, néha elesésről is és ver
gődésről.

Végignézek betűkön, Íme... az ostorról nem 
írtam. Gondolom, nem is írhattam. És a néma 
fájdalomról sem írtam. És elmulasztottam, hogy 
beszámoljak a kényszerű, kelletlen segítségekről, a 
terhekről és arról, ahogy viselik a terheket. Ta
lán nem is én voltam az oka, talán a helyzet 
vagy helyzetem volt olyan, hogy ügyelni kellett a 
tolira és papirosra, a mondatra, a pontra, a fel
kiáltójelekre, a kérdőjelre. Ügyelni kellett a for
mára, a hangsúlyra és olyan sok mondat meg sem 
született, el nem hangzott, elmondatlan maradt 
és nem irtain meg soha,. milyen az, nekem és ta
lán másnak is milyen is az, amikor elesik egy jó ló.

Igen, kérdőre vonom magamat. Nem írtam 
meg soha a fájdalmát, talán azért, mert fájdalom 
mindig volt bőven más is és azokat is csak itt- 
ott említhettem meg. Nem beszéltem terheiröl, mert 
teher is volt a világban bőven, mázsás, tonnás és 
hipertonnás és tintámon és toliamon azok is csak 
ritkán szólalhattak meg. Ostorát sem szidhattam, 
verem a mellemet, miért? Az ostort nem lehet 
szidni,—miért, miért.nem, nem tartozik ide,—nem, 
igazán nem lehet szidni.

Az ostor—ez a kis védekezésem—igen, az 
ostor különben sem tehet róla, hogy ő ostor. És 
úgy hiszem, nem is a lovak számára találta ki 
az ostort az ember, úgy vélem, ember találta ki 
más emberek számára, vagy a fejlődés során úgy 
kitalálódott, hiszen mi emberek nagyon sokat fej
lődtünk a kőbaltától a gőzkaiapácsíg, az ostorra 
is rájöttünk fejlődésünk során. Nagyon is lehet, 
hogy nem a ló számára találták ki az ostort és 
nem azért maradt fenn valóságban és átvitt ér
telemben és nagyon is kiterjesztve.

Az ostort sem szidtam.
És nem beszéltem eddig a kantárról sem, a 

zabláról sem, erről a hideg és kegyetlen vasról, 
amit a ló szájába dugnak, hogy legyen mivel rán
gatni úgy, ahogy kell, az embernek.

A rángatásról sem írtam.
Szeretném, nagyon szeretném kipótolni egy

szer, hiszen a ló, szegény bajával és terhével,

mostani mellőzöttségével, és az ostorral, olyan 
közeláll hozzánk. Ha megrúgják, neki is fáj, ha 
nem kap enni, ö is éhes, szomjas, ha nincs viz 
és fázik, ha hideg van. Nincs, e a lónak is szíve? 
kérdezhetném Shakespeare Shylokjával — nincs-e? 
Tüdőgyulladást is kap a ló és talán izomláza is van 
néha, akárhogy vesszük, így, vagy úgy, a ló sze
gény zablával a szájában, vagy úri nyereggel a 
hátán, a ló igen, ő is csak ember...

Nekem különben sok mindenem nem volt, 
többek között lovam sem volt soha. Használni is 
csak egyszer használtam mint hajtóeszközt, vagy 
mondjuk húzóerőt, zörgős parasztszekér elé fogva, 
amikor valamelyik régi választásra igyekeztem.

Az a ló a paraszti szekér előtt más volt, 
egészen más, mint amilyent a városban látni. Ki
csike volt, mint ahogy szótlan gazdája kicsi volt, 
megfontolt, lassú, nyugodt, mint ahogy gazdája 
tempós, barnasárga és amellett foltos, mint gaz
dájának öreg gúnyája. Parasztlóvoit, tulajdonosának 
mindene, meghitt barát és bizalmas, kicsit család
tag, élvén együtt az élet és a földbirtokok alján. 
Ez a ló, akiről tudok egyetmást. megint más.

Ez városi, ez alkalmazott a fővárosban bérért 
vonó, fáradtszeniü, hajszolt személy.

Ö ló, gazdája pedig autón jár.
Aki a bakon ül, nem gazda, csak szegény 

alkalmazott az is. És nem tart össze a lóval, 
részben mert van tenger gondja magával elég, 
részben pedig még nem érkezett el ahhoz, hogy 
tudja és ezért nem is tudja a lóról hogy az is csak 
alkalmazott.

Igen, alkalmazott.
Lehet, hogy öreg, vén, ( bár szeretem őket, 

nem értek hozzá) fogai nagyok és sárgák, talán 
fogköve is van és az orra szabályosan gőzöl. Azt 
mondják, hogy a lónak szomorú a szeme. Nem 
igaz Nézem a szemét, nézem, cseppet sem szo
morú, Sőt: közömbös. Gondolom valahol valamilyen 
időben elhatározódott, hogy ö húzni fog. Télen 
didereg úgy fázik, nyáron izzad, oly melege van, 
de folyton húz. Igazán attól függ, ez lóéknál, 
hogy ki milyen istállóban születik. Ö folyton 
húz ... S közömbös.

