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

23. szám.__________ Hl. évfolyam. 1932 december 1.

A Baráti Házat fenntartó erőkről.
(Folytatás.)

(Mely gyakorlatokat végeznek a német Baráti Ház alapítói, 
fenntartói és vezető emberei, hogy képesek legyenek állandóan és 
jól irányítani ezt a sok veszélynek kitett intézményt?*)

A második gyakorlat: a gondolatvilág ellenőrzése. 
Ebben a gyakorlatban nemcsak megtanulja az ember 
azt, hogy ellenőrizze saját gondolatait, hanem azt is, hogy 
úrrá legyen felettük s maga irányítsa azokat. A hétköz
napi életben u. i. úgy van, hogy gondolatainkat nem 
magunk kormányozzuk, — hanem a külső élet, a kör
nyezetünk, a munkánk adja meg gondolataink tartalmát 
és irányát. Vagyis életünk túlnyomó részében nem mi 
parancsolunk gondolatainknak, hanem az élet parancsolja 
meg nekünk, hogy mit gondoljunk. Minthogy nem va
gyunk urai gondolatainknak, nem is szokjuk meg saját 
gondolataink ellenőrzését. Ezért történhetik meg az, hogy 
rendkívül sokszor gondolunk olyasmit, amit talán nem 
is akarnánk, ami kárunkra van, sőt később annyira el
hatalmasodik rajtunk, hogy romlásba és szerencsétlen
ségbe visz. . .

Ezen a bajon akar segíteni a második gyakorlat, 
mely úgy történik, hogy saját jó szántunkból, egészen 
szabad akaratból, mindennap néhány percig irányítsuk 
egész figyelmünket egy olyan gondolatra, amit mi magunk 
választottunk s aminek semmi köze sincs hétköznapi 
életünkhöz, környezetünkhöz. Próbáljuk meg nap-nap után 
pár percig egyfolytában gondolatainkat kizárólag erre 
az egy kiválasztott gondolatra irányítani s nem megen
gedni gondolatainknak, hogy attól elcsapongjanak s más
sal foglalkozzanak. A gyakorlat pontos és kitartó elvég
zéséhez sok akaraterő szükséges, de mindenki belát
hatja azt, hogy ennek a gyakorlatnak a végzése előbb 
utóbb avval az eredménnyel fog járni, hogy az ember 
maga lesz úrrá gondolatai felett, hogy az ember ellen 
tudja őrizni gondolatait s parancsolni tud nekik s többé

(* E gyakorlatok részletes leírása dr Steiner Rudolf „Sfufen" 
című könyvében található meg.)

nem eshelik meg az vele, hogy fokozatosan, észrevétle
nül elhatalmasodik felette egy káros gondolat, melynek 
áldozatul esik.

Természetesen ezt a második gyakorlatot csak az 
végzi helyesen, aki ténylegesen napról-napra rendszeresen 
gyakorolja — legjobb este, elalvás előtt végezni ezt a 
gyakorlatot — s aki valami olyan gondolatot választott 
ki, aminek tartalma nemes és jó. Pl: „A bölcsesség a 
világosságban él.“ „Az ember a csillagok hazájából szár
mazik." „A szeretet minden áldásnak a forrása."

E második gyakorlat rendszeres, helyes elvégzése 
nemcsak a lélekre hat jótékonyan, hanem a testre is, 
melyet ellentállóbbá tesz minden káros befolyás ellen.

A harmadik gyakorlat: a saját tetteink ellenőrzése. 
Ennek célja, hogy úrrá legyünk cselekedeteink felett. Ha 
valaki végig jár egy börtönt, hányszor hallja az őszinte, 
kétségbeesett panaszt: „Magam sem tudom, hogy tehet
tem! Hisz nem is akartam! Nem érteni önmagamat!" 
Azok az emberek, akik így beszélnek valamennyien nem 
urai cselekedeteiknek. Vagyis nem ők maguk szabják 
meg azt, hogy mit és hogyan cselekedjenek, hanem az 
ő akaratukon kívül álló befolyások sodorják őket oly 
cselekedetekre, melyekkel maguknak s embertársaiknak 
ártanak. A harmadik gyakorlat segítségével megtanul az 
ember úrrá lenni saját cselekedetein, azáltal, hogy min
den áldott nap végez egy olyan cselekedetet, (bármi 
csekélység is legyen az) amit nem muszáj, amit nem 
parancsol neki senki, csak egyesegyedül ő parancsolja 
magának. Pl: minden este mielőtt lefeküdnék, kinyitja 
egy-két percre az ablakot s felnéz az égre. Vagy: min
dennap megöntöz egy növényt. Vagy: mindennap szól 
egy jó szót valakihez. Addig amig, ezeket az önként 
vállalt, önmagának parancsolt kis cselekedeteket végzi, ö 
maga az úr cselekedete felett és semmiféle káros vagy 
szerencsétlen befolyás alá nem kerülhet.

A második és harmadik gyakorlat megtanít ben
nünket arra, hogy gondolataink és tetteink felett tudjunk
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uralkodni. A negyedik gyakorlatnak célja az, hogy ilyen 
önuralomra tegyünk szert kedélyi életünk, érzéseink terén 
is. Hisz minden ember többé-kevésbé rabja hangulatai
nak s érzéseinek. Az öröm, boldogság, elkeseredés, harag, 
gyűlölet, bosszú, kétségbeesés száz más érzéssel együtt 
él az emberi szívben s közismert tény az is, hogy nagy 
szenvedések, meggondolatlanságok s bűnös cselekedetek 
fakadnak az erősen túlzott érzésekből és hangulatokból.
A magyar közmondás mondja:„a harag rossz tanács
adó0. Hány ember bánja örökre, amit haragjában elkö
vetett! De nemcsak a harag rossz tanácsadó, hanem 
•minden olyan túlságos érzés, amin az ember nem tud 
uralkodni, rossz tanácsadó. Az ember sok szerencsét
lenségtől, csúnyaságtól, bűntől megmenekül, ha nem 
adja magát erősen oda érzéseinek, hanem megtanulja 
jókedvben és fájdalomban is mérsékelni magát. Ez azt 
jelenti, hogy minden érzésnek, benyomásnak — legyenek 
azok vidámak vagy fájdalmasak — csak mértékletesen 
adja át magát és néni engedi meg magának azt, hogy 
sodrából bármi is kihozza őt.

