
BI ZALOM

' Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól

8. szám. IV. évfolyam. Húsvéti szám.

Szolovjeff, a nagy orosz bölcs 
húsvéti leveleiből.
Krisztus föltámadt.

Az élet első győzelme a halál fölött!
A világ alakulásának története alapjában véve az 

élő szellem és a holt anyag között folytatóit küzdelem. 
Ha az élet-szellem sok győzelme Krisztus feltámadásáig 
fel is számlálható, mindezek a győzelmek mégis csak 
hiányosak voltak és nem döntőek, — fél győzelmek és 
mindegyik után sikerült az ellenségnek a látszólag győ
zedelmes élet új formái mellett is, az ő valóságos 
uralmát fenntartani és megszilárdítani.

Mily hatalmas volt látszólag az élet győzelme, 
mikor a mozdulatlan, szervezet nélküli anyag közepette, 
az élőlények miriádjai, a növény és állatvilág első csirái 
kezdtek megmozdulni és nyüzsögni. Az élő erő birtokába 
veszi a holt anyagot, beleszövi formáiba azt s a gépies 
folyamatokat, mint engedelmes eszközöket használja fel 
céljaira. És hozzá mily roppant nagy, mindig növekedő 
a formák gazdagsága. De a halál csak nevet mindezen 
a pompán; a felséges képek és jelképek öt nem bűvölik 
el, előérzetek és jövendőmondások nem tartják fei útjában. 
Tudja, hogy a természet szépsége csak színes könnyű 
szőnyeg, mely egy föltartóztathatatlan oszlásban levő 
hulla főié terül.

Az élet és halál közötti küzdelem attól az időponttól 
kezdve lép egy új fejlődési fokra, ahol többé már nem 
az élettelen és élő anyag között, — hanem oly lények 
között folyik, akik nem csak élnek és halnak, hanem a 
puszta életen kívül még gondolkozni is képesek, — sőt 
magáról az életről és halálról is alkotnak gondolatokat. 
Ezek a gondolatok maguk ugyan még nem tartalmazzák 
az életnek a halál felett való győzelmét, de tartalmazzák 
a ki nem kerülhető, szükséges, győzelemrevezetö fegyvert.

Az emberi gondolatélet hősei, kelet és nyugat nagy 
bölcsei tehát csak előkészítették ezt a győzelmet, de nem 
győzedelmeskedtek a halál felett.. .  Meghaltak, de nem 
támadtak fel!

Elég csak kettőt megnevezni a köztük legnagyob- 
bakból.

Buddha tana tulajdonképpen a küzdelemről való 
lemondás, az élet és halál megjelenése iránti közönyös
séget prédikálta és halála nem tűnt ki valami különös 
esemény által.

Szokrates néni mondott le a küzdelemről, dicső
ségesen végig bírta, — de a diadaljeleknek mégis az 
ellenségnél kellett maradniok.

Ha a testi erő elodázhatatlanu! legyőzetik a halál 
által, akkor a halált legyőzni az értelmi-erőnek sincs 
elég ereje és csak a határtalan erkölcsi-erő az, ami az 
életnek korlátlan teljességet kölcsönöz, minden megosztást 
kizár és azáltal nem engedi, hogy az élő ember két 
elválasztott részre, a testnélküli szellemre és a feloszló 
anyagra hulljon szét. A megfeszített „emberfia" és Isten 
fia, aki emberektől és Istentől elhagyottnak érezte magát 
és mégis ellenségeiért könyörgött, határtalan szellemi 
ereje által véghez vitte azt, hogy lényének egy része se 
lehetett a halál zsákmányává.

Mi emberek meghalunk, mert szellemi erőnk a 
bűn és a szenvedélyek által meg van kötve és bennünk 
hallhatatlan csupán legbensőnk, a testnélküli szellem.

. Krisztus azonban tökéletesen, egészen feltámadott: 
„És mikor ezeket beszélők, megálla maga Jézus ő kö
zöttük és monda nékik: Békesség nektek! Megrémülvén 
pedig és félvén, azt hivék, hogy valami lelket látnak. 
És monda nekik: Miért háborodtatok meg és miért tá
madnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én 
kezeimet és lábaimat, hogy én magam vágyók: tapo
gassatok meg engem és lássatok: mert a léleknek nincs 
húsa és csontja, amint látjátok nekem van! És ezeket 
mondván megmutató nékik kezeit és lábait. Mikor pe
dig még nem hívék az öröm miatt és csodálkozának, 
monda nekik: Van-e itt valami enni-valótok? Ők pedig 
adónak neki egy darab sült halat és valami lépes mézet. 
Melyet elvön és előttük evék.“ (Luk. 24 r. 36—43 vers.)

A szellemi erő, mely Krisztusban bensőleg minden 
korláttól szabad, erkölcsileg határtalan, feltámadásakor
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felszabadítja magát természetes módon minden külső 
határoltságból.

A feltámadott Krisztus több mint egy szellem, 
mert a szellemnek nincs húsa és csontja, a szellem nem 
élvez ételt, mint a minden örökéletre megtestesült szel
lem. Krisztus feltámadását a Biblia így jellemzi: „Minden 
élő megtartatott néki, minden halandó teljesen és vég
érvényesen legyözelctt általa."

Krisztus feltámadása, azáltal, hogy döntő győzel
me az életnek a halál felett, az akaratlagosnak a nem
leges felett, egyúttal az értelein győzelme is lett e világ
ban. Csak abban az értelemben csoda, amint minden 
újnak megnyilvánulása, csodálkozásra kényszerít. Ha mi 
a világesemények eredményeit teljességükben elfelejtjük 
és csak az egyes újonnan adódott állapotokat akarnánk 
követni, úgy mindegyike egy csodának tűnne fel.

Mint ahogy csodaként hat az első élőszervezetnek 
megjelenése a szervetlen természet közepette, valamint 
az első értelemes lények megjelenése, azok között a te
remtések között, melyeknek még nem volt hatalmukban 
a beszéd: épúgy a halált teljesen legyőző tökéletes szel
lemnek első emberi megjelenése is csoda. Ha az élet 
előkészítő győzelmei a halál felett csodák voltak, úgy a 
végérvényes győzelem is csodának tekinthető.

De azt, ami nekünk csodának tűnik fel, megérthet
jük, mint egy tökéletesen természetes, észszerű eseményt.

Krisztus feltámadásának igazsága egy tökéletes fel
tétlen igazság, — nem csak egy hitigazság —, hanem 
egy oly igazság, ami az értelemmel is felfogható.

Ha Krisztus nem támadt volna fel, ha az bizonyult 
volna be, hogy Kajafásnak igaza volt, hogy Heródes és 
Pilátus bölcsek voltak, úgy a világ egy értelmetlenség, a 
rossznak, csalódásnak és a halálnak országa.

Ha Krisztus élete az örök ellenséget, a halált, le 
nem győzhetné, mely reménységünk maradna nekünk 
még a jövendőre? H;. Krisztus fel nem támadt volna, 
ki támadhatott volna fel?

De Krisztus feltámadt!

Proliászka Ottokár püspök 
elmélkedéseiből.

Jézus temetése.
Márk: 15, 42, 43.

Egy tekintetet vetek a Kálvária nagypénteki, esti 
jelenetére. Leereszkedik az est árnya: a tömeg részint 
mellét verve, részint megrögződve eloszlik: fáradt fáj
dalom borong a természet felett és a harminchárom év 
előtti karácsonyi éj utolsó hangjaként halkan suttog az 
egyetlen Krisztushívő léleknek imája. A szent Szűz 
ölében tartja imádott fiát. Az ő szíve az égő mécs a 
szent kereszt tövén. A hit. a krisztusi szeretet, mind az 
ö szivébe szorult. Érzelmei: hit, áhitat, bánat, fájdalom, 
tisztaság, vértanuság.

