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A j á n l á s .

A sírnak,
A gyásznak,
Az erénynek, 
Áldozatnak
Készítsd el a testedet.

A földdel,
A vizekkel,
Levegővel,
Fényességei 
Avatod be lelkedet.

A halálhoz,.
A bíróhoz,
Teremtöhöz, 
Krisztushoz 
A szellem kíséreted.

S tc fjen  A lbert.

Nagyhatalmi négyes front.
Irta: Nagy Emil.

Az emberiség legbájosabb ünnepe — pün
kösd — a természetbarátokhoz nagyon mostoha 
volt. Ahelyett, hogy szokásához képest ragyogó, 
szerelmes melegséggel hirdette volna a tavasz és 
nyár első ölelkezésének már a pogányok által is 
átérezett szépségét, ezúttal villámlással és menny
dörgéssel kísért felhőszakadást és undok szélvi
hart küldött reánk, mintha bizony pünkösd ünnepe 
nem a szelídségnek, hanem a házsártosságnak len
ne a jelképe. De a legszellemesebb francia író 
megállapítása szerint az okos embert az jellemzi, 
hogy minden rossz dologból ki tud szorítani va

lami előnyöset is s e szerint a recept szerint mi 
is levontuk a csúnya időből azt a következményt, 
hogy befelé fordulva tekintetűnkéi, saját lelkűnkben 
kerestük azokat a hangulatokat, amelyeket kifelé a 
nagy természet ezúttal megtagadott tőlünk s mi
után mostanában belső világunk a külpolitika ese
ményeivel van a legerősebb kapcsolatban, ennek 
a berkeiben keresgéltük a pünkösdi megnyugvás 
érzését. Ezt joggal tehettük, hisz pünkösd ünnepe 
a Szentlélek eljövetelének magasztos apoteozisa. 
A Szentlélek galamb képében szállott a kétségbe
esésig megzavarodott apostolok feje fölé s a gyö
nyörű szimbólum szerint, az égből lerepült galamb 
a bölcseségct jelentette. De jelenti egyúttal a 
békességet is. A Szentlélek galambjának ez az 
egymásba fűződő kettős jelentősége sohase volt 
még talán annyira aktuális, s a bölcscség és a 
béke talán sohase állottak még egymással olyan 
szoros okviszonyban, mint manapság a külpoliti
kában, mert tisztára a nagy országokat intéző ál
lamférfiak bölcseségétől függ ma, hogy béke fog-e 
uralkodni Európa népei között? Flaubert, a finom 
francia irály atyamestere „Un coeur simple" (Egy 
egyszerű s z í v )  című pompás novellájában lefest 
egy nagyon szegény, egyszerű cselédleányt, aki 
ajándékba kapott egy kitömött papagájt. Ágya fölé 
függesztette s ennek az ő egyetlen kincsének né
zése olyan boldoggá tette, hogy bensőjében szem
rehányást tett azért az egyháznak, hogy az apos
tolok feje fölött megjelent madarat miért szerepel
teti galambnak s miért nem papagájnak. Ne adja 
az Isten, hogy megvalósuljon a szegény francia 
cselédleány álma s valóban a papagáj váljék az ál
lamférfiak jelképévé a bölcseséget és békét magá
ban egyesitő pünkösdi galamb helyett.

*
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A Pesti Hírlap már ismételten és ismételten 
megírta, hogy micsoda fajta bölcseséget vár a nagy 
államférfiaktól, hogy a népek életében végleges és 
maradandó békesség köszöntsön be a két nap alatt 
átélt pünkösdi villámlás és mennydörgésszerű nem
zetközi állapot helyett. E sorok igénytelen írója 
május 19-iki vezércikkében ugyanazt a gondolatot 
így öntötte mondatokba:

— „Nekünk magyaroknak az az érdekünk, 
hogy Franciaország és Németország egyfelől s 
Anglia és Olaszország másfelől teljesen kibékülje
nek egymással. Mert amíg ez a négy nagyhatalom 
a mai zavaros helyzetben van egymással szemben, 
addig nem lehet kilátás arra, hogy a dunamenti 
igazságtétellel foglalkozzanak. Ezt csak úgy érhet
jük el, hogyha ez a négy nagyhatalom erkölcsi 
nyomást gyakorol szomszédainkra avégböl, hogy 
a Duna mellett is legyen béke és rend . . . "

Össze-vissza nézegettem a világlapokat — volt 
rá elég időm a csúnya pünkösd alatt — s keres
géltem, hogy a nagy nemzetek intéző körei ebben 
a szellemben keresik-e a béke útját? Dereng arra 
a remény, hogy igen. Az angol-olasz viszonylat
ban nagy jó jeleket észlelünk s megvan annak a 
feltételezésére minden jogosultság, hogy ez a két 
nagy nemes nemzet végre újból békejobbot nyújt 
egymásnak s rátérnek a kölcsönös megtérés ös
vényére.

Ezeknek a soroknak az írója talán legutol
jára vádolható azzal, mintha nem bírna elég fo
gékonysággal a brit birodalom vezető államférfia- 
inak gondolatmenete irányában. Már az elmúlt 
nyáron tárgyilagos és független lélekkel fejtettem 
ki több cikkben, hogy ismerve az angol közvéle
mény Genf-barát hangulatát, az angol kormány va
lóban nem cselekedhetett másképen, minthogy a 
szankciók politikáját támogatta, mert elvégre mégis 
csak az volt a helyzet, hogy egy genfi tagállam 
haddal támadt egy másik genfi tagállamra. Ha eb
ből a helyzetből a képviselőválasztások előtt állott 
kormány nem vonta volna le a genfi szankciók 
következményét, akkor megbukott volna a válasz
táson, mint a pinty.

De ugyanolyan független és tárgyilagos lé
lekkel állapítom meg most, hogy az angol kormány 
egyedül csakis akkor jár el bölcsen, ha a június 
16-án meginduló genfi tárgyalások során a leg
határozottabban a szankciók beszüntetése mellett 
tör lándzsát. Miért? Azért, mert okos ügyvéd — az 
államférfiak is nemzetük ügyvédei — csak addig 
helyez súlyt a jogi kérdésekre, ameddig bízik ab
ban, hogy megnyeri a pert. Amint [azonban nyil
vánvaló és mint mondani szokás, a vak is látja, 
hogy elveszti a pert, akkor már nem igazságkere
sés, hanem „Rechthaberei" ha mégis tovább eről
teti a jogi kérdéseket becsületes megegyezés helyett.