Ez a negyedik gyakorlat nem idéz elő érzéketlen
séget vagy közönyt, de az embert erőssé, szilárddá és 
ellenállóvá teszi az élet fel- és leszálló hullámaival 
szemben.

Rendkívül fontos az ötödik gyakorlat, mely az 
embert rávezeti arra, hogy képes legyen megtalálni az 
életben azt, ami segítség, támasz. Azt ami jó, áldott, 
szerencsés és erősítő. Ez az ötödik gyakorlat abból in
dul ki, hogy minden ember minden helyzetben, minden 
környezetben a rosszat a hibásat veszi észre, sokkal 
inkább, mint a jót és értékeset. P l: tisztasághoz szokott 
ember, ha százszor bemegy a szobájába s ott jó levegő 
van fel se tűnik neki, észre se veszi. Ellenben, ha egyszer 
rossz levegő van, arra rögtön felfigyel. Vagy: ha falujá
ban végig megy az ember s találkozik tíz emberrel, kik 
mind barátságosan köszönnek, ezt természetesnek találja, 
szóvá sem teszi. De ha egy barátságtalan vagy morcos 
képet vág, az már feltűnik s szóbeszéd tárgyát képezi. 
Végtelen sok ilyen példát lehetne felhozni s mind azt 
bizonyítaná, hogy az ember természeténél fogva a rosz- 
szat és csúnyát inkább veszi észre s figyeli meg, mint 
a jót és szépet. Ezért az életben is könnyebben rátalál 
azokra az emberekre s dolgokra, melyek nincsenek ja
vára, sőt tönkreteszik őt, ellenben észrevétlenül elmegy 
amellett, ami áldást, erőt, jobb sorsot hozna neki.

Az ötödik gyakorlat abban áll tehát, hogy az ember 
megtanítja önmagát arra, hogy minden körülmény és 
esemény között irányítsa figyelmét a jóra, szépre, cél
szerűre. Vagyis: minden helyzetben keresse és találja 
meg azt, ami abban a helyzetben szép, nemes, jó, ta
nulságos. Ezt a gyakorlatot látszólag nehéz végezni, mert 
vannak olyan helyzetek, amikor nem oly könnyen meg
található az, ami szép és jó és tanulságos. Hogy ne 
menjünk messze a börtön. A kétségbeesés és szenvedés 
háza! S aki akar mégis megfigyelhet benne sok szépet, 
szerctetet, türelmet, jóságot is, a rosszak mellett. — S 
megtalálhat, sok jó és tanulságos dolgot is, azok mellett, 
amiket kár a többiektől eltanulni. A régi perzsa költé
szetben van egy szép és értékes monda, mely elbeszéli, 
hogy ezt az ötödik gyakorlatot miképpen kell helyesen 
végezni. Egy kimúlt kutya fekszik az úton. Sokan halad
nak el mellette. Valamennyien undorral fordulnak el tőle 
s a csúnya visszataszító látvány sokféle csúnyaságát tár
gyalják. Arra jön Krisztus is. Ö is meglátja a kimúlt 
kutyát, de nem fordul el tőle úgy, mint a többiek, ha
nem megdicséri a kimúlt kutya gyönyörű, fehér fogát. 
A szavai nyomában a többiek is csodálkozva szemlélik az

állat szép fogát. Krisztus, ebben az elbeszélésben meg
mutatja, hogy tulajdonképpen így kell érezni és szembe 
nézni avval, amit tapasztal az ember, mert mindenben, 
még a legvisszatetszőbben is lehet találni valami elisme
résre érdemest, — csak komolyan és igazán kell keresni. 
Hisz nem az az értékes a dologban, ami hiányzik belőlük, 
hanem amiök van!

A hatodik gyakorlat célja, hogy az emberben az 
elfogulatlanságot fejlessze ki. Ennek magyarázata a kö
vetkező: minden ember tett tapasztalatokat az életben s ezek
nek a tapasztalatoknak alapján bizonyos véleményeket for
mált s ezek a vélemények elfogulttá, igazságtalanná teszi 
őt, ami nagy ártalmára van neki a boldogulásban. P l: 
van egy ember, aki rendkívül sok rosszat tapasztalt az 
életben embertársai részéről s tapasztalatai alapján azt a 
véleményt táplálja, hogy az emberek rosszak's már előre, 
bármi éri is őt, embertársa részéről, meg van győződve 
róla, hogy ez csakis rosszból jöhet, így minden jót eluta
sít magától s magányossá, elhagyottá válik. Vagy van egy 
másik ember, aki sok tiszteletreméltót tapasztalt angol 
emberek részéről s tapasztalatai alapján igen jó véleményt 
táplál az angolokról s bármit csináljanak is az angolok, 
helyesnek s jónak tartja. Világos, hogy igen könnyen 
pórul járhat. Mind a két ember elfogult. Mind a két 
ember rabja eddigi tapasztalatainak.

Aki a hatodik gyakorlatot lelkiismeretesen végzi, az 
nem fogja megengedni magának, hogy eddigi tapaszta
latai és véleményei már előre befolyásolják véleményét 
és Ítéletét, hanem azt fogja mondani: „Én elfogulatlanságra 
törekszem. Eddig azt tapasztaltam ugyan, hogy minden 
ember rossz, de hátha a jövendőben lesz egy másik 
tapasztalatom, mely ennek az ellenkezőjét fogja mutatni?" 
Aki a hatodik gyakorlatot végzi, az rendkívül óvatos 
lesz abban, hogy valamire kijelentse azt, hogy „ez lehe
tetlen", mert véleménye, — eddigi tapasztalatai folytán 
bárminő is lett légyen, minden pillanatban kész azt, egy 
új tapasztalathoz képest — teljes elfogulatlansággal — 
átformálni, illetve helyesbíteni.

