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

20. szám. ________  / / / . évfolyam. 1932 október 15.

Megalakult s esküt tett az új magyar 
kormány.

Miniszterelnök: Gömbös Gyula tábornok. Minisz
terek : Keresztes-Fischer Ferenc, Imrédy Béla, Puky Endre, 
Fabinyi Tihamér, Kállay Miklós, Lázár Andor, Hóman 
Bálint. Az új kormány október 12-én mutatkozik be a 
képviselőházban. Az új kormány működése elé az egész 
ország izgatott várakozással néz. Az új miniszterelnök 
erélyes, férfias, bátor egyéniség. Miniszterelnökségének 
második napján az egész ország közönségéhez rádió-be
szédet intézett, melyben munkatervét ismertette. Minisz
terelnöksége hetedik napján pedig az országház erkélyé
ről százezer embernek mondott nagy beszédet. A magyar 
és külföldi sajtó nagyon sokat foglalkozik az új magyar 
kormánnyal. A közvéleményt kifejezi a „Terv és cselek
vés" című cikk, melyet az egyik legnagyobb magyar új
ságból vettünk át.

Az új magyar kormány életrajzokban.
Itt mutatjuk be az új magyar kormányt tagjainak 

életrajzaiban, — egynek kivételével. Keresztes-Fischer 
Ferenc megtartotta eddigi állását, mint belügyminiszter.

Gömbös Gyula
miniszterelnök és honvédelmi miniszter.

Gömbös Gyula Murgán, Tolna vármegyében szü
letett, 1886 dec. 26-án. Tanulmányait a soproni líceum
ban kezdte s a pécsi honvédhadapródiskolában folytatta. 
Felavattatása után a zágrábi 25. sz. horvát honvédezred
hez került s ennek kötelékében szolgált 1912-ig. Ekkor 
Budapesten letette a felső tiszti tanfolyamra képesítő

fölvételi vizsgát s miután elvégezte a cs. és kir. bécsi 
hadi iskolát, 1914-ben a zágrábi XIII. hadtest vezérkari 
irodájában kapott szolgálati beosztást. Itt érte a háború 
kitörése. Hadtestének vezérkarában, később a 42. és 6. 
hadosztály parancsnokságánál, majd a 83. dandár köte
lékében vett részt a háborúban. 1916 június 11-én az 
oknai áttörés alkalmával az oroszok egy éjjeli rajtaütése 
folyamán megsérült. Felgyógyulása után a honvédelmi 
minisztériumba vezényelték. 1917-ben írta Die ungari- 
sche Armee című tanulmányát, amelyet a magyar kor
mányhoz is eljuttatott. Ebben a tanulmányában az önálló 
magyar hadsereg felállításának szükségességét hangoz
tatta. Közvetlenül a forradalom kitörése után, november 
hónap 2-án azt a tervet terjesztette Hazai báró elé, hogy 
Hazai és Andrássy Gyula gróf álljanak az olasz frontról 
és Franciaországból hazaözönlö csapatok élére s vonul
janak be Magyarországba a forradalom megbuktatására. 
Később ellenforradalmi tervet dolgozott ki, melynek 
alapgondolata az volt, hogy Budapestet izolálni kell: 
az országot járásonként és megyénként megszervezni az 
ellenforradalom céljaira Ebben az időben került a MOVE 
élére, 1919 január 19-én, amikor az egyesület Károlyi 
Mihály ellen mondott beszéde után egészen váratlanul 
elnökévé választotta.

Mint a MOVE elnökét, a februárban megjelent 
internálási rendelet alapján a forradalmi kormány inter
nálni akarta, ami elől azonban Bécsbe szökött. Becsben 
Szmrecsányi György révén összeköttetésbe került Funder 
dr-ral, a Reichspost szerkesztőjével s ekkortól kezdve ott 
írt ellenforradalmi cikkeket Hunfalvy álnéven. A Bethlen 
István vezetése alatt álló bécsi ellenforradalmi komité
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megbízásából utazott április közepén Pallavicini György 
örgróffal Belgrádba, ahol a franciákkal tárgyalt a kom- 
niün uralmának letöréséről s innen került néhány nappal 
később Szegedre, ahol előbb az ABC  (Antibolsevista 
Komité) katonai előadója, majd hadügyi államtitkár lett 
Károlyi Gyula gróf s utóbb Ábrahám P. Dezső kormányá
ban. Ebben a minőségében vett részt a nemzeti hadsereg 
megszervezésében. Az 1921. évi tiszántúli választások 
alkalmával a törökszentmiklósi kerület kisgazda prog
rammal egyhangúan nemzetgyűlési képviselőnek válasz
totta. A kisgazdapártban csakhamar tekintélyes pozíciót 
biztosított magának s rövidesen a párt szabadkirályvá- 
lasztó szárnyának egyik vezére lett. Mikor IV. Károly 
1921 október 20-án másodszor is megjelent az ország
ban, Gömbösnek, mint Bethlen miniszterelnök Nagy Pál 
tábornok mellé rendelt teljhatalmú megbízottjának, igen 
jelentékeny része volt a kísérlet meghiúsításában, főként 
a sebtiben összeszedett egyetemi és MOVE-zászlóaljak 
harcbavetése révén.

1929 október 10-én Csáky Károly gróf, honvédelmi 
miniszter váratlanul lemondott állásáról s utóda Gömbös 
Gyula lett. Neki köszönhette a honvédség tisztikara 1930- 
ban, hogy fizetésrendezésben részesült, legénysége pedig, 
hogy elhelyezkedése a polgári életben könnyebbé vált.

Kevéssel miniszterré való kinevezése után szolgá- 
latonkivüli tábornok lett s ezzel a kitüntetéssel megkapta 
a katonai szempontból is nélkülözhetetlen hátteret, amely
nek birtokában rendkívül sokat tett a honvédség harc- 
képességének fokozására.

Bethlen István miniszterelnökkel együtt ő is lemon
dott 1931 augusztus lS-én, de az új kormányban is ö 
lett a honvédelmi miniszter. Az 1931. évi általános válasz
tások alkalmával Abádszalókon és Kiskunhalason kapott 
mandátumot. A kettő közül ez egyhangúan elnyert abád- 
szalókit tartotta meg.