Bizonyára eszébe sem jut, hogy őse vad 
ló volt, szabad és teljesen fügetlen és a civilizáció 
oly sok vívmánya közül még a rátartozókat sem 
ismerte, nem a zablát, nem a kantárt, nem ezeket 
a más állat bőréből készült szíjakat, amelyekkel 
rángatják, sem azt a két fekete ellenzőt, amelyet 
olyan ügyesen kitaláltak a ló érdekében, hogy 
csak arra lásson, egyedül csak arra, előre, amerre 
húzni valója, cipekedni kötelessége van... Még 
megállna talán, ki tudja, valamelyik kirakat előtt, 
ahol szép holmik vannak, vagy ló vágyálmok? Az 
a ló, akirőibeszélek, csak itt áll a ládáktól görnyedő 
fáradt kocsi mellett, csak ló. Olyan, pontosan 
olyan, mint a többi ló. Van fekete ló, tarka ló, 
fehér ló, de mind ló. Nem? Se nem rosszindulatú, 
se nem erőszakos, se nem önző, se nem gyáva.

Milyen?
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Nem akar más lovakat hatalma alá hajtani, 
nem szól bele más ló, vagy lovak dolgába, nin
csenek semmiféle tervei és nincsenek ambíciói, 
amelyek szükségszerűségükben mások életét za
varják, nincsenek anyagi, vagy területi igényei.

Ló ő, úgy, ahogy kell, ahogy mi hagyjuk.
Ez a ló kiről beszélek, amikor elindult, — 

télen volt ez, — elcsúszott a havon.
Nem hiszem, hogy általában jó lónak lenni, 

de télen bizonyára nagyon rossz. Lám vergődve 
csúszott szegény, aztán szomorúan, én is nyögtem 
belé tehetetlenségemben, elesett.

A ló'minden rabsága mellett jó magas do
log, ez nagyon alacsony lett, ahogy elesett. Kín
lódva nyújtózott egyik lábával, néhány ere is ki
dagadt nyakán és fején, erőlködve kapálódzott, 
riadtan, rémülten, fel-felkapta szép hosszúkás lófe
jét, minden rángatódzó mozdulata, könyörgést, 
csengést fejezett ki, aztán egy nagy erőfeszítés 
után elterült, a feje is a főidre hajolt.

Úgy tett szabályosan, mint minden eleső: 
elesett.

Egyik algazdája is ott volt, hirtelen sajnál
ni kezdte.

A másik ló pedig — szégyenlem írni ez t,— 
a másik, amellyel egy munkára volt befogva néz
te egy pillanatra az elesettet, aztán elfordult tőle 
két fekete ellenzője között, közönyösen előre. Le
het — hogy emberek közt élnek a lovak! Milyen 
jó, milyen ezerszer jó, hogy nem ö terült el egész 
oldalával a fagyos, hideg havon, nem az ö bő és 
fehéres hasa fázik, nem az ő szeme meredt ki, 
nem öt noszogatják, verik és ütlegelik, hogy kel
jen fel és húzzon tovább...

Hanem a másikat.
Mi meg ott álltunk és néztük az ingyen lát

ványt.
A földön ez a ló rövid ideig kínlódott, az

tán felkelt. Hirtelen. Ráállt négy lábára, ahogy szo
kás, kicsit mocskos lett a sáros hótól, kicsit re
megett, hiszen olyan közel volt a halál, nyerített 
egyet, vájjon mit mondott?

Hálát és köszönetét rebegett?
Mi meg ott álltunk és az ingyen látvány 

után szívesen örültünk, hogy felkelt a ló.
Az algazda, mikor felkelt a ló, kicsit meg

veregette.
Megdicsérte, hogy nem halt meg a fuvar 

kellős közepén. A hideg zablát pedig, hiszen ideig
lenesen vették ki, újra bedugták a szájába. Azokat 
a szíjakat is rátették, amikkel rángatják.

Amikor így beöltöztették, a jó ló hátranézett, 
hogy ott van-e a sok láda, amiktől a kocsi is 
meggörnyedt. Persze, hogy ott volt, meg sem 
mozdult addig.

Hát akkor húzhatnak tovább, úgye?
Igen, lóvezényszó és indulhatunk.
Feszül az izom és feszül az istráng, a kere

kek, a gyilkos kerekek lassan megfordulnak és a

ládák kövéren és súlyosan mozdulnak együtt a 
kocsival.

Az ostor csettent és elöl fejbólogatva húz a 
két ló.-

Szép fejük ütemesen bólogat, ahogy mennek 
és húznak előre a télben. Két ló, két élő lény, az 
elmúlás küszöbén ...

Glória.
Te vagy az Élet, mindeneken,
Te nem dobsz el Magadtól, sohasem.
Ha rögös úton járok, vigyázol reám,
Te végtelenül, jó nagy Istenem, Atyám.

Arcodból sugárzik, a Glória fénye, 
Bűnösök oltalma, szenvedők reménye. 
Fájdalmat enyhítő, jóságos szived,
Add nékem, nehéz Keresztedet.

Atyám, szenvedni akarok Érted,
Bár, hogy is sújtasz engemet.
Mert a Glória fénye, jelenti nékem,
Az utolsó napon, meglátlak Téged.

Nyújtsd felém jóságos, vezető kezed,
Emelj fel a porból, bűnöst, engemet. 
Kérlek engedd, hogy mindég szeresselek, 
Szenvedéseimmel, gyógyítsam Szivedet.

Te vagy az Élet mindeneken,
És én a kezem, kezedbe teszem,
Csak vezessél, vezess óh Atyám,
Halgass meg engem, -halgasd meg imám!

Glória, Glória, ragyogjon fényed, 
Világosítsd meg e tévelygő népet.
Emeld fel jobbod, állítsd meg az örvényt, 
A pusztulástól, mentsd meg a földnek népét.

D. 1532-ek. Szeretnénk, ha megint küldene 
valamilyen dolgozatot a Bizalom részére.
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