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Mit tudunk a halál utáni életről?
Ma, amikor a világháború dühöngésében arat 

a Halál, mindnyájan úgy érezzük, hogy közel ál
lunk a halálhoz s ha korunk miatt még nem is kel
lene meghalnunk, számolunk hamaros végünkkel.

Érthető ebben a helyzetben, hogy égetően ér
dekel bennünket az a kérdés: mi vár ránk, ha át
léptük a halál kapuját? Mi történik velünk, amikor 
már elvesztettük testünket és csak, mint lélek léte
zünk? Milyen a halál utáni élet?

Ezekre a kérdésekre az emberiség vezetői igen 
pontos választ adtak minden időben és így nem 
kell sötétben tapogatódznunk, hanem mindazt, ami 
fontos halál utáni életünkre vonatkozólag, alaposan 
megtudhatjuk. Egy dolog azonban nehézzé és pedig 
nagyon nehézzé teszi a halál utáni dolgok meg
értését. Mi ez?

Ezt az evangéliumban maga Krisztus urunk 
magyarázza meg, amikor kifejezetten megmondja, 
hogy a halál utáni, testnélküli lét teljesen és gyöke
resen eltér a mi földi létünktől, ezért roppant 
nehéz nekünk felfogni és elképzelni azt. Ha pedig 
valami különleges kegyelem és fejlődés folytán 
mégis sikerül az emberi szívnek és értelemnek a 
halál-utáni lét belső átéléséhez eljutni, újabb aka
dályokba ütközik a halál utáni szellemi lét tényeit, 
törvényeit és történéseit földi nyelven elmondani. 
Mivel földünk minden nyelve — minden ízében és 
egész alkatában — a földi élet leírásának szolgá
latába került: a fogalmak, szavak és leírások a 
halál utáni életre vonatkozólag csak hasonlatok, 
jelképek maradnak, amikből fáradsággal és igyeke
zettel lehet csak kiolvasni a halál feletti szellemi 
lét tényeit és valóságait.

Ez az oka annak, hogy évezredeken keresztül 
azok, akik tudtak valamit a halál utáni életről, tudá

sukat szívesebben fejezték ki művészet által, mint 
szavak és fogalmak által. Ha például egy sírkőre 
rávéstek egy lepkét, akkor ennek képével többet 
felfedtek a halál titkáról és igaz mivoltáról, mint 
hosszas fogalmi fejtegetésekkel, mert a lepke lénye 
a rút hernyóból lett, napfénnyel telített báb leve- 
téséből támad fel, úgy mint ahogy a lélek is a 
hullává lett gyarló, de Krisztus által megváltott 
emberi testből szabadul ki. Ilyen művészi képek 
tudnak szólni a telkekhez és egyenesen, közvetle
nül át tudják adni a lelkeknek azt az igazságot, 
amelyet a halál utáni életről feltárnak, nem úgy, 
mint a nyelv, beszéd, amely a maga hasonlatai, 
jelképei és körülírásai között bukdácsolva, csak 
támpontokat és irányvonalakat tud éreztetni.

Nekünk, a jelenkor átlagemberének — ha 
meg akarjuk érteni azt a jelbeszédet, amelyben a 
halál utáni életről szóló írások és művészi alko
tások szólnak — még több nehézséggel kell baj
lódni, mint egyéb korok embereinek, mert ön
magunkban kell az észrevétlenül belénk szivárgott 
értelmetlenséggel megküzdenünk és meg kell 
tanulnunk saját magunknak megmagyarázni azt, 
amit az emberiség vezetői a múltban és jelenben 
a halálról tanítanak.

De ne riadjunk semmiképpen se vissza ettől 
a munkától s határozzuk el, hogy arra, amit a halál 
.utáni életről hallani fogunk, nem mondjuk sem 
azt, hogy „butaság," sem pedig azt, hogy „nem 
értem," hanem addig törjük rajta a fejünket, amig 
megvilágosodik bennünk s amíg tisztába jövünk 
halál utáni sorsunkkal, aminek legfőbb törvényeit 
itt soroljuk fel.

Az egész emberiség történetében, az ősi kul
túráktól kezdve napjainkig azt fogjuk látni, hogy 
a halál utáni életre vonatkozó tanítások különböző 
formában s különböző színezettel bár, de nem csak



90 B I Z A L O M

az előbb említett általánosságokra, hanem az egyes 
kardinális tényekre vonatkozólag is egyetemes még-, 
állapításokat tartalmaznak a különböző korokban 
és népeknél.

Mik 'azok az egyetemes ténymegállapítások, . 
amelyeket az összes kultúrák tanításaiból egybe
hangzóan szűrhetünk le az ember halál utáni lét
formájáról?

1. Hogy a halottnak halála után milyen az 
élete, ez egyesegyedül földi létének erkölcsi érté
kétől függ, nem pedig attól, hogy milyen rangja, 
sikere, hatalma, külseje, modora és külső tudása 
volt addig, amíg testben élt.

A földi és halál utáni élet összefüggésének 
ezt a törvényszerűségét Krisztus a Lázárról szóló 
példabeszédében világítja meg s ezzel összefoglalja 
egyetlen nagy ké^be, amit a viiág minden vallása, 
mithologiája és meséje előtte és utána, erről a 
kérdésről tud és állít.

Arra, hogy a halál után többé nem lehet 
titkot tartani, ott minden kiderül és a sorsot éppen 
az dönti el, ami a szívek legmélyét hatotta át, 
kérlelhetetlenül rámutat már az ó-egyiptomiak 
halotti könyve, amikor a halálutáni élet központi 
és mindent eldöntő élményévé a szívek megméré
sét teszi. A nap istenének Ozirisznek jelenlétében 
folyik le a halott szívének mérlegelése. 14 fenséges 
égi bíró állja körül s ellenőrzi a mérlegelést s az 
isteni jegyző, Tóth végzi a feljegyzéseket. De az 
ó-egyiptomi halottak könyve rámutat arra is, hogy 
nemcsak ebben a nagy, végzetes, döntő pillanatban 
— amikor a szív mérlegre tétetik — történik meg 
az emberi lélek megmérettetése, hanem ez már 
előbb kezdődik: akkor, amikor a testét levetkőzött 
lélek megindul a „Szent szoba“ felé, amelyben 
Ozirisz mérlege áll.