Puky Endre dr
külügyminiszter

1871-ben született Kassán. 1902. évben vármegyei 
főjegyző lett. A közigazgatás színvonalának emelésére 
fordította minden munkásságát. A darabontkormány azon
ban a nemzeti ellenállás idején tanúsított magatartása 
miatt felfüggesztette főjegyzői állásától és megfosztotta 
a jegyzői tanfolyam igazgatóságától is. A Wekerle-kor
mány ismét visszahelyezte mindkét állásába és 1906- 
ban Abauj-Torna vármegye alispánná választotta meg. 
A cseh megszállás első hetében hivatalában maradt és 
keresztülvitte, hogy a vármegyei tisztikar továbbra is a 
magyar törvények szerint magyarul láthassa el hivatását, 
továbbá, hogy cseh zászlót a vármegyeházára ne tűzze
nek ki. A cseh zsupán azonban fegyveres karhatalommal 
távolította el őtésa tisztikart a vármegyeházáról. 1924-ben a 
tornai kerület egyhangúlag képviselőjévé választotta meg.

Politikai, közgazdasági és társadalmi kérdésekről 
több cikke jelent meg magyar- és olasznyelvü folyóira
tokban, fővárosi és vidéki lapokban. Tanulmányt irt

továbbá olasz nyelven Magyarország belpolitikai hely
zetéről. A magyar képviselők által tett tanulmányút alkal
mával 1924-ben feltűnést keltett a 13 olasz városban 
s ezek során főként Mussolini előtt Rómában mondott 
olasznyelvű beszédével. 1926. év októberében az elnökké 
választott Zsitvay Tibor helyébe őt választotta meg al- 
elnökévé a nemzetgyűlés, majd egyhangúlag az új válasz
tójogi törvény alapján összeült képviselőház is.

Imrédy Béla
pénzügyminiszter.

Ómoravicai Imrédy Béla dr, az új pénzügyminiszter 
1891-ben született Budapesten. A világháború kitörésétől 
1918. év novemberéig mint a 5. számú cs. és kir. huszár
ezred tartalékos főhadnagya teljesített harctéri szolgálatot. 
Vitéz magatartásáért számos katonai kitüntetésben 
részesült.

A Magyar Nemzeti Bank főtanácsa 1928 decem
ber havában igazgatóvá és az üzletvezefőség tagjává 
nevezte ki.

Úgy a magyar kormányt, mint a Magyar Nemzeti 
Bankot számos esetben képviselte külföldi tárgyalásokon.

Már 1923-tól kezdve értékes tudományos és szak- 
irodalmi munkásságot fejtett ki, behatóan foglalkozott 
tanulmányaiban az állami költségvetés, a fizetési mérleg, 
a tőkebehozatal, a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok kér
désével, valamint a jegybankok különböző problémáival, 
önálló tanulmányain kívül a napilapokban és szaklapok
ban igen sok komoly, figyelemreméltó cikke jelent meg.

Hóman Bálint
vallás- és közoktatásügyi miniszter.

Hóman Bálint 1885-ben Budapesten született, mint 
Hóman Ottó főigaztó fia. Apja a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztériumban a középiskolai ügyek élén állott 
és így Hónian Bálintnak már egészen fiatal korában alkal
ma volt megismerkedni a magyar kultúrpolitika problémái
val. Középiskoláit a Barcsay utcai gimnáziumban végezte, 
osztálytársai között sok jeles ember van, de mindmáig 
ö az iskola legnagyobb büszkesége. Érettségi után a 
bölcsészeti fakultásra iratkozott be, a latin történelem- 
szakra és ugyanakkor beállt az egyetemi könyvtárba 
mint gyakornok. Igen korán kezdett történelmi tanul
mányokkal foglalkozni, mint minden igazán komoly tudós, 
eleinte részletkérdésekben és a történelmi segédtudo
mányokban merült el és megírta az Árpád-kori pénz- 
történetet, amely ezen a téren korszakalkotó munkának 
számít. Már a háború előtt magántanárrá lett a buda
pesti egyetemen, melynek később, 1925-ben nyilvános 
rendes tanára lett.

1922-ben, mint egyetemi könyvtáros, a Nemzeti 
Múzeum könyvtárának az igazgatója lett, majd főigaz
gatója. ‘ Hóman beváltotta a hozzáfűzött várakozásokat. 
Hóman Bálint főigazgatásának néhány éve alatt több 
történt a Nemzeti Múzeumban, mint azelőtt évtizedeken 
keresztül.
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Erős hivatali tevékenysége közepett azonban a 
tudományos munkásságot is kettőzött szorgalommal és 
lelkesedéssel folytatta. Megírta Magyarország történetét 
a középkorban és az Anjouk idején, és sok más nagy- 
értékű tudományos munkát.

Kállay Miklós dr
földművelésügyi miniszter

1887-ben született Nyíregyházán. 1922-ben Sza
bolcs és Ung vármegye főispánjává nevezték ki, tisztét 
1929 októberéig töltöttebe, amikora Bethlen-kormány- 
ban a kereskedelmi tárca politikai államtitkára lett.