Ha az ember ezt a hat gyakorlatot lelkiismeretesen s 
szorgalmasan végezte, s megszerezte az uralmat gondo
latai, cselekedetei és érzései felett, továbbá kifejlesztette 
magában az igenlés és elfogulatlanság tulajdonságait, — 
akkor egészen magától békességgel fog megtelni a lelke 
s ez a békesség ki fogja őt engesztelni sorsával, ön
magával s embertársaival. Ezenkívül pedig szilárdság, 
erő és biztonság fog előállni bensejében s ellenállóvá 
fog válni mind azzal szemben, ami őt az életben ide 
vagy oda akarná sodorni s taszítani.

Százezer ember a Nagyatádi szobor lelep
lezésén.

Vasárnap reggel emberek ezrei siettek a Kossuth 
Lajos tér felé, hogy résztvegyenek annak a szobornak a 
leleplezésén, melyet a nemzet, elsősorban pedig a kis
gazdatársadalom kegyelete állított Nagyatádi Szabó 
Istvánnak, a magyar kisgazdák első igazi vezérének. 
Közel százezer főnyi ünneplő közönség szorongott 
a földművelésügyi minisztérium épülete előtt, mikor 
pontban tizenegy órakor felharsant a szobor mellett fel
állított díszszázad kürtjeinek díszjele és megérkezett 
Horthy Miklós kormányzó, akit a teljes kormány élén 
Gömbös Gyula miniszterelnök fogadott.

A Kossuth Lajos tér ekkor már felejthetetlen lát
ványt nyújtott. A minden épületről lengő zászlók alatt 
az összes törvényhatóságok és 2741 falu ünneplő ruhás
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képviselői, a fővárosi és vidéki politikai, társadalmi és 
gazdasági élet reprezentánsai ünnepies csendben várták 
az ünnepséget, melyet a MÁV  Testvériség dalköre a 
Himnusz eléneklésével nyitott meg.

M ayer János avatóbeszéde.

Mayer János nyugalmazott földművelésügyi minisz
ter, a Nagyatádi Szabó István emlékbizottság. elnöke 
ment fel ezután a szónoki emelvényre és avatóbeszéd 
során, többek között, ezeket mondotta:

— Ez a szobor, amelyet most leszünk felavatan- 
dók, határkövet jelent. Ez az első szobor az országban, 
amelyet a nép fiai saját filléreikből emellek a nép fiá
nak. — Nagyatádi Szabó István hivatott vezére volt a 
kisgazdatársadalomnak, megalkuvást nem ismerő küzdő 
harcosa a falusi nép érdekeinek. Nem azok közül való 
volt, akik felcsapnak népvezérnek, öt maga a nép válasz
totta vezérévé. Nagy tömegekre volt hatással, de tábo
rát nem elérhetetlen vágyak felkeltésével, nem a tömeg
szenvedély felébresztésével, nem társadalmi osztályoknak 
egymásra való uszításával toborozta, hanem egy korszerű 
reálpolitika hirdetésével. — Nagyatádi Szabó István nem 
a társadalmi rend felforgatásával akart célt érni. Nem 
volt forradalmi lény, a tekintélytiszteletnek volt a híve, 
de tekintélyt és tiszteletet törekedett kivívni a magyar 
nép széles rétegeinek is. Nem a társadalmi keretek fel
bontására, hanem az azokba való beilleszkedésre töreke
dett. — A megalkuvás vádjára az a válaszunk, hogy 
meg kell különböztetni azt a munkát, amelyet a kisgaz
datársadalom a kormányzópártok kebelében fejtett ki s 
amelynek rendjén érvényesíteni tudtuk mindazokat a kí
vánságokat és szempontokat, amelyek a magyar falvak 
érdekeit érintik, attól a politikától, amely a sérelmek 
felsorolásában, a hangos kritikában és a folytonos ellen
zékieskedésben merül ki. A népszerűségkeresés szem
pontjából az utóbbi lehet hogy értékesebb, az előbbi 
azonban érdemben sokkal előnyösebb.

Ha a kisgazdatársadalom továbbmenőleg bebizo
nyítja, hogy nem üres népszerűségért, nem önző célo
kért küzd, hogy minden érdeket alá tud rendelni a nem
zeti érdeknek, hogy céljait a fennálló törvényes rend 
keretében más társadalmi osztályok sérelme nélkül akárja 
kiküzdeni, hogy a haza minden körülmények között 
számíthat reá, úgy a nemzeti társadalom minden aggoda
lom nélkül fogja a kormányzat jelentős részét a nemzet- 
fenntartó, hazáját szerető, Istenét imádó és a magyar 
röghöz az utolsó csepp véréig ragaszkodó társadalmi 
osztályra helyezni. — Van egy falusi közmondás, amely 
így szól: „Könnyű a vásár után okosnak lenni." Nagy
atádi Szabó István a vásár előtt volt okos. 1910-ben, 
amikor pártját megalakította, már alapelvként hangoztatta, 
hogy nem törekszik az osztályuralomra. Már akkor ki
jelentette, hogy szívesen látja táborában az intelligenciá
nak azt a részét, amely meg van győződve arról, hogy 
akkor rakjuk le biztosan a nemzeti élet alapjait, ha 
széles néprétegek gazdasági megerősödését és jogokkal 
való felruházását mozdítjuk elő.

— A falvak népének hálája bronzba öntötte alak
ját, s szobrot emelt neki. Hirdesse ez a szobor időtlen 
időkig a magyar nép háláját azokkal szemben, akik érte 
önzetlenül és becsülettel dolgoznak. Sugározza szét a 
józan megfontolásnak, az egymás iránt való szeretetnek 
szellemét a történelmi Magyarország egész területén!