11. Attól kezdve, hogy az ember átlépi a 
halál kapuját, tehát attól kezdve, hogy a lélek 
levetkőzte a testet, nincs többé az embernek hatal
ma arra, hogy bármit is, amit a földön tett, meg
változtasson vagy jóvátegyen. Amíg itt a földön 
élünk, nagyon sok cselekedetünk eredményét, sok 
hibánkat, tévedésünket helyreigazíthatjuk, kiegyen
líthetjük. Sok mindenen és mindenkin segíthetünk. 
Amint azonban testünket elveszítjük, lezáródik 
ennek a lehetősége s ettől fogva földi dolgainkon, 
kapcsolatainkon nem változtathatunk többé semmit 
sem. Amikor a halott azt érzi, hogy lemúlt földi 
életében bizony igen sok dolog van, amin jó 
lenne változtatni, segíteni, de ó jaj, ez többé nem 
lehetséges, erre neki többé hatalma és alkalma 
nincs: mérhetetlen fájdalom és bánat járja át szivét. 
A megváltozhatatlanság feletti fájdalom ez!

A katolikus hittan a halál utáni életnek ezt 
a súlyos törvényét úgy fejezi ki, hogy „lejárt az 
érdemszerzés ideje." A görög mithologia különleges 
erővel és mélyreható látással irta le a halott leí- 
keknek a megváltozhatatlanság felett való bánkódá- 
sát és gyötrelmét. Bizonyára ez volt az egyik oka 
a görögök jelmondatának: „Inkább koldus a földön, 
mint király az alvilágban!" S a halál utáni élet
nek erre az élményére utal Krisztus, amikor azt

mondja, hogy „majd lészen fognak csikorgatása" 
stb.

111. Ha egyszer meghaltunk, a rajtunk kívül 
eső dolgokat nem változtathatjuk többé meg s e 
tekintetben teljesen tétlen, szenvedő állapotra va
gyunk kárhoztatva. Saját lelkűnknek azonban még 
adatik mód arra, hogy fejlődjék, tisztuljon és vál
tozzon. S a vallástörténeteknek azok a legfensé
gesebb fejezetei, amelyek feltárják előttünk a halot
tak csodálatos átváltozásait, hatalmas fejlődési le
hetőségeit.

E tekintetbén is Krisztus mutat rá a legnagy- 
szabásúbb halál utáni lelki fejlődésre, amikor a 
keresztfán megtérő bűnösnek azt mondja: „Te 
még ma velem leszel a paradicsomban!" Ez a 
bűnös Krisztus oldalán, Krisztus lelkének átadva 
magát, emberfeletti gyorsasággal futja be azt a 
fejlődést a halál pillanatától a „paradicsomig," 
vagyis a teljes megtisztulásig, amit más halottak 
lassan és fokozatosan élnek át. Ehhez hasonló, 
megrázóbbnál megrázóbb és magasztosabbnál ma- 
gasztosabb élményt és leírást mutat fel a kultúr- 
történelem. A katolikusok „tisztítótüze," a hinduk 
„Kamalokája," egyaránt a halálutáni élet lelki fej
lődésének kiinduló alapélményeit tárják fel. Ezeket 
tárgyalja csodálatos bőséggel, szívhezszóló eredeti 
képek sokaságán keresztül az ó-egyiptomi halottak 
könyve és Dante purgatóriuma is.

A kultúrák minden idetartozó megnyilatko
zásából egyöntetűen azt látjuk, hogy az a tisztulás, 
az az erkölcsi fejlődés, amelyen a halott keresztül
megy, egyúttal látókörének tágulását, tudattartal
mának kiszélesedését is magával hozza. Itt a 
földön szellemünk, lelkünk, testünk korlátáihoz van 
kötve s rendes körülmények között csak arról 
nyerhetünk tudomást, amit érzékszerveink tapasz
talnak vagy pedig agyunk fog fel. Egész nagy 
szellemek, lángelmék, sőt komoly erkölcsi és szel
lemi iskolázást végző átlagemberek is képesek 
arra, hogy tudatuknak testhez kötött korlátái alól 
nagy mértékben felszabaduljanak, de ez teljes 
mértékben csak a halálban következik be. A halott 
nem azt látja, amit szeme képes felfedezni, (hisz 
nincs már szeme!) — nem azt hallja, amit füle 
képes meghallani, (hisz nincs is már füle) — nem 
azt veszi tudomásul, amit agya felfog, (agyát már 
elveszítette) — hanem mindazt, amit testi korlá
toktól megszabadult lelke magába fogad, amire 
lelkének figyelme és tudata kiterjed. Ez pedig mind 
többre és többre terjed ki, mind több és több 
lelket ölel magához, mind nagyobb és nagyobb 
„területeket" vesz tudomásul. Képletesen úgy is 
mondhatnánk, hogy a halott lelke mindegyre tágul 
és nő.

A halott fejlődésének ezt az irányát gyönyö
rűen kifejezésre juttatja Dante, amikor elmondja, 
hogy a purgatórium hegyét elhagyva, az egyes 
bolygórendszereket, majd az egész naprendszert, 
végül annak határain túl az álló csillagok világát 
s az azontúli végtelenséget is áttekintik a lelkek. 
Minél tisztábbak, annál többet.

De a mi Csaba mondánk is szívhez szólóan 
juttatja kifejezésre azt, hogy a halott lelke mennyire
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megnő és kitágul s végül is az egész csillagos eget 
magába öleli. A tejutat ez a monda Csaba útjá
nak .nevezi. A tejút valamennyi, végtelenszámú 
csillagvilága Csábáé, mert Csaba mind messzebbi 
csillagszférákba emelkedve a leikébe fogadta 
valamennyit, kiterjesztette lelkét valamennyire. S 
lia majd egykor visszajön Csaba, — mert a ma
gyar visszavárja őt, mint az újtestamentum népe 
Illést — akkor Csaba lelke ismerni és tudni fogja 
az egész niindenség törvényeit, erőit és bölcses
ségeit.

Voltaképpen az a fejlődés, amit a halott lélek 
tudattágulás tekintetében befut, csak folytatása a 
földön átélt tudattágulási fejlődésének. Figyeljük 
csak meg, mire terjed ki a gyermek és az egyszerű 
ember tudata és érdeklődése? A saját testi létfenn
tartásához tartozó dolgokra. S minél műveltebb, 
minél érettebb, minél nagyobb az ember, annál 
hatalmasabb körre tágul érdeklődése és annál 
többet ölel fel tudata. Ez a folyamat folytatódik a 
halál kapuján túl.

IV. Az ember halál utáni szellemi létében 
legalábbis jóidéig emlékezik földi életére és vá
gyódik arra, hogy visszamaradott hozzátartozóival 
élő lelkikapcsolatban lehessen. Lelkének szüksége 
van a visszamaradottak szerető, tápláló gondola
taira. Ha ezeket nem érzi: szenved, ha ezeket érzi: 
megkönnyebbül. A visszamaradottak erkölcsi cse
lekvéseikkel, lelki magatartásukkal sokat tehetnek 
azért, hogy halott hozzátartozójukat halál utáni 
életében segítsék.