Fabinyi Tihamér dr
kereskedelemügyi miniszter

1890-ben született Hisnyóvizen. Evangélikus, nős, 
ügyvéd, egyetemi magántanár. 1921-ben a Ganz-Danu- 
bius-gyár hívta meg igazgatójának, majd ügyvédi irodát 
nyitott. Főleg a gazdasági jog, továbbá a nemzetközi 
és a perjog körébe eső ügyekkel foglalkozik s ilyeneket 
gyakran képviselt nemzetközi fórumok előtt is. Bejárta 
Európa legtöbb országát és elsajátította a német, francia, 
angol és olasz nyelvet. ^

Lázár Andor dr
igazságügyminiszter

1882-ben született Pápán. Református, nős, ügyvéd, 
volt honvédelmi államtitkár. A pápai kollégiumban vé
gezte el a középiskolát, a jogtudományi doktori diplomát 
pedig a budapesti egyetemen szerezte meg. Német, fran
cia és angol nyelven beszél, tanulmányútjai során be
járta Európa minden államát és volt az Északamerikai 
Egyesült Államokban és Kanadában is. Mint gyakorló
ügyvéd 1906-ban kezdte meg működését s csakhamar 
a főváros előkelő és tekintélyes ügyvédjei közé emelke
dett. A jogtudományon kívül pénzügyi és közgazdasági 
tanulmányokat folytatott és értékes szakirodalmi mun
kásságot fejtett ki. „Gazdaságpolitikai tanulmányok", 
„Ausztria pénzügyei a XIX. század elején", „Az osztrák 
devalváció" és a „Német és lengyel devalváció" című 
nagyobb munkáin kívül számos tanulmánya jelent meg 
nyomtatásban. Régóta tevékeny szerepet visz a főváros 
társadalmi és politikai életében is.

Gömbös miniszterelnök rádió-szózata.
Magyar testvéreim!

A kormány élén kifejtendő munkásságom során 
egyik legfontosabb irányelvemnek azt tartom, hogy állandó 
közvetlen kapcsolatban legyek a magyar nemzet leg
szélesebb rétegeivel. Az ugyanis a véleményem, hogy 
semmiféle kormány nem végezhet eredményes munkát, 
ha közte és a közvélemény között nincsen meg az 
állandó, szilárd s a kölcsönös bizalmon alapuló lelki 
kapcsolat.

Ezért jelentem meg ma itt a mikrofon előtt ma
gyar Testvéreim, hogy az élő szó ereje által vessem 
meg e kölcsönös lelki kapcsolat alapjait és ha röviden 
és vázlatosan is, de tájékoztassam a magyar közvéle
ményt kormányzati munkatervem irányelveiről. Nem lehet 
célom ez alkalommal, hogy e munkatervet teljes egészé
ben ismertessem, ezért annak csupán néhány olyan 
pontjáról emlékezem meg, amely e munkaterv felépíté
séről, célkitűzéseiről és irányáról általában tájékoztat.

Munkatervem célja: nemcsak a mának, hanem a 
holnapnak is irányt szabni. Sajnos, ma az a helyzet, 
hogy a felette súlyos gazdasági viszonyok között a 
legtöbb magyar ember tettereje csak a helyben-topogás- 
ban merül ki. Emiatt félő, hogy az anyagi nehézségek 
kiölik a lel kékből azokat a hajlamokat, amelyeknek 
minden nemzetben élniök kell, ha az a maga történelmi 
hivatottságáról meg van győződve.

Munkatervemet legjobb hitem szerint alkalmasnak 
vélem arra, hogy az élni akaró és történelmi hivatását 
érző nemzet irányelvül elfogadja. Ebbéli meggyőződé
semben bizalommal hívom meg e munkaterv tökéletesí- 
éséhez és végrehajtásához minden magyar testvéremet, — 
felekezeti, osztály és pártkülönbség nélkül. Tudom, hogy 
ezzel a numkatervvel sem lehet csodákat művelni, ilye
neket tehát se tőlem, se kormányomtól ne várjon senki. 
De szeretném, ha e munkatervem ismerete és annak 
végrehajtása bizalommal és azzal a meggyőződéssel 
töltené el a lelkeket, hogy a kormánynak határozott cél
kitűzései vannak és ugyancsak céltudatosan halad azok 
megvalósítása felé.

Munkatervem megvalósítása hosszabb időt igényel. 
Tekintettel azonban arra, hogy vannak feladataink, 
amelyek megoldásával várnunk nem lehet, e hosszabb 
időre szóló munkaterv mellett egy olyan rendeltetésű 
kormányzati programot is állítottunk össze gazdasági 
munkatársaimmal, hogy az a legközelebbi hónapokban 
gyökeresen megoldja a főként gazdasági és szociális 
természetű kérdéseket, amelyek — mint például első
sorban a gazdaadósságok rendezetlensége — nyomasz
tóan hatnak a társadalomra.

Mind a további munkatervnek, mind e közelebbi 
kormányzati programnak erőteljes végrehajtása céljából 
a kormány összeállításánál arra voltam figyelemmel, 
hogy reálisan gondolkodó, szakképzett, de amellett 
lendületes munkatársak vegyenek körül és azért javasol
tam a Kormányzó Úr Öfőméltóságának a közvélemény 
előtt immár a fiatalokénak elismert kormánylistát.

Ennek a fiatalokból álló kormánynak meglesz a 
tettereje, hogy végrehajtsa azokat a feladatokat, amelye
ket a megállapított munkaterv jelöl ki számára. Ebbe 
itt csak futó bepillantást adhatok. Munkatervem alap- 
gondolata az alkotmányos központi akarat által kormány
zott független, erős, öncélú nemzeti állam megerősítése. 
Evégböl minden békés eszközzel törekszünk a békeszer
ződések revíziójára. Ezt a törekvésünket mindig szem 
előtt tartva, nem zárkózunk el a dunai államok együtt
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működése elöl. Ez az együttműködés azonban csak 
akkor lehet eredményes, ha sikerül a magyar kisebbségi 
jogokat az egész vonalon hatásosan biztosítani.

Külkereskedelmi politikánk elsősorban külföldi 
piacok szerzésére fogj irányulni, evégből kiviteli-politi
kánkat egységes vezetése alá helyezzük.

Jó, pontos és gyors közigazgatást akarunk, amely
nek azonban szigorúan kell alkalmazkodnia az állam
polgárok tehervíselőképességéhez.

Szükségesnek tartjuk a választójog reformját a 
titkosság elveinek érvényesítése alapján és egyben a 
nemzeti érdekek legmesszebbmenő megvédésével, hogy 
az országgyűlés a nemzeti közvélemény hű tükrözője és 
emellett minden dolgozó magyar képviselője legyen.

Hatásos jogvédelemben óhajtjuk részesíteni a hazai 
termelést s feltétlenül jogvédelmet fogunk biztosítani 
valamennyi, ebben a termelésben résztvevő magyar 
állampolgárnak.