Márpedig az igazán nyilvánvaló, hogy Genf 
a szankciós pert elvesztette, elvesztette a fellebbe
zés, vagy perújítás minden reménye nélkül.

Kétségtelen, hogy a szankciók sok kárt tet
tek Olaszország pénzügyi és gazdasági életének. 
Hogy ezzel tisztában legyünk, elég reátekintenünk 
a Géniben "vezetett hivatalos statisztikára, mely azt

mutatja, hogy 1935. év januárjában az olasz import 
volt ezer amerikai régi aranydollárral számítva 
25.176 s ez 1936. januárjában már leesett 14.810- 
re, februárban 10.865-re s márciusban 5.742-re, 
ami a szankciók nagy hatását mutatja. Ez a kén 
az olasz kivitel terén még hátrányosabb számokkal 
fejeződik ki, mert 1935. év januárjában az olasz 
export (ugyanúgy számítva, mint fentebb) volt 
19.200 s ez szám 1936. januárjában már leesett 
9967-re, februárban 6722-re s végül márciusban 
már 1802-re esett, ami azt jelenti, hogy az olasz 
export a szankciók hatása alatt óriásilag szenvedett.

Mindennek dacára Olaszország győzött s iga
zuk lett azoknak a képes plakátoknak, amelyekkel 
már az elmúlt télen elborították az olasz házak fa
lait. Ezekből emlékül hazahoztam egyet magam
mal. Ez a színes plakát azt hirdette, hogy az olasz 
termelés hatalmas harci tankja darabokra tördeli 
a genfi szankciók bekerítő kőfalát. Szóról-szóra 
így töri ént. Itália győzött s Genf súlyos sebbel 
legyőzve fekszik a gazdasági és pénzügyi háború 
szankciós csatamezején, más szóval Genf elvesz
tette a pert.

Semmit se vallana angol lélekre, ha az angol 
kormány nem ismerné be ezt a genfi csatavesztést 
s abból sürgősen nem vonná le a logikai követ
kezményt, ami nem lehet más, mint csakis a szank
ciók lefújása, mert azok továbbfolytatása a hely
zeten már nem változtat, ellenben végső kihatásá
ban katasztrófálisan befolyásolná az európai viszo
nyok békés rendezésének elsőrendű gondolatát. 
Ennek az igazságnak nyilvánvaló voltán nem vál
toztat a tragikus sorsú négusnak Genfben megje
lenése s a vesztes partnernek: Genfnek teendő 
szemrehányása se . . .

*

Hogy az olasz győzelmet mi idézte elő, arról 
sokat lehet írni, de röviden ideiktatom azt, amit 
január 8-án megjelent s Capriban írt cikkemben 
mondtam, amikor a Pesti Hírlap cserevonatával 
Itáliában jártam:

— „Az abesszín törekvés az olasz népies im
perialista politika sarkkövévé tétetett. Ilyenfajta impe 
rialista politikát még nem látott a világ. Azelőtt csá 
szárok személyes politikája volt az imperializmus, 
most ez az eszme ennek a lelkes, optimista népnek 
legsajátosabb szívügyévé tétetett s lelkűkben ki 
téphetetlen gyökeret vert az a gondolat, hogy « 
Duce abessziniai végcélja egy afrikai fekete olasz 
hatalmas királyság olasz trikolorral a négus palo 
táján . . . Nemzeti dicsőség és becsület kérdésévi 
vált eszme, hogy egész Abesszínia olasz legyen" . . .

Ez a januári olasz lélekfestésem megadja a 
választ arra a kérdésre, hogy miért kellett győznie 
Olaszországnak s erről ma már többet beszélni nem 
érdemes. Az angol kormány a beállott helyzetbő 
csakis egy gyakorlati következményt vonhat le f 
ez nem lehet más, mint csakis a szankciók sürgő: 
megszüntetése s végleges okos afrikai megegyezé: 
a két nagy ország között, amit a fehér faj afrika 
impériuma is sürgősen követel s amit az európa 
viszonyok rendezése szintén kikerülhetetlenné tesz.
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Nincs kétségem az iránt, hogy ez így is lesz s 
akkor reményteli lélekkel tekinthetünk újra a dunai 
probléma helyes elrendezése felé is, amiben Fran
ciaországot az egymással megbékült Anglia és Itália 
csakis kedvezően befolyásolhatják a bekéhez nél
külözhetetlen igazságos megoldás irányában. Mi 
magyarok ilyen dunai elrendezésben készséges 
örömmel veszünk részt, — amint a Pesti Hírlap 
már számtalanszor kifejtette —, a mi vágyunk a 
szomszédokkal való fenntartás nélküli békés viszony, 
aminek természetesen feltételei vannak, nem illúzi
ók világába tartozóan, hanem a nemes magyar ön
mérséklet, becsület és létérdekeinek jegyében.

De mindez, amit eddig elmondtam, az euró
pai nemzetközi panorámának csak az egyik képe. 
Az angol-olasz megbékiilés mellett nélkülözhetet
lenül szükséges egy francia-német őszinte megbé- 
külés is. Ez se lehetetlen, sőt ha nem lenne meg, 
az nagy szegénységi bizonyítvány lenne mindkét 
országra. Ezt a kérdést különösen szépen, neme
sen és tárgyilagosan független lélekkel boncolja 
gróf Bethlen István a Pesti Napló pünkösdi szá
mában megjelent külpolitikai cikkében. Álláspontja 
szerint a megoldás kulcsa a Németbirodalom ve
zetőinek kezében van, amennyiben onnan kell ki
indulnia olyan véglegesen megnyugtató gesztusnak, 
mely szerint Ausztria függetlenségét és minden 
Anschluss-fenyegetéstől mentesítését a Németbiro
dalom terveit illetőleg minden kétség fölé helyezi. 
Igaza van abban Bethlen Istvánnak, hogy a német 
vezetőknek most lesz módjuk megmutatni, hogy 
a diplomáciai bölcseséggel ki tudják-e egészíteni 
azt az eredményt, amit az Erő és elszántság mu
tatása révén a közelmúltban kivívtak nemzetük 
számára a versaillesi katonai béklyók merész szét
törésével. Ehhez én még azt teszem hozzá, hogy 
elválik, vájjon a birodalom mostani vezére jobb 
diplomata-e, mint volt a császár, aki 1896 január 
3-iki Krüger-sürgönyétöl kezdve végig a diplomá
ciai balfogások egész sorozatát követte el. Ezek 
végül Németország teljes nemzetközi politikai be
kerítéséhez vezettek, amivel szemben a teuton harci 
erő se bizonyult elégségesnek. Most megint ilyen
fajta eshetőségbe keverednék Németország, ha nem 
oszlatna el minden kétséget Ausztria függetlensé
gének föltétien becsbentartását illetőleg. Bethlen 
István pünkösdkor kifejtett felfogásával egyezőleg 
a Pesti Hírlap is mindig azt vallotta, hogy a nagy
szerű német nemzettel szemben őszinte tisztelettel 
és igaz nagyrabecsüléssel viseltetünk s mint sors
társak velük együtt szeretnénk megszabadulni a 
párizskörnyéki diktátumok által reánkrakott igaz- 
talanságok alól, de ezt sohase képzeltük úgy, hogy 
egy elszigetelt Németországtól várnánk Magyaror
szág sorsának jobbrafordulását, ellenben ez irány
ban erős remény töltene el, ha egymással megbé
kült, békés társaságban látnánk Németországot, 
konstruktív békeszerzö munkában haladva előre 
Franciaországgal s ugyancsak egymásnak békejob
bot nyújtott Angliával és Olaszországgal. Ez a 
négyes front új korszakot nyitna meg Európa tör
ténetében, megszüntetvén a mai zilált pénzügyi, 
gazdasági és lelki állapotokat, amikből, ha minden