Krisztus maga is a legnagyobb súlyt helyezte 
arra, hogy az emberiség egységét ne törje szét a 
halál és élet szakadéka, hanem az élő és halott 
emberiség érezzen egymással, tudja hogy egységet 
alkot és a szeretet kapcsaival hidalja át a kétféle 
létforma közötti elválasztó különbségeket. Krisztus 
rámutatott arra, hogy a halott és élő emberiség 
kapcsolatának ápolásában az élő emberiségnek 
kell a cselekvőnek lenni, mert hiszen a szellemi 
létformában élő emberiség már olyan cselekvést 
mint az élő, nem hajthat végre.

Krisztusnak magának, isteni lényének, a halál 
és feltámadás utáni életében nem volt úgy szüksége 
arra, hogy visszamaradott hozzátartozóival egye
süljön, mint ahogy más „halott embereknek égejő 
szükségük van erre. Ő tehát nem önzésből, 
hanem az emberiség iránti szeretetből mondotta 
azt előre, hogyha ő majd meghal és feltámad, 
akkor a tanítványok keressék a vele való lelki 
találkozást és lelki egyesülést. Pontosan meg is 
mondotta nekik, mi mindent kövessenek el, hogy 
ez a lelki egyesülés be is következzék: „Ezt cse- 
lekedjétek az én emlékezetemre."

V. Mivel az emberi történelem kevés téren 
mutat fel olyan bőséges sokféleséget, mint az élők 
és halottak kapcsolatában, vagyis az úgynevezett 
„halotti kultusz" terén, igen nehéz megállapítani 
e sokféleségen belül egy hatalmas és mindent 
betöltő törvényszerűséget. Ez annál nehezebb, mert 
a babonának is, talán sehol sincs olyan tág tere, 
mint itt. Legtöbbre akkor megyünk vizsgálódá
sainkkal, ha a halotti kultuszok fejlődését és

visszafejlődését vizsgáljuk, ha összehasonlítjuk az 
élők és halottak közötti kapcsolat legprimitívebb, 
legdurvább fajait az élők és halottak közötti kap
csolat nemes, tisztult, magasztos ápolási módjá
val, kezdve onnét, hogy a primitív népek nem 
csak használati tárgyakat, hanem étek is tesznek 
a halott mellé és onnét, hogy a hindu asszony 
férje halálakor elégeti magát, egészen addig a 
tisztán lelki kapcsolatig, amelyben az első pün
kösdtől fogva a tanítványok a szentlélek ereje 
által, Krisztus szellemében működtek vagy amely
ben Pál apostol élt Krisztussal a damaszkuszi 
találkozás óta.

Ha az élők és holtak közötti kapcsolat fej
lődési 'és hanyatlási tüneteit ilymódon szorgosan 
és elfogulatatlanul vizsgáltuk, akkor meg fogjuk 
magunk állapítani az e téren is uralkodó törvényt. 
Ez pedig igy szól: élők és halottak közötti érint
kezés csakis a lélek mélyében, tisztán szellemi és 
lelki módon mehet végbe.

Ha fizikai megnyilvánulások, mediális jelen
ségek lépnek fel, mint a spiritisztáknál és az úgy
nevezett kísértet történeteknél: akkor valami hely
telenség, valami nem kívánatos tényező lépett 
közbe, amit ki kell küszöbölni, mert az nem tartozik 
lélek és lélek kapcsolatába. Az élők és halottak 
leikéinek egymásratalálását,- összecsendülését elő 
lehet segíteni olyan módon, hogy a földön vissza
maradott lélek mindinkább nemesíti, finomítja és 
érzőbbé teszi magát addig, amíg lelke finom hang
szerré nem válik, amelyiken a halott lélek muzsi
kálni tud.

VI. A halottaknak van tudomásuk egymásról 
és lelki érintkezés ^közöttük — bizonyos törvények 
szerint — lehetséges, de azért ők nem tudnak úgy 
segíteni egymáson, — ha az egyik bűnös — mint 
az élők a halottakon. Hogy a halottak egymással 
milyen kapcsolatban vannak, azt megvilágítja Krisz
tusnak a szegény Lázárról mondott példabeszéde. 
Láthatjuk belőle, hogy a halottak tudnak egymás
ról, a maguk módján „beszélnek" is egymással, de 
nem tudnak egymásnak segítségére lpnni. Az a 
tehetetlenségérzés, amely a halottakat -egymással 
szemben gúzsbaköti, időnként ahhoz hasonló kínt 
okozhat, amit az idéz elő, hogy nem képesek többé 
elmúlt életük tettein változtatni, bárhogy is szeret
nének és bármennyire is gyötri, égeti őket egyes 
elkövetett dolgok emléke, amiket szeretnének jóvá
tenni! Többé nem lehet! Bármennyire könyörgiink 
és esdünk is majd, nem lehet akkor már. Csakis 
a testi létben, a földön lehetséges megmásítani, 
megenyhíteni, megjavítani valamely cselekvésünket, 
a halál kapuján túl már nem. '

Ehhez hasonlóan, hiába könyörög az egyik 
halott a másiknak, hogy segítsen rajta, bármennyire 
is igyekezne és szeretne ez á kérésnek eleget tenni, 
nincs módja és nincs hatalma reá.

Megdöbbentő és ijesztő ez, amit most itt le
írtunk a halottaknak egymásiránti tehetetlenségé
ről. Viszont vigasztaló, hogy a lelkek, akik itt a 
földön szerették egymást és összetartoztak, a halál 
után, testnélküli állapotban is egymásra találnak, 
közösségben élnek s örülnek a viszontlátásnak.
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VII. A halál után. amikor az ember testét 
leveti s tisztára csak szellemi alakban él tovább, 
ebben a létformájában nem csupán meghalt embe
rekkel van együtt, hanem olyan felette álló lények
kel is, kik soha sem öltöttek testet, hanem min
denkor csak tisztán lelki és szellemi alakban élnek. 
Ezeket a tisztán szellemi lényeket a különböző 
korokban különböző nevekkel illették.

A kereszténység angyali karoknak nevezi 
őket s külön tudományban,- az „angyaltan"-bán 
foglalkozik velük, mely tudománynak latin neve: 
angelologia. Pál apostoltól indult ki és a közép
korban legnagyszabásúbb művelői Dyonisos Aero- 
pagita és Aquinói Tamás voltak.