Felesleges hangsúlyoznom, hogy munkatervem 
gazdaságpolitikai része a magántulajdon elvén épül fel. 
Termelésünket a kapitalista rend formái közt kívánom 
továbbra is biztosítani, olyképpen azonban, hogy a 
kapitalizmusnak a nemzet egyetemére káros, ennek fej
lődését gátló kinövéseit megszüntessük.

Minden eszközzel elő akarjuk segíteni a belső 
tőkeképződést s az így tömörülő tőkéket a nemzeti ter
melés szolgálatába kívánjuk állítani.

Az aranyfedezeti rendszert sértetlenül fenntartjuk 
és minden körülmények között elkerüljük az inflációt.

Az adóterheket igazságos felülvizsgálat alá vesszük, 
de már most kijelentem, hogy szigorú adó-erkölcsöket 
követelek mindenkitől, mert ez minden nemzetnek — 
amely fenn akar maradni — mind anyagi, mind erkölcsi 
tekintetben elengedhetetlen föltétele.

A nemzeti termelő munkában az állami beavatko
zást csak e munka tervszerű irányítására, ellenőrzésére 
és mintaüzemek létesítésére akarjuk korlátozni. Különös 
súlyt fog helyezni kormányom az egészséges telepítési 
politika kezdeményezésére és végrehajtására.

Tekintettel országunk népesedési viszonyaira, ipa
runkat nemcsak hogy továbbra is fenn akarjuk tartani, 
hanem a mai viszonyok között is életképes iparágainkat 
még fejleszteni is akarjuk. Nem fog azonban ez az ipar
pártolásunk tovább terjedni, csak addig, amíg ez a pár
tolás nem megy a mezőgazdaság rovására.

Ipari termelésünket összhangba fogjuk hozni a 
fogyasztás érdekeivel. Egészséges és erős befolyást fogunk 
gyakorolni az iparcikkek igazságos áralakulására és lehe
tetlenné kívánjuk tenni ennél a spekulációs szempontok 
érvényesülését.

Hazánk Duna-völgyi központi fekvésében adott 
lehetőségeket nagyszabású átmenő kereskedelmi forga
lom kifejlesztésére óhajtjuk kihasználni.

Kormányzati programunk egyik legfontosabb cél
kitűzése a munkanélküliség leküzdése lesz. Az e cél
hoz vezető hatásos eszközöket minden körülmények

között meg akarjuk és meg fogjuk találni. Munkanélküli 
segély azonban nincs, csak munka.

A hadviselteket, hadirokkantakat, hadiözvegyeket 
és hadiárvákat olyanoknak tekinti kormányunk, mint 
akik a világháború legsúlyosabb terheit veselik. Istá- 
polásukat tehát becsületbeli kötelességünknek tartjuk. A 
nekik adott kedvezményeket ki akarjuk terjeszteni a 
hadviseltek többi részére is.

Ezekben ismertettem vázlatosan a kormány munka
tervének kereteit. Ismételten hangsúlyozom azonban, 
ezek csak futó bepillantást adtak a munkaterv érdemi 
részébe, de korántsem meríti ki annak tartalmát Mielőtt 
befejezném szavam magyar munkástestvéreim felé, akiket 
e helyről felkérek, vegyenek részt a kormány nemzeti 
munkatervének megvalósításában, amely munkaterv min
den dolgozó érdekeit szolgálja. Sokan akartak és talán 
akarnak ma is választófalat emeli munkás és más pol
gár közt. Én ilyen választófalak létjogosultságát el nem 
ismerem. A kormány olyan politikát fog követni, hogy 
a munkásság, de természetesen csak akkor, ha nem 
rekeszti ki önmagát a nemzeti közösségből, részt vehessen 
ebben a nagy nemzeti munkában.

Ha munkatervemet meg tudom valósítani, amiben 
nem kételkedem, annak gyümölcsét majd egyaránt élvezi 
a nemzet minden egyes tagja, az a munkásság is, 
amely a mai gazdasági viszonyok legsúlyosabb terheit 
viseli.

Terv és cselekvés.
Az új miniszterelnök szózata és eddigi beszédei a 

sorscsapások alatt vergődő magyar közönségre úgy ha
tottak, mint amikor a kiéheztetésre ítélt, körülzárt vár 
lakosaihoz olyanféle hír érkezik, hogy állítólag valami 
fölmentösereg közeledik. Mindenkiben fölkel a remény
kedés, mindenki vár, figyel, hisz és bízik s méltán súly- 
taná a közharag azt, aki már előre kétségeket akarna 
támasztani a reménykedők lelkében. Aki olyan önbiza
lommal lép egy nemzet igazgatásának az élére, amilyen
nel Gömbös Gyula állt ki az ország porondjára, az a 
mai rettenetes időkben föltétlenül rászolgált arra, hogy 
párttekintetek és érzelmi szempontok félretételével min
denki legalább is annyi bizalmat föltétlenül előlegezzen 
neki, amennyi szükséges ahhoz, hogy nemzetmentő mun
kájának végrehajtására teljes súllyal elindulhasson.

Sok olyan megjegyzést hallottam, hogy az új mi
niszterelnök túlsókat ígért, túlsókat akar, túlsók irányba 
akar nyúlni, s ezzel már előre eljátszotta a komoly, reális 
emberek bizalmát. Az én hitem szerint azonban ez az 
elitélő kritika a jelen esetben merőben helytelen. Az új 
miniszterelnök kedden elő fogja terjeszteni a Házban min
denre kiterjedő programját, vagyis bemutatja az ország
nak az ő széleskörű és nagyszabású célkitűzéseinek egé
szét. Jól teszi, helyesen teszi. A modern világban, s mai 
nyomorúságaink közepette, vezető államférfiúnak így kell 
eljárnia. Ma már a néptömegek bizalmát csak úgy -lehet
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megnyerni, ha jól érthető alakban, részletesen elébük 
tárja a kormányzat azokat a célokat, amelyeknek meg
valósítását programjába vette s a tömegek bizalomteljes 
várakozása ma már szükséges a helyesen vezetett ország
igazgatáshoz. Véka alá rejetett államférfiúi bölcsességet 
személyes bizalomból méltányolnak százak, vagy talán 
ezrek, de az ilyen óvatos államférfiúi tartózkodást és hall
gatást nem méltányolják a milliók, már pedig az orszá
gok igazgatásába ma már a milliók is bele akarnak 
szólni. Az országkormányzás ma már hasonlatos egy 
nagyszabású városrendezési akcióhoz. Itt is előre vilá
gosan fel kell rajzolni nagy papírosokra az egész prog
ramot. Ha ezt nem teszik, úgy a közönség megbotrán- 
kozva szemléli azt, hogy házakat rombolnak, de ha előre 
ismeri a városrendezési programot, akkor megértő lélek
kel fogadja az áldozatokat s enélkül a megértés nélkül 
nehéz kormányozni a mai időkben.