Azután eljönnek Jézus barátai: Arimathiai József, 
Nikodéntus és a megtért százados, ók  vették le a kereszt
ről Krisztus testét, ők hozták a mirrhát és a balzsa
mot, az aloét s a gyolcsot. Leveszik fejéről a tövisko
szorút, megmossák szent testét, megkenik s amily édes 
illat száll most szerte-széjjel e szegény ravatalról, oly 
mély és bensőséges ez a gyász. Megindul a menet: 
Arimathiai József, Nikodémus, Szent János s a száza
dos viszik az Urat. utána a Szent Szűz s néhány asz- 
szony, az Úr elválaszthatatlan hívei. Pompa, káprázat

nélkül indulnak meg az öreg estébe s a sírnak ejebe.
De szívük csordultig telve s az Ur emléke lelkűkben 
mint a ma kifeslett nefelejts. A sziklafalba vájt új sírba 
fektetik az Urat; tündöklő gyolcsba takarják, száz font 
mirrha- és aloévegyítékre ágyazva. Szent,Pál akarja, 
bogy haljunk meg: temetkezzünk el az Úrral a világ 
számára. A mi sírunk Jézus átszegezett szíve, érzelme
inkből van szőve a gyolcsunk s az önmegtagadás mirr- 
hája megóv a rothadástól; így lesz elrejtve és biztosítva 
létünk Istenben. De a sziklasír körül lelki szemeimmel 
látom a betlehemi angyalokat, kik ezt a szent éjt itt 
néma dicséretben és imádásban töltik: glória helyett 
gráciát suttognak.

Krisztus korán reggel támadt fel. Ő a mi hajna
lunk, az örök élet hajnala. O a mi ünnepünk: ezt a 
feltámadást hirdeti minden vasárnapunk!

Krisztus lelke ismét megelevenítette testét, azzal 
az erővel, mellyel a megdicsöült lélek tudja elfoglalni 
s átváltoztatni az anyagot. Táboron megmutatta, itt vég
leg megvalósította. Szépségbe, fénybe öltöztette; átszelle- 
mesítette, akaratának hajlítható eszközévé és szervévé 
változtatta. A megdicsöült élet után epedünk. Lelkünk 
valamiképpen átszellemesíti testünket és akkor átéljük a Te 
húsvétodat. Azért akarjuk már most a lélek győzelmét 
kivívni testünk, ösztönősségünk fölött; fegyelmezni akar
juk magunkat, a lélek uralmát akarjuk biztosítani,, halan
dó testben a szép, az erős halhatatlanságért. Átszelle
mülni, magunkra ölteni a szépség, a készség, a fegyelem 
lelkét! Ezek a feltámadás jellegei. Minél többet belőlük, 
hogy tűnjék el az „állati ember".

Máté: 27, 52.
Jézus feltámadásunk példaképe. Szent Pál arra 

buzdít: „Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, 
az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van az 
Istennek jobbján ülvén." Föltámadunk-e? Sok a halott.
A szentírás ismer eleven halottakat, ismer holt hitet, a 
hit cselekedet nélkül halott. Ismer holt kezet és holt szívet; 
ismer örök halált.

Ezt a holt-eleven ténfergést kell utálnom, ezt a 
tehetetlen hitet, holt kezet. — Az örök élet telje s bő
sége irtózik a jelen élet ürességétől és ezt a jelen életet 
a maga képére alakítja át. Üres, hitvány életből nem 
fejlik ki az örök élet; üres magból nem nő ki tölgy. 
Azért kell élnem már itt és most örök életet a földön, 
vagyis természetfeletti módon; hitből, szerétéiből kell 
gondolkoznom, akarnom, tűrnöm, küzdenem, élveznem 
szenvednem; a halhatatlanság fuvalmát kell megéreznem, 
hogy tudjak gyöngeség, nyomorúság fölé emelkedni.

János: 11, 25.
„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én- 

bennem, ha meghal is, él."
A szent sír halhatatlan életet éleszt. „Feltámadunk": 

e hit Krisztus sírjából való s nem régi mondákból. 
Az eszme nem elég. A gondolkozó az eszme mögött 
valóságot keres; mert mire való az eszme, a kép, ha az 
nem a való képe? Mire való, ha nem egyéb, mint 
érthetetlen törekvések hímes virága? Mire való a halha
tatlanság eszméje, ha azt a sir nyeli el? Minek az örök
élet vágya, ha koszorúi koporsókon hervadnak s me
nyasszonyi fátyolai szemfedőkké lesznek? Mit csináltok 
eszméitekkel a halál, a múlandóság csendes, kérlelhe
tetlen hatalmával szemben? Az ábrándos elvonás helyett 
nekünk valóság kell: nekünk az kell, hogy „feltámadott" 
szószerint s nem képletesen, betüszerint és nem jelké
pesen. Csak az egyéni örök élet a valóságos halhatat
lanság. Ezt mutatja a feltámadt Krisztus.
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Gondolatok Ravasz László püspök 
beszédeiből.
Három  kereszt.

Luk. 23. r. 39—43.
Három kereszt áll a Golgothán és három élet 

szenvedi el rajta a kínhalált. Milyen egyforma mind a 
három; három végállomás, amely között — külsőleg — 
semmi különbség nincs. De milyen más, mennyire ellen
kező irányból indult el a három elitéit és milyen más 
a lelke mindeniknek!

Az egyik az Istennek szentje; ott fogant a Szent- 
Lélek kicsorduló erejében és a jóság, az áldozat útján 
érkezett ide; a másik jóravaló reményteljes ifjú volt, kit 
megejtett a bűn, elébb csalogatta, cirógatta, azután be
hálózta, majd bilincsbe verte s végül ide juttatta. A har
madik, gonosz, konok lélek volt. Sokáig kisiklott az 
igazságszolgáltatás kezei közül, de végül mégis csak 
horogra került s most fogcsikorgatva tajtékzik a ke
reszten.

A háláiban célhoz ér az ember s a benne lakozó 
isteni gondolat kikristályosodva beleüvegesedik az örök
kévalóságba. A felfüggesztett gonosztevők közül az egyik 
csak önmagát szerette, az ő nyomorult elfogyó életét, 
nem volt érzéke magasabb dolgok iránt, nem értette 
meg, hogy mit használ, ha valaki az egész világot meg
nyeri is, lelkében pedig kárt vall. Ezért nem ismerte fel 
a mellette szenvedőben a lelkivilág fejedelmét, a sza
badulás és új élet forrását. Képtelen volt annak a meg
látására, hogy az istenfiúság alázatban, engedelmesség
ben, áldozatban áll. Ezért gúnyolta Őt. Helyzete egyre 
reménytelenebbé vált, arca sötétebb, szíve keményebb, 
lelke lázadóbb, végre kilobbant a füstölgő, kormos, vér
vörösfényű mécses s a kárhozat szaga árad szét a zsí
ros hamuból. Meghalt örökre — az örökélet fejedelme 
mellett; — szomjan a forrás mellett; elkárhozott — a 
megváltó kereszt tőszomszédságában. Torz sátáni, sötét 
teteme dermesztőén ábrázolja: íme a bűn és büntetése. 
Isten, elment hozzá egy lépésnyire, egy kézfogásnyira, 
mellé állott testté válva egy suttogásnyira: de ő nem látta, 
nem akarta, örökre vége volt. Eközben a másik lator 
szívén langyos balzsam csörgött végig: megérezte ki az, 
aki mellette szenved. Megismerte — és szívében ébredrn 
kezdett egy eltemetett világ, mint a tengerből kiemelkedő 
csodasziget. Káprázó szemei előtt egy eddig ismeretlen 
ragyogó élet igéző körvonalai bontakoznak ki, hivoga- 
tólag s ő úgy érezte, hogy ez az ö hazája. Emlékek 
fényesedtek meg, hangok, érzések, dallamok, amelyek 
régebbiek voltak, mint az elmosódott bölcsődal foszlá
nyai, mert az örökkévalóságnak életelőtti eseményeiből 
tapadtak rá. Végtelen bünbánat járta át szivét, amelynek 
élessége eltompította a kereszt kínjait. Fellázadt cinkos
társa, és megrontója ellen, megdorgálván öt: „az Istent 
sem féled-e, „hogy még most is, ugyanazon ítélet alatt, 
amely alatt Ö imádkozik, szidalmazod az Ö fiát?“ „Mi, 
ami cselekedetünk méltó büntetését vesszük, de ez . . .  
semmit,... sem . . .  cselekedett." Sejtette, hogy az ö bűné
nek is van valami köze a mellette levő Szent kínjaihoz. 
Felpillant s ime látja, hogy az a könnyes arc végtelen 
irgalommal és szánalommal néz reá. Halkan suttogva 
alig mozdítva ajkait, de egész lényével beszélve, meg
szólalt: „Uram emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a 
te országodban...“ És hallotta tisztán a feleletet: „Bizony 
mondom néked: ma együtt leszesz velem a paradicsom
ban." A föld nem hallotta, a lent kavargó tömeg nem 
hallotta, a másik lator sem hallotta, csak O, csak O, 
meg odafenn az angyalok. Átszaladt az egek boltjai alatt