úgy maradna, amint ma van, csak Európa kataszt
rófája származhat. Csakis ez a négyes front ren
dezhetné sikerrel a dunamenti állapotokat is, ami 
nélkül Európában mégse lehet igazi béke s az 
általunk hőn óhajtott négyes nagyhatalmi front 
félmunkát végezne, ha a rombadölt monarchia he
lyén hol fellángolva, hol csak lappangóan tenyésző 
tűzfészek megszüntetésével nem vezetné be a Duna 
mellé is az igazság uralmát, amelyen kiépülhetne 
a mai áldatlan állapotok helyett a béke uralma, 
ami nekünk is szent célunk s amiért a Pesti Hírlap 
is már sok év óta tűrhetetlenül dolgozik. Angol
francia-olasz-német békefront mentheti csak meg 
Európát. Elszigetelt Németország egyedülállóan a 
nagyhatalmak mellett, csak bajt hozhatna az egész 
európai kultúrára s végeredményben — nehéz sza
tírát nem írni — éppen annak a bolsevizmusnak 
a malmára hajtaná a Duna vizét, amit a mai Német
ország Európa legnagyobb bajának tart és méltán.

A Biblia
140 évvel ezelőtt — 1795 telén — történt, 

hogy egy Jones Marié nevű, hitbuzgó walesi (Anglia) 
leány elhatározta, hogy megvásárolja faluja plébáno
sától azt a Bibliát, amelyből annyi csodálatos és szent 
dolgot olvasott fel a híveknek a kis falu papja. 
Évekig gyűjtögette a pénzt, de amikor előállott ké
résével, szomorúan kellett hallania, hogy a Biblia 
nem lehet az övé, mert abból csak egyetlen pél
dány van az egész vidéken. Abban az időben még 
a gazdag ember sem tudott magának Bibliát vá
sárolni, mert ez a könyv akkor még nem volt köz
forgalomban.

Jones Marié fájdalommal értesült faluja pap
jától, hogy a Bibliát nem veheti meg tőle és nyom
ban elhatározta, hogy vándorútra kél, addig nem 
nyugszik, amíg nem tud egyet szerezni. Végiggya
logolta majdnem egész Angliát. Évekig kereste a 
Bibliát s bizony hosszú ideig nem tudott találni. 
Már minden reményéről lemondott, amikor vélet
lenül találkozott Charles Tamás prédikátorral, aki 
látva a leány nagy vágyát a Biblia után, megajándé
kozta egy meglehetősen sokat forgatottszentkönyvvel.

Charles Tamás tudományos képzettségű em
ber volt. Tagja volt a londoni vallásos iratok ter
jesztésével foglalkozó társulatnak is. Amikor vé
gighallgatta a leány kálváriajárását a Biblia után, 
máris megfogant agyában az a gondolat, hogy az 
összes vallásos iratok, imakönyvek terjesztése mel
lett egy külön egyesülésnek kizárólag a Bibliát kel
lene terjesztenie. Végre, 1804. évben, meg is ala
pította Charles Tamás több társával egyetemben a 
Brit és Külföldi Biblia Társulatot. Ez a Társulat 
már több mint 130 esztendeje működik és főcél
jául a Bibliának minden nyelvre való lefordítását 
és terjesztését tűzte ki.

Mi, akik ma csekély anyagi áldozattal köny- 
nyen megszerezhetünk egy Bibliát, el sem tudjuk 
képzelni, hogy száz évvel ezelőtt az emberek még 
nem tudtak hozzájutni az emberi hit és szellem e 
legnagyobb kincséhez.

4c
4< 4«
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Az Ótestamentum, mint azt tudjuk, héber 
nyelven íródott, míg az Újtestamentum görög nyel
ven készült. És míg Jézus idejében az ótestamen- 
tum már készen voit, addig az Újtestamentum el
készüléséhez kétszáz esztendőre volt szükség. Mikor 
már mind a két rész készen állott, már gondoltak 
annak lefordítására is, hogy azt a Föld összes né
pei részére hozzáférhetővé tegyék. Az alexandriaiak, 
akik nem értették a zsidó nyelvet, követeket küld
tek Eleázár főpaphoz, hogy adjon nekik eredeti 
példányokat a Szentírásból, hogy írástudóik a saját 
nyelvükre azt lefordíthassák. Éleázár szívesen fo
gadta a küldötteket és a törzsenként kiválasztott 
ö—6 írástudónak egy-egy aranybetüs Bibliát aján
dékozott. Ezzel a gazdag ajándékkal tértek vissza 
Alexandriába (Egyptomi város) a tudósok. Ptolo- 
maios Philadelphos király nagy örömmel fogadta 
a tudósokat és a Pharos toronyba szállásolta el 
őket, ahol a világ zajától elvonulva, elmélyedve fog
lalkozhattak a fordítás nehéz és magasztos mun
kájával. A 72 tudós teljesen elkülönített szobákban 
72 napig dolgozott a fordításon (ezért hetvenes for
dításnak is nevezik ezt a fordítást) és midőn az 
egybegyült zsidó tudósok előtt a fordításokat fel
olvasták, mind a hetvenkettő annyira egyező volt, 
mintha csak egy ember fordította volna. Ez a kis 
legenda, — amelyik nem egészen hiteles — főleg 
azt akarja bizonyítani, hogy a régi tudósok mily 
elmélyedéssel és szinte isteni sugallatra hallgatva 
készítették a Biblia fordítását. Szent Jeromos is, 
aki 300—305 között, Betlehemben fordította a Bib
liát, valósággal remete-életet folytatott. Az erdőben 
lakott, nappal írt és imádkozott és egész Palesz
tinát bejárta, hogy ott tanulmányozza a zsidó és 
arám nyelveket, ahol Jézus Krisztus is megfordult. 
Ez a fordítás lett aztán a legelterjedtebb " bibliai
fordítás, az úgynevezett Vulgata. Ez egyúttal az 
Egyház hivatalos fordítása is.

