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

19. szám. VI. évfolyam. 1935. oklóber 1.

A háborús veszéiy.
Hónapok óta izgatja az emberiséget a fenye

gető háború veszélye — Olaszországnak Abesszí
niával, — eme gazdag afrikai országgal — gazda
sági természetű megállapodásai voltak, melyeket 
Abesszínia avval az indokolással nem tartott be, 
hogy képtelen kötelezettségeinek eleget tenni.

Mind a két vitázó fél; úgy Abesszínia, mint 
Olaszország tagja a Nemzetek Szövetségének, mely 
Genfben (Schweiz) székel s melyet röviden „Nép- 
szövetségnek" szokás nevezni, — ezért vitájukat 
a Nemzetek Szövetsége elé vitték. Genfben a Nem
zetek Szövetsége megállapította, hogy Abesszínia 
csakugyan nem képes Olaszország követelésének 
teljesítésére, azonban közvetítő ajánlatot tett Olasz
ország kielégítésére. A népszövetség ajánlatát 
Olaszország nem fogadta el, a tárgyalások még 
mindég tartanak, a genfi urak új módozatokon törik a 
fejüket, hogy a békét megmentsék, közben azonban 
úgy Olaszország, mint Abesszínia szorgalmasan 
szállítja csapatait Abesszínia határára s az egész 
emberiség nagy gondban van.

A népszövetségnek joga van arra, hogy azon 
tagja ellen, ki a népszövetség engedélye nélkül hábo
rút indít, megtorlásokat, „szankciókat" alkalmazzon. 
Ezt követő cikkünkben ismertetjük, hogy eme „szank
ciók" miben állnának. Sajnos nem oly méretűek, 
hogy a háború kitörését megakadályozhatnák.

Szankciók.
írta: Nagy Emil.

Alig van fogalom a nemzetközi politikai szó
tár legújabb genfi kiadásában, amelyet mostanában 
oly sokszor vennének ajkukra az emberek, mint 
azt a szót, hogy „szankciók." És mégis olyan fo
galom is alig röpköd szájról-szájra, amelynek any- 
nyira eltérő értelmet adnának, mint ennek a rejté
lyesen hangzó szónak. Madách kifejezését hasz
nálva, „mindenki mást ért alatta." Az eszmezavaron 
egy csöppet sem lehet csodálkozni, ha meggon
doljuk, hogy voltaképen magában Genfben is, ahol 
ezt a kifejezést az agyműködés homlokterébe tol
ták, a legnagyobb bizonytalanság uralkodik a 
„szankciók" fogalmi értelmének magyarázata körül. 
Amikor tavasszal Németország a genfi szabályok
nak fittyet hányva, egyoldalú kijelentéssel lerázta 
magáról a fegyverkezési tilalmat, amit a versaillesi 
szerződés bilincsként rakott szuverén nemzeti aka
ratára s amikor Genfben végül is nagy kínnal csak 
annyi határozatot tudtak összekalapálni, hogy Né
metország eljárása felett rosszalásukat fejezték ki 
a genfi urak, egyúttal az április 17-iki határozat
III. fejezetében felállítottak egy tizenhármas bizott
ságot s ennek a szerencsétlen számú testületnek 
azt a feladatot adták, hogy jövőre szólóan a „szank
ciók" helyes alkalmazhatása végett állapítsa meg 
ez a bizottság, hogy főleg gazdasági és pénzügyi 
téren voltaképen mit is kell érteni szankciók alatt? 
Ez a bizottság természetesen kiküldött albizottsá
gokat, ezek június 28-án és július 13-án be is 
adták terjedelmes jelentéseiket a főbizottságnak, de 
arról még nem hallottunk, hogy ezeket a jelenté
seket a főbizottság saját feldolgozásában a Tanács 
elé terjesztette volna.



146 B I Z A L O M

Mikor felülről lefelé és alurlól fölfelé ilyen 
nagy bizonytalanság honol a szankciók nagyonis 
aktuális fogalma irányában, nem végezünk fölös
leges munkát, ha kissé alaposabban szemügyre 
vesszük ezt az eléggé zavaros és komplikált nem
zetközi jogi műszót:

Azok számára, akik nem jogászok, még mesz- 
szebb megyünk a szemügyre vétel terén s azt is 
megmondjuk, hogy jogi műnyelven — egy pilla
natra figyelmen kívül hagyva Genfet és az olasz- 
abesszín viszályt — általában mit értünk szankció 
alatt? Szankció alatt értjük azt az intézkedési jogot 
és hatalmat, amiknek segélyével valaki mást arra 
kényszeríteni tud, hogy parancsának, vagy tilalmá
nak engedelmeskedjék s ha ezt mégis megtagadná, 
megissza annak a levét. A szankció nagy erejének 
legfőbb birtokosa az állam, amelyik nemcsak meg 
tudja tiltani, hogy az emberek ne öljenek, ne lop
janak s általában ne vétsenek a törvények ellen, 
de emellett megvan az a hatalma is, hogy a tilal
ma ellen vétőket börtönre veti, vagy éppen fel is 
akasztatja. De lehet a kezében szankció más té
nyezőnek is, nemcsak az államnak. Ha egy bru
tális apa igy kiált rá gyermekére:

„Ha nem ülsz rendesen, úgy váglak pofon, 
hogy leesel a székről," ennek a fenyegetésnek van 
szankciója, mert a goromba apa meg is tudja tenni, 
amit mond. Ellenben ha az egész ellenzék koalí
cióba lép és kimondja, hogy a Gömbös-kormány 
többé nem kormány, hanem csak tényleges hata
lom, ennek a megállapításnak nem lenne semmi 
szankciója, mert a kormány zavartalanul uralkod
nék tovább is. Vagyis a szankció fogalmának két 
irányú elengedhetetlen béltartalma van, egyik a jog, 
másik a hatalmi erő. Ekképen most már tisztán 
látva a „szankció" mint jogi műszó értelmét, nézzük 
meg, hogy miképen fest ez többesszámban és genfi 
megvilágításban:

A jogi alap a népszövetségi okmányban vi
lágosan le van fektetve. Azt az aláirt országok a 
10. §-ban kimondták, hogy kötelezettséget vállal
nak atekintetben, hogy mindegyikük respektálja, 
megőrzi külső támadásokkal szemben — legyenek 
ezek csak fenyegetések, vagy valóságos támadások 
— a tagállamok területi sértetlenségét és politikai 
függetlenségét. Hogy evégből adott esetben minő 
rendszabályok vétessenek foganatba, ennek eldön
tése a Tanács hatáskörébe tartozik.