Legyen tehát azzal mindenki tisztában, hogy a nagy 
kormányzati célok kitűzése önmagában véve még csak 
egy építészeti terv, amely kutyát se ér, ha azt nem he
lyesen hajtják végre. A cselekvés súlypontja a tervezet 
ház becsületes, körültekintő, helyes és erélyes megépí
tésén van. A nagy program megismerése után az első 
téglától kezdve éles szemmel, éberen fogja figyelni az 
egész ország, hogy helyesen megy-e maga a valóságos 
építkezés és üdv neki, ha nem csalódunk benne!

A Baráti Házat fenntartó erőkről.
A német példa is mutatja, hogy a Baráti Ház in

tézménye, csak akkor létesülhet és maradhat fenn, ha 
maguk azok akarják igazán, akikért van. Vagyis: a 
letartóztatottak és a szabadulók. Semmiféle más oldalról 
jövő könyörületesség, áldozatkészség és segítség nem 
pótolhatja azt a hatalmas erőt, ami abban van, hogy 
maguk a letartóztatottak és a szabadulók teljes erővel 
akarják, hogy egy olyan intézmény, mint a Barátok Háza 
létrejöhessen.

Ezenkívül még fontos az is, hogy a letartóztatottak 
és a szabadulók, miért akarják a Baráti Ház létesülését? 
Ha csak azért — (mint ahogy a Bizalomban egyesek 
Írták) —, mert a Barátok Házában jó helyet és alkalmat 
látnak arra, hogy volt társaikkal együtt folytassák azt 
az életet, amelyik börtönbe vezette őket: a Barátok Háza 
vagy nem fog létrejönni, vagy pedig, ha nagy áldozatok 
árán létre is jött, a legrövidebb idő alatt el fog pusztulni.

Fontos az, hogy a letartóztatottak és szabadulók, 
azért akarják olyan erősen a Barátok Házának létesülé
sét, mert egy jobb, egy tisztességesebb, egy nemesebb 
élet után vágynak. Ha egy ilyen őszinte vágy nem hatja 
át, a Baráti Ház alapítására irányuló akaratot, akkor a 
Barátok Háza rövid időn belül buntanyává fog alakulni, 
melyet, az önmagát védő társadalom, legrövidebb idő 
alatt szét fog robbantani. Mindebből világos tehát az, 
hogy a Baráti Háznak alapja és fenntartó ereje egy jobb, 
egy becsületessebb élet őszinte, kitartó akarása.

Szinte hallom az ellenvetéseket: „Könnyű monda
ni, nehéz megcsinálni!" — „Hisz éppen ez a leggyön
gébb pontja a börtönbe került embereknek!" — „Ha 
meg lenne a börtön lakóiban a jobb, a becsületesebb 
élet őszinte, kitartó akarása, — akkor nem kerültek vol
na a börtönbe, hanem még most is szabadon járnának 
s nem foglalkoznának egy Baráti Ház létesítésének gon
dolatával !“

Ezeknek az ellenvetéseknek igazuk van. Valóban 
a börtön lakói éppen azért lettek börtön lakókká, mert a 
becsületes élet akarásában nem tudtak erősen kitartani, 
a kísértés, a csábítás vagy a szenvedés és a nyomor elle
nében.

Ám szerencsére csak az a baj gyógyíthatatlan, amit 
vagy nem lehet felismerni, vagy amire nincs orvosság. 
Ha felismerjük a bajt, — ha tudjuk, hogy mi az orvos
ság reá, akkor meg lehet azt gyógyítani. — így ebben 
az esetben is tudjuk, hogy a szóban forgó emberek 
bajának, szerencsétlen sorsának oka az, hogy a jó életre 
irányuló akaraterejük gyönge volt. Világos tehát, hogy 
bajukat úgy kell rendbehozni, hogy a jó  életre irányuló 
akaraterőt erősíteni kell bennük.

A nagy kérdés az, hogyan, mi módon lehet erősíteni 
a jó életre irányuló akaraterőt?

Ez a nagy kérdés volt azoknak is a legnagyobb 
gondjuk, akik a német Baráti Házat alapították és tud
ták azt, amit mi— jelen cikkünk elején megállapítottunk —, 
hogy a Baráti Ház biztos alapokon csak akkor épülhet 
fel és állandóan csak akkor maradhat fenn, ha magukat 
a letartóztatottakat és szabadulókat erős javulási akarat 
hatja át és ebből kifolyólag akarják a Baráti Házat lé
tesíteni.

A német Baráti Házat létesítő és vezető emberek 
(közöttük börtön viselt emberek is) ennek a legnagyobb 
kérdésnek a megoldását megtalálták. Az akaraterő nö
velésének és fejlesztésének tekintetében ugyan azt az el
járást alkalmazták, amit minden más képesség fejleszté
sében szokás alkalmazni: az állandó gyakorlatot. Az 
életben minden téren a gyakorlat által lehet előbbre 
jutni és erősödni. — Az iparostanonc gyerek, aki elő
ször lép be a műhelybe, vajmi keveset tud abból az 
iparból, amiből valamikor kenyerét fogja megkeresni. 
Azonban az éveken át tartó folytonos gyakorlás által, 
lassanként mesterré válik abban. Vagy a tornász, aki bá
mulatba ejt minket avval, hogy mindkét kezével fel tud 
emelni egymásután százszor és egyfolytában, olyan ne
héz súlyzókat, amilyeneket mi meg sem tudunk mozdí
tani ; — ezt a nagy ügyességet és erőt folytonos gyakor
lással érte el.