Általában jellemző a bibliafordításokra, hogy 
ezeket az ősi szövegeket mindig a világ zajától tá
vol, a természet ölén készítették. Budán, a Nagy- 
Hárshegy alján van a Báthory-barlang. Csak na
gyon kevesen tudják, hogy a Biblia első magyar 
fordítását ebben a barlangban készítette 1437— 
1456-ig Báthory László, Széni Pál rendű remete.

A különböző fordítások révén terjedt el aztán 
az egész világon a Biblia. A szírek Pesito (vilá
gosság) fordítása az I. századból származik, a kopt 
fordítás a II. századból. Később már mindenütt el
terjedt a Szent Jeromos-féle fordítás. Az egyes 
népek azonban már mindinkább saját nyelvükön 
akarják a Bibliát olvasni. Így keletkeznek egymás
után a különböző nyelvű fordítások. Az első ör
mény fordítás az V. században készül el. Ulfilas 
gót püspök a IV. században ajándékozza meg a 
gótokat a fordítással. A Szent Cirill és Szent Metód- 
féle szláv fordítás a IX. századból ered. Az első 
angolszász fordítás a VII., az első német a X., az 
első francia a XII., az első olasz pedig a XVI. szá
zadban keletkezett. Nálunk 1590-ben jelent meg 
Károli Gáspár gyönyörű bibliafordítása, 1617-ben 
pedig Káldi Györgyé.

Fejlődés és forma.
I.

Boldog vagyok, ha kiülhetek a kertbe és 
csodálhatom a természet életét. Sokféle élet van 
egy kertben és ha valaki ráér, úgy mint kénysze
rűségből én, a legcsodálatosabb természeti törvé
nyek tárulnak föl előtte, melyek megfigyeléséhez 
hozzá sem juthat a mai ember, ezekben a nehéz 
tülekedő időkben. Szeretem nézni a növények fej
lődését és valahányszor figyelem, mindig elgon
dolkodom a fejlődés törvényeiről.

A minap a szemem láttára nyílt ki egy virág. 
Emlékszem még, amikor elültette a kertész, kis 
fekete mag volt csupán. A nedves tavaszi földben 
éledt, duzzadt, majd csira formájában kibújt a 
földből. Érdekes volt nézni, hogyan növekedett 
az ég felé a szára, melyből körbe lépcsőzetesen 
fejlődtek a levelek. Egy szép napon a szár végén 
egy kis zöld dudor keletkezett, mely véget vetett 
a növekedésnek. A növény minden életereje a 
szár végén támadt kis bimbó fejlődésére irányult. 
A zöld bura egyre duzzadt, tágult, míg egyszer 
csak fölpattant és látni engedte a szirmok szép 
színét. A kis virág szirmait széttárva nyitotta fel 
kelyhét, hogy a napsugarat befogadhassa. Áhítattal 
tűnődöm ezen a csodán. A növényben kell, hogy 
legyen egy erő, amit nem láthatok, amit érzékeim
mel nem foghatok fel. Ez az érzékfelelti erő minden 
élőlényben megvan. Az érzékfeletti erőket még 
értelemmel sem lehet felfogni, annyira elevenek. 
Az értelem pedig leköti, fogalmakba tömöríti az 
eleven szellemet..

Szellemi tudatra az ember csak élmények 
útján juthat. Ez az a tudomány, amit nem lehet 
könyvekből megtanulni, aminek iskolája egyedül 
az élet. Az érzékfeletti erők mind eleven szellemek. 
Az ember csak azt tudja tudatába venni, ami lé
nyéhez tartozik, a gondolatot, az érzést, az életet 
és a formát. A forma ereje is érzékfeletti erő. A 
formát megszilárdult erőnek veszem, mely az érzék
feletti erő lényegét, érzékelhető anyagba tömöríti.

Amikor az életerő anyagba tömörül, keletke
zik a víz. Az élet is a vízhez hasonlóan mindig 
annak az edénynek formáját veszi fel, amelyikbe i 
tartják. Víz nélkül nincsen élet. Hogy mennyire 
az életnek eleme, azt állandó körforgása mutat; i 
legjobban. Eső alakjában jön a földre. Miutá t 
éltetve és táplálva mindent, elvégezte kötelességé , 
pára alakjában elhagyja a földet. Felszívódik > 
napsugarak által és fent felhőkbe tömörülve várj ', 
az időt, hogy mint eső ismét a földet táplálhass 
A levegőben a víznek még nincs meg az az ár 
ványi összetétele, mint a földön, de a víz életerei 
benne vau és az formálja át esővé. Ebből követ 
keztetem, hogy a vízhez hasonlóan az emberi éle 
is ilyen körforgás.

Az ember mind a négy elem összetétele: a. 
anyag eleme a formaerőnek, a víz eleme az élet 
erőnek, a levegő eleme a mozgatóerőnek és a tűz 
a fény, eleme a teremtés erejének. Minden testnél 
valamilyen formája van. Az ásványok, kőzetek kép 
viselik a formációt. A nedvkeringésben találkozunl
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közvetlenül az életerővel. A növényi élet nedvke
ringésből áll. Mindennek mozgató ereje a levegő. 
Tüdőnk a lélekzés által hullámzik. Levegőt szív 
magába az állat is. Minden a levegő állal mozog. 
A növények nem a mi levegőnket "lélekzik be, sőt 
ontják magukból a jó levegőt. A növénv tehát nem 
is változtatja helyét, mint az állat. A halak, bár vízben 
élnek, mégis oxigént választanak ki kopoltyuikkal.