De hallgassuk meg, mit mond a katolikus 
hittan erről -a kérdésről:

Az idevonatkozó' hittétel így szól: Vannak 
angyalok, akik az embernél tökéletesebb szellemi 
valók. Ők az embernél különbek és külön tapasz
talásunknak általában véve hozzáférhetetlen világ
rendet alkotnak. Az írás őket gyakran Isten fiainak, 
olykor Isteneknek, sokszor mennyei seregeknek 
mondja. A bukott angyalok, rossz, gonosz szellemek, 
démonok. Bizonyítás: Nagyszent Gergely azt mondja, 
hogy angyalok vannak, a Szentírásnak majd minden 
lapja tanúsítja. S csakugyan: kerubok őrzik az 
elvesztett paradicsomot (hogy itt nem személyesített 
isteni erőkre gondol a szent szerző, bizonyítja 
ugyanabban az összefüggésben a kígyó konkrét 
személyes jellege). A pátriárkák történetébe döntő 
módon beleszövődik Isten angyala; megjelenik 
Abrahámnak, Hágárnak a pusztában, Elizélnek az 
idegenben; Jákob a mennyei lajtorján föl és alá- 
szálió angyalok seregét látja. Magyalok szerepelnek 
Izráel nemzeti fölszabadulásában, az Egyiptomból 
való menekülésben; a próféták hívásában és mű
ködésében; a magányélet eseményeiben, mint Tóbiás 
története mutatja. Az Üdvözítő életét kísérik fogan
tatásától kínszenvedéséig és föltámadásáig. És ott 
virrasztanak az apostolok cselekedetei fölött is (apos
tolok cselekedetei 10. 3. XII. 7—XII. XXVII—23). 
Az Üdvözítő a tanításban sűrűn említi őket. Szent 
János evangéliumában ritkábban esik róluk szó, de 
annál többet a Jelenésekben; ritkábban Péternél, 
annál gyakrabban Szent Pálnál.

Az angyalok jóllehet tiszták, tiszta szellemek 
és teljesen szellemi valók, nem abban az elvont 
értelemben tisztán szellemek, hogy az anyagvilággal 
semminemű kölcsönhatásban ne lennének, mint 
a Leibnitz-féle monaszok. A Szentírás tanulsága 
szerint ugyanis ők nem teljesen függetlenek az 
anyagvilág kategóriájától, a tértől, időtől és 
változástól.

Az angyalok, mint szellemi valók, értelem
mel és akarattal rendelkeznek, mint a világba szer
ves tényezőkként beállított valók akaratukat a 
világ folyásában bizonyos fokig érvényesíteni is 
tudják, azaz van tetterejük, hatalmuk.

Tevékenységük köre azonban sokkal nagyobb, 
mint az emberé és azt a helyet, ahol vannak, 
nem test módjára, hanem szellem módjára foglal
ják el, amennyiben ott érvényesítik erejüket.

Az angyalok értelme az emberinél sokkal 
kiválóbb. Ez a Szentírásnak biztos tanítása, mely 
az angyali kiválóságot általában véve és az angyali 
tudást külön az ember számára eszmény és mér
tékként állítja oda.

Hogy az angyaloknak van személyes szabad 
akaratuk, következik szellemiségükből. A Szentírás 
kifejezetten is tanúsítja, mikor erkölcsi magatartást 
tulajdonít nekik, nevezetesen az angyalok próbája 
és közülük sokaknak bukása, csak a szabad akarat 
feltételezése mellett lehetséges.

Az angyalok tettereje, hatalma érvényesül az 
anyagvilágban az emberrel szemben és a tiszta 
szellemek világában. Az angyalok képesek az 
anyagvilág erőit és tömegeit mozgósítani bizonyos 
célok és hatások elérésére. Erényeik latbavetése 
által, még pedig sokkal nagyobb arányokban, 
mint az ember: nagyobb tömegeket nagyobb 
távolságra tudnak vinni; több erőt, gazdagabb és 
meglepőbb kombinációban tudnak mozgósítani. 
(Ebből magyarázhatók meg a bukott angyalok 
látszólagos csodatevése.) Ezt a tényállást kifeje
zésre juttatják az angyal csoportok nevei is, pl. 
Erősségek és Hatalmasságok. Az angyaloknak ez 
a hatalma azonban természetesen nem korlátlan, 
mindig bizonyos térre van korlátozva.

A szellemi világban az angyalok mindenek
előtt képesek gondolataikat közölni. A Szentírás 
nem egyszer szól az angyalok nyelvéről és beszé
déről. Az angyali beszéd mivoltát Szent Tamás 
így gondolja: az angyal a közlésre szánt gondo
latát egy akarati elhatározással a megszólítotthoz 
igazítja. És ez elégséges föltétel arra, hogy a meg
szólított a szólóról való egyetemes ismeretéből, 
melyet teremtésekor készen kapott, kiválogassa 
és megjelenítse tudatában a kérdéses gondolatot. 
A kinyilatkoztatás szerint bizonyos angyaloknak 
mások fölött annyiban is van hatalmuk, hogy el 
tudják őket távolítani az égből, avagy megkötni. 
Az angyalok száma meghaladja az emberi képze
letet. A bukott angyalok száma is megolvashatatlan. 
Az angyali seregek csoportokba tagozódnak és mint 
ilyenek, jól rendezett birodalmat alkotnak, amennyi
ben karokba sorakoznak, amelyek alá és föléren
deltség viszonyában vannak. A középkori hittudósok 
nagy egyértelműséggel az angyaloknak kilenc karát 
sorolják föl, melyek három rendbe, hierarchiába 
vannak osztva s alulról fölfelé így sorakoznak: 
Angyalok, Arkangyalok, Fejedelemségek, Erősségek, 
Hatalmasságok, Uralmak, Királyiszékek, Cherubok 
és Szeráfok. Lehetséges az, hogy Szent Pál, amikor 
azt mondja, hogy a harmadik égbe ragadtatott, 
(kettő Kor. tizenkettő, 2.) akkor az angyalok három 
hierarchiájára utal. Ezt a hármas hierarchiát javallja 
a látható világ hármas nagy tagoltságának analó
giája (ásvány, növény, állatország).

Az angyalok világkormányzati főtevékenysé
gének főmozzanatai: a) tudtul adják az embereknek 
Isten akaratát, b) végrehajtják ezt, c) Isten elé ter
jesztik a jámborok imádságait, d) lelkileg érdekelve 
vannak az Isten országa ügyeiben. Főleg azonban 
és mindenekfölött a jó angyalok gondját viselik az 
embernek. Ez így általánosságban hittétel. A Szent-
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írás számtalanszor megismétli a zsoltáros gondo
latát: „Angyalainak parancsolt felőled, hogy meg
őrizzenek téged minden útadban, kezeikben hor
doznak téged, netalán kőbe üssed lábadat." Erköl
csileg bizonyos, hogy minden embernek van őrző
angyala. Az Üdvözítő azt mondja: „Vigyázzatok, 
hogy meg ne vessetek egyet a kisdedek közül, 
mert mondom nektek, hogy ezek angyalai meny- 
nyekben mindenkor látják atyám országát, ki meny- 
nyekben vagyon." Mikor a börtönből csodásán 
kiszabadult Péter, váratlan megjelent a hívők között, 
első meglepetésükben fölkiáltottak: „Az ő angyala!"