az örömkiáltás, mintegy hanggá vált üstökös. S a má
sodik halott arcán olyan fény lobbant fel, mintha egy' 
láthatatlan, óriási gyertya gyűlt volna fel előtte. Ez az 
arc bevilágított a homályba, mint egy elpihent, kisimult 
gyermekarcon az utolsó anyai csók. . .  S a halott lator 
mozdulatlan alakja úgy áll ott, mint Istennek legmélyebb 
néma prédikációja; a bűnnél nagyobb kegyelemről, a 
megváltó halál csodájáról!

Minden apostolnál, minden vértanúnál, minden 
szentnél elébb érkezett meg a dicsőségbe; ö volt Jézus 
után a második, mert tisztán meglátta és a legerősebben 
megragadta az Isten irgalmát. Felette fényoszlopként 
emelkedik az égbe a diadalmas bíztatás zengése: Soha, 
sehol sem késő!

Nem üti át a szívedet egy édes furdaló sírás: Most, 
most velem! Eddig csak a két első keresztről beszél
tem, pedig érezzük ugyebár, hogy itt a harmadik kereszt 
a cselekvő. Amíg rajta végbemegy a világ legnagyobb 
szenvedése, amíg a hőse önnön megáldoztatásának véres 
szertartásával van elfoglalva s abban teljesen felolvad, 
elmerül: a két másik kereszt tárggyá lesz a hatalmában, 
amelyen nagyobb dolgot mivel, mint a látható világ 
megteremtése. Végrehajtja az Isten lelki mindenségének 
megépítését. Egész lénye, minden szenvedése nem egyéb, 
mint birkózás ezért a két lélekért. Az egyiknél elveszti 
a csatát s midőn az vigyorogva szabadul bűvös hatal
mából: egyszerre fölibe magasodik az elkárhozott lélek
nek, mint legfelső Bíró. A másikat legyőzi és az meg
adja magát kegyelemre. Ez az ember semmit sem tett, 
semmiféle szertartást végre nem hajtott, papok nem ok
tatták, igehirdetők nem ösztökélték: ő csak elfogadott 
egy halált, amely érette adatott, megragadott egy kezet, 
amelyik feléje nyúlt. . .  Egyik megmenekült, a másik 
elveszett. Életük Krisztushoz ütődött s kiderült, liojpr 
az egyik hozzátapadt, a másik lehullott r ó l a . Melyik 
vagy te a kettő közül? Az hogy szivszorongva hallgat
tál reám, azt mutatja, hogy mindenesetre a megtérő. 
Verd keresztre a lelked, — bűnbánatodban ragadd, ra
gadd meg a feléd nyújtott átszögezett kezet! Ugye érzed, 
hogy Isten rejtelmes kertjének csodafája a kereszt s 
rajta drága termés, rózsaszín virág, a mi véren váltott 
hófehér lelkünk.

Jézus fedte fel az áldozat törvényének fényben 
sugárzó mennyei oldalát, ö  akarta, vállalta a halált, rá 
nézve ez egy szent megváltói feladat volt, isteni műal
kotás.

-

Világ folyása. m
A német nemzet potsdami diadalünnepe. Az

egész nemzet egységesen ünnepelte Híndenburgot, a bi
rodalom agg elnökét és Hitler kancellárt. — Hitler leszö
gezte nagy nemzeti programmját. — Göring a birodalmi 
gyűlés megnyitó ülésén éles kritikát mondott tizennégy 
esztendő politikájáról. Hatvan esztendeje nyitotta meg 
az első német Reichstagot* a francia-német háború után 
Bismark. Március huszonnegyedikén, tavasz kezdete és 
a német nép újra a szabadság ünnepét ülte meg a 
Reichstag megnyitásával. Nem Berlinben, hanem Pots- 
damban, jeléül annak, hogy a német politikába újból 
bevonult Potsdam szelleme, amely más szóval a német 
nép hagyományainak, hatalmi, de békés törekvéseinek 
megújhodását és egy új nemzeti korszak kezdetét jelenti.

* Reichstag annyi mint német birodalmi képviselöház.
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Ha tán az utolsó hetekben voltak még néprétegek, 
amelyek a nemzeti szocializmus hatalmi térhódítását nem 
baráti szemmel nézték, ma már nem csak külsőleg, de 
belsőleg is egységes nemzet ünnepelt, mert az ellenzék 
elnémult, vagy ugyancsak Hitlert ünnepelte. Ez Hitler 
legnagyobb sikere, nagyobb, mint az utolsó választás, 
amely csak a párttöbbséget adta. Ma azonban az egész 
nemzet együtt, egységesen ünnepelte.

Az ünnepség egyik fele kétségtelenül Hindenburg- 
nak szólt, a nagy hadvezérnek, aki az államvezetés mű
vészetében is nagy vezérnek bizonyult, amikor Hitlert 
kancellárrá nevezte ki. A tömeg elhalmozta szeretete 
számtalan jelével. Amióta elnök, hasonló ünneplésben 
nem volt része.

Az ünnepet a helyőrségi székesegyházban minta
szerűen rendezték. Hitler tömörebben és hatásosabban 
talán még soha nem beszélt s végre leszögezte nemzeti 
progrannnját. A székesegyházban ugyan nem volt helye 
a helyeslésnek és tapsnak, de ami elmaradt délelőtt, azt 
bőven pótolta a délutáni Rcichstag, délutáni ülése. Ösz- 
szcfoglalóan azt lehet mondani, hogy most az egész né
met nemzet megmozdult, iskolák, gyárak, üzletek és min
denki sietett résztvenni a nemzeti megmozdulás első nagy 
ünnepén.

A Rcichstag első nyilvános ülését a Krollszinház- 
ban tartották, amelyet erre az alkalomra teljesen átala
kítottak. A színház nézőtere szinte alkalmasabbnak lát
szott a parlamenti tanácskozásra, mert nagyobb, tágasabb, 
színesebb, mint a kommunisták által felgyújtott parlament. 
A vasfüggöny előtt ült az elnök, hatalmas horogkeresz
tes lobogó előtt, előtte jobbra és balra a miniszterek és 
a szövetségi kormányok kiküldöttei.