Mint minden más képességet, úgy a jóra irányuló 
akaraterőt is lehet gyakorlás által csodálatosan fejlesz
teni. A gyakorlatokat minden életkörülmény között s min
den helyzetben el lehet végezni. A gyakorlatok rendszeres, 
állandó végzése kétségkívül, egész biztosan, célhoz vezet 
minden alkalommal.
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S mi is a cél? A cél: a jó iránt való akarat meg
erősödése!

Mi a jele annak, hogy elértük a célt? Az, hogy 
többé nem kerülünk embertársaink befolyása, környeze
tünk hatása alá, hanem saját magunk szabjuk meg a ma
gunk útját. Saját lelkünk szerint cselekszünk, gondolko
dunk és beszélünk, nem pedig mások után, mint az
előtt tettük.

Minden börtön lakó tudja azt, hogy szerencsétlen
sége azon a ponton kezdődött, ahol rossz társak szavára 
és hívására kezdett hajlani s azok lettek úrrá felette s ö 
többé nem tudott parancsolni a tőlük jövő befolyások 
hatásának.

Am ha elértük célunkat s a jóra való akaratunk 
úgy megerősödött, hogy többé minket semmi kívülről 
jövö befolyás megtántoritani nem tud, már nagyrészt 
megalapoztuk szerencsénket.

Még nagyobb foka annak, hogy célunkat elértük, 
az, ha pontosan meg tudjuk figyelni lelkünk mélyében 
hangtalanul szoló hangokat, pontosan meg tudjuk állapí
tani, hogy e hangok közül melyik visz a jóra s melyik 
visz a rosszra és vaserővel, vaskitartással csak a jóra 
vivő hangok szerint cselekszünk, gondolkodunk és be
szélünk, ha ez akármilyen nehezünkre esik is. Ezt azért 
nehezebb megvalósítani, mint az előbbit; 1-szőr, mert ön
maguknak parancsolni a legnehezebb; 2-szor, mert lelkünk 
vágyai, ösztönei.tengerében a jóra vezető belső hangot 
meghallani igen nehéz. -

De ha a jóra való akaraferősitését hűségesen gya
koroljuk, akkor mind a kettőt teljesen el fogjuk érni.

Eggyel azonban tisztában kell lenni. Ha elkezdjük 
komolyan és hűségesen végezni a jóakarásának gyakor
latait: akkor sorsunk meg fog  változni s merőben más 
dolgok fognak velünk történni, mini amik eddig történ
tek. Hisz ez természetes is! Aki orvostudományt tanul, 
az orvosnövcndékekkel van együtt, — aki szántóvetö 
ember, az szántóvetőkkel találkozik. Aki erkölcs- és tár
sadalomellenes cselekedeteket követ el, az mindig újra 
meg újra hozzá hasonlóakkal kerül össze, hogy egymást 
még jobban belerántsák a bajba. Ellenben azt, aki kitartó 
erővel végzi a jóakarására irányuló napi gyakorlatait, 
olyanokkal fogja összehozni az élet, kiknek szintén 
minden erőfeszítésük és igyekezetük a jótakaró bő fejlesz
tését célozza. S ezek egymást segíteni, szeretni, előbbre 
vinni fogják s kinyílik az élet új kapuja, kinyílik egy 
kielégítőbb, egy magasabb élet-út, melyen a szenvedé
seknek is van értelme és szépsége. . .

Minden azon múlik tehát, hogy aki felismerte azt, 
hogy szerencsétlenségének végső oka: a jóra irányuló aka
ratának gyöngesége volt, szedje magát össze — s ne 
holnap, de még ma — kezdje el azoknak a gyakorlatok
nak hűséges, kitartó végzését, melyek a jót akaró aka
raterőt naggyá, kitartóvá, állhatatossá teszik!

Ilyen gyakorlatokat végeznek azok. akik a német- 
országi Baráti Házat alapították, vezetik és fenntartják. 
Ezek a gyakorlatok az ö erőiknek a forrásai s az ő jobb

jövöjüknek a biztosítékai. Gyakorlataikat egy immár meg
halt, nagy német bölcs és emberbarát Dr Steiner Rudolf 
könyveinek útmutatása szerint végzik. Egyik oly könyvé
nek címe, — amely különösen segítségére lehetett a né
met Baráti Ház alapítóinak és vezetőinek: „Lépcsőfokok" 
(Stufen). Már a címben is van valami biztató, — mert 
hiszen lépcsőfokok vezetnek a mélyből a magasba, a 
földalatti sötétségből az égi világosságba. Lépcsőfoko
kon át lehet jutni a rosszból a jóba s a szerencsétlen
ség gyötrelmei közül a megelégedettségbe, az örömbe.

A „Lépcsőfokok" hat fögyakorlatra tanítanak, mely 
gyakorlatok a következők: (Folyt, köv.)

CSILLAGOK.

Csillagok, csillagok 
szépen ragyogjatok, 
földön az embernek 
utat mutassatok.

Elhagyta az Istent 
(ó milyen elhagyott!) 
elhagyta a földjét 
(tudjátok csillagok?)

Ellensége minden, 
szikla, bokor, tenger, 
s ó a legnagyobbik 
maga az: az ember.

Ne hagyjátok őt el, 
szép, örök csillagok!
Sivár éjjelében 
neki ragyogjatok, 
égi hazájába 
utat mutassátok.

K . J .

Láthatatlan ember.
Irta: Gárdonyi Géza.

Történeti regény. (Szemelvények.)
Leszálltam a fáról és a lovasokhoz csatlakoztam, 

akik a gyalogment főurak és királynék lovát vitték.
Mikor odaértem már a kürtök szóltak. Valamennyi 

kürt mind azt a jelet búgta, amivel a táborban alvásra 
szólították a sereget.