Szent Jeromos ezt mondja: „A léleknek ritka 
nagy méltóságára mutat, hogy mindegyiknek szüle
tésétől fogva angyal van őrizetére rendelve."

Valószínű, hogy minden embernek születésé
től haláláig egy angyal áll szolgálatára, aki földi 
életében soha egészen el nem hagyja, közvetít közte 
és a hozzá közel álló élők, sőt holtak között és 
halála után Isten színe elé kíséri.

Jól megokolt és eléggé egyetemes nézet, hogy 
a népek, az egyház élén egy vagy több angyal áll. 
Ezt a Szentírás jelzi a zsidókra és a perzsákra nézve 
(Dániel X. 12; azután XII. 1; v. ö. Áp. XII. 7; 
Szent Mihályra vonatkozólag). Az a macedóniai, 
aki megjelent Pálnak, szintén annak a népnek 
angyala lehetett.

A teológiai elmélődés itt még a következő 
mozzanatokra terjeszkedik ki: az angyalok ezekben 
a sokszor igen súlyos feladatokban tanakodnak, 
fontolgatnak, terveiket megváltoztatják. Az sem lehe
tetlen, hogy nekik is, az őrzőangyaloknak is, akár
hányszor csak általános meghagyásuk van Istentől 
úgy, hogy a részletesebbek megállapítása és a kivi
tel rájuk van bízva, minthogy a legszentebb szán
dékodé nem abszolút bölcsesség vezeti őket, ebben 
a föltevésben megtörténhetik, hogy intézkedéseik 
nem mindig örökreszólóan tökéletesek, hanem a 
korhoz alkalmazkodnak és idővel megváltoztatást 
igényelnek. Mintha Pál apostol is ezt jelezné: „A 
törvény.......hozatott........ angyalok lévén kiszolgál
tatói közbenjáró által." (gal. III. 19.) Ez a föltevés 
nem áll ellentétben Isten bölcsességével és a gond
viselés egyetemes analógiájával: Istennek ugyanis 
általános törvénye, hogy az alsóbbakat felsőbbek 
által vezeti, gyermekeket szülők, növendékeket 
nevelők, alattvalókat elöljárók által stb., holott ezek 
az utóbbiak éppenséggel nem mindig a legtökéle
tesebb intézkedéseket teszik.

Justinus mondja, hogy a jó angyalok seregét 
mélységes vallási tisztelet illeti. A keresztény lel
kűiét természetszerű igénye, hogy kivált az őrző- 
angyal vezetését megfelelően viszonozza: „Tiszte
letet a jelenlétéért, odaadást a jóakaratáért, bizal
mat az őrségéért."

* **
Amint ebből a leírásból látható, a halál utáni 

eletben ezekkel az „angyaloknak" nevezett angyali 
lényekkel kerül a halott össze, de csak akkor lát
hatja őket szellemi szemével, hallhatja őket szellemi 
fülével, ha lelke tisztuláson ment keresztül.

Egyébként hiába van együtt velük, nem ész
leli és nem érzi, nem hallja, nem látja őket. Ez termé

szetes. A rossz ember nem látja meg a jó emberben a 
jót, nem is hiszi el, hogy van benne jó. Azt hiszi min
denki olyan aljas, mint ő, nincs füle és szeme a jó 
észrevevésére, Így a halott is, ha bűnös, nem tudja 
észlelni az angyalt, hiába van mellette fényességben. 
S itt odajutunk, ahonnét kiindultunk: a halál utáni 
életünk aszerint alakul, ahogy itt a földön éltünk. 
A döntő szempont, hogy mennyire igyekeztünk, 
erőlködtünk, törekedtünk a jóra. A földön a bíróság 
— nagyon helyesen — cselekedeteink szerint ítél meg 
bennünket, de ítéletének bélyege rajtunk marad 
akkor is, amikor belsőleg már más emberré lettünk. 
Ezt a földön embertársaink rendszerint nem veszik 
észre. Ők még mindig a régit látják bennünk. 
Ellenben, ha belső megváltozásunk igaz, a jó utáni 
törekvésünk és erőlködésünk állhatatos, hű, becsü
letes, az döntően befolyásolja a halál utáni sorsunk 
kialakulását is.

A halott, aki engem szeretett.
irta: Albert Steffen.

A halott, aki engem szeretett, 
ujját ajkamra tette: „Szót se szólj".
S akarat sarjadt hosszú kín alól 
és az erő megszállta szememet.

S mélyebre láttam. Szavam nem lelem, 
de mindenüvé pillantásom ér.
Amit elvettek tőlem visszatér.
Nincs pusztulás, hol Isten van jelen.
Ért-e miattad valakit a bánat 
a földön? — Hallgasd meg a holtakat:
„Csak hogyha gyógyítsz, gyógyulsz meg magad. 
A szellemélet a halálból támad."

Világ folyása.

Mohából kenyérliszt. Norvégiában egy 
mérnöknek sikerült a mohából kenyérlisztet kiőrölni. 
Háromszáz-négyszáz kg mohából körülbelül 100 
kg mohalisztet lehet nyerni. A mohalisztet 10— 
30% erejéig lehet a rendes kenyérliszthez hozzá
keverni, anélkül, hogy ez a kenyér izét károsan 
befolyásolná.