Ma a miniszteri padok üresek, Hitler és miniszter- 
társai a népképviselők közt ültek. Míg délelőtt Hitler 
fekete ruhában jelent meg, délután már egyenruhát hor
dott. Feltütit mellettük a trónörökös uniformisban, amint 
jókedvűen beszélgetett az öt üdvözlő vezetőkkel.

Soha gyorsabban Rcichstag még nem alakult meg, 
mint ezúttal.

Azután Göring elnök mondott nagyszerű beszédet, 
megvilágítva a nap jelentőségét, megmagyarázva újból 
és újból a Hitler-mozgalom hivatását és páratlanul éles 
kritikát mondott az utolsó tizennégy esztendő politikai 
története fölött. Nem mozdult meg senki, ellentmondás 
nem hallatszott.

A nagy német ünnepnek és annak szellemének fe
lel meg a felhatalmazási törvény, amelyet a Reichstag 
legközelebb fog tárgyalni. A parlamentek történelmében 
hiába keresünk hasonló törvényt, amely négy esztendőre 
minden hatalmat — úgy politikait, mint törvényhozá
sit — a kormány kezében összpontosít.

A német nép azt kívánja, hogy Hitler a íegmesz- 
szebbmenö felhatalmazással kormányozzon a következő 
esztendőkben Nagy Frigyes császár szellemében, egv új 
lobogó alatt.

A német nép ma a birodalom egész területén pá
ratlan lelkesedéssel ünnepelte az új korszakot, amelynek 
látható képviselője Hitler marad. Az ő kancellárságától 
függ Németország jövendő sorsa.

A potsdami ünnep. Az éjszakai vihar elűzte az esőt 
és ma a birodalmi főváros Potsdammal együtt ragyogó 
napsugárban fürdik. Potsdam egyetlen zászlótenger. 
Fekcte-fehér-vörös színek és horogkeresztek köszönteitek 
minden házból, — alig van olyan épület, amely nem 
öltött zászlódíszt, — a társaskocsikon és villamosokon, 
tornyokon és póznákon mindenütt zászlókat lenget á 
reggeli szellő. A főutcádon minden 20 méter távolságban

acélsodronyokat feszítettek ki keresztbe, amelyekről szintén 
fekete-fehér-vörös és horogkeresztes lobogók csüngnek 
alá. A glienicki hídon, amely Berlinből a Potsdam felé 
vezető főútvonal kapuja, fenyőkoszorúzott zászlóktól kö
rülvett hatalmas üdvözlő felírás díszeleg; „Isten hozta 
az új Németországot!"

Az ünnep, amellyel az új Németország parlamentjét 
a porosz királyok méltóságteljes helyőrségi templomában 
megnyitották, valóságos német népünneppé bontakozott 
ki a szó legnemesebb értelmében. Ez az ünnep egyúttal 
a Bismark által 1871-ben összekovácsolt német birodalom 
első birodalmigyülése megnyitásának 62. évfordulója is.

Minél inkább közeledik az ember a város központ
jához, annál élénkebb a forgalom. A kocsiforgalom, amely 
Berlin Potsdami-útján már hat órától kezdve megindult, 
mindinkább megtorlódik. Az úton rendőrosztagok, to
vábbá a rohamcsapatok, védelmi alakulatok és acélsi
sakosok vonulnak, hogy elfoglalják állomásaikat. Min
denütt zenét hallani, mert a Lustgartenből hangszórókkal 
közvetítik a Hohenfriedberger dallamát, valamint a „Büsz
kén leng a fekete-fehér-piros lobogó" pattogó ütemeit.

. Jön Hindenburg.
Tíz óra tájban örömteli megmozdulás tapasztalható 

a tömeg soraiban. A Miklós-templom előtt osztrák kül
döttségek vonulnak el, hogy résztvegyenek a nagynémet 
ünnepnapon. Göring minisztert lelkes éljenzéssel üdvözli 
a tömeg s az üdvözlés csakhamar valóságos hangorkánná 
szélesedik ki, amikor Hindenburg birodalmi elnök gép
kocsija elgördül. Amikor az ősz elnök felfelé halad a 
Miklós-templom lépcsőin, a tömeg közelebb nyomul, 
hogy üdvözölhesse az államfőt. A redőrség csak nagy 
erőfeszítések árán tudja az ünneplő tömeget visszatartani. 
A rendőrök egymást átkarolva élő falat alkotnak a lel
kesedő tömeg szorongató hullámainak feltartására.

A birodalmi gyűlés tagjai, akik társaskocsin érkez
tek Berlinből, követik a birdalmi elnököt a templomba. 
A Heil-kiáltások meg-megújulnak, amikor a tömeg fel
ismeri a közismert vezetőket.

A helyőrségitemplom környékén pediglen, órákkal 
az ünnepségek kezdete előtt, életveszélyes a tolongás. 
A Breitestrasse fái között is hangszórók vannak elhe
lyezve: a Horst Wessel-dal hangjai mellett nyüzsög a 
néptömeg az utakon. Nagy üggyel-bajjal alig lehet előre 
jutni. Az egészen óvatos emberek már szürkületkor he
lyet foglaltak a gyalogjárók szélén. A nap nagy esemé
nyének a potsdami élő történelmi színdarabnak lefolyá
sához ez a hely van legközelebb. Asszonyok, férfiak és 
gyermekek ácsorognak itt a várakozás reményétől kigyult 
arccal, kezükben zászlócskákkal és jelvényekkel.

Mindenütt fiatalság.

A város valamennyi, utcájából felvonuló menetek 
zenéje hallatszik, a menetek fúvószenekar hangjaira, vagy 
dobpergésre lépkednek. Felvonultak a roham-staféták és 
a rohamosztagok;az egyik nagy menet élén Ágost Vil
mos királyi herceg haladt. Most az acélsisak-szövetség 
tagjai vonultak fel, a diszszázad első tagjában Eitel Fri
gyes királyi herceg és Vilmos királyi herceg, a trónörö
kös fia lépkedett. Fiatalságot, fiatalságot és ismét csak 
fiatalságot lehetett látni, a német leányok szövetségének 
és a hitler-ifjak fehéringes, feketeöves csoportjaitól egé
szen az ifjú acélsisakosokig az ifjú német nemzetiek harci 
szövetségének zöldinges csoportjaiig és a tengerészifjú
ságig. A szinpompás képet még jobban élénkítik a régi 
békebeli egyenruhák, amelyek mindenütt felbukkannak. 
Közben mind több ünnepi cilinder látható a felvonu
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lók soraiban. Bármilyen nagy embertömeg szorong is a 
főútvonalakon, s bár mennyire zsúfoltak is a házak előtt 
a járdák: minden, az egész felvonulás, tervszerűséggel 
ment végbe.

Egyedül Berlinből ötven rendőri készültséget, 
mintegy ötezer embert vontak be a rendfenntatás mun
kájába. Közülük tizenhárom készültség külön a porosz 
belügyminiszter rendelkezésére állt; ezek az alakulatok 
különös érdeklődést keltettek, mert acélsisakot hordtak.

Felvonultak a frontharcos-egyesületek zászlóikkal, 
a diáktestületek, a lövészegyesületek zöld egyenruhájuk
ban, a nemzeti szocialista üzemi sejtek csoportjai és vé
gül a nemzeti védőszövetségek egyik a másik után. 
Közben rövid időre havazni kezdett, de csakhamar újból 
áttörte a felhőket a nap.

A töm eg m ám orosán ünnepelte H indenbur- 
got és H itlert a helyőrségi templom előtt. A Mik- 
lós-templomban az istentisztelet 11 óra 20 perckor ért 
véget. A város valamennyi harangja megcsendült, mert 
ekkor kezdődött az ünnepély résztvevőinek ünnepélyes 
felvonulása a helyőrségi templomba.