Aludj Atilla! Jó éjszakát!
Aztán egyszerre zúgás hangzott, mint mikor sebes 

záporeső suhog a távolból. A zsákgátat bontották m eg: 
ráeresztették a vizet a sírra.

A fáklyák fölröpültek s nagy ivet írva aludtak el 
mindenki beledobta a Tiszába.

S a nép megindult némán visszafelé.



B I Z A L O M 159

Én még vártam. Gondoltam hadd menjenek el mel
lettem: megvárom Emőkét. De mégis vissza kellett tér
nem a fához, s ott várakoznom, mert a sok ló és sok 
ember minduntalan belém ütközött.

A hangjáról ismertem meg Balassa testőrt.
Ö is megállt a fa alatt és beszélgetett néhány 

társával.
— A lovat — mondja — nem kellett volna úgy- 

hagyni.
— Nem is hagyták — felelt egy másik hang.
— De úgy hagyták.
Nem értettem mi az az úgy hagyták, csak annyit 

értettem, hogy Atilla lovát leszúrták a sírnál, s a koporsó 
mellé fektették.

Rendjénvalónak tudtam. Minden hunt így temetnek 
el: fejjel nyugatnak, lábbal keletnek, a lovat melléje 
balról. A lónak is van lelke. Éjfélkor mind a két lélek 
megmozdul, fölkel. A hun fölül a lovára és fölszáll a 
csillagok közé.

De most már itt kellene lenniök a szolgáknak is. 
Nézem erőltetem a szememet: nem látok egyet se. Már 
a királynék és királyfiak jödögélnek vissza: a nők ló
háton ülnek, s vezeti a lovukat egy-egy csatlós.

A főurakat is megismerem.
S hallok erősebb hangokat, mint amilyenek eddig 

hallatszottak: veszekednek, disputáinak.
— A kard Aladárt illeti!
— Csabát jelölte ki még életében!
— Csaba gyerök még! A hun népet gyerökre bízni 

nem lehet!
— Ott a fővezér!
S a szóváltás egyre ingerültebb. Százan és ezren 

csak ezt beszélik.
Órák óta jön már a sokaság, de hol késnek a gyászi 

zsákba öltözött társak? Bizonyosan hátramaradtak, leg- 
hátra, mert ők rakták a falombot, virágot, koszorúkat a 
koporsóra. De akkor is itt kellene már lenniök.

Várok. Már le is szálltam a fáról. A hold most 
búvik ki a felhők közül, de csak vékony sarló, alig sugároz 
világosságot. Egy-egy kard, egy-egy íjjcsúcs elcsillan 
mellettem. Némelyik arcot megismerem. Asszonyok is 
jönnek. Az egyiknek a gyermeke sir:

— Tenyejet. . .
Aztán egyszercsak vége ritkul a népnek.
Már eléje megyek mindenkinek, aki gyalog jön s 

egyez valamennyire Emőkével.
Hiába: nem jön. Bizonyosan levetették a zsák-ruhát, 

rádobták a sírra a koszorúk és fáklyák közé s Emőke 
a királynékhoz csatlakozott.

Emőke halála.
Talán éjfél is volt, mikorra beérkeztem a városba. 

A nép künn sokadozott. Egy-egy fáklya körül nagy lovas 
csoportokban beszélgettek. Néhol lármásan is.

Egy helyen lantosokat láttam, amint lóháton állva 
dalolták Atilla vitézségét. Sokszor elmondott és hallott

énekek voltak azok, de azon az éjjen más érzéssel hall
gatta a nép.

Rakott tűz is lobogott néhol: jóspapok beszéltek 
a jövendőről nagy figyelmes csendességben.

A paloták környékén mégtübb a lovas, méghango- 
sabb a nép. Fáklya csak tél-túl világítja meg a vérpisz
kos arcokat. A paloták máskor ki voltak világítva. Fák
lya égett minden bejáratnál és rözse-tűz a kút mellett, 
hogy a teret megvilágítsa. A tér most sötét és sötétek 
a paloták is.

Miért sötétek a paloták? Máskor ha föúr halt meg 
nagy tor következett a temetés után. Azok, akik szeret
ték a halottat ott ültek a gyászoló családdal egy asztal 
körül és csöndes vacsoránál beszélgették az elhunyt 
érdemeit. Az asztalion egy szék üres volt és egy tányér 
elfoglalatlan. Az elhunyt lelke ült ott: az övé volt az 
a teríték.

Véltem, hogy Atilla tiszteletére mégnagyobb tort 
látok. Miért maradt el? Talán nem tudták: ki adja a tort? 
A nemzet adja? Atillának nem volt se helytartója, se 
kormánya. Ö maga volt minden. A család adja? A 
család talán zavargástól tartott.

De nem is gondolt talán senki a torra. A csapás 
oly iszonyú volt, hogy mindenki elkábult belé. Atilla 
trónja tátongó üresség. Ki elég nagy arra, hogy Atilla 
kardját fölvegye? Ez a kérdés foglalta el mindenki lel
két, nem a tor.

Oly fáradt voltam alig álltam a lábamon; bemen
tem a palota mögé a szállásomra.

A szobánkban nincs mécses. Hallgalódzok: semmi 
hortyogás. No senki. Bizonyára kint vannak a társaim 
is a beszélgető csoportokban.

Hát csak lefeküdtem. Szenderegtem valamelyest, de 
a folyosón jártak-keltek, dobogtak, beszéltek. Kívülről 
behangzott egy-egy kiáltás vagy a lantosok éneke.

No nem lehet aludnom. Felöltöztem és kimentem.
A téren az öreg Almád lantos énekelt. A kútkáván 

állva kiáltotta a verseit. Nagy sokaság hallgatta búsan.
Amint kilépek a palotából Mácsába ütközöm.
Rámmereszti a szemét, mint a kísértetlátó, s ahogy 

így rámmered, én is rábámulok, hogy mi lelte?
— Hát te? — böffen rám végre — itt vagy?
— Itt — feleltem csodálkozva a kérdésen.
Valamit hebegett aztán nagy pislogva, mintha men

tegetőzne, de más föurak érkeztek oda: magukkal vonták.
— Csaba a királyi — hangzott egy csoport ordí

tása a távolból.
Hátramegyek az istállóba: megtalálom a lovamat. 