Elektromos mótorkerékpárok. Sverre 
Hagen, norvég elektromérnök új rendszerű, villamos 
meghajtású elektromos mótorokat szabadalmaz
tatott és hírek szerint az új gépek olyan hasz
nálhatók, hogy már a közeljövőben megkezdik a 
tömeges gyártását. Az egész Európában jelentkező 
benzinhiány miatt ezek előreláthatólag igen gyorsan 
fognak terjedni. Egyelőre Norvégiában terveznek 
egy gyárai, ahol svéd anyagból készülnek majd a 
Hagen mérnök gépei. A találmány értékesítését 
máris megvette egy svéd és egy finn társaság.
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Irányított éghajlat. A német kutatásnak 
sikerült olyan módszerekre bukkannia, amelyeknek 
segítségével sok esetben legalább a helyi éghajlat 
javítható vagy legalább is a helyi kedvezőtlen 
enyhíthető. Az éghajlat irányítása különböző felté
telekhez van kötve. így a talaj- és vízviszonyok 
kellő ismeretéhez stb. Az éghajlatilag kedvező 
helyek kikeresése és felismerése is az éghajlat
irányítás egyik intézkedésének számit. Az egyes 
növények éghajlati igényeinek megfelelőig a többé- 
kevésbbé enyhe lejtős vagy nedves területek jönnek 
elsősorban számításba. A helyi időjárás irányítá
sának egyik előfeltétele ugyanis a talaj vízmennyi
ségének szabályozása. A vízbö talaj előfordulása 
ugyanis kedvezően befolyásolja a talajmenti klímát. 
A nappal felmelegedett vízmennyiségek igen lassú 
lehűlése ugyanis éjszaka párolgást idéz elő és ez 
a körülmény a kijelölt területek melegadójának 
tekinthető.. „Mesterséges esőzések" is a helyi ég
hajlat javulását vonhatják maguk után. Igen hatásos 
helyi éghajlatjavulás érhető el a Szélvédett terü
leteken.

$£ Hasznos tudnivalók. ^
jP § ____________________________________^

Takarm ányhiány. Határ- és udvarjárásaink 
alkalmával némi elszomorodással kell megállapí
tanunk, hogy már most száraz takarmányt etetnek, 
mert nincs elegendő zöldtakarmány. Szárított takar
mányt már most etetni azt jelenti, hogy takar
mányhiány van és ez a takarmányhiány még 
fokozódik, ha még most, amikor van még idő, de 
igazán csak a negyvennyolcadik órában vagyunk, 
nem gondoskodunk elegendő és tarlóba vethető 
takarmányról. Ezzel a kérdéssel már ismételten 
foglalkoztunk, de tekintve a kérdés nagy jelentő
ségét, ismételten megbeszélgetjük a teendőket, 
mert a takarmányhiánypn most már csakis a tar
lóba vetett és takarmányozásra alkalmas növények 
termesztésével segíthetünk.

Az állandó takarmányhiány megszüntetése 
nem olyan egyszerű kérdés, mert elsősorban is 
meg kell állapítani állatlétszámunk szem előtt tartá
sával a zöldtakarmányozási rendszerünket, feltét
lenül biztosítandó az elegendő széna, vizenyős vagy 
silózott takarmány és a termelés előmozdítását 
szolgáló abraktakarmány. Zöld- és szálastakar
mányok, valamint a vizenyős- és abraktakarmá
nyok biztosításával még mindig nem tettünk minden 
tekintetben eleget. Nem elegendő a takarmányo
kat megtermeszteni, mert igen fontos takarmányo
zásunk rendszerének helyes megállapítása. A takar
mányhiány megszüntetésének egyik igen fontos 
kelléke a takarmányok okszerű felhasználása. Mint 
láthatjuk, sok mindenfélére kell figyelemmel lenni, 
tehát a kérdés csak úgy félvállról és felületes 
elgondolással nem oldható meg.

A tarlóba vetendő takarmányoknál arra kell 
figyelni, hogy lehetőleg elegendő takarmányt termel
jünk és ez a takarmány minél hosszabb ideig tart
son. Csak akkor termelhetünk elegendő tarlóba

vethető zöldtakarmányt, ha egy kicsit számítha
tunk. Ki kell számítani, hogy az egyik vagy a 
másik zöldtakarmányt mennyi ideig tudhatjuk takar- 
mányozni és milyen nagy legyen a bevetett terület, 
amin a számítások szerinti mennyiség megterem
het. Ezeknek elbírálásánál figyelembe veendő kör
nyékünk valószínűleges időjárása, ami a legnehe
zebb eset, mert a bekövetkezendő- időjárást nem 
tudhatjuk, azonban e tekintetben a már meglevő 
tapasztalatunkra mégis csak építhetünk. Igen fon
tos az, hogy milyen a fafajunk, milyen annak ter
mőképessége. Ezt már minden bizonnyal tudja 
mindenki és így már egész bizonyossággal csele- 
kedhetik. Számolni szükséges azzal is, hogy miféle 
vetőmag áll rendelkezésünkre, illetve mit tudunk 
beszerezni, esetleg már tartalékolni.

A tarlóba vetendő takarmánynövényeknél az 
legyen az irányelvünk, hogy olyan takarmányt ves
sünk, ami gyorsan nő és az állatok is szeretik. 
Lehet az is, hogyha csak egyféle takarmányból 
van vetőmagunk, akkor azt időnként ismételten 
vessük éspedig olyan nagy területen, ami kalku
lációnk szerint hosszabb vagy rövidebb ideig takar- 
mányozható.

Igen nagy hibát követnek el a gazdák akkor, 
amikor tarlóba a csalamádét egyidőben és egyszerre 
vetik el, pedig azt lehet mondani, ezt mindenfelé 
így szokták. Mivel így járnak el, azért fordul elő 
az az eset, hogy a tarlóba vetett csalamádé elvénül, 
az aljatok nem szívesen és főként nem haszonnal 
eszik, hanem csak tengetik rajta életüket. Azért 
csípi meg a dér a csalamádét, amit azután leka
szálva és kévébe kötve később oly nagy ügybuz
galommal etetünk, azonban nem valami nagy 
haszonnal.

Kétségtelen, hogy a csalamádé lesz az, ami 
a nyári zöldtakarmányozást fedezi, de csak akkor 
járunk e| helyesen, ha a már most elvetett és 
nemsokára kaszálható csalamádé pótlására, illetve 
folytatásául, a tarlóba mielőbb vetünk ismét sűrűn 
tengerit, tehát csalamádét, mégpedig egy-egy alka
lommal csak keveset és azt 10—12 naponként 
meg-megismételgetjük. Elismerjük, hogy ez munka- 
többlettel jár, de nem a munkatöbbletet kell néz
nünk, hanem azt, hogy helyesen jártunk-e el.

Igen jó a frissen megtrágyázott, de érett 
istállótrágyázott tarlóba tavaszi árpát vetni, mert 
ez szeptember közepére már kaszálható, addig 
pedig a helyesen beosztott csalamádévetés ad ele
gendő zöldtakarmányt. A tavaszi árpa egészen ok
tóber hó közepéig ad jó és ízletes zöldtakarmányt 
még abban az esetben is, ha azt csak két, egymást 
rövid időközben kővető vetéssel vetjük.