Dörgő éljen és üdvkiáltások fogadták a birodalmi 
elnököt, amikor a templomból jövet kocsijába szállt, 
hogy körülhajtasson a városban, a porosz szellem igazi 
székhelyén, az új palotához. Diadalát volt ez az élő ember
falak között, amelyek nem fáradtak bele, hogy zászlólenge- 
téssel és harsány éljenzéssel hódoljanak a birodalom 
feje előtt. Mikor a várakozók megpillantották a birodalmi 
kancellárt, az éljenkiáltások mennydörgése visszhangzott 
végig az utcákon. A rendőrség alig tudott a vezérnek utat 
szorítani a lelkesedő emberek között, akik oda tolong
tak, hogy Hitlernek legalább egy pillantását elkapják.

A régi Potsdam felett fél tizekettőkor felhangzottak a 
helyőrségi templom harangjátékának gyöngytiszta hang
jai: „Légy mindig hű és becsületes!" Megjelentek az 
utolsó díszvendégek: Lippert dr Berlin állami biztosa, a 
birodalmi véderő magasrangú tisztjei és a rohamcsapa
tok különböző csoportvezetői.

Háromnegyed tizenkettőkor dörgő éljenzés jelezte, 
hogy a birodalmi elnök megérkezett a helyőrségi temp
lomhoz. Kiszállt a kocsiból, hogy az út utolsó darabját 
gyalog tegye meg a helyőrségi templomig. Távolról fel
hangzott a Deutschland-dal, amely a tömeg ajkán mind 
közelebb hömpölyögve diadalmasan szárnyalt fel a hely
őrségi templomot környező házak között.

Újabb harsány üdvrivalgás köszöntötte a birodalmi 
kancellárt, aki Papén helyettes kancellárral együtt vi
szonozta a tömeg köszöntését. Hindenburg birodalmi el
nök kezében a marsallbottal, a régi hadsereg tábornagyi 
egyenruhájában, — melyben a világháború alatt nagy hősi 
győzelmeit aratta — lépett a fegyverrel tisztelgő díszszá
zad elé. A tisztek kardjai felvillantak, úgy állt ott a 
tábori szürke fal, mintha ércből öntötték volna. Közben 
a rohamcsapatok zenekara folytatta a Deutschland-dalt. 
A birodalmi elnök felemelt marsallbotjával üdvözölte az 
egyesületek diszszázadait.

A templom bejáratánál Göring birodami miniszter, 
Rauscher főpolgármester és az evangélikus lelkész üd
vözölték a birodalom fejét, mikor a régi Poroszország 
történelmi nevezetességű emlékének kapujába lépett. A 
templom kapui bezárultak a birodalmi elnök után.

Hindenburg: A nemzeti öntudatra ébredés vezessen 
bennünket egymáshoz.

A templomban együtt van az újonnan megválasztott 
képviselők díszes gyülekezete. A kar énekének befejez
tével a birodalmi elnök fellépett az oltár előtt elhelyezett

szónoki emelvényre, hogy a néma csendben elmondja 
megnyitó beszédét. Különösen felemelte hangját azoknál 
a mondatoknál, amelyekben bizalmát fejezte ki a kor
mány szilárd akarata iránt és azt a kívánságát hangoz
tatta, hogy eltűnjön az önzés és a pártviszály.

— Február 1-én kelt rendeletcmmel — mondotta 
— feloszlattam a birodalmi gyűlést, hogy a német nép 
maga foglalhasson állást a nemzeti összefogás általam 
megalakított új kormánya iránt. A márciusi 5-iki birodalmi 
gyűlési választások alkalmával népünk feltétlen többsége 
az én bizalmam alapján megalakult kormány mögé sora
kozott és megadta ezzel neki munkája számára az al
kotmányos alapot.

— Súlyosak és bonyolultak a feladatok, amelyek 
a birodalmi kancellár és a birodalmi miniszterek előtt 
állnak. Bel- és külpolitikai téren, a saját gazdasági éle
tünkben, mint az egész világon nehéz kérdések várnak 
megoldásra és nagyjelentőségű határozatokat kell hozni. 
Tudom, hogy a kancellár és a kormány erős akarattal 
fog hozzá ezeknek a feladatoknak a teljesítéséhez és re
mélem, hogy önök, az újonnan megalakult birodalmi gyű
lés tagjai, a helyzet parancsoló szükségességeinek vilá
gos tudatában a kormány hátamögé állanak és a maguk 
részéről is mindent megtesznek, hogy azt nehéz munká
jában támogassák.

— A hely, amelyen ma összegyűltünk, arra int, 
hogy pillantsunk vissza a régi Poroszországra, amelyet 
istenfélelme, kötelességtudó munkája, soha nem csüg
gedő bátorsága és odaadó hazaszeretete naggyá és a 
német törzsek egységének alapjává tett. Azt kívánom, 
hogy ennek a dicső helynek régi szelleme szállja meg 
a mai nemzedék lelkét is, mentesítsen bennünket önzés
től és pártviszálytól és a nemzeti öntudatra ébredés és 
lelki megújhodás útján vezessen bennünket egymáshoz 
az egységes, szabad, büszke Németország áldására!

— Ezzel a kívánsággal üdvözlöm a birodalmi gyű
lést az új választási időszak küszöbén és a birodalmi 
kancellárnak adom át a szót.

Hitler kancellár történelmi beszéde.

Utána Hitler Adolf birodalmi kancellár veszi át 
a szót.

Az ünnepi gyülekezet helyéről felemelkedve, állva 
hallgatta végig, mikor a kancellár beszéde végén a tisz
telet és hála szavait intézte, a birodalmi elnökhöz.

— Birodalmi Elnök Úr! Képviselők, a birodalmi 
gyűlés férfiai és asszonyai! — szólította meg a gyüle
kezetét.

— Súlyos gondok terhelik évek óta népünket. A 
büszke felemelkedés, a gazdag virágzás és gyarapodás 
ideje után, mint oly sokszor a múltban, nyomor és sze
génység köszöntött be hozzánk. Hiába szorgalom, mun
kakedv, tetterő, gazdag tudás és legjobb akarat, — a 
németek milliói ma nem tudják megkeresni a minden
napi kenyeret. A gazdasági élet sivár, a pénzügyek meg
rendültek, milliók munkanélkül vannak.

Két évezred óta kíséri népünket ez a változó sors. 
A felemelkedésre mindig a pusztulás következik. Az ok 
mindig ugyanaz: a németség széthullása.

Sem a császár, sem a kormány, sem a nép nem akarta 
a háborút.

— A nemzet belső szétbomlása, mint már annyi
szor, kapóra jött a bennünket körülövező világnak. Az 
1918-i novemberi forradalom végét vetette annak a harc
nak, amelybe a német nemzet, abban a legszentebb meg
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győződésben vonult, liogy csak szabadságát és az élethez 
való jogát védelmezi.

— Mert sem a császár, sem a kormány, sem a 
a nép, nem akarta ezt a háborút.

— Csak a nemzet romlása, az általános összeom
lás kényszeritett egy gyenge nemzedéket, hogy jobb tu
domása és legszentebb belső meggyőződése ellenére 
engedje magára ráolvasni a háború bűnösségét.

— Az összeomlást a romlás követte minden téren. 
Hatalompolilikailag, erkölcsileg, a művelődés és a gaz
dagság terén mind mélyebbre és mélyebbre süllyedt 
népünk.