A teremtés fénye egyedül az embereknek ju
tott osztályrészül. Van a kertünkben egypár rigó
fészek, de egyik olyan, mint a másik. Á rigó nem 
képes változtatni lakásán, nem képes új ötletekkel 
díszíteni azt, mint mi emberek. Az emberen kívül 
egy lény sem használja a tüzet. Az állat fél a tűztök 
Az ember közösen tud érezni az állattal. Érzéseit 
önálló gondolatokba fogla'ni, földünkön egyedül 
az ember képes. Lényünknél fogva egész testünk 
úgy formálódott, hogy az „én“ szabadságra fejlőd
jön bennünk. Fejünk domború koponyája a gon
dolatok befogadására alakul. Érzelmeink és érze
teink a törzsünkben nyilvánulnak meg. Tetteinket 
a végtagok segítségével visszük véghez. „Én“-ünk 
pedig akarattal irányítja gondolatainkat, érzéseinket 
és tetteinket. Tulajdonképen az „én“ formálja az 
embert. Az „én" nem a véges formához kötött 
személyiség, hanem egy halhatatlan erő, isteni 
szikra. Az akarat kifejlesztéséhez az „én"-nek sze
mélyiségünkre van szüksége. A legfejletlenebb em
beri tulajdonság az akarat. Személyes vágyaink 
még erősebbek „én“-ünk szavánál, akaratunknál. 
Mint tudjuk, személyünk halandó és inig benne 
élünk is, folyton változó. Minden gondolat és min
den érzelem változtat rajtunk. Ma már nem vagyok 
olyan, mint tegnap. A testem anyaga, szövetei is 
kicserélődnek, lassacskán megöregszem. Ez a virág 
holnapra elhervad, bibéjéből magház alakul, mely 
az életnedveket lassan kiszívja a gyökerekből. Ta
vasszal az életerő újra kis növényeket fog előva
rázsolni a magokból, melyek hasonlóképen nőnek 
és fejlődnek mint elődjük.

Érzem, hogy hibát követek cl, ha csak a 
növényvilág törvényeit vonatkoztatom az emberre. 
Hiszen az ember nem csupán élő forma, mint a 
növény, hanem mozgékony, érzelmeit és gondola
tait uralni akaró „én.“ E világon nem múlik cl 
semmi, csak minden átalakul. Életerőnk halálunk 
után egyesül a világ életerejével, inig az „én“ 
szabadon jut a Teremtöhöz.

Tegnapi tetteink ma képességek formájában 
jelentkeznek. Képességeink szerint formálódik tes
tünk és a személyi sorsunk is. Nem hiába mondja 
a közmondás: „Minden ember saját sorsának ko
vácsa." Testünk formáiban a múltai, érzéseinkben 
a jelennel és tetteinkben a jövővel találkozunk. 
Ha igazak vagyunk, akkor gondolataink tiszták 
lesznek. Ha érzéseinkben jók vagyunk és megbo
csátván mások hibáit, jó tulajdonságainkban gyö
nyörködünk, akkor békések és kiegyensúlyozottak 
leszünk. Ha a telteinkben is a jót tartjuk szem 
előtt, ha mindig a jót akarjuk cselekedni, akkor 
önkénytelen magabiztosságot, céltudatosságot szer
zünk. A magabiztos embernek minden sikerülni 
szokott, az életproblémák nem okoznak neki gon

dot. Minden helyzetben feltalálja magát, mindig 
tud magán és másokon segíteni, mindenkit megért 
és önuralmát sohasem veszti el. Az ideális ember 
gondolatai igazak, lelke szép és tettei jóságosak.

Egyénisége szerint formálódik az ember teste. 
A forma olyan, mint egy megszilárdult szándék. 
Ha dühös vagyok, arcom eltorzul, formája meg
változik, arcvonásaim rossz szándékot árulnak cl. 
Ha boldog vagyok, arcvonásaim feloldódnak, lé
nyem kitárul. A boldog ember rendszerint másokat 
is boldogítani akar, szándékai tiszták és jók. A 
szándékaink mindig tulajdonságainktól függenek. 
Egy érzéketlen embernek sohasem lesz szándéká
ban, hogy valakin segítsen. Tetteiben és egész 
valójában az önzést látni.

Az olyan ember, aki egyéniségét alkotásaiban 
vissza tudja adni, művész. A művész és az iparos 
között az a különbség, hogy az utóbbi nem a saját 
élményét önti alkotásaiba, hanem a már kész for
mákat utánozza. Tehát az iparos utánozza a mű
vész alkotásait. Minden alkotó ember művész. 
Minden munkába lehet művészetet vinni, ha gon
dolattal és érzéssel végezzük.

A történelmi korok művészi alkotásaiból meg
tudhatjuk alkotóik gondolatait és érzéseit. A régi 
emberek még vallásosabb életet éltek, mint a maiak. 
Az isteni világgal való szoros kapcsolat tudata, 
csak fokról-fokra csökkent. A művészi alkotások 
azelőtt vallásos tárgyúnk voltak. A vallás lényegét 
a formákba is belevitték. A vallások nem feleke
zetek, amelyek csak formában különböznek egy
mástól, de az erkölcsi törekvésekben egyformák. 
Mindegyik felekezet az cmberszerctetet hirdeti. Jó
tékonysági egylete kivételnélkül mindegyiknek van.

Régcnte még nem volt ilyen egységes az 
emberiség. Minden népfajnak megvoltak a saját 
erkölcsi törvényei. Az ó-indiai nép például az ér
zékfeletti erőket imádta. Az imádat abból állott, 
hogy csak érzékfcletti dolgokkal foglalkoztak. A 
föld, a test csak „Máya,“ illúzió, tévedés volt a 
számukra. Az ó-perzsák pedig éppen ellenkezően, 
a földet vették az Istenség megnyilvánulásának. 
Zarathustra vezette be az elemek imádatát és a 
földművelést. Az érzékfeletti szellemi erők imá
datát egy ó-perzsa ember nem bírta volna ki. Az 
ó-indiai embert viszont elrontotta, eldurvitotta volna 
az ó-perzsa Istenek imádása. Az érzékfeletti erő
ket az indiaiak Dévának hívták, a múló anyaghoz 
kötő erőket pedig Áhuráknak. Az ó-perzsa föistent, 
a jó szellemet Ahuramadzdaónak és a földtől el
csalogató rossz szellemeket Déváknak hívták. Az 
indiaiak csak három érzékfeletti szellemrészt tar
tottak valóságnak. Úgymint: Manas (Én-szellem). 
Budhi (életszellem) és Áthmán (einbcrszellem). Ez 
a hármasság minden reánk maradt india művön 
észlelhető. Csak az indiaiaknál találunk háromfejű 
vagy háromkarú istenszobrokat. Épületeik, melyek 
a földtől és a földi élettől teljesen elvonatkoztatott 
formájúak, álomszerű benyomást tesznek ránk.