Mayer János zajos tetszéssel fogadott beszéde alatt 
lehullott a lepel a szoborról s láthatóvá vált Nagyatádi 
Szabó István bronzba öntött alakja.

Hosszantartó éljenzés követte Mayer János szavait, 
majd Gömbös Gyula miniszterelnök ment fel a szónoki 
emelvényre, s a következő beszédet mondotta:

— Meghatva állok itt Nagyatádi Szabó István 
szobra, Nagyatádi Szabó István emléke előtt. Nagyatádi 
Szabó István a földből nőtt ki, amint a földből nő ki 
a búza is, a jegenyefa is, a magyar tölgy is. S amint 
ezeknek gyökérzete belemarkol a magyar földbe, úgy 
markolt bele Nagyatádi Szabó István gyökérzete a ma
gyar lelkekbe.

— Nagyatádi- Szabó István eszmék harcosa volt. 
S amidőn mint egyszerű ember túrta a magyar rögöt, 
nemcsak az anyagot látta abban, sokkal többet látott, 
felismerte ennek a vértől áztatott magyar földnek lelkisé
gét. Tudta azt, hogy ez a rög történelmet jelent. S ami
kor végigsuhant az esti szellő a magyar rög felett, vele 
együtt felemelkedett az ö lelke is az égbe. S meglátta 
azt, hogy mindenki, akinek vonatkozása van a magyar 
röghöz, egyszersmind tagja a Szent Koronának, a ma
gyar hazának, egyszersmind történelmet formál. — Az 
eke szarva fölé hajolva, barázdát művelve, a magyar 
ugart szántva jött a politikába is, s megérezte a rög
nek sugallatát akkor, amikor nem osztálypolitikát hirde
tett, hanem a magyar egység politikáját. Megérezte, 
hogy történelmet formál akkor, amikor elismerte, hogy 
a magyar társadalmi osztályok sorsközösségben élnek, 
hogy a magyar jövőt csak az tudja helyesen kovácsolni, 
aki a társadalmi osztályok békéjére törekszik. Nagyatádi 
Szabó István erős volt, harcos volt. Tudta azt, hogy 
egy szavába kerül csak, s a hatalomnak olyan birtoko
sává válhat, amilyen talán még senki sem volt. De 
Nagyatádi Szabó István magyar volt. Nem volt szélső
séges, hanem bölcs magyar kisgazda volt, aki tudta, 
hogy azoknak az oldalán van a helye, akik történelmet 
formáltak e földön egy évezreden keresztül. Tudta, hogy 
az ő társadalmi osztálya éppen olyan történelmi osztály, 
mint ama másik. A földhöz juttatás gondolatát reálpoli- 
tikailag valósította meg, s ma millió magyar imádkozik 
bogárhátú házában Nagyatádi Szabó István emlékéért.

— Erdöcsokonyán kisgazda maradt, itt fent a 
parlamentben államférfiú volt. Mint a magyar kormány 
elnöke, újból megismétlem ezen a napon azt a fogadal
mat, amit annakidején Erdöcsokonyán Nagyatádi Szabó 
István házában tettem. Azt mondta akkor nekem: „Fiam 
ha egyszer meghalok, vigyázz a magyar parasztra és 
viseld gondját!" Én akkor erre szent fogadalmat tettem. 
Azt hiszem, akkor áldozok leginkább Nagyatádi Szabó 
István emlékének, amikor az ö szobrának talapzata mellett, 
itt a parlamenttel szemben, megújítom ezt a fogadalmat 
s azt mondom: Vigyázok a magyar parasztra; vigyázok 
mindenkire, akinek szent a magyar, mert tudom és 
érzem, akkor áldozok Nagyatádi Szabó István szellemé
nek, amikor a magyar sorsközösséget hirdetem, mert 
ezen keresztül forr a magyar egy testté, egy lélekké s 
így lesz biztos a magyar feltámadás!

Advent.
Irta: Egy felsöbiró.

Adventus Domini. Az Úrnak eljövetele. Emlékez
tet bennünket a várakozásnak arra az idejére is, amikor 
az Úr eljövendő volt erre a világra, — tehát a Krisztus 
születését megelőző messiási váradalomnak az idejére. 
De emlékeztet egy még ennél is dicsőségesebb időre, 
Krisztus másodszori eljövetelére, amikor már nem ki
csiny gyermekként, szolgai formában fog érkezni, hanem
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mint hatalmas király, aki beül az ö királyi székébe s 
országolni fog örökké.

Láttad-e már kedves olvasóm valaha nyáron a 
hajnalhasadását? Azt a királyi pompát, amellyel a ter
mészet köszönti az égbolt hatalmas királyának, a nap
nak a felkeltét. A fűszálon harmatcsepp csillog; a virág 
kitárja kelyhét; a madársereg dalol s amint a biborfény 
felváltja a homályt: íme minden csupa szín, csupa illat, 
minden ragyogó üde, boldog minden fiatal.

Ezsaiás próféta 800 évvel élt Krisztus eljövetele 
előtt. De lelki egünknek az a napja, amely Krisztussal 
megjelent, áttörte ennek a 800 esztendőnek homályát s 
a hajnal pirkadását látó próféta így jövendölt a Messiás 
eljöveteléről:

„Nem lesz mindig sötét ott, ahol most szoronga- 
tás van . . . A  nép, amely sötétségben jár, lát nagy vilá
gosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földjében, 
fény ragyog fe l felettük.. .  Te megsokasitod e népet. . .  
és örvendeznek előtted az aratók örömével...  Mert terhes 
igáját és háta vesszejét az öt nyomorgatónak botját össze
töröd . . .  Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik 
nekünk és az uralom az ő vállán lészen és hívják nevét: 
csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság 
atyjának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének 
és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és király
sága felett, hogy felemelje és megerősítse azt jogosság 
és igazság által mostantól mindörökké. A seregek urá
nak buzgó szerelme mivelendi ezt. “ (Ezsaiás 9. 1-7 .)