— Atialatt a német nép és a német birodalom 
belső politikai viszályba és veszekedésbe merült, mi
alatt a gazdasági élet a nyomor felé haladt, azalatt 
megkezdődött azoknak a német férfiaknak gyülekezése, 
akik a maguk népe iránt érzett hivő bizakodással ezt 
a népet új egységgé akarják formálni. Erre az ifjú Né
metországra bízta ön. Tábornagy Úr, 1933 január 30-án 
nagylelkű elhatározással a birodalom vezetését. Abban 
a meggyőződésben, hogy a népnek magának is hozzá 
kell járulnia a német élet új elrendezéséhez, mi, ennek 
a nemzeti kormánynak férfiai, utolsó felhívást intéztünk 
a német nemzethez.

Döntött a nép.

— Március 5-én döntött a nép és mellénk állt. 
Példátlan fölemelkedés során néhány héten belül helyre
állította a nemzeti becsületet és hála az ön megértésének 
Birodalmi Elnök Úr, véghezvitte a régi nagyság és az 
ifjú erő szimbólumainak egybekelését.

— Amikor a nemzeti kormány ebben az ünnepé
lyes órában először lép az új birodalmi gyűlés elé, ki
fejezésre juttatja azt a tántoríthatatlan akaratát, hogy a 
német nép és a német birodalom újraszervezésének ha
talmas reformmunkáját kezébe veszi és keresztülviszi. 
Abban a tudatban, hojy a nemzet akaratának megfele
lően cselekszik, a nemzeti kormány elvárja a népképvi
selet pártjaitól, hogy tizenöt esztendei német nyomorúság 
után emelkedjenek ki a szűk pártpolitikai gondolkodás
ból, mert az elvégzendő munka toronymagasságnyira áll 
a kicsinyes politika fölött.

— Igazi egységet akarunk teremteni a német tör
zsekből, hivatásokból és az eddigi osztályokból. Parasz
tokból. polgárokból és munkásokból megint egy német 
népnek kell lennie, amely azután időtlen-időkig megvédi 
hitünket, kultúránkat, becsületünket és szabadságunkat.

Őszinte barátai akarunk tenni a békének.

— A nagyvilággal szemben pedig, fölmérve az 
egykori háború áldozatait, őszinte barátai akarunk lenni 
egy olyan békének, amely végre begyógyítja a mindnyájunk 
által sajgó fájdalommal érzett sebeket.

-- A nemzeti felemelkedés kormánya el van hatá
rozva, hogy a német néptől átvett feladatait teljesíti. 
Ezért ma azzal a forró kívánsággal lép a német birodal
mi gyűlés elé, hogy benne támaszt talál küldetésének 
megvalósításához. Ismerjék fel, uraim és hölgyeim, a nép 
választott képviselői, az idők szavát és segítsenek a 
nemzeti újrafelemel kedés nagy munkájában.

Szemünk egy ősz fő  felé tekint.

Szemünk egy ősz fő felé tekint. Mindnyájan 
tisztelgünk ön előtt, Tábornagy Úr! (A képviselők és a 
templomban jelenlevő egész közönség felemelkedik he
lyéről.)

— Háromszor harcolt ön a becsület mezején né
pünk létéért'és jövőjéért. Mint hadnagy a király hadse
regében a német egységért, az öreg német császár ha
daiban a birodalom dicsőséggel teljes feltámasztásáért, 
minden idők legnagyobb háborújában pedig Táborna
gyunkként, a birodalom fennállásáért és népünk szabad
ságáért. Ön látta egykor a birodalom keletkezését, látta 
a nagy kancellár művét, látta népünk csodálatos fejlődé
sét és végül vezérünk volt azokban a nagy időkben, 
melyeket a sors akarata szerint mi is átéltünk és át
harcoltunk.

— Ma, Tábornagy Úr, a gondviselés népünk új 
felemelkedésének patrónusává tette Önt. Az Ön csodá
latos élete mindnyájunk számára a német nép elpusztít
hatatlan életerejének jelképe.

Köszöni ezt a gondviselésnek ma a német nép 
ifjúsága és mindnyájan, akik áldásnak érezzük az Ön 
hozzájárulását a német nép fölemelkedésének munkájához. 
Szálljon át ez az erő népünk most megnyílt új képvise
letére. De adja meg a gondviselés nekünk azt a bátor
ságot és azt a kitartást is, amelyet ebben a minden né
met számára megszentelt csarnokban érzünk, mint népünk 
szabadságáért és nagyságáért küzdő emberek a legna
gyobb király ravatalának lábainál.

Hindenburg megkoszorúzza f. Frigyes Vilmos 
és Nagy Frigyes koporsóját.

A befejező karének után véget ért a megnyitás szer
tartása és a birodalmi elnök elvonult a királyi kriptába, 
hogy az ünnepség tartama alatt az oltár lépcsőire fekte
tett koszorút elhelyezze I. Frigyes Vilmos és Nagy Fri
gyes koporsóján.

Üdvözlő beszédének elmondása után a birodalmi 
elnök komoly megindultsággal szorított kezett a birodal
mi kancellárral.

A Deutschland-dal változatait játszó orgona hang
jai mellett hagyták el az ünnepély résztvevői a helyőr
ségi temlomot, mialatt a birodalmi elnököt két pap a 
keresztelő-kápolnába vezette, hogy ott várja be a dísz
szemle felállítását.

Kint a városban 21 üdvlövés rengette meg a fala
kat, amely lövések a koszorúletétel pillanatában a Lust- 
gartenben elhelyezett tüzérüteg ágyúiból dördültek el.

Az 1921. évi éhségkatasztrófát felülmúló éhín
ség fenyegeti Oroszországot. Egy angol újságíró meg
döbbentő tapasztalatai az orosz nép szörnyű szenve
déseiről.

Lloyd George volt politikai titkára, Garreth-Johnes 
most tért vissza oroszországi útjáról és megállapította, 
hogy Oroszország területén olyan nagy éhínség van, 
amely máris elérte az 1921. évi éhségkatasztrófa méreteit 
s tartani lehet a katasztrófa kibővülésétől. Csupán Moszk
va és Leningrad nem érzi még a rettentő éhség kínjait.

Johnes többek között gyalogszerrel vándorolta be 
Ukrajna nagyrészét s ott részletesen kikérdezte az Orosz
ország minden részéből odamenekült parasztokat. Olyan 
forrásokból, amelyeknek megbízhatóságában nem kétel- 
kedhetik, azt a megrendítő értesülést kapta, hogy Kasa- 
kisztan lakosságának egyötöde máris az éhségkatasztrófa 
áldozatául esett. Szomorú útján mindenütt fülébe csen
gett a kiáltás: Nincs kenyerünk, éhen kell halnunk s ez 
a kiáltás zúgott fel minden községben is, amelyeket fel
keresett.

Garreth-Johnes általánosan ismert és megbecsült 
egyéniség Londonban. Oroszországról írt régebbi cikkeit, 
amelyeket minden évben megtett oroszországi útja után
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írt, minden körben rendkívül jól tájékozottnak ismerték 
el. Már régóta ismeretes az a szovjetunióban erőszakkal 
is elnyomott igazság, hogy a i40 milliónyi orosz paraszt
ság kollektív gazdasági formára való kényszerítése szörnyű 
következményekkel járt. Garreth-Johnes rámutat arra, 
hogy a külföldi lapok moszkvai tudósítóit már jóideje 
nem engedik ki a vidékre, nehogy közvetlenül tájéko
zódjanak a viszonyokról. Különben is köztudomású, hogy 
a külföldi laptudósítókat a cenzúra s egyéb politikai 
nyomás, amelyek között elsősorban a tartózkodási enge
dély megvonása szerepel, rendkívüli mértékben megaka
dályozza abban, hogy az igazságot megírják. Amikor 1929- 
ben a kollektivizálással egyidöben megkezdődött a kulá- 
kok elleni harc, már nyilvánvaló volt, hogy az új gaz
dasági próbálkozás ugyanolyan szerencsétlenségre fog 
vezetni, mint amilyen az 1920—21-es sújtotta az orosz 
népet.