Az ó-perzsa már birtokába vette a földet. 
Szerinte minden szabad ember maga művelte a 
földjét. A négy elemet imádták. A föld, a levegő, 
a víz és a tűz voltak szentek előttük. Halottaikat
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nem adták sem a f ö I n c K ,  sem a t ű z n e k ,  mivel nem 
akarták az elemeket a hullával beszennyezni. A 
holttesteket egy toronyba vitték, ahol a tisztátalant 
a keselyük és a sakálok tüntették el a földről. 
Ó-perzsia, a második nagy kultúra földje, a mai 
Iránban volt. Indiától a Tigris és Eufrates folyó
közig terjedt. A harmadik nagy kultúra, a khal- 
deus-egyiptomi kultúra idejéhez számítják az írás 
keletkezését. Ekkor jegyezték fel az indiai „védá- 
kat" és a perzsa „zend-avesztát“ is.

Az ó-perzsa kultúrából fejlődött a khaldeus 
kultúra. Az előázsiai Tigris és Eufrates folyók kö
zének építészetén látni, hogy építői a föld felé 
vonzódtak és az elemek erőit imádták. Templo
maikat lépcsőzetesen hét egymásra épített négy
szög alakjában építették. A legfelsőbb négyszögben 
volt a szentély. A négyszöggel a négy elemet, a 
a hét tagozódással az emberi lény hetes tagozó
dását jelképezték.

Az embert a következő hét részre osztják: 
első a test, második az életerő, harmadik az érze
lem és negyedik az isteni szikra, az „én." Ha az 
„én“ uralja érzéseinket, fejlődik ötödik részünk, az 
én-szellem, amit az indiaiak „Manas" néven ismer
nek. Az „én" hatalmát az életerők felett a hatodik 
rész, az életszellem (budhi) jelenti. A hetedik részt, 
az „én“ uralmát az anyag felett nevezik ember
szellemnek (Athmán). Az indiai fakírok például 
hatalmukban képesek tartani testüket. Gandhi 21 
napig böjtöl egyfolytában. Erre európai ember kép
telen. Gandhi az életszellemét (budhi) tartja tudatá
ban. A régi khaldeus mágusok a négy elemierővel 
csodákat tudtak végezni. Vihart, szárazságot támasz
tottak, stb.

Az egyiptomiak piramisainak formájából sejt
hetjük vallásukat. Az egyiptomiak piramisokba te
mették fáraóikat. A piramis szabályos négyzet alapja 
mutatja, hogy az egyiptomiak tudatában voltak a 
négy elemnek. Nagyon féltek a személyiség lialá- 
lától, mert tudták, hogy az emberi tökéletességet 
csak testben érhetik el. Ezért balzsamozták be 
halottaikat és óvták meg az oszlástól. Mert akinek 
nincsen teste, az szerintük nem tud tovább fejlődni. 
A piramis gúla-alakja többek között ezt is mutatja. 
A háromszög és négyszög még ma is az embert 
jelképezi az okkultizmusban.

Az indiaiak még nem ismerték a halál bor
zalmait. A halál is „maya" volt csupán, illúzió, 
tévedés mint az egész földi élet. Az ó-perzsák úgy 
vették a halált mint egy kikapcsolódást, mint egy 
pihenést. Egész életüket a föld munkálása töltötte 
be, úgy, hogy a földön kívül nem érdekelte őket 
semmi. A halálfélelem az egyiptomiaknál jelentke
zett először. Az egyiptomiak átvették az indiaiak 
hármasságát és az ó-perzsák négyes tagozását. Ez 
okozta, hogy bár földöntúli erőket imádtak mégis 
féltek a test elmúlásától. Úgy a földi, mint a min- 
denség erőinek befogadására felnyitották magukat. 
Az egyiptomi oszlopfők olyanok, mint egy kelyhét 
nyitó lótuszvirág. Szobrokkal és az ember képmá
sával az egyiptomi kultúránál találkozunk először. 
Minden szoborral az ábrázolt személy életét gon
dolták meghosszabítani.

A görög kultúrával újra nagy változás állott 
be az emberiség fejlődésében. Az emberek lassan 
elvesztették a mindenség erőihez való kapcsolat 
tudatát. Cserébe viszont értelmi képességük fejlő
dött ki. Önállóan gondolkodni először a görögök 
kezdtek. A kozmikus világerőkhöz való közvetlen 
kapcsolatot vérkeveredés útján vesztette el az em
beriség. Legtovább az indiaiaknál maradt fenn a 
kapcsolat tudata, mert a szigorú kasztrendszer el
zárta a vérkeveredés és ezzel az önnálló gondol
kodás fejlődését. Az indiaiaknál négy kaszt van. 
Az állam testéről az iparos és földműves „Sudrák" 
gondoskodtak. Az élet fejlődéséről a kereskedő 
„Váiszják." Az érzést a hőskatonák, a „Ksátriják" 
képviselték. Az elmélyedt szellemi gondolkodást a 
Brahmánok végezték. Ha két különböző kasztbeli 
ember összeházasodott, akkor őket és utódaikat 
kiközösítették. Az ó-perzsák államrendszeréről nem 
tudunk semmit. Az egyiptomi kultúra alatt már 
csak két kaszttal találkozunk. Az cgyptomiak nem 
akarlak idegen néppel keveredni. Még asztalhoz 
sem ültek egy idegennel. Idők múltak, a háborúk 
elősegítették a vérkeveredést. Úgylátszik, Mózes 
tudta, hogy mennyire fontos az emberi fejlődés 
szempontjából a vérkeveredés, egy midianita sötét- 
bőrű nőt vett feleségül. A Fáraó is Józsefnek adta 
a leányát. Abban az időben már a hódító népek 
szokása volt a meghódolt néppel összeházasodni.

A görög nép legyőzte a Balkán népeit és el
vegyül közöttük. A görögök Egyiptomban jártak 
iskolába. Solon, Pythagoras, stb. Egyiptom bölcse- 
ségéről írnak. Az ösztönös tudás azonban egyre 
csökkent. Az ébredező értelem pedig keresni kezdte 
az összefüggést az ember és a világ között. így 
keletkezett a filozófia, a bölcselet. A halál utáni 
élet a görög számára sivár, szürke és egyhangú volt.