Az októberi, sőt még a november elejei 
zöldtakarmányozást igen jól megoldhatjuk úgy, ha 
augusztus hó közepétől kezdve 10—10 naponként 
fehér mustárt vetünk. A fehér mustárt legjobb 
szecskával keverten takarmányozni és így igen jól 
kitólható vele a zöldtakarmányozás, annyival is 
inkább, mert a mustár a fagyot bírja, nem fagy 
el és így későig takarmányozható.

Ősszel kell már arra gondolni, hogy lehetőleg 
koratavasszal legyen zőldtakarmányunk, amit csak
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úgy érhetünk el, ha ősszel vetünk őszi takarmány
keveréket. Ezekkel azonban majd máskor foglal
kozunk.

Vágjuk ki a beteg burgonyatöveket. 
Határjárásainkkor láthatjuk, hogy a most igen 
szépen virágzó burgonyásokban szép számmal 
akadnak olyan tövek, amelyek elmaradottak, hitvá
nyak, vereses színűek, betegek és nem virágzanak.
Az ilyen töveket ha kis pálcikákkal megjelöljük, 
akkor ősszel azt látjuk, hogy ezek alatt a tövek 
alalt. csak apró, ha mindjárt egészségesnek is 
látszó, de beteg gumók vannak. Ezek az apró, 
legfeljebb közepes nagyságú gumók a jövő évi 
burgonyáink valóságos veszedelmei, mert ezeket 
vetjük el és így a most szép és csak kevéske 
beteg tövek helyett jövőre burgonyánknak nagy
része beteg lesz.

Mint tudjuk és évröl-évre tapasztalhatjuk, 
tavasszal apróbb, legfeljebb közepes nagyságú 
burgonyát vetünk el és így egészen kézenfekvő, 
hogy az elvetett burgonyánknak igen jelentékeny 
része éppen azoktól a beteg tövektől származnak, 
amelyek most annyira magukra hívják figyel
münket. így érthető, miért fajtázik el burgonyánk. 
Ezt igen könnyű megakadályozni. Nem kell mást 
tenni, mint most, amikor a burgonyának van ára 
és a burgonya általában keresett, ezeket a beteges 
burgonyatöveket felszedjük és az alattuk levő 
gumókat eladjuk. Ezzel megszabadultunk a jövő 
évi veszedelemtől és a burgonyánkat is elég jól 
értékesítettük. Bajt senkinek nem okozunk, mivel 
a burgonya most még egészen jól élvezhető.

Ha nem akarjuk vagy nincs időnk az egész 
burgonyavetésünkben a beteg töveket mind fel
szedni, legalább csináljuk meg azt, hogy abból a 
darabból szedjük ki a beteg burgonyafészkeket, 
amelyekből jövőre akarjuk a vetőmagot szedni. 
Helyesen járunk el akkor is, ha ősszel arról a 
helyről szedjük a vetőmagot, ahonnan most a 
beteg töveket felszedtük.

Nem olyat ajánlunk, amit ki-ki meg ne tehetne 
és legyenek meggyőződve kedves olvasóink, hogy
ha tanácsunkat megfogadják, jövőre már alig lesz 
burgonyásukban beteg tő.

Beteg babtövek. Sajnálattal lehet látni, hogy 
a babvetés igen sok helyen most már veresedik, 
nem fejlődik rendesen, alig virágzik és csak gyen
gén köt termést s a fejlődő hüvelyek is gyengék, 
nem eléggé fejlettek. A legtöbb helyen egykedvűen 
megállapítják, kedvezőtlen volt az időjárás, esetleg 
a talajban van valami hiba. Tovább nem sokat 
törődnek az egész üggyel, még akkor sem, ha ezt 
a jelenséget évről-évre tapasztalják. Ez nem jól 
van így. A gazdák termelésének biztonsága meg
kívánja a kellő gondosságot és azt, hogy törődni 
kell a baj okának kipuhatolásával. Nyilvánvaló, 
hogy az egyes növények termelésének fokozottabb 
felkarolásával igen nagy mértékben megadjuk a 
feltételét annak, hogy a különféle növényeknek a 
betegségei és kártevői is elszaporodjanak, ami 
egész biztosan megtörténik akkor, há nem törek
szünk a baj megakadályozására. így van ez a bab
nál is. Félő, hogy évröl-évre több és több lesz a

beteg babbokor, ami majd a babtermesztést is 
teljesen lehetetlenné teszi, ami már nem egy vidé
ken be is következett.

Mind gyakrabban láthatjuk azt, hogy a bab
leveleken és a száron előbb csak fehér, kerek fol
tok jelennek meg, melyek csakhamar sárgulnak, 
majd vereses barnák lesznek, mindinkább terjed
nek, végül az egész növényt, sőt a hüvelyeket is 
bevonják. Ekkor már láthatjuk, hogy olyan, mint 
a búzán is fellépő rozsda. Igen, rozsda — a bab
rozsda. A rozsda élősködő és a babot előbb legyen
gíti, majd, ha súlyosabb a fertőzés, a babot el is 
pusztítja. A babrozsda gazdát nem cserél, hanem 
állandóan a babon él és a fertőzést jövő évre a 
vetőmaggal és babszárral viszi tovább. Ha ezt tud
juk, akkor teljesen tisztában lehetünk a védekezés
sel is.

A védekezés abból áll, hogy amikor a bab
nál a megbetegedést látjuk, a babot 2 százalékos 
bordói lével permetezzük meg. Ezt ma nem tehet
jük meg, már csak azért sem, mert nincs rézgálic. 
Ezért más megoldáshoz kell fordulnunk éspedig: 
a beteg töveket szedjük fel, mert a beteg tövek 
fertőzik az egészségeseket. Ezt azonban csak akkor 
tehetjük meg eredményesen, ha a beteg tövek eltá
volítását mielőbb megkezdjük. Feltétlenül a véde
kezéshez tartozik az is, hogy ősszel a szárat éges
sük el, a leveleket gondosan szedjük, gereblyézzük 
össze és azokat is égessük el. A babföldet még 
ősszel szántsuk jó mélyen fel és abban a földben 
3—4 évig ne termesszünk babot. Igen természetes 
követelmény az is, hogy a beteg vetésből ne szed
jünk magot, mert nemcsak a szár és a levelek, 
hanem a vetőmag is terjeszti és továbbviszi a beteg
séget.