A 10. és 11. §§-okban kimondatik az az elv, 
hogy minden háborús támadás valamely tagállam 
ellen olybá veendő, mintha az együtt az összes 
többi tagállamok ellen is irányulna. A 13. § meg
szabja, hogy ha valamelyik állam mégis háborút 
indít egy másik ellen, abban az esetben a Tanács 
javasolja azokat a lépéseket, amelyeket az illető 
békebontó országgal szemben alkalmazandónak vél.

Ezeket a még csak általában hangzó elveket 
teljesen kiépíti és látja el szankciókkal a 16. §, 
amelyik a türelmes papíroson fenyegető elszántság
gal és szigorúan a következőket mondja:

„Ha a népek szövetségének valamelyik tagja 
a másik ellen háborút indít, ipso facto úgy tekin

tetik, mintha a szövetség összes többi tagja ellen 
háborút indított volna. Ezek valamennyien kötele
zik magukat arra, hogy a bűnössel szemben azon
nal megszakítanak mindennemű kereskedelmi és 
pénzügyi összeköttetést, de megtiltják alattvalóik
nak is, hogy a békebontó állam alattvalóival bár
minő ilyenfajta viszonyt fenntartsanak, sőt meg
parancsolják nekik, hogy a békebontó ország alatt
valóival szüntessenek meg mindennemű pénzügyi, 
kereskedelmi, sőt személyes érintkezést is.

Ilyen esetben a Tanács kötelessége, hogy a 
különböző kormányok számára ajánlatot tegyen 
atekintetben, hogy minő katonai, tengeri és légi 
erőkkel járuljanak hozzá azokhoz a fegyveres se
regekhez, amelyeknek a feladata lesz respektust 
szerezni a szövetség kötelezettség-vállalásának."

Mint ezekből a szabályokból látjuk, a szank
ciók terén négy kategóriát kell megkülönböztetni:

1. erkölcsi és diplomáciai lépések,
2. pénzügyi és gazdasági rendszabályok.
3. nemzetközi bojkott,
4. katonai intézkedések.
Az első kategóriáról, mint az olasz-abesszin 

viszályban már túlhaladott dologról nem is szólva, 
a második kategóriába tartozó rendszabályok al
kalmazása nem ütköznék különös nehézségbe, ám
bár ezeknek is lennének káros visszahatásaik a 
többi országokra is. De ha a Tanács a harmadik 
kategóriába tartozó nemzetközi bojkott bevezetésé
hez folyamodnék, ez már katasztrofális következ
ményekkel járna, hisz ez azt jelentené, hogy a nem
zetközi átok alá helyezett országgal az összes többi 
genfi tagállamoknak minden összeköttetést meg kell 
szakítani a békebontó állammal, vagyis megszűn
nék a gazdasági összeköttetés, a postai szállítás, 
meg kellene tagadni, hogy a bojkottált állam lakói 
vízen, szárazon és a levegőben más országokba 
lépjenek és megfordítva, valamint a bojkott alá 
helyezett államból vissza kellene hívni az összes 
diplomácia és konzuli személyzeteket is. Ha Ma
gyarország genfi tag akar maradni, nekünk is végre 
kellene hajtanuk Olaszországgal szemben mindeze
ket a szörnyű bojkott-szabályokat.

Ami pedig a katonai rendszabályokat illeti, a 
népszövetségnek joga van saját tekintélye alatt ösz- 
szeáliítani külön nemzetközi hadsereget is, amiről 
persze a gyakorlatban szó se lehet. De megbízhat a 
fegyveres beavatkozással egy országot, vagy orszá
gok csoportját is s ha a Tanács ehhez az intéz
kedéshez nyúlna, úgy adhatna például a fegyveres 
közbelépésre mandátumot Angliának és Egyiptom
nak is. De itt van egy nagy bökkenő. Ugyanis mint 
fentebb a 16. § 2 bekezdésében olvastuk, a Ta
nács ilyen értelemben csak ajánlatot tehet a tagál
lamoknak, de ezekre az okmány seminő ilyen irá
nyú kötelezettséget se ró s így azt, hogy teljesít
sék-e a Tanács óhaját, azt a kérdést saját országuk 
kebelén belül kell elintézniük s például Angliában 
még csak kilátás se lenne arra, hogy ott keresztül 
lehetne vinni egy fegyveres beavatkozási mandá
tum elvállalását.

*
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Mindent összegezve, a népszövetségi szank
ciók elméletben, papíroson tökéletesek, de gyakor
lati kiviteli rész gyenge és még teljes sötétségben 
tapogatodzó. Jósolni ugyan nem hálás dolog, de 
mégis körülbelül meg lehet mondani előre, hogy 
valaminő szankcióban okvetlenül meg fog állapodni 
a Tanács, de egészen bizonyosra vehető, hogy nem 
mennek túl olyanféle pénzügyi és gazdasági rend
szabályokon, amelyek a fentebbi felsorolásban a 
második kategóriába tartoznak. Kizártnak lehet tar
tani, hogy a nemzetközi bojkotthoz folyamodjanak, 
hisz nem is tudnák keresztülvinni, ellenben egy
más karjába kerge'nék Olaszországot és Német
országot. A katonai intézkedések valószínűsége, 
sőt lehetősége pedig éppen ki van zárva. Így tehát 
kizártnak lehet tartani azt is, hogy a háború át
csapjon más országokra, Olaszország be fog vo
nulni Abesszíniába. Hogy mekkora nehézségek kö
zött, azt valóban nem lehet előre látni. De ugyan
annyira bizonyos az is, hogy ha Olaszország elért 
akkora harci sikert, ami nélkül a háborút már nem 
hagyhatja abba, akkor jön majd egy — kiegyezés 
s ebben is Anglia fogja játszani a főszerepet a 
„British spirit of compromise“ szellemében.

János evangélista jelenésekről írt 
könyvéből.

Látszott nagy jel az égben: egy asszony, aki 
a napba vala felöltözve és lábai alatt vala a hold, 
és az ő fejében tizenkét csillagból korona.

Terhes vala és akarván szülni, kiált vala és 
kínlódik vala a szülésben.

Látszott azután más jel is az égben és imé 
vala egy nagy veres sárkány, akinek hét feje vala 
és tíz szarva és az ö fejeiben hét korona.

És a farka után vonszá az ég csillagainak 
harmadrészét és a földre veté azokat; és álla az a 
sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, an
nak fiát megegye.

És lön az égben nagy viaskodás: Mihály és 
az ö angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal és a 
sárkány is viaskodik vala és az ő oldalán az ö 
seregei.