A földi gyönyörök tökéletes élvezetét látjuk 
a görög művészetben tükröződni. Az oszlopfők már 
nem olyanok mint a világerők befogadására nyíló 
lótuszkehely, hanem biztos alapon álló, felfelé kcs- 
kenyedő oszlop, amely az oszlopfőnél csigavonal
ban önmagába hajlik. A görögök vallása a szép
ség imádatából állott. Isteneik erkölcsi és emberi 
érzés nélküli természeti erők voltak. Örökké szépek 
és örökké ifjak. Soha azóta nem.érezték oly fáj
dalmasnak az öregedést, mint a görög kultúra 
idején. (Folyt, köv.)

R ö g ö s  u t a k o n .

A rögös utakat oly régóta járom,
Elfáradt vándorként nyugalomra vágyom. 
Hosszú évek óta járok a rút bűnben,
Sok szenvedést termő, fájó sötétségben.'

Nyugalomra vágyom! Elég volt már nékem, 
Mint üldözött vadnak örökké rettegnem. 
Elhagyom örökre a sötét bűn útját,
Nem szolgálom tovább Mammon birodalmát.
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Megtanulok inostmár igaz úton járni,
A szabadságommal féltő gonddal bánni. 
Elkerülök mindent mi vesztemre lehet,
Mi a bűn útjára újból visszavezet.

És ígérem, hogy majd visszaszerzek mindent!
S hogy ezt elérhessem, segítségül hívom-Istent.

B . E .

M ó ri  G l a t t f e l d e r  G y u la  d r .  C sa n á d i  p ü s 
p ö k  2 5  é v e s  p ü s p ö k i  j u b i le u m a .

Gyönyörű ünnepségek között ülte meg a Ti
sza-parti metropolisban, Szegeden móri dr. Glatt
felder Gyula, Csanád egyházmegye püspöke, püs
pökké szentelésének 25 éves jubileumát. Az egész 
egyházmegye ünnepelte püspökének ezüst jubileu
mán, annak aranyszivét s ezekből az ünnepségek
ből a lehetőségek keretén belül a szegedi Csillag
börtön is kivette részét. Ünnepelte azt a Püspököt, 
aki jelmondatként tűzte maga elé, — „J u s t u m 
A m o r e“ — hogy az igazságot szeretettel osztja 
és tanítja s aki atyai kötelességének tartotta, hogy 
a legjobban elesetteket, a vigasztalásra legjobban 
rászorultakat, — a letartóztatottakat — a legszen
tebb ünnepen, karácsony estéjén évről-évre felke
resse.

A mély, krisztusi szeretettel áthatott Főpász
tor még az ünneplések között sem feledkezett meg 
szenvedő gyermekeiről s püspökké szentelésének 
jubileumi napján, 1936. május 14-én 140 kg. húst 
és az elkészítéséhez szükséges anyagot küldött a 
börtönigazgatóságnak, hogy abból az összes letar
tóztatottaknak, — felekezeti különbség nélkül — 
ebédet adjanak, melynek kiosztásához az igazga
tóság az igazságügyminisztérium hozzájárulását 
eszközölte ki.

A letartóztatottak sem maradtak azonban adó
sak, s amennyire a keretek megengedték, tiszta 
szívvel és hálatelt lélekkel gondolva atyai Jótevő
jükre, — hálájukat akként kívánták leróni, hogy 
a püspöki jubileumra a rabkezek, vaslemezből — 
ezüstszinezéssel — művészi kivitelű 5 darab püs
pöksüveget ábrázoló virágtartót készítettek s az 
azokba helyezett fehér rózsákkal együtt — az igaz
gatóság hivatalos levele útján — felajánlották Püs
pökatyjuknak, aki azzal is kimutatta a letartózta
tottakkal érző atyai szivét, hogy az ajándékokat 
magánkápolnájának oltárára helyeztette.

Május 17-én, vasárnap az egész egyházme
gyével együtt a börtönkápolnában is hálaadó isten- 
tisztelet volt, melyen az igazgatóság és a börtön 
tisztviselőkara teljes számban megjelent. Az ünne
pélyes szentmisét Lélek Gábor börtönlelkész tar
totta, aki emelkedett hangú beszédében a jubiláns 
Főpásztor szivjóságát és a letartóztatottakkal, a szen
vedő lelkekkel is melegen érző lelkületét állította 
követendő például mindenki elé. A beszéd után 
Breisach Béla pápai protonotárius, püspöki hely- 
nök aláírásával ellátott körlevelet olvasta fel, mely
ben az egyházmegye rója le háláját Főpásztora iránt 
és kiemeli izzó hazafiságát s szeretettel átitatott

igazságérzetet, mintegy utalva arra, hogy a merev 
igazság alkalmazása szeretet nélkül mit sem ér s 
a szeretettel párosult igazságszolgáltatás az, ami a 
jubiláló Föpásztor életcélját is képezi. A szentmi
se alatt Honthegyi József börtöntanitó vezetésével 
a rabénekkar szép egyházi énekeket adott elő. Majd 
a Te Deum, utána a püspöki köszöntőének, a pá
pai és a magyar hirnnus eléneklésével a felejthe
tetlen kedves ünnepség véget ért.

Külön örömet jelentett a letartóztatottak részé
re az, hogy a föpásztori kegy az egyházmegyei 
papság kitüntetettjei között szeretett börtönlelké- 
szünkröl, Lélek Gáborról sem feledkezett meg és 
öt az évforduló alkalmából a Püspök úr, püspöki 
tanácsossá nevezte ki. 18 2 1  s z .  e lité it.

S z e r e t e t t  F ő p á s z t o r u n k  j u b i l e u m á r a !