Káposztafélék Ievéltetvei. Egyre sűrűbben 
láthatjuk, hogy a káposztafélék levelein penész
szerű képződmények lesznek. Ezek a képződmények 
nem mások, mint a levéltetvek ürülékéből származó 
penészszerü bevonat. Azoknál a kertészkedőknél, 
akik a káposztaféléket felülről öntözik, ezt a jelen
séget nem láthatjuk, mert az öntözővíz a tetveket 
minduntalan lemossa és azokat elpusztítja. Ott, 
ahol nem öntöznek, a penészszerü levelek egyre 
gyakoriabbak. Ezt azonban csak ott tudják meg
tenni, ahol elegendő víz áll rendelkezésre és az 
öntözés minden nagyobb költség nélkül megoldható. 
Ahol öntözni nem lehet, .ott legjobb locsolókkal 
a növényeket meglocsolni és azután minden egyes 
palántát fahamuval meghinteni. Az még olcsóbb, 
hogy reggel harmatkor a porozókba finom fahamut 
teszünk és azzal porozzuk be az egész területet. 
Ha a hamu nem volna elegendő, akkor elég jó, 
ha mindjárt nem is olyan biztos védelmet nyújt, 
az országutak finom összesöpört pora, amit, ha 
jól kiszitálunk, éppen úgy lehet és kell alkalmazni, 
mint azt előbb a fahamunál elmondottuk. Káposzta- 
félék Ievéltetvei ellen védekezhetünk nikotinos 
vagy quassiaforgács főzet permetezéssel is. Úgy 
az egyiknél mint a másiknál, a lágyvizből készített 
permedéhez, 100 liter vízhez 150 gramm káli
szappant kell adni. Nikotinos és quassiaforgácsos
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permetezés után azonban a káposztaféléket csakis 
alapos lemosás után szabad étkezésre használni.

Igyekezzünk közellátásunkon a  tarlóba 
vetett növényekkel segíteni. Súlyos közellátá
sunkat minden termelőnek hazafias kötelessége a 
legjobb belátása szerint segíteni. A folyton apró
zódó birtok és megélhetési nehézségek a termelőket 
arra ösztönzik, hogy a konyhakertészettel mind
inkább általánosan foglalkozzanak. Az ilyen ker- 
tészkedők igen jól tudják azt, hogy július hónapban 
vethető bgrsó, bab, tök, uborka, amelyek jó főidőén 
és kellő ápolás mellett nemcsak gyorsan nőnek, 
hanem szép jövedelmet is biztosítanak és emellet 
a közellátás kérdését is segítenek megoldani. De 
nemcsak a kertészkedők, hanem az értelmesebb 
kistermelők is igen eredményesen vethetnek igen 
különböző terményt, jól előkészített és kellőleg 
megtrágyázott földjeikbe.

A gabonafélék lekerülte után vethető tarlóba: 
burgonya, káposzta, kelkáposzta, tarlórépa. Ezek 
mind nemcsak a közellátást hivatottak megoldani, 
hanem még az állatok takarmányozásának nehéz
ségén is segítenek.

A tarlóba vethető burgonyát nevezzük fojtott 
burgonyának. Fojtott burgonyának azért nevezzük, 
mert meg kell akadályozni a burgonyát abban, hogy 
tavasszal csírázzon, tehát el kell fojtani csírá
zását. A burgonyának csírázását úgy akadályoz
hatjuk meg, illetve úgy fojthatjuk el csírázási 
erélyét, ha a burgonyát júliusig hűvös és eléggé 
világos helyen tartjuk. Ezt leginkább hütőházakban 
tehetjük meg. Hűtőházaink elég tekintélyes mennyi
ségű burgonyát fojtanak le és azt már előzetesen 
kell igényelni a minisztériumtól, mert a fojtott 
burgonya termesztését a földmívelésügyi minisz
térium fontosnak tartja és a vetőmag ellátásról 
gondoskodik is. Aki idejében nem igényelt vetésre 
alkalmas burgonyát, az most nem is vethet, mert 
fojtott burgonyatermesztésére a korai burgonyák, 
amelyek most kerülnek forgalomba, nem alkal
masak. A fojtott burgonya éppen úgy ültetendő, 
mint a rendes burgonya, ugyanúgy művelendő is. 
A fojtott burgonyát november elején kell felszedni 
és megfelelő gödrökben, vermekben homok között 
kell eltartani jövő év tavaszáig, amikor piacra 
kerül és a közellátást szolgálja.

Tarlóba igen jól vethető a korai express 
borsó. Úgy vetjük, mint a borsót általában szokták. 
Az így elvetett borsó szeptember hó végétől októ
ber hó közepéig értékes emberi táplálékot ad, 
majd pedig a felszedett szára értékes takarmány.

Tarlóba ültethető a téli fejeskáposzta is, 
természetesen csak akkor, ha palántát már előze
tesen neveltünk vagy ültetni való palánták besze
rezhetők. Az ez időben elültetett káposzta november 
havában szedhető és az eléggé ki nem fejlődött 
fejek takarmányozásra használhatók.

Ugyancsak tarlóba palántálható a kelkáposzta 
is, amelyik, mivel fagyálló, egész télen a szántó
földön maradhat, ahonnan időnként felszedhető. 
Úgy a téli káposzta, mint a kelkáposzta selejtese
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télen igen értékes takarmány, különösen baromfiak
nak és sertéseknek.

Nem egy helyen tarlóba vethető tarlórépa is. 
Ebből nem sok mag szükséges, mert egy kát. 
holdba csak 3 kg vetőmag kell, ha egyik sort a 
másiktól 40 cm sortávolságra vetjük. Vetőmagja 
esetleg a Hangya-boltokban beszerezhető. Úgy 
kell munkálni, mint általában a répaféléket mű
veljük. Használhatósága nem olyan nagy, mint az 
előbb elmondottaké.

Mint láthatjuk, van nem egy növényünk, ame
lyeket tarlóba vethetünk.

Pillantásod felveted.
Irta: Albert Steffen.

Pillantásod felveted, 
szivárványt látsz a magasban, 
melyet gyászos fátyla fed. 
Rajta holtak mennek lassan.
S angyalok könnyei hullanak, 
mert a szívek elborulnak.

Tisztaság él. így mehet 
tiszta talppal, amióta 
Krisztus megfeszíttetett, 
mindenki. Magáhozhívta 
mindet s lábuk mosta szépen, 
hogy a napösvényre lépjen.
Nem követitek szavát:
„Mint én, a kép szeressetek," 
„Szeretetem legyen példa," 
a gyűlölet sirbaránt.
Ezért bús az angyalsereg 
s a halotti ünnepekre 
gyászfátylat szőnek egyre.

Koszorúk és korsók mellett.
Irta: Albert Steffen.

Koszorúk és korsók mellett 
állnak szellemek.
Ha halotti fények telnek, 
rádtekintenek.
Nézz a rózsaszál szívébe, 
szívd be illatát; 
érzed, könnyű lelke légbe 
Mint áramlik át?
Szellemlánggal ég a lelked, 
miként a szirom!
Kapu a virágzás benned, 
angyal — várba von.
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