A seregek urának buzgó szerelme az idők teljessé
gében csakugyan elküldte a megígért Messiást „s a nép, 
amely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot és 
akik a halálnak földjében és árnyékában ültek vala, 
azoknak világosság támada". (Máté 4. 16.)

A Megváltó nagy útegyengetője, Keresztelő János, 
az igazság hű bajnoka, mint tudjuk fogságba került. Itt 
sincs számára fontosabb kérdés, mint megbizonyosodni 
afelől, hogy az aki ott jár Zsidóország falvaiban és vá
rosaiban, hirdetvén a megtérés evangéliumát, csakugyan 
az-e „aki eljövendő volt" avagy mást kell várnia. És 
felelt az Űr: „menjetek és jelentsétek Jánosnak, amiket 
hallotok és láttok: a vakok látnak, a poklosok megtisz
tulnak és a siketek hallanak, a halottak feltámadnak és a 
szegényeknek az evangélium hirdettetik; és boldog aki 
én bennem meg nem botránkozik". S ezután a jelenet 
után odafordult az Úr a megfáradtak felé és így hívo
gatta őket magához: „Jöjjetek hozzám mindannyian
akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugosz
tallak titeket."

Ezt hozta a próféta által megjövendölt Messiás... 
az ö kortársainak . . .  Csakugyan csak az ő kortársainak?! 
Porlepte lapokat- forgatok én előtted kedves olvasóm, 
hogy belőle elmúlt ezredévek színes képeit délibábként 
vetítsem a te — tán nagyon is szomorú — egedre? 
Nem drága olvasóm ilyen lelketlen munkára nekem nem 
volna időm. Egy bíró, egy felsőbíró írja ezeket a soro
kat, egy bíró aki azonban törvénykönyveink élére azt a 
könyvet helyezte és fogja örökké helyezni, amelyből fen
tebb idéz: Istennek üdvözítő evangéliumát.

Ez a könyv az igazág könyve. Ez a könyv az 
igazság. Az Igazság azt hirdeti nekünk, hogy Jézus 
Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz lészen. 
És én mint az én Uramnak gyarló, de bizonyosságtéte
lére elkötelezett szolgája vallást teszek amellett, hogy 
ami Krisztus evangéliumában van, az „bizonnyal igaz".

Az én Uram és Megváltóm ma is él, ő róla ma is 
sok csoda beszél. Ilyen csoda az is, hogy ezúttal egy 
bíró prédikál Neked. . .  nem azért, hogy prédikáljon,

hanem mert azt vallja: „jaj nekem ha az evangéliumot 
nem prédikálom".

Egy vak akit egykor Jézus látóvá tett, — hiába 
fenyegették, hogy hallgasson Jézusról —, nem tehetett 
egyebet, minthogy megvallja: vak voltam és most látok. 
Az én fülemet is ő tette hallóvá, szemeimet látóvá. S 
látom mily igazságot jövendölt Ezsaiás egykoron. Jézus 
ma is össze tudja törni a mi nagy nyomorgatónknak a 
Sátánnak vesszejét. Ahol Krisztus megjelenik evangéli
umával, ahol a szívek igazán feltárulnak előtte, ott eltű
nik a homály; a sötétséget fény ragyogja be. A bűn 
terhes igáját ma is fel tudja cserélni a maga igájával, 
mely „gyönyörűséges".

„Csudálatos Isten Ő.“ Övéinek serege nem tud 
másként zengeni: „Csodálva, imádva tekintek kegyel
mének tengeribe. És hallgatom édes örömmel, mit róla 
tanít az ige. Szent vére bűnt befedez, tisztára mossa ru
hám. Bizalmamat benne vetem. Reményem a Jézus csupán."

„Tanácsos" Ő ; az egyetlen belső titkos tanácsos, 
aki ismervén mennyei atyja házának titkát, övéit, válasz
tottad is a legjobb tanácsokkal tudja ellátni, hogy amíg 
e földi téreken bujdosnak is, el ne felejtsék, hogy jöve
vények és vándorok, akiknek örök hazájuk a menny.

„Erős Isten", aki mint a pásztor gyenge bárányát 
a ragadozók kezeiből, úgy tudja kiragadni választottad 
az ellenség kezéből.

Mária és Márta, a bethániai nővérek, siratván egy
kor drága halottjukat Lázárt, a házukhoz megérkező 
Mestert e szókkal fogadják: „Ha itt lettél volna, nem 
halt volna meg a mi testvérünk." Szeretett olvasóm, 
Mária és Márta hitével hirdetem neked; ha ott lett vol
na melleted az Úr, ha kívántad volna, hogy közeledbe 
legyen a Mester, az élet fejedelme, a halál és bűn meg
győzője, sok minden máskép történt volna az életedben. 
Nem ülnél a siralom völgyében, nem nyomorgatna a 
leggonoszabb ellenség vasvesszővel, hanem járhatnád jó 
urad oldalán „a napsugaras hegyeket".

De még mindig nem késő. Lázár kikelt a sírból 
— bár már negyed napos halott volt s tulajdon testvérei 
is azt mondták rá : Uram már szaga van, hiszen negyed
napos. —

Talán mindenki lemondott már rólad. Talán tulaj
don testvéreid is. Jézus nem. „Én vagyok a Feltámadás 
és az Élet, aki énbennem hiszen, ha meghal is él."

A feltámadás ura, mint egykor Lázárhoz, szól Hoz
zád is — ó halld meg a szót: „Lázár jöjj ki!“ . . .  „és 
kijött a megholt lábain, kezein kötelékkel megkötözve és 
mondá nekik Jézus: oldozzátok meg őt és hagyjátok 
menni".

Igen oldozzátok meg őt.
S ha megoldoztattál, használd fel boldog szabadsá

godat elsősorban arra, hogy Te is segíts mások köte
lékeit megoldozni. Mily szépek a békesség hirdetőknek 
lábai.