Kegyelmes Atyám!... Nézek fel a felhős egekbe, 
Rabszivem csordultig piheg a kezembe’...
És nem bírok írni.
Csak sírni!... Csak sírni!...
Pedig úgy érzem, dalolni szeretnék,
S a világ legelső dalosa lehetnék,
Költője,... kit túl soha néni szárnyaltak még,
Ha, amit érzek bent,... az tollba folyhatnék!
Ma huszonöt éve, hogy Főpásztorunk lettél,
S azóta mindig csak adtál... és szerettél.
Építetted egymásra a ledűlt romokat,
És soha csüggedt szó ajkadról nem fakadt!
Ma huszonöt éve, hogy vezeted e nyájat,
S akik egykor vak, sötét éjszakában jártak,
Ma mintha Aladin lámpájával lennél.
Tömörülnek köröd a fénylő keresztnél!
Mig mást az élet szele letiport a sárig,
Te abban nőtél s értél fel, a magasságig!
Rabló, aljas latrok űztek egykor messze,
Mert erős hit,... magyar vér lüktetett szívedbe!
De tán ezt,... a Fülséges Isten is akarta,
Mert látta, mert tudta, hogy csüggedt a magyarja, 
S adott azért nekünk, tiport népnek Téged,
Hogy a rothadásból, fertőből kitépjed!
Én csak egy rab vagyok. Egyszerű névtelen,
Egy senki, ki bűnéért bűnhődni kénytelen,
Ám azért szivemből, nem halt ki a hála,... 
Teszem hát kezemet könyörgő imára:
„Kérem az Egeket! Kérjük rabok minden!
Á mi Főpapunkat segítse az Isten!
Adjon neki erőt, hogy mint eddig tette,...
Szegény magyar népet, sokáig vezesse!"
És Téged földi Atyánk,... Téged arra kérünk — 
Hiszen vétkeinkért, pokol lenne részünk — 
Hogyha reggelenként buzgó imád végzed,
S szemed véletlenül éppen arra téved,... 
Észreveszed, látod csekély ajándékunk,...
Eszedbe jut talán szomorú rabságunk,...
Mondj akkor egv imát... Ó csak pár szót értünk, 
„Hogy a Nagy Úristen,... bocsásson megnékünk!"

Szegeden, 1936. évi május hó 14-én.
7 7 1 9 -e s  ra b .
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N y o l c v a n a d i k  é v é b e  l é p e t t  X I .  
P i u s  p á p a .

Hetvenkilenc évvel ezelőtt 1857. május 31-én, 
a festői Desio városkában született XI. Pius pápa, 
s 65 éves korában, 1922 február 12-én, az egyház 
évezredes hagyományaitól megszentelt formák közt 
tették fejére a hármas pápai koronát.

A tapasztalt tudós, a milánói Ambrosiana és 
a római vatikáni könyvtár volt igazgatója, aki a 
tudomány csendes dolgozószobájából került a var
sói nunciusi székbe s mint diplomata is pompásan 
megállta helyét, tisztán látta, hogy az államok éle
tének alapja, sőt egész építménye recseg-ropog és 
ingadozik. XI. Pius felismerte azt, hogy ilyen za
varos időkben nem elég, ha az egyház a hit kin
csét őrzi és a kegyelem eszközeivel sáfárkodik, 
hanem fényt kell szórnia a sötétbe s az erő vas
oszlopait kell beépítenie a bomló kövek közé.

A béke jegyében mindjárt trón rálépte után a 
pápának első gondja volt, hogy az olasz királyság 
viszonyait rendezze. A megoldatlan római kérdés 
ugyanis a pápaságnak sok hasznos erőtényezőjét 
tartotta lekötve. Megbékülésre való készségét a 
pápa mindjárt megkoronázása után azzal jelezte, 
hogy első áldását urbi et orbi ötvenkétévi szokás
tól eltérően nem a Szent Péter-templom belsejében, 
hanem a bazilika erkélyéről osztotta ki.

A pápa természetesen csak olyan megegye
zést fogadhatott el, amely az egyház szabadságát 
abszolúte és minden körülmények közt biztosítja.

Világtörténelmi jelentőségű esemény volt az, 
amikor 1929 február 11-én a lateráni szerződést 
aláírták. Az egyház és az olasz állam közti felőrlő 
harc megszűnt s ugyanakkor a két fél közt béke 
jött létre, amely az egyházpolitikai határkérdéseket 
mind a két hatalom megelégedésére szabályozta.

M  Hasznos tudnivalók.
_______ ____

A dinnyefészkek kezelése. A már kikelt 
dinnyepalánták csak megfelelő ápolás és gondozás 
esetén mutatnak valóban jó fejlődést. Mindennél 
fontosabb a dinnyefészkek porhanyítása. Óvatosan 
kell ezt a munkái végezni és csak sekélyen kell 
a földet megporhanyitani, mert ellenkező esetben 
megsérthetjük a gyökerüket. Ezért alkalmas a por- 
hanyitásra a tompa kés, vagy méginkább a fakés. 
A cél ugyanis az, hogy a talajnak éppen a felszí
nét porhanyitsuk. Tömödött, szárazfelületü talajban 
akkor kell ezt a munkát végezni, amikor a talaj 
felszíne a reggeli harmattól még egy kissé nyirkos. 
A porhanyitást mindannyiszor végezhetjük, vala
hányszor a fészek talaja kemény, vagy gyomos lesz. 
Nem kevésbbé fontos munka a palánták egyelése. 
Meghagyhatunk ugyan eleinte egy fészekben három
négy palántát is, de később legjobb, ha csak két 
palánta marad meg. A palántákat gyakran pusz

títja a bagolypiile álcája, amely éjjel bújik elő. 
Korareggel az elrágott palánta közelében meg lehet 
találni és el lehet pusztítani ezt az álcát.

A fölösleges palántákból az üresen maradt 
fészkek pótlását végezzük el. Ezt a munkát legcél
szerűbb kiadós eső után vagy nagyon bőséges 
öntözés után végezni. Az átültetendő palántát na
gyon óvatosan és földestől kell kiemelni a talajból, 
beültetés után pedig jól be kell iszapolni. Két- 
három napon át tanácsos a palántát lombos ággal 
is beárnyékolni.

Amikor a sárgadinnye harmadik levelét is 
kifejlesztette, a palántát a második levél felett éles 
késsel vissza kell vágni. Később a két új hajtást 
a hetedik és nyolcadik levél között újból vissza
vágjuk, azért, hogy a megmaradt levelek tövéből 
a termővirágos hajtások minél előbb kifakadjanak.

Ha ezt a munkát már elvégeztük, arra kell 
törekednünk, hogy a dinnyefészek talaja mindvé
gig gyommentes és porhanyó legyen. El kell tá- 
volítanunk a meddő indákat is, s a fejlődésnek 
induló gyümölcs fölött csak két-három levelet ha
gyunk meg. Szabad területen úgy a sárga-, mint 
a görögdinnyénél célszerű az indákat helyenkint 
leföldelni, hogy a szélvihar össze ne kúszálja.

Célszerű a sárgadinnye indáit május máso
dik felétől kezdve két-három hetenkint egyszáza
lékos bordói lével finoman megpermetezni, ha pedig 
levéltetüt is észlelünk, akkor a levél alját nyers 
nikotinnal permetezhetjük. Száz liter vízre egy ki
logramm kenőszappan és 70 —100 gramm nyers 
nikotin alkalmazandó.

A június 1-i számban közölt keresztrejtvény 
helyes megfejtése
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