De nem vehetének diadalmat és az ő helyök 
sem találtaték többé a mennyben.

Mert vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, 
aki neveztetik ördögnek és a sátánnak ki mind az 
egész föld kerekségét elcsábítja, Mihály arkangyal 
által a földre és az ő seregei is ő vele levettetének.

És hallatszék nagy Szózat az égben: „Most 
lett meg az idvesség és az erő, meg van ment
ve a mi Istenünk országa, megszületik Krisztus és 
kiterjeszti az ö hatalmát, — mert legyőzetett az ö 
ellensége, ama sárkány, ki olálkodék ellene örök
től fogva éjjel nappal."

A földön pedig ma is hadakoznak a sárkány 
ellen azok, akik Krisztus hűséges hívei, Isten pa
rancsolatának megőrzői s Mihály arkangyal segít
ségével a földön is le akarják győzni a sárkányt; 
úgy mint annak idején az égben legyözettetett.

Szent Mihálért.*
Irta: Raáb Mihály.

Szenvedésünk áldott istenétől,
Kaptunk egy jogot, hogy élhessünk nevével.
És életünknek felelős kormányát 
Magunk vezethessük a magunk kezével.

Nehéz ezt kezelni, — tudom önmagámról — 
Fortuna szekere elé ki lónak áll.
És vérében az Isten nagy, nagy erejével, 
Ategküzd a gonosszal, arkangyal Mihál.

Az égitestek millióm ködéből 
Az óra üt, a mi időnk is kivált...
Istenünk? Te hatalmas Istenség!
Hadd vérünkben győzni Szent Mihált.

*Szept. 29-én van a sárkányölő Szent Mihály ark
angyal ünnepe. Szent Mihály ma is az emberi lélek nagy 
segítsége a gonoszát jelképező sárkány ellen való küzdel
mében.

Három naptári nap.
Szeptem ber 29.

Jézus példája.
Ceylon szigetén két megtért bennszülött leány 

az utcán egy fájdalmaktól nyögő öreg asszonyt 
látott a földön fetrengeni, mialatt egy sereg fiatal 
leány és asszony nevetve állt körülötte. A szegény 
öreg elesett, az egyik lába ujját eltörte s a sebet 
belepték a hangyák. A hívő leányok kimosták és 
bekötötték a sebet. A missziói hazában aztán rend
szeres ápolásban részesült az öreg asszony, míg 
el nem szállíthatták egy rnenhelybe, ahol élethosz- 
sziglan maradhatott. A misszionáriusnö, mikor be
vitték hozzájuk a beteget, azt kérdezte az egyik, 
könyörületességre indult leánytól: „Ha nem ismer
néd az Úr Jézust, kimostad volna-e ennek az öreg 
asszonynak a bűzös sebét?" „Nem" — volt a ha
tározott felelet.

Szeptember 30.
A korcsma nyitott ajtaján duhajkodás és ék

telen lármás beszéd hangzik ki. Két ittas ember 
veszekedik; vallási vita! Egyik a katolikus, másik 
a protestáns felfogást védi, hangjának egyre erős- 
bödő meggyőző erejével. Történetesen az utcán 
arra megy el a helybeli lelkész. Ezt látva, az egyik 
rögtön kiszalad és megkérdi: „Ugy-e tisztelendő 
uram, a mi vallásunk az igazi és nem ezé a ka
tolikusé?" Egyikőtöknek sincs igaza fiaim; a val
lás fölött vitatkozni nem kell. Ti úgy is egy né
zeten vagytok egymás között, ez: a „korhelység," 
— s ezzel tovább ment. A vallás nem a külső 
egyházközségnek a tanítása hanem azoknak a tu
dományoknak életünkben való megvalósítása, me
lyek a Bibliában vannak összefoglalva.

Október 1.
A frankfurti Rotschild életrajzában olvashatjuk: 

Magához hívta az első hivatalnokát és megkérdezte, 
mennyi idő alatt lenne kész Amerikába utazni és 
ott egy fióküzletet nyitni. „Tíz nap múlva kész vol
nék" — volt a válasz. „Rendben van, ha szűk-
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ségem lesz önre, hivatni fogom.“ Akkor megkér
dezett egy másikat. „Három nap múlva készség
gel." Erre magához hivatott egy alacsony rangú 
hivatalnokot s azt kérdezte meg. „Kész vagyok 
azonnal is“ — volt a rövid és határozott felelet. 
„Helyes, — mondta R. — ezennel kinevezem a 
san-franciskói új fiókunk főnőkévé." — Nem így 
keresi-é a Megváltó is azokat, akik azonnal ké
szek elfogadni, amit ő elkészített? Kész vagy-e 
erre te is? Vagy még köt a világ?

Úti mozaik a kétezeréves 
Szombathelyről.

Kisebb magyar városoknak jellegzetessége, 
hogy a város közepén, néhány száz négyzetméte
ren terül el a központ. Ez a világ közepe. Ami 
rajta kívül esik, az már külváros, „messze van." 
És egy olyan útszakasz, mint az Oktogontól a 
Vilmos császár-útig már kirándulásszámba megy.

Ezt bizonyítgatja Szombathely egy őspolgára 
a város közepén, a' Sabária-étteremben. Hihetetlen 
öntudattal és büszkeséggel mondja, hogy Szom
bathely, azaz Sabária, nemcsak ma, de kétezer 
évvel ezelőtt is a Dunamedence nyugati felének 
kultúrközpontja volt. Akkoriban alapította meg 
Tiberius Claudius római császár Sabáriát, amely 
hamarosan Felsö-Pannonia provincia székvárosa 
lett. Itt választottak két császárt is, — talán éppen 
azon a helyen, ahol most sörözünk, — Septiinius 
Severust és Aemilianust. És a büszke Sabaria el
lenált a népvándorlás hullámainak, csupán Attila 
hadai és egy hatalmas földrengés egyesült ereje 
pusztította el a várost 455-ben.

Az újkorban? A magyar történelem minden 
eseményében tevékenyen résztvett és ha sok meg
próbáltatáson is esett át, mindig megállta helyét s 
most, a világháború után is, megfosztva gazdasá
gi hátterétől, modern szellemű kuliúrvárossá fej
lődött, amint itt mondani szokás: — „nyugat ki
rálynőjévé."