Ezen az úton járva, meg fogod érteni, mily áldott 
idő az advent ideje. Készíteni az Urnák útját, egyengetni 
az ő ösvényeit. Lenni harmatcsepp a fűszálon; hajnalpir- 
nak bíborfénye; virágszirom, melyből az élet illata árad; 
pacsirtaszó, mely bátorítja, imádkozva dolgozni a szántó
vetőt; . . .  lenni mind ez, s várni a reggelt, az Úrnak 
második eljövetelét; s egykor ott ienni örökre abban a 
birodalomban, amelyről János a Jelenések könyvében 
ezeket jövendölte: „És az Isten eltöröl minden köny- 
nyet az ö szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem 
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé."

„Aki győz örökségül nyer mindent és annak Iste
ne leszek és az fiam lesz."
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Tíz év után *
Irta: Egy névtelen fegyenc.

Ha a börtönajtóm még ma kitárulna 
Es szólnának hozzám: ím szabad vagy újra 
Levennék a láncot, mely húsomba éget 
A lelkemnek kínja mégsem érne véget.

Vájjon mit is tennék!?
Hova merre mennék?
— Hisz seholse várnak —
Szomorúfűz árnyán
Csak sírját találnám 
Az édesanyámnak.

A hajlék, amelyhez fűződik a múltam,
Ahol imádkozni először tanultam,
Ahol ifjúságom szent álmait szőttem,
Ajtaja örökre zárva van előttem.

Halálra unottan,
Mit keresnék ottan?
— Meg se értenének —
A szülői házban,
Kis gyermek szobámban 
Idegenek élnek.

Nemzeti birtokpolitika.
Irta: Bitday Barna.

A Gömbös kormány munkaterve a telepítő moz
galom megindítását is célkitűzései közé sorolja. Kétség
telen, hogy ezt a szándékot mindenki helyesli, mert a 
telepítés elismerten legtökéletesebb módja a birtokpoli
tikának, noha legköltségesebb is. Mi lehet a telepítés 
célja nálunk, a mai viszonyok között? Levezetése a 
viszonylag túlsűrű népességnek olyan helyekre, ahol rit
kább a lakosság, több a szerezhető föld, tehát jobbak 
a földművelő nép megélhetésének és terjeszkedésének 
lehetőségei. Nálunk nemcsak a birtokmegoszlás, hanem 
a népmegoszlás is aránytalan, olyannyira, hogy szinte 
könyörög a kiegyenlítésekért.

Vannak túltömött községeink, különösen az Alföl
dön, amelyeknek egymás hegyén-hátán nyüzsgő föld
műves népe már sem fér el a munkaalkalmak keretei 
között. Ez a túlszaporodott népréteg szükségképpen pro- 
letarizálódik. Ezzel szemben nagyobb számban akadnak 
a Dunántúl olyan apró községek, amelyeknek hozzáte- 
lepités útján való kibővítése volna kívánatos, mert itt 
még inkább akad föld, munka, kereset. De ne menjünk 
ilyen messzire.

Magának az Alföldnek is akad még nagy benépesí- 
tetlen területe, ez pedig a Hortobágy. Kiterjedése nem keve
sebb, mint ezer négyszögkilométer, tehát körülbelül olyan 
nagy, mint Esztergom vármegye. Ez a nagy puszta most 
úgyszólván lakatlan, pedig a török hódoltság előtt 16 
község állott a területén. Micsoda nagyszerű feladatok 
kínálkoznának a telepítő politika számára ennek a nagy 
pusztaságnak benépesítése és belterjes kultúrába vonása 
körül! Mily munkaalkalmak nyílnának meg, ha az Al
földnek legalább egy részét öntözhetővé tennénk, háza
kat, utakat, vasútakat építenénk és előállítanánk mind
azokat a berendezéseket, amelyekre az új telepes közsé
geknek szükségük volna I Tettre lelkesítő perspektívát 
nyitnak meg ezek az elgondolások.

* Ezt a verset egy névtelen fegyenc, szabadulása előtti na
pokban irta. Úgy érezzük, hogy ez a vers egy fájó,jajkiáltás, mely 
a Baráti Ház megalakítására hívja fel minden jóérzésü fegyenc- 
társát.

Ne markoljuk fel azonban egyszerre az egész Hor- 
tobágyot. Béky Albert nyugalmazott állami erdöigazgató, 
a kérdés egyik jeles beavatottja, éppen most figyelmez
teti arra, hogy a gazdák a hortobágyi legelöbérnek 
számosjószágonként 12 pengőről 8 pengőre való leszál
lítását javasolták. Debrecen város polgármestere hajlandó 
a legelőbér leszállításába belemenni, de csak úgy. ha 
a város mintegy 40.000 holdas legelöteriiletét felére 
csökkentik, a másik felét pedig mezőgazdasági műve
lésre adják ki. íme, itt rögtön olyan 20.000 hold föld 
kínálkozik birtokpolitikai célra, amelyen a nagyalföldi 
községek feles népéből új község volna felépíthető.

itt aztán csakugyan nem lehet arról szó — írja 
Béky —, hogy a telepítéssel a termelés eredményessége 
csorbát szenvedjen. Mert Debrecen városa negyvenezer 
holdas legelője ezidőszerint csak mintegy tizennégyezer 
számosjószágot lát el, persze csak féléven át; öt és fél 
hold legelő kellene tehát egy számosállat egész évi el
tartására. Ilyen nagy földterületen öntöző kultúra mellett, 
egy földműves család megélhet. A bevétele pedig a vá
rosnak egy hold legelő után alig több, mint négy 
pengő, de Nádudvar, Hajdúszoboszló és Balmazújváros 
hortobágyi legelőin a bérek még alacsonyabbak. Nem 
kétséges, hogy a legelőterületek mezőgazdasági kihasz
nálása a városok jövedelmét jelentékenyen gyarapítaná. 
Nem szenvedne az állattenyésztés sem. Ugyanazokon a 
területeken szántóföldi termelés mellett több állatot le
hetne tartani, s ezeknek értéke minőségben, termelő ké
pességben csak javulna. Megélhetnének aztán rajtuk kí
vül ugyanazon a területen az emberek ezrei is.