A kormány leszállította a félbarna kenyérárát.
A hivatalos lap egyik legutolsó számában kor

mányrendelet jelent meg Budapest székesfővárosban és 
környékén a félbarna kenyér árának megállapításáról. A 
kormányrendelet a következőképpen szól:

1. § Budapest székesfővárosban és a következő 
városokban és községekben: Albertfalván, Budafokon, 
Csepelen, Kispesten, Palotaújfalun, Pestszenterzsébeten, 
Pesthidegkúton, Pestszentlörincen, _ Pestújhelyen, Rákos
palotán, Rákosszentinihályon és Újpesten az eddig fél
barna elnevezéssel forgalomba hozott és ennek a minő
ségnek megfelelő kenyér kicsinybeni eladási árát a ma
gyar kir. minisztérium további rendelkezéséig nem lehet 
több kilogrammonként 40 fillérnél. Ez az eladási ár nem 
vonatkozik az étkezési üzemekre.

Ö tszáz vagon burgonya vihető ki árupengő 
ellenében A rövidesen lezáruló burgonyaértékesítési 
időszak eredménye az előző esztendőhöz képest bizony 
nem kielégítő. Sajnos, az árviszonyok és a számbajövö 
kiviteli piacokon uralkodó értékesítési viszonyok olyanok 
voltak, hogy a kiviteli tevékenység, ami alkalmas lett 
volna, hogy a belföldi árakat megfelelő szinten tartsa, 
csak nagyon szűk keretek között tudott eredményt elérni. 
Az érdekelt gazdasági körök és a burgonyakiviteli szin
dikátus már hosszabb ideje különféle könnyítéseket sür
get a kivitel feltételeinek megjavítása érdekében. Ez az 
akciója eredményes is volt, mert egyik javaslata, ami a 
díjszabási feltételek javítására vonatkozott, már néhány 
hete teljesítést is nyert. A másik javaslata ügyében, ami 
arra vonatkozott, hogy lehetővé kell tenni a burgonya
kivitelt árupengö ellenében is, most szintén meghallgatás
ra talált.

A Külkereskedelmi Bizottság javaslatára ugyanis a 
Magyar Nemzeti Bank hozzájárult, hogy ötszáz vagon 
tavalyi termésű burgonya árupengö, vagy igazoltan kül
földről behozott pengő-bankjegyek ellenében kivihető le
gyen Jugoszláviába és Görögországba. Ez a valuta- 
beszolgáltatási kötelezettség alól való mentesítés megja
vítja a burgonyakivitel esélyeit s miután erről a két piac
ról eddig is volt érdeklődés burgonya iránt, remélhető, 
hogy az új feltételek mellett a kiviteli üzletek lebonyolít
hatók lesznek.

Norvég tudós Szentgyörgyi szegedi egyetemi 
tanár C. vitamin-felfedezéséről A Norvég Távirati 
Iroda tudósítója beszélgetést folytatott Rygh Ottar kiváló 
norvég vegyész-tudóssal a Szentgyörgyi Albert dr szegedi 
egyetemi tanár kutatásairól szóló legújabb budapesti 
közleményekkel kapcsolatban. . . .

Rygh kijelentette, hogy Szentgyörgyi_tariar anyagai 
ő is megkapta elemzés céljából és megerősítheti a ma

gyar tanár állításait az anyagnak C-vitamin szempont
jából mutatott hatása tekintetében. Az anyag elemzésével 
foglalkozó más tudósok is hasonlóan nyilatkoztak. Mégis 
az a véleményünk, mondta Rygh, — egyébként ugyan
úgy, mint Zilva angol tudós, — hogy az anyag által 
okozott hatás megállapítása még nem jelenti azt, hogy 
az anyagot magát azonosnak tartjuk a C-vitaminnal.

*

Szentgyörgyi tanár egyébként Stokholmba utazott, 
hogy előadást tartson a C-vitamin előállításáról. Előadást 
fog azonkívül tartani az upsalai és a lundi egyetemen, 
majd Angliába megy, végül Párizsban, Zürichben és 
Németországban tart előadást a C-vitaminról.

M agyarország növényeinek gyűjtem énye a 
Gellért-hegyen. Az Országos Magyar Kertészeti Egye
sület Dendrológusok és Kertkedvelők szakosztályának 
február 27-én tartott ülésén beszámoltak arról, hogy a 
szakosztálynak a magyar növényvilág megmentése és a 
Szent Gellért-hegyen való gyűjtése, illetve felépítésé érde
kében a múlt évben megindított akciója sikerrel járt, ameny- 
nyiben a főváros illetékes körei és szervei nagy szeretettel 
karolták fel az ügyet és a megindult telepítési munkálatok a 
folyó év tavaszán Sipőcz Jenő dr polgármester hozzá
járulásával, Morbitzer Dezső kertészeti igazgató vezeté
sével, kettőzött erővel folytatódnak úgy, hogy néhány 
év múlva nemcsak a hazai, hanem a külföldi kertbará
tok és botanikusok előtt is páratlan látványosság lesz 
ebben a tekintetben a Gellért-hegy, ami bizonyára fo
kozni fogja az idegenforgalmat is.

Kövesligetliy Radó egyetemi tanár előadása 
a csillagászat újabb haladásáról. A Magyar Termé
szettudományi Társulat Stella csillagászati szakosztálya 
szerdán délután az egyetemi fizikai intézet nagytermében 
tartotta első ülését, amelyen Kövesligethy Radó tartott 
előadást „A csillagászat újabb haladása" címmel s 
népszerű előadásának bevezető részében a csillagászat 
tudományának rohamos fejlődését ismertette. Ez a tudó-' 
mány — úgymond — kevés szóval így jellemezhető: 
„Csillagoktól az atomokig" s ez azt jelenti, hogy a világ- 
egyetem legnagyobb testeit a legkisebb alkotórészeik 
alapján ismerjük meg és fordítva. Ezután rátért a mű
szerek és észlelő módszerek mai teljesítőképességének 
ismertetésére és. beszámolt a csillagászati tudomány 
mai állásáról. Különösen érdekes adatokat sorolt fel a 
ködfoltokról. A legmeglepőbb tapasztalat, amelyet a 
tejúton túli ködökön tett a csillagászat tudománya, az, 
hogy ezek valamennyien szédítő sebességgel távoznák 
a földtől. A tudomány ma már olyat is ismer, mely 
több mint 20.000 km másodpercenkénti sebességgel 
távozik tőlünk.

Egy gazdag vallomása. „Uram", — így szólt 
egy ifjú Ridgewayhoz, az amerikai milliomoshoz —, „ön 
irigylésreméltó ember; mindene megvan, amit csak kíván
hat." De Ridgeway így válaszolt: „Mit tudok elérni a 
gazdagságommal? Nem tudom életemet egy nappal sem 
meghosszabbítani, ifjúságomat visszavásárolni, nem tudom 
magamat a szenvedésektől és fájdalmaktól megóvni s a 
halál órájára erőt és bizonyosságot pénzen nem vehetek. 
Mindent itt kell hagynom, mit használ tehát minden 
vagyonom? Nem, fiatalember, igazán nem vagyok irígy- 
lésreméltó."

De vájjon nem kereshette völna-e meg ez a sze
gény milliomos azt a kincset, amellyel mindazt elérhette 
volna, amit pénzen meg nem vehetett?