*

A Szombathelyre érkező idegennek a legelső 
érdekes látvány, amely szembetűnik, a különös, régi
módi és mégis meglepően gyorsan haladó villamos. 
Olyan ez a villamos, mint egy családi konzorcium. 
Az őszhajú kalauz, aki már harminc éve szolgálja 
a V. E. M. R.-t., a . szombathelyi BSzKRT-ot, 
személyesen ismer minden vendéget és a perro- 
non készséggel nyújtja a tüzet a dohányozni óhaj
tóknak. Mert ott ezt is szabad. A város teljes vil
lamosállománya hét kocsi. De ebből a forgalom 
lebonyolítására négy darab teljesen elegendő. A 
„kalauz bácsi" szerint a villamosokat valamikor, 
jobb időkben a Margit-szigeten használták Ióvasút- 
nak. Egy önérzetesebb informátor szerint ezelőtt 
harmincöt esztendővel kerültek a kocsik ide Géniből.

Valódi Szombathelyi specialitás a villamosra 
szerelt postaláda. Állítólag egy szombathelyi patikus 
találmánya amelyet a szombathelyiek eleinte sem
miképpen sem akartak honorálni. Igaz,-hogy még 
ma is mosolyognak rajta, de az intézmény fenn
áll és kitűnően beválik. Mihelyt a kocsi megérke

zik a vasútállomásra, azonnal kiürítik a postaládát 
és ha valaki például féltizenegy felé dobta be a 
ládába levelét, a tizenegyes gyorssal már viszik is 
Pestre.

Szombathely külső képe, tisztasága rendezett
sége, kultúráltságra jellemző. A belső város utcái 
mind aszfaltozva vannak, de még a külső részeken 
is ritkán talál az ember kövezetlen utat. Tömegesen 
épülnek az új házak, különösen a villanegyedben, 
ahol az utóbbi néhány év alatt egész kis város
rész fejlődött. Szombathelynek kétszáztizenhét ut
cája van és ebből százhat épült az utóbbi években. 
A központ büszkesége a püspökvár, * a gyönyörű 
barokk székesegyház, a vármegyeháza és három 
szép szálló. A Sabária-szálloda a múltat képviseli. 
Előkelő törzsvendégekkel, akik csak a két méter 
széles ódon falak között érzik jól magukat. A Kovács
szálloda nagyvárosi színvonalat képvisel, a Palace- 
szálló a város legmodernebb épülete.

A kétezer éves Sabária hümaradt önmagához. 
Már 1600-ból feljegyzések vannak, hogy Szombat
helyen kitűnő fürdőház van. A ma fürdőháza a 
strandfürdő és a versenyuszoda, A szombathelyi 
strandfürdő az ország egyik legszebb fürdője. 
Naponta többezren látogatják és a közeli Burgen- 
Iandból is sok vendég érkezik. A strand emlékköny
vében egy különös jelentős „látogatás" van feltűn
tetve. A város képviselője, Kozma Miklós belügy
miniszter, egyízben meglátogatta a strandot és be
lépését ötezer pengővel váltotta meg, azzal, hogy 
az összeget fordítsák a strandépület befejezésére.

Szombathelyen mindenki jól él, de ez termé
szetesen nem zárja ki azt, hogy a városnak ne 
legyenek kívánságai és panaszai. Újvári Ede dr, 
Szombathely polgármestere a következőket mondja. 
Mik azok a problémák, amelyek jelenleg Szombat
helyet foglalkoztatják?

— Szombathely közönségét most leginkább a 
bécs — balatoni autóút kérdése érdekli. A város első
rendű érdeke, hogy a trianoni határmegvonás által ért 
gazdasági veszteségeit valahogyan a forgalom meg
növekedésével tudja ellensúlyozni. Ezért keresztül 
akarja vinni, hogy a tervezett bécs-balatoni ország
utat Szombathelyen vezessék keresztül. Az autó ter
mészetes útvonala Bécs—Sopron—Kőszeg—Szom
bathely lenne, sajnos, azonban nem lehet ezen az út
vonalon vezetni, mert akkor egy darabon osztrák terü
leten haladna át. Így folyamodtak ahhoz a megoldás
hoz, hogy Sárvárnak vezetik az utat. Kis kerülővel 
azonban a szombathelyi irányt is meglehetne va
lósítani. Szombathely mindent el is követ, hogy 
ne essék ki ebből a nagyjelentőségű idegenforgal
mi útból.

Szombathely városa képviselőjének, Kozma 
Miklós belügyminiszternek elmondta kívánságát. 
A miniszter közben is járt a kereskedelemügyi 
miniszternél a város érdekében és nemsokára kö
zölte a polgármesterrel, hogy Szombathely érde
kében a problémát úgy lehet megoldani, hogy 
szárnyvonalat építenek Szombathely felé az autó- 
útról és akkor egyik nap Sárváron, a másik nap 
Szombathelyen megy majd keresztül a bécs—ba
latoni autóbusz.
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Egy nap Hollandiában, 
ahol alm ával eszik a vöröskáposztát 

és sót szórnak a kávéba.
Mindig szerettem a magános sétákat, járkálni 

az utcákon, ötletszerűen befordulni egy-egy sarkon, 
átsurrani sikátorokon, parkon, hídon, átjáróházakon 
s csodálni ennek a népnek hangyaszorgalmát, amely 
korán kezd és későn végez, gyűjti lassan a cen
teket és nem nyújtja ki kezét egyszerre a forint után.

Korán van még, de azért előbb körülnézek, 
mielőtt rászánnám magam arra, hogy átmenjek a 
túlsó oldalra. Roskadásig megrakott háromkerekű 
kerékpárok, az úgynevezett „bakfiets“-ek légiója 
száguld előttem, hozzák a gyümölcs- és főzelékár
verésekről (groenten-veiling) a bevásárolt holmit, 
hajnali három-négy óra tájban indultak útnak, hogy 
hét órakor ott pompázzon kirakataikban a legfris
sebb karfiol, spenót, andijvi, postellein, brusselsche 
lof, nekünk, magyaroknak jórészt ismeretlen zöld
ségek. Bizony, a mi fajtánk alaposan éhezik az 
első hetekben, míg meg nem szokja, hogy a víz
ben kifőtt wittlof, meglocsolva húslével, olyan ke
serű, mint nálunk egy gondatlanul vágott libamáj.
A spenót és a káposzta nagyon jó és ízletesen el 
is lehet készíteni, csakhogy itt kicsit másként csi
nálják, eltekintve attól, hogy szárastul főzik meg, 
a vöröskáposzta is ugy-e, milyen jó étel, de almá
val főzve magyar gyomornak nem ajánlom.

De mit szapulom a konyhátokat, boldog hol
landusok? Pufók-képű, piros-pozsgás gyermekeitek 
azt hirdetik szerte-széjjel, hogy jól esztek, egészsége
sen, praktikusan, okkal-móddal és tudom biztosan: 
közületek tizedannyi páciens sem vándorol Karls- 
badba, mint a mi paprikás-gulyásos tejfölben-túró- 
ban úszó, szép hazánkból.