Csakhogy a hortobágyi legelőknek szántófölddé 
átalakítása nem valami könnyű feladat. Ezek az elszike
sedett területek mai állapotukban nem alkalmasak a 
termelésre. Mindenekelőtt a sziktől kellene a földet 
felszabadítani, mert különben a föld legelőnek használva 
is csak tovább romlik. Kipróbált fogásai vannak már a 
szikes területek megjavításának. Erre való különösen az 
öntözés. Az Alföld öntözhetővé tétele igen nagy prob
léma ; megvalósításának a mai viszonyok között roppant 
nehézségei vannak. Ámde a Tisza és a Hortobágy folyó közé 
eső területek öntözése már nem olyan feladat, amely erő
bírásunkat meghaladná. Szakemberek állítása szerint a 
Tisza és a Hortobágy folyó elhelyezkedése és a horto
bágyi síkság terepviszonyai olyan kedvezők az öntöző 
berendezésre, hogy különbet csak keresve lehetne találni. 
Valami százezer holdnyi területnek öntöző vízzel való 
ellátása nem volna boszorkányság. Márpedig százezer 
holdon 25.000 ember, de 20000 holdon is legalább 
5000 ember élhetne meg, tehát népes község virágozhatna 
fel.

Kézzelfoghatóan meggyőződhetnénk arról is, hogy 
a legelők kilúgozása mennyit javít a szikesfőid állapo
tán, hiszen Debrecen városa azért létesített nagy halas
tavakat, hogy utóbb a halgazdaságok által megjavított 
területeket szántóföldi kultúrába vonja. Most persze a 
halastó jobban jövedelmez, mint a szántóföld. Ez azon
ban nem akadálya annak, hogy egyik-másik tavat tovább 
toljuk és szemügyre vegyük, mi történt hát a víz alatt.

Természetesen, a telepítő politika irányvonala nem
csak Hortobágy felé mutat. Hasznosan foglalkoztathatják 
kisebb feladatok is, de befektetésekkel jár akkor is, ha 
szerény keretek között mozog. Mert nem azt kell tele
píteni, akinek már háza és földje van, a meggyökerese
dett földműves bajosan is volna megmozdítható. A 
telepesnek a megélhetésre elegendő 15—20 hold föld 
mellé házat, istállót, félszert, igás és haszonállatot, bo
ronát, ekét meg a többit, szóval teljes berendezést kell
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adnunk, egészen a kapukulcsig és mindezt, túlnyomó 
részben bitéibe, úgy, hogy bosszú időre elosztott, cse
kély törlesztő részleteket fizessen. Ide hát hitelmüveleti 
közbelépések kellenek. Sokkal egyszerűbb ennél, ha 
egyszerűen kihasítunk a kisember számára két-három 
hold földet s azt mondjuk, boldogulj vele, ahogy tudsz. 
Bizonyítják azonban a földreform eredményei, hogy az 
ilyen földosztás semmit sem ér. Az így boldogított föld
műves termelőeszközök híján képtelen sikeresen gazdál
kodni ; csak kínlódik a földdel, nem tudja kivenni a 
hasznát és végül is elrontja. Egyébként nálunk máris 
egészségtelen jelenség, hogy a kisbirtok területen arány
talanul sok a törpebirtok. A törpebirtokok mesterséges 
szaporítása csak süllyeszti a gazdálkodás színvonalat s 
elproletárosítja a földet.

Vagyontalan, de törekvő munkáscsaládok számára 
az első állomás az, hogy önálló tűzhelyet szerezhesse
nek, lehetöen kisebb kerttel együtt, amelyben a család 
munkaképességének morzsáit is hasznosan értékesítheti. 
Második állomás a kisbérlet, lehetöen szervezett társas 
viszonyban. A harmadik állomás a megérkezés. Itt már 
az, aki kellő heavalottságra és némi vagyonra tett szert, 
a föld tulajdonjogi megszerzésére is a siker kilátásaival 
vállalkozhat. így haladhat a nép fia a természetes fej
lődés és a kiválasztás rendjén a földvagyon felé. Az 
egészséges fejlődésnek ezt a folyamatát támogatni kell, 
ez a földbirtokpolitika feladata. Minden ugrás, a fejlő
désnek minden erőszakolt siettetése megboszulja magát, 
legalább is azon a módon, hogy egyfelől a termelés, 
másfelől a hitelező fizeti meg a tandíjat.

További célkitűzése pedig a birtokpolitikának 
csak az lehet, hogy egészséges, haladóképes családi 
birtokokat alakítson ki. Módot kell nyújtani a helyüket 
jól megálló törpebirtokosoknak, hogy kiegészíthessék 
földjüket olyan területté, amelyen egy család jól meg
élhet. Ez már könnyebb munka. Ha a földművesnek 
van háza, igája, termelőeszköze, nem ad gondot a fel
szerelés, sőt meglevő gazdasági erejét nagyobb terüle
ten jobban kihasználhatja. Kedvező körülmények között 
vállalkozhat tehát újabb földszerzésre, ha vigyáznak rá, 
hogy mohóságában túl ne terhelje magát. Ezen a mó
don, ilyen ráépítéssel, a már meglevő életképes kis egy
ségek gyarapítása révén lehet és kell az egészségesebb 
birtokmegoszlás érdekeit szolgálni.