Ülök rá csak úgy szőrén s kiléptetek a nép közé.
Álmod énekel:

Tetemeit tettük hármas koporsóba.
Így vittük föld alá, föld alá, víz alá.
ljjak húrja pendül; nyílvesszők suhognak:
Hű szolgáid ottan körüléd-borulnak.
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Erre a mondatra megáll bennem a szívverés. Meg
áll, mintha kővé vált volna. Irgalom Istene, ini történt ?

A lantos a jobbját terjegetve folytatja:
Tisza árja indul lassú zuliogással.
Elborítja a sírt csillogó hullámmal.
Fáklyák elalusznak, csillagok lehullnak,
Kedves hű szolgáid köríiléd-borulnak.
Fekete sötétség hun nemzetre támad,
Feketébb sötétség szívünkben a bánat.
Széttekintek. Szabolcsán mellettem. Karon ragadom:
— Mit beszél ez a szolgákról? — liörgöm szinte 

fuldokolva.
Meghökken. A szemét mereszti rám.
— Nem voltál ott?
— Nem.
— Hogyan lehet az?
— Parancsolatra. Mit beszél az a lantos? Nem 

értem.
— A szolgákat énekli. Hát nem tudod, hogy le- 

nyilazták minden kedves szolgáját? Dehát t e . . .
— Akik a gyászi zsákban voltak?!
— Azokat is.
Csak eltántorodtam, mint akit ólmos fütykössel 

sújtanak fejbe.
Nem tudom, mikor szálltam le a lovamról? ki 

mit beszélt hozzám? ki ment el mellettem? ki szólí
tott meg? vagy ki lökött meg? Volt úgy, hogy leültem 
és Emőkét jajgattam, aztán megint tovább bódorogtam. 
A hajnal derengő világosságában ott eszinélkedek a 
Tisza partján, ahova Atillát eltemették. Ülök és bámulok 
a megőrülés butaságával a sárgán hullámzó vízre.

A hunok között szörnyű harc tör ki, Zéta vissza
menekül hazájába Görögországba . . .

S amint otfrévedezek, egy kéz érint vállon és szól 
egy szelíd-bús női hang:

— Zéta!
Fölemelem a fejemet: Dsidsia áll mellettem. Sápadt 

és szomorú.
— Menekülj!— rebegi — menekülj! A városban 

irtózatos harc ütött ki.
Akkor eszmélkedek csak, hogy a távolból régóta 

hallatszó morajlás olyan harci zaj, aminőt a katalaunumi 
mezőn hallottam.

— A nép két pártra szakadt! — rebegi tovább 
Dsidsia. Menekülj! ebből a pokolból!...

S ” ahogy ;ezt mondta," nézett 'könnyes szemmel, 
aggodalmasan.

(Te áldott ~ lélek, te női testen járó égi angyal! 
mindig mellettem lengett a te szárnyad s mégis csak 
akkor, abban a pillanatban nyílt reád a szemem. Nem 
te voltál-e mindenkor azjengem szerető, a hű, a miat
tam szenvedő, a nekem rendelt. És én mégsem láttalak. 
Az én szemem arra tapadt" szüntelenül, aki ott fekszik 
már titkolt bálványa mellett, átnyilazott szívvel, a Tisza 
fenekén. Most Játom csak. őt, most, amikor^már nem 
látom.)_____'_________________ g_________________________

Nyomatott a váci kir. orsz. I

Fölkeltem mint az alvajáró és megfogtam a leány
kezét:

— Dsidsia.
— Menekülj Zéta! Menekülj!
— Velem jössz-e?
A feje alázatosan lekókadt:
— Ha megengeded.
Csak egy tekintettel “néztem vissza. A város égett. 

A királyi palota tornya sárgán izzott a biborszin láng
tengerben. Mintha nyugat felől is hajnalodna.

És elindultunk.
----------- - Vége. '---------- .

Idáig tart a regény. De az előszóból kiderült, 
hogy Zéta szerencsésen kimenekült a hadbaborult Hun
niából s Dsidsiával együtt megérkezett hazájába, Görög
országba, hol volt gazdája Priszkosz atyai szeretettel 
fogadta őt.

Zéta sok tudása és nagy megbízhatósága folytán 
magas polcra került: magának a császárnak lett könyv
tárosa. Mindenki szerette és becsülte őt,

Ő pedig örök hálával és szeretettel szerette fele
ségét Dsidsiát, ki hűséges osztályosa volt minden bal 
és jó sorsának . . .

Szerkesztői üzenetek.

Felhívjuk új olvasóink figyelmét „Láthatatlan Ember" 
című gyönyörű szép s igen híres folytasásos regényünkre, 
melyet szívességből bocsátottak a Bizalom rendelkezésére.

Aki az előző folytatásokat nem olvasta, elkérheti 
azokat az intézet könyvtárából, hol a Bizalom számai meg
vannak.

A „Láthatatlan Ember" Atilla hun fejedelem ide
jében játszik. A hun testvérnemzet volt a magyarral s 
néhány száz évvel a magyarok előtt jött ki Ázsiából s 
a mai Magyarország területén birodalmat alapított. Atilla, 
ki — a monda szerint — Istentől csodálatos módon 
kapott legyőzhetetlen kardot, állott a hun birodalom 
élére s mint csodálatos emberfeletti hadvezér és fejede
lem legyőzte úgyszólván az egész akkori világot. A népek 
„Isten ostorának" nevezték őt, rettegtek tőle és csodálták...

A „Láthatatlan Ember" egy görög emberről, Zétáról 
szól, ki Görögországból Atillához kerül s a hun nép 
életében, csatáiban résztvesz és a legnagyobb megpró
báltatásokon legcsodálatosabb élményeken megy keresztül.

Felelős szerkesztő és kiadó:
N. GÖLLNER MÁRIA.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE

__Budapest, V„ Markó-utca 10., 111, emelet 28.
könyvnyomdájában.