Reggel, mikor az utolsó gyerek is kifordult 
az ajtón, lázas takarítás következik, csillogni, ra
gyogni kell mindennek, különösen ott és annak, 
amit sokan megláthatnak. Teszem azt például a 
kilincs, a csengő, az utcai ajtó a küszöb, az abla
kok. Az első és második emeletek lakója kétség- 
beesetten szalajt az ablakmosóért, ha fölfedez va
lami kis pisszkot ablakain. Egyedül ugyanis nem 
tudja megtisztítani őket, mert az ablakok 98 szá
zaléka nem szárnyas, azaz nem be- vagy kifelé 
nyílik, hanem föltolható, konyhaablakjaik pedig le- 
ereszthetők. Ezzel elérték azt, hogy nincs ablak
fájuk, költözködésnél egyszerűen kiveszik az abla
kot és ott emelnek be mindent.

Tizenegy óra, ünnepélyes pillanat: kávéfő
zés. Itt kissé meghökkenek, mikor látom, hogy 
parányi sót szór az asszonyka a kávésedénybe és 
mikor látja elcsodálkozó arcomat, megnyugtatón 
kijelenti, hogy attól a kávé „pittig" lesz, pikáns ízű.

Most hosszabb étkezési szünet következik, 
de ezt nem lehet általánosítani, attól függ, hogy 
a ház urának milyen munkabeosztása van. Vagy 
délben, vagy este eszik a hollandus meleget, leg
nagyobb része este. Délben vagy kávé, vagy tea 
mellé esznek néhány szelet kenyeret, „melkbrod"- 
ot, mert ott már rég rájöttek arra, miként kell a 
tejet jól és jövedelmezőn elhelyezni; tejes kenyeret

eszik boldog-boldogtalan. Ezt aztán földíszítik min
denfélével. Ki sajtot, ki pedig húst, felvágottat, 
csokoládét, vagy éppen cukrot tesz megvajazott 
kenyerére, nyakainak pedig hozzá annyi csésze 
kávét, amennyi nálunk talán egy kávémérésben 
sem fogy el délután.

A napnak ez a része különben az asszonyé. 
Él is vele. Úgy eltűnik, gyerekestül, hogy csak öt 
óra tájt látni viszont. Mert hatra készen kell len
nie a vacsorával.

Pontosan hat órára ott is van a gőzölgő ebéd 
az asztalon. Hogy aztán a hús felvágásnál a tányér 
tele lesz vérrel, az más lapra tartozik. De ez ott 
így van rendjén, ez így és csak is, így „lekker," 
azaz finom! Álég valami szemet szúr ott, abban 
az igazán demokratikus országban. Akármilyen val
lásunk is, akik körülülik az asztalt: egy pillanatra 
meghajlanak a fejek, összekulcsodódnak a kezek... 
valami régi, egyszerű asztali áldás hagyja el ajkukat.

Estefelé ki-ki megy a maga útjára.
A mozi, a „bioscop," mindig tömve; angol 

és német hangosfilmeket játszanak odabenn, leg
újabban már néhány hangosfilmet is csináltak, 
ilyen volt a „Jantjes" a gyarmati katonák életéről 
és a „Dood Water," amely a Zuider-Zee kiszárí
tásának és a kenyér nélkül maradó halászok tra
gédiájának története.

Éjfél körül már csak néhány megrögzött lump 
vau az utcán, csak a „visch-winkel“ a halas-bolt van 
tömve, garmadával fogy a „Huzarcn-Salad," — 
amelynek semmi köze a huszárokhoz: egy zöld 
levél, negyed paradicsom, fél tojás, 8—10 apró 
rákocska, „garnalen" ahogy ők mondják, nyakon- 
öntve csöpp kis mayonnaise-vel, — van is itt for
galom még éjjel V>2-kor is. Azután már csak ket
tesben sétáló öles rendőrök koppanós léptei törik 
meg a csendet.

így telnek a napok, reggeltöl-estig, nekünk 
furcsán, nekik jól, kevés izgalommal, sovány kis 
szórakozzással, mert holnap korán virrad, pihen
ten újra kezdődik a munka.

Sok kicsi sokra megy centekből lesz a fényes, 
kerek, kitűnő-jó forint.

Én tudok bízni.
Én tudok bízni még a jövőbe,
Előttem az Élet, mint égő fáklya.
S ha el is dobáltam magamtól mindent, 
Csendes imát, sok lelki kincset,
Soh’sem hagytam el az Istent;
Mert őrzött egy bús asszony imája . . .

Őrzött vigyázva, mert szent és áldott, 
Golgotát járó, Mater dolorosa.
Nincs panasza, könnye mégsem,
Csak imádkozik, csendesen értem. 
Néma alázat ül a szemében,
Bárhogy tépi is az Élet gondja.
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m Hasznos tudnivalók,
t g ____________________ :________________^

A kisfarm er, m int v irágkertész . Több íz
ben felhívtuk a figyelmet ezen a helyen a virág
kertészetre. A mezőgazdasági válság, a gazda meg
élhetésének nehézségei, a nagy verseny, amely a 
kereseti lehetőségek minden terén érezteti hatását, 
szükségessé teszi, hogy a törekvős kisgazda jól 
körülnézzen, hogy és miképp könnyíthetne során. 
Újabb kereseti lehetőségeket kell tehát keresnie.

Ilyen kereseti lehetőség a virágtermelés több
féle módja. Aki azonban belefog, annak ezen a 
téren némi tudással is kell bírnia és még akkor 
sem fog vállalkozása mindenhol egyformán sikê - 
rülni. A siker előfeltétele itt, — mint egyébiránt 
minden termelésnél — a megfelelő piac. A virág
nál ez leginkább a városok közelében és fürdőhe
lyek szomszédságában találjuk meg, ha az oda- 
szállítás lehetőleg költségmentes, vagy legalább is 
olcsó és a hosszabb út meg nem töri a virágot, 
úgy hogy az minél frissebb állapotban érjen ren
deltetési helyére. Mielőtt elkezdenők a virágterme
lést, megfigyeljük, hogy a közelben melyik virág 
az, amelyet a piacon keresnek és melyik az, amely
ben még nincs túl nagy verseny.