Egy néger gyülekezet három szabályt állított 
fel a könyöradományokra nézve: 1. szabály: Mindenki
nek kell adni! 2. szabály: Mindenkinek az anyagi ere-
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jéhez képest kell adni! 3. szabály: Mindenkinek vidám
sággal kell adni! — Egyszer egy tehetős ember el akarja 
kerülni az adománygyűjtő tányért. A pénztárcájában csak 
egy nagyon nagy és egy nagyon kicsi pénzdarab volt. 
Az elsőt nem akarta, a másikat szégyelte odaadni. A 
kurátor azonban útját állja és rákiált: „Első szabályi" 
Előveszi a kis pénzdarabot. A kurátor rákiált: „Második 
szabály!" Visszateszi a kis pénzdarabot és igen savanyú 
orcával elővonja a nagyot. A kurátor ismét rákiált: 
„Harmadik szabály!" Elkacagja magát s most már vi
dám arccal csördíti a tányérba a nagy pénzdarabot.

Egy orvos tapasztalatai. Egy kiváló londoni or
vos, dr Clarké ezt a vallomást tette: „Teljes meggyőző
déssel mondom, sok évi tapasztalatomra támaszkodva, 
hogy kórházamban tíz beteg közül hétnek a betegsége 
az alkoholra vezethető vissza. Nem állítom azt, hogy 
száz közül hetven részeges volt, csak annyit tudok róluk, 
hogy ittak alkoholtartalmú italokat. S mihelyt az ember 
elkezd ilyeneket inni, az utánuk való vágyakozás termé
szetévé lesz s ez a természet kimondhatatlanul sok 
nyomorúságnak lesz az okozója, mely nemzedékekre 
átöröklődik. Ez a tudat már csaknem arra késztetett, 
hogy orvosi hivatásomat abbahagyva, szent keresztes 
háborút indítsak az ivás ellen, evvel a jelszóval: „Őriz
kedjél az emberiségnek ettől az ellenségétől!"

Adót a macskákra! Egy előkelő amerikai or
vosi lap azokkal az egészségügyi veszélyekkel foglalko
zik, amelyeket a macskák okozhatnak. A legáltalánosabb, 
de nem éppen a legsúlyosabb vád, hogy éjjeli lármájuk 
álmunkat zavarja. Súlyosabb már az a vád, hogy külö
nös kedvteléssel pusztítják kedvenc madarainkat. Fővád 
azonban az, hogy súlyos fertőző betegségeket — ezek 
között veszettséget is — tudnak átvinni az emberre. Az 
amerikai lap úgy vélekedik, hogy évi 5 dollár adó ki
vetésével lehetne a macskák szaporodásának gátat vetni.

Akcresztcsontfájdalmakegyszerű gyógymódja. 
A keresztcsontfájdalmakat gyakran a medence ferde állása 
okozza. Ennek következtében a mélyebben fekvő kereszt- 
csontizületben deformáló izületi megbetegedés fejlődik ki. 
Pitzen giesseni egyetemi tanár az efajta fájdalmak meg-, 
szüntetésére egyszerű gyógymódot ajánl. A beteg oldal 
cipősarkát annyira magasítja, hogy a beteg medencefél 
egy-két centiméterrel magasabban álljon, mint az ellen
kező oldal. Ezáltal a beteg ízületet tehermentesíteni 
lehet. A fájdalmak állítólag nyomban megszűnnek.

Jamboree* (Cserkész táborozás). A nagy riadó! 
Június végefelé, egy szép nyári napon kedves meglepe
tésre ébrednek azok a városok, községek és faluk, ahol 
cserkészcsapat működik. A főtér pillanatok alatt vidám 
cserkészfiúkkal népesedik be, akik hangos énekléssel, 
trombitázással hívják fel az emberek figyelmét a nagy 
riadóra. . .

A nagy riadó! A közelgő Jamboree mellett ez fog
lalkoztatja most legjobban az ország cserkészeinek fantá
ziáját. A csapatok, őrsök és rajok már lázasan készü
lődnek, hogy minél sikeresebben oldják meg ezt a nagy
szerű cserkészfeladatol, ami tulajdonképpen nem más, 
mint a gödöllői világtáborozás főpróbája.

De lássuk csak: mi is ez a riadó?
A magyar cserkészcsapatok csoportja vette fel a 

riadó tervét. Ennek a csoportnak — mint már a neve 
is mulatja — az a feladata, hogy minél ötletesebb és 
színesebb terveket eszeljen ki a csekészek számára. így 
született meg a riadó terve is. A riadó napján minden
_____ * Ejtsd dzsembori, ____________

épkézláb ember-cserkész fejébe csapja a kalapját, ma
gára csatolja derékszíját és rohan előre a megbeszélt 
helyre. Mindez persze pillanatok alatt játszódik le és mire 
az emberek magukhoz térnek bámulatukból, — a hely
beli cserkészcsapat már vígyázz-állásban várja a parancs
nok utasításait. . .  Amikor azután összecsődül az ember
sereg, akcióba lépnek a cserkészek. Az egyik előveszi 
krinolinját és azzal kápráztatja el a nézőket, a másik 
színes lampiont húz ki köpenye alól, harmadik különféle 
ügyességi gyakorlatokkal áll elő és így tovább. A leg
fontosabb tehát az, hogy minél színesebb, minél vál
tozatosabb legyen a riadó és minél jobban megragadja 
a közönséget.
Megalakult az első magyarországi vizicserkészleánycsapat.

Az a hatezer magyar leány, aki büszkén ölti ma
gára cserkészblúzát, bizonyára érdeklődéssel fogja ol
vasni a hírt, hogy Debrecenben megalakult az első ma
gyarországi vizicserkészleánycsapat. A csapat már nagy 
földi javakkal is rendelkezik: félhold földje van, ahol 
konyhakertészetet folytatnak, ezenkívül öt mintaszerű 
felszerelt cserkészládát is a magáénak mondhat. A csa
pat, amely Rozgonyiné Szentgyörgyi Cicelle nevét viseli, 
57 tagból áll és hét családra oszlik: Duna, Tisza, Sió, 
Túr, Dráva, Száva és Balaton. Vannak köztük hatéves 
cserkésztündérkék és egyetemi hallgatónök is. Mit csi
nálnak a vízicserkészleányok? Természetesen elsősorban 
a vízisportokat — úszás, evezés — űzik, de nem hanya
golják el a többi sportágat sem. A csapat parancsnoka: 
dr Keller Ferencné.

Már éled a gödöllői erdő...

Telik-múlik az idő, — egyre közelebb jutunk a 
Jamboreehoz. A Cserkészszövetségben még a hivatalos 
írások is figyelmeztetnek a közeledő nagy eseményre. 
Már csak néhány hónap választ el bennünket a gödöllői vi
lágtáborozástól. A Cserkészszövetségben mindenki tisz
tában van ezzel és — ha lehet — még nagyobb buz
galommal folyik az előkészület. A táborparancsnokság 
egyes csoportjai szinte két-háromnaponként vonulnak ki 
Gödöllőre „helyszíni szemlére".

Az egyik ilyen csoporttal látogatást tettünk a tá
bor területén. A cserkészek, kezükben pontos térképpel, 
járják az erdőt, mérik, számitgatják a tábor területét. Itt 
egy kis híd, ott egy átjáró lesz, — a legkisebb részlet 
sem kerüli el figyelmüket, még néhány nap — és meg
indul a nagy építő munka.

m
Szerkesztői üzenetek. &
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A Pesti Hírlap mai számának mellékletét, a Pesti 
Hírlap Nyelvőrét: Dr Légrády Ottó, a Pesti Hírlap fő- 
szerkesztője ajándékozta a Bizalom részére. E helyen 
mondunk neki hálás, meleg köszönetét. Olvasóinkat pedig 
kérjük, mélyedjenek el szeretettel s szorgalommal ebben 
a könyvben, melyből mindenki tanulhat valami jót és 
hasznosat, ami később az életben segítségére lesz majd.
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