A virágtermelés legkezdetlegesebb módja, ha 
kertünk kis részében, esetleg a zöldségágyak sze
gélyén néhány fajta nyári- vagy évelővirágot tenyész
tünk és mikor egyéb termelvényeinket értékesítjük, 
egy-egy csokor hosszúszárú virágot is viszünk el
adásra. A szagos virágot különösen kedveli a kö
zönség. Évelő virágaink töveit 2—4 évenkint szét
szedve, ősszel, szeptember és októberben ezt is 
értékesíthetjük. Fontos, hogy kis fatáblácskákon a 
növény magyar és lehetőleg latin tudományos ne
vét is megjelöljük. Árvácskát, nefelejcset, teltvirágú 
százszorszépet tavasszal adhatunk el, tövét néhány 
fillérért.

Amikor a virágmagot vagy szaporításra szánt 
évelő töveket beszerezzük, csak megbízható helyen 
vásároljuk a legtökéletesebbet és lehetőleg új faj
tát, mert csak ezzel számíthatunk jó vevőközön
ségre. A jó és könnyen eladható virágfajtát sza
porítjuk. Nem túl sokfélét egyszerre. A virágter
melést, mint minden mást, kicsinyben kezdjük és 
óvatosan haladunk vele előre, hogy nagy kár ne 
érjen, ha bármi okból is elmarad a várt siker.

Dahliát, kaunát csak az termeljen, aki a gu
mók téli eltevésére 2—5 fokos, fagymentes száraz 
helyiséggel rendelkezik. A kaunagumó meglehetős 
érzékeny, átteleltetése tehát gondot qkoz. A rózsa
tenyésztéshez szaktudás is szükséges. Aki ért hozzá, 
szépen kereshet. A muskátli, pelargónia áttelelte- 
tetését, dugványok útján való szaporítását könnyű 
elsajátítani. Mindkét fajtát szívesen szokták vásá
rolni. Fontos, hogy nagyvirágú, lehetőleg új fajtát 
hozzunk a piacra.

Aki elég szaktudással és némi tőkével is ren
delkezik, üvegházat építhet. Az újfajta, kétoldalt 
üvegezett házak azonban elég költségesek, körül

belül egy méternyire a földbe süllyesztett üvegfe
delű melegágyforma kis építkezés is nagyon meg
felel némelyik virág késő őszig, télelöig való el
tartására.

Ahol a virágot magát nem lehet értékesíteni, 
virágmagtermeléssel is foglalkozhatunk. Távol min
den piactól és forgalomtól ez is szép jövedelmet 
biztosíthat. Ez esetben valamely hazai vagy kül
földi magkereskedéssel kötünk előre szerződést. A 
virágmagot ilyenkor a kereskedő adja. Néha, na
gyobb ismeretség esetén csekélyebb mennyiségű 
virágmagot magánúton is el tudunk helyezni, ami
kor persze jobb árt érünk el vele. Minél kisebb 
a gazdaság, minél kisebb helyen termelünk virág
magot, annál inkább olyant értékesítünk, amelynek 
szedése aprólékos munkát igényel és a családta
gok győzik a mindennapos munkát. Az ilyen mag
nak az ára pedig mindig nagyobb, mint az olyané, 
amelynek szedése gyorsan végezhető.

Aki virág- vagy virágmagtermeléssel akar fog
lalkozni, előzőleg forduljon bővebb tanácsért, útba
igazításért illetékes mezőgazdasági kamarája kerté
szeti osztályához. Gazdaifjak és gazdalányok ker
tészeti iskoláink valamelyikében tanulhatják meg a 
kertészet minden ágát. Sokat tanul ezen a téren 
az is, aki valamely nagyobb kereskedelmi virág
kertészetben vagy nagy uradalmi kertészetben he
lyezkedik el mint tanonc vagy segéd.

A denevér az egyetlen szárnyas emlősálla
tunk. Hosszú körömmel ellátott hátsólábán csüng 
nappal fejjel lefelé, odvas fákban, padlásokon, tor
nyokban. Szürkületkor kerül elő rejtekéből és nesz
telenül röpködve siet tápláléka, az éjjeli lepkék, 
pillék után. Úgyszólván ő az egyetlen ellensége 
ezeknek az állatkáknak, amelyeknek hernyói annyi 
kárt okoznak a növényekben. Tavasszal rengeteg 
cserebogarat is pusztít a denevér. Még a házakba, 
különösen emeleti szobákba is berepül a nyitott 
ablakokon át és ott is üldözi a betévedt éjjeli lep
kéket. Ki- besurran s reggel a padlón elszórt lep
keszárnyak mutatják, hány ilyen kártékony pillét 
pusztított. Hasznos állataink közé tartozik tehát, 
amelyet meg kell védenünk az ellen a ma is élő 
ostoba és kegyetlen babona ellen, hogy összefog- 
dossák és ajtóra szegezik szegény kis állatot. A 
denevér téli álmot alszik; ősszel, amikor már nem 
talál elég táplálékot, bevonul az odvas fákba, pad
lások sarkába és úgy, mint nyáron, fejjel lefelé 
csüngve, dermedt állapotban várja a tavaszt. Az 
1929—30-i kegyetlen és hosszú tél azonban sok 
kis denevér vesztét okozta; téli álma közben meg
fagyott. 1930-ban, késő tavasszal Felsődunántúlon 
egy kidőlt odvas fa belsejében 37 kimúlt denevért 
találtak. A késő tavaszi fagyok is végzetesek rájuk, 
mert táplálékuk, az éjjeli pillék is megfagynak. 
Meg is fogyatkoztak szegény denevérek az utóbbi 
években. Reméljük, hogy reájuk is jobb idők kö
vetkeznek, ismét elszaporodnak, hogy a kártékony 
rovarokat pusztíthassák.

Kivitel, csomagolás, fajtakiválasztás. Gyü
mölcs- és zöldségkivitelünk fokozására fontos, hogy 
a külföld ízlését, az egyes nagyvárosok felvevőké-



B I Z A L O M 151

pességét ismerjük és a csomagolásnál figyelembe 
vegyük azt, hogy termelvényeink mi módon jut
nak el friss és tetszetős állapotban távoli rendel
tetési helyükre. Sokat tanultunk a csomagolás te
rén az utóbbi években. Paradicsomunk apró lá
dákba csak két sorosan rakva, a ládák pedig fedél 
nélkül úgy egymásra rakva, hogy levegős'hézag 
maradjon köztük, épen jut el Hollandiába is. A 
csomagolást könnyen elsajátították exportőrjeink. 
Nehezebb a fajtakiválasztás. A mi kitűnő ízű, pá
ratlan zamatú gyümölcsünk éppen finomságánál 
fogva nehezebben szállítható. Lédús és vékonyhéjú, 
ezért törődik, zúzódik, sokat veszít tetszetősségéből 
és tartósságából, mire messze országba eljut. Újból 
és újból fel kell erre hívnunk a termelő figyelmét. 
Vastagabb s erősebb héjú kevésbé lédús gyümöl
csöt és paradicsomot kell termelnünk, — termé
szetesen a minőség lefokozása nélkül. — A mos
tani, rosszul szállítható fajtákat pedig csak mint 
paradicsomkonzervet, aszalványt, folyékony gyü
mölcsöt kell a távoli országokban elhelyeznünk. 
Európa nyugati és északi országaiban a válságra 
való minden panaszkodás ellenére is jobban él a 
nép, mint nálunk. A vitaminoknak ott is nagy 
fontosságot tulajdonítanak, ezért sok gyümölcsöt, 
salátát fogyasztanak. Vitamindús paprikánknak na
gyobb propagandát kellene csinálnunk. Szállítása 
nem ütközik nehézségbe, nem törődik és súlya 
csekély. Az egyik német város magyar konzulátu
sának asszonyai főzőtanfolyamot rendeztek magyar 
különlegességekből, azóta sokan eszik ott a töltött 
paprikát, lecsót, paprikasalátát. Fel is lendült oda
irányított paprikakivitelünk. A belga nép sokat ad 
és sokat költ az evésre (meg is látszik asszonyai 
terjedelmén). Paprikánknak, gyümölcsünknek, d in  
nyénknek Belgiumban való elhelyezését érdemes 
volna előmozdítani!

O K A

________________________________________m

Serédi hercegprímás visszaérkezett Bu
dapestre. Serédi Jusztinján biboros-hercegprímás, 
aki, mint ismeretes, XI. Pius pápa megbízásából 
legutóbb felszentelte Angliában a downsidei bencés 
bazilikát, visszaérkezett Budapestre.

A keleti pályaudyáron ünnepélyesen fogadták 
a föpásztort.

A vasúti kocsiból kilépő föpásztort lelkes 
éljenzéssel üdvözölte a megjelent közönség, virág
csokrot nyújtottak át neki. Serédi Jusztinján a fo
gadtatás után a következő kijelentést tette:

— Mindenütt egyházi és világi részről a leg
nagyobb szívélyességgel fogadtak. Remélem, hogy 
ez alkalommal is hasznára lehettem a magyar 
ügynek.

A hercegprímás ezután az üdvözlők sorfala 
között gépkocsiba szállott és a Várban lévő prí- 
mási palotába hajtatott.

Az orkán teljesen feldúlta a Keys-szige- 
teket. — Az emberi kéz minden nyomát elseperte 
a vihar. — Még mindig nem tudnak semmi pon

Világ folyása.

tosat a Keys-szigetcsoport sokezer lakójának sor
sáról. Ezek a szigetek Florida (Északamerika dél
keleti részén fekszik) déli csúcsától kiindulva hosszú 
láncolatban fűződnek egymáshoz Kuba irányában. 
A hivatalos jelentések, amelyek az összeköttetések 
megszakadása következtében közelebbi adatokat 
nem tartalmaznak, az áldozatok számát nem be
csülik többre kétszáznál. Az orkán hatalmas kiter
jedésű területet söpört végig és kártevésének nagy
ságát ma még hozzávetőleg sem lehet megállapítani. 
Attól tartanak, hogy újabb orkán zúdul Floridára.

A floridai partok felett cirkáló repülők jelen
tése szerint a Keys-szigetcsoporton alig észlelhetők 
életjelek. A vihar az emberi kéznek úgyszólván 
minden nyomát eltörölte a szigetekről, amelyeket 
romhalmazok, tövestől kicsavart fák és hullák bo
rítanak. A csekélyszámú menekültek előadása sze
rint a szélvihar egész házakat papírzsacskók mód
jára emelt fel és sodort el, mielőtt a földre vagy 
a tengerbe hajította azokat. Metacumba-sziget köz
kórházát, amelyben hetvenöt beteget ápoltak, a vihar 
felemelte és a harmadik utcába hajította. A betegek 
túlnyomó részét a szél a tengerbe sodorta. Egy 
Singleton nevű munkást a szökőár a nyílt tengerbe 
sodort, ahonnan az egyik óriási hullám a szom
szédos szigetre dobta át és ennek köszönhető, hogy 
élve megmenekült. Sokan a vasúti sínekbe próbál
tak kapaszkodni, de a vihar a vágányokat is fel
tépte. A szökőár teljesen elárasztotta a házakat és 
szalmaszál módjára seperte a tengerbe még a vas
úti síneket is. Tampában az anyagi kárt egymillió 
dohára becsülik. Sarazota előkelő téli fürdőhely 
szállodái romokban hevernek. A vihar megsemmi
sítette a nyugati partvidék gyümölcstermését is.

Gondatlanság okozta a floridai munkás
tábor katasztrófáját. A Florida melletti Keys- 
szigeteket, a pusztító erejű szélvihar színterét, ha
talmas méretű tűz világítja be, mert az áldozatok 
százainak holttestét koporsó hiányában máglyákon 
égetik el. A hatóságok minden lehetőt elkövetnek, 
hogy az elégetés előtt megállapítsák a holttestek 
személyazonosságát. Washingtonból két katonai ujj
lenyomatszakértő utazott a szigetekre, hogy segéd
kezzék a személyazonossági megállapításoknál, mert 
a háborúban mintegy négymillió katona ujjlenyo
matát vették le.

Scholtz, Florida kormányzója, aki beutazta a 
viharsújtotta vidéket, kijelentette, hogy valami ret
tenetes gondatlanság lehet az oka annak, hogy a 
tragédia ilyen irtózatos méreteket ölthetett.

Roosevelt elnök nyomozást rendelt el, hogy 
a munkástáborokat ért szerencsétlenség körül terhel- 
e valakit felelősség, mert az idöjelzöhivatal előre 
közölte az orkán közeledtét.

• B or za lma s  repülőszerencsétlenség a 
francia hadgyakorlaton. — Tíz halott — A cham- 
pagnei nagy őszi hadgyakorlatokat borzalmas re
pülőgépszerencsétlenség zavarta meg, amely tíz. 
esetleg még több halálos áldozatot követelt. Szept
ember 12-én délután a hadgyakorlatokon résztvevő, 
Nancyban állomásozó 21. légiraj két nehéz bomba
vető repülőgépe a sűrű ködben összeütközött egy-



152 B I Z A L O M

mással; a két gép utasaival — egy-egy pilótatiszt 
és négy-négy pilóta-altiszt ült a gépeken — le
zuhant és teljesen elpusztult. A szörnyű szeren
csétlenség Rethel városkától 30 kilométernyire dél
nyugatra, St. Jean aux Bois ardennesi faluban tör
tént. A két bombavető repülőgép átláthatatlanul 
sűrű felhőbe került és összeütközött egymással.

Az összeütközés ereje oly hatalmas volt, hogy 
mindkét gép benzintartálya felrobbant. Az egyik 
repülőgép a mezőre zuhant és a pilótatisztet, to
vábbá a négy altisztet összeégve húzták ki a ron
csok alól. A másik repülőgép áldozatait még nem 
sikerült megtalálni. Ez az égő repülőgép ugyanis 
rázuhant a falu egyik házára és a ház tüzet fogott. 
A lángok pillanatok alatt az egész házat ellepték, 
úgyhogy az oltásra gondolni sem lehetett. A füs
tölgő ház romjai alól még nem tudták kiemelni 
sem az áldozatokat, sem az elpusztult gép roncsait. 
Nem tartják kizártnak, hogy a kigyulladt paraszt
házban is bennégett valaki. Denain tábornok, lég
ügyi miniszter és Pujo tábornok, a hadgyakorlatok 
légügyi részének irányítója a szerencsétlenség szín
helyére mentek.

Szénrétegre bukkantak egy makói ta
nyán. Raffay Ferenc makói tanyáján, amely hét 
és fél kilométerre van a püspökiedéi út mentén, 
kutat ástak. Azon a helyen valamikor ősmocsár 
terült el és talán emiatt nagyon nehéz vízhez jutni. 
Kútfúrás közben már kilenc méteren túl jártak, de 
még mindig nem jenletkezett víz, ellenben az ásó 
fekete kőzetbe ütközött. A kőzet közelebbi vizsgá
latnál szénnek bizonyult, amely a tűzben kitűnően 
ég. Nem lignitről, azaz még nem egészen szénné 
érett őskori farétegekről van szó, hanem az ős
mocsár turfájáról, amely az idők folyamán és a 
nagy nyomás következtében szénné kővesedett A 
tanyán talált szénréteg félméter vastag és fölötte 
szintén értékesnek látszó másfélméteres márgás 
agyagréteg fekszik, amely esetleg alkalmas lesz har
madrendű cement kiégetésére. A városi mérnöki 
hivatalból, mihelyt a leletről értesültek, azonnal ki
szállt Szabó Imre városi főmérnök, leszállt a kút
ba, megvizsgálta a rétegeket és teljes mértékben 
igazoltnak látta a lelet értékéhez és jelentőségéhez 
fűzött reményeket.

Másfélkilós burgonyagumókat termelt 
egy kecskeméti gazda. Kecskeméten lakó Fodor 
Ferenc hadirokkant, aki már tizenkilenc éve kísér
letezik homoki burgonyatenyésztéssel, földjén a 
legutóbbi burgonyaszüret alkalmával csupa 50— 
100 dekagrammos példányokat talált. Volt köztük 
152 dekagramm súlyú óriási burgonya is. Az egész 
termést még a helyszínen megvásárolták vetőmagnak.

Ravasz László felszentelte a reformátu
sok „Emlékezet templomát." Vasárnap szept.,15- 
én szentelte fel Ravasz László püspök a budapesti 
reformátusok új templomát, az Üllői-uton, a Szent 
István-kórházzal szemben épült „Emlékezet templo
m át/ A templomot a világháborúban elesett hő
sökre figyelmeztetőül: „Az Emlékezet Templomá“- 
nak nevezték el és az új istenházában aranybetűs

*
fehér táblák hirdetik a katonahalottak nevét. A két 
főhelyen van Tisza Istvánnak és a kormányzó test- 
véröcssének, Horthy Szabolcs egykori szolnoki fő
ispánnak címeres márványemléke.

A felszentelésre nagy közönség gyűlt egybe. 
A kormányt Tasnádi Nagy András kultuszállamtit
kár a fővárost Némethy Károly tanácsnok és Vi
gyázó Géza elöljáró-tanácsnok, az evangélikus egy
házat Kemény Lajos esperes képviselte. Az összes 
budapesti református paróchus-lelkészek élén vo
nult be Ravasz László püspök. Tíz órakor megje
lent a szószéken a templom lelkipásztora, Patay 
Pál s közének után Bibliát olvasott és fohászko
dott a gyülekezet nevében, majd Ravasz László 
püspök mondott felszentelő imát.

Ezután Szabó Imre, a budapesti egyházmegye 
esperese prédikált.

— Mi lenne — mondotta, — ha máról- 
holnapra eltűnnének Budapest utcáiról a temp
lomok? Megmaradna a sajtó, a színház, a film, a 
modern élet minden velejárója, de eltűnne a csend, 
a nyugalom, megnövekednének az öngyilkosságok, 
meg kellene sokszorozni a rendőrséget és a kato
naságot, az egyetemen a bolondságot kezdenék 
bölcsességnek tanítani és az emberek nyíltan egy
más ellen szervezkednének az osztozkodásért való 
végső leszámolásra — végül valami páratlan sóhaj- 
tozás és szomjúság támadna a csend és a tisztaság 
után, amely nincs, a bocsánat után, amely nincs, 
a hazugságokból való szabadulás után, amely nincs, 
az ember-testvér után, aki nincs, sírni kezdene az 
ember és nem tudná miért, — ötven év múlva temp
lom nélkül olyan volna ez a város, mint egy nagy 
tébolyda, amelyből nincs menekvés, ahol nincs ho
rizont és nincs halál után teljesedő reménység....

— A közhit azt tartja, hogy csak az alacsony 
értelmi színvonalon élő népnek van szüksége temp
lomra, pedig minél magasabb kultúrfokon áll egy 
nemzedék, annál nagyobb szüksége van Krisztus 
megváltó erőire, a kultúra csak akkor nem válik 
az ember számára veszedelemmé, ha a démoni 
inspirációkat visszaszorítja, különben halált lehel 
az Istennélkülivé vált kultúra. Pedig a templom 
köveit is ember rakta fel, milliós nagyvárosban a 
veszni induló lelkét akarta menteni... A nagyváros 
templom nélkül halált és átkot lehel.

Az istentisztelet után az egyházközség fő
gondnoka; Dabasi Halász Lajos ny. koronaügyész 
a budapesti összes református hívek nevében fe
jezte ki köszönetét a székesfővárosnak és illetékes 
vezetőinek az akció támogatásáért és mindazoknak, 
akik adományaikkal, szellemi és testi munkájukkal 
hozzájárultak az eredményhez.
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