Látogatás az egri Gárdonyi kúrián.
Tíz évvel ezelöt, Halottak napján egész nemzete te

mette Egerben a magyar irodalom nagy halottját, Gárdonyi 
Gézát. A régi hangulat, a magyarság gyászának komor 
pompája újraéled lelkűnkben, amikor a tizedik évfordulón 
csendesen bekopogtatunk fenn a vársánc mögött, darázs
kővel kerített Gárdonyi kúrián. Nincs még emléktábla 
a nevezetes egri házon. De talán így is tudja mindenki, 
hogy ebben a házban lakott az „egri remete" és itt írta 
legszebb könyveit az „Egri csillagok" álmodója. És onnan, 
a kert terraszának hársfája alól pipázva hallgatta kerti 
padján alkonyattájban az-arra járó szölőmüvelök beszéd
jét, nótáit...  A kerti pad most is ott áll a régi helyén, 
á kedvenc hárs alatt. Szinte most is odaképzeli szemünk 
az öszhajú mestert, elmélázó, szelíd tekintetét és a hosszú
szárú pipát, meg a fodrozó, kék füstfelhőket.

Lakásában ma is úgy van minden, mint halála 
napján volt. Fiainak kegyelete és szeretete Gárdonyi mú
zeumot csinált a háromszobás házból. A tágas előszo
bában paletták, festmények. Közöttük Margitaynak egyik

dedikált képe. A többit maga Gárdonyi festette. Tájké
pek, hangulatok, vázlat pici sárga csibékről. Különös 
jelentőségű Napóleonnak egy portréja, amelynek hátlap
ján ezt a felírást olvassuk Gárdonyi ismert gyöngybetfiivel: 
„Első munkám. 1885. Zíegler Géza."

A hálószobában megállunk a haláloságy előtt. A 
régi, barna takaró borítja. Az éjjeli szekrényen orvossá- 
gos üvegcsék. A falakon a régi képek, festmények. A 
legtöbbet ezekből is Gárdonyi festette. A könyves szek
rényen Jókai gipsz-mellszobra. Mellette a falon rézkarc 
Petőfiről. Tíz évvel ezelőtt az esős novembervégi reg
gelen ebbe a szobába szaladtunk fel riadtan, amikor 
Egerben szájról-szájra röppent a szomorú hír: Gárdonyi 
Géza ma hajnalban meghalt. És ott feküdt az ősz író, 
azon a barna ágyon. Mellette a széken volt még a hege
dűje és a vonója, amivel azon az éjszakán utoljára ját
szotta el. „Darú madár fenn az égen hazafelé szálldogál..." 
Azután:‘„Lehullott a rezgőnyárfa aranyszínű levele..." 
És végül: „Ave Maria, gratia plcna..."

Betérünk az ismert dolgozószobába. Köröskörül 
megtelt könyves szekrények. Az íróasztal, a székek, fotöjök, 
minden úgy, ahogy a mester hagyta. Csak éppen ö maga 
nem ül már ott az íróasztal mögött, ahonnan annyiszor 
oly kedves szeretettel fogadta látogatásunkat:

— Isten hozta, kolléga úr!
Az íróasztalon könyvek, folyóiratok. Legérdekesebb 

azonban valamennyi között egy feketébe kötött, napló
szerű vastag könyv, telve feljegyzésekkel. A tintával írott 
kéziratot azonban nem tudja olvasni senki. Titkos írással, 
tibeti és szanszkrit-szerü írásjelekkel maga Gárdonyi 
jegyezte. Talán napló, talán egyéni nézeteit foglalta itt 
egybe. Eddig még senki sem fejtette meg. Talán nem 
is fogja.

Petőfi és Rákóczi gipsz-fejszobrai a szekrények te
tején. Egyik sarokban pedig azoknak a koszorúknak sza
lagjai, amiket tiz évvel ezelőtt az író ravatalára helyezett 
egy nemzet kegyelete.

A nagy halott birodalmában jártunk és niegilletődve 
írtuk be látogatásunkat az emlékkönyvbe, amit az író fia, 
Gárdonyi Sándor helyezett elénk. 1924 óta áll itt a láto
gatókönyv. Az aláírások mutatják, hogy azóta sok ezer 
látogató zarándokolt ide Gárdonyi szellemének műhelyébe.

Nemsokára ezután az egri vár Bebek bástyájának 
ormán állunk, ahová többszáz főnyi közönséget vonzott 
Gárdonyi Géza tízéves sírjához a kegyelet. A virágokba bo
rított sír előtt a decennium alkalmából az Egri Gárdonyi 
Társaság tagjainak élén Török Kálmán prépost-kanonok 
a költővel mondja ünnepi beszédében: — „A lelkes eljár 
ősei sírlakához s gyújt régi fénynél új szövétneket." Az 
egri várban a Bebek bástya zarándokhely mindazoknak, 
akik a magyar névre méltó irodalmunkban a nemzetnek 
nemcsak legbecsesebb, hanem elidegeníthetetlen szellemi 
javait is értékelni tudják.

— Gárdonyi Géza — mondja azután —, aki a magyar 
irodalom egén az Egri Csillagok régi fényességét feltün- 
dököltette, írásaiban önmaga is csillaggá vált. A vele 
megszaporodott Egri Csillagok világítása mellett népe, 
nemzete sohasem térhet le arról az útról, melyet az 
egészséges, hazafias magyar léleknek, a délibábos jel
szavak megtévesztései között és a hódító irodalmi mér
gezés veszedelmeiben, követnie kell.

Legújabb részletek a gödöllői cserkész 
világtábor terveiből.

A háborút megelőző években a pesti utca új szín
nel lett gazdagabb. Kaki-inges, nagy gombakalapú cső
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portok jelentek meg a főváros utcáin, főleg a vasárnapok 
kora reggelein. Ezek az idegenszerű, furcsa öltözetű fiúk 
kisebb-nagyobb csoportokban voltak láthatók. Hatalmas 
botot szorítottak markukban, mintha rabló-pandúf játék
hoz szerelték volna fel magukat egyforma hosszú botokkal. 
Egyrésztik kétkerekű taligái tóit és húzott nagy nekiiz- 
zadással. Volt ezen a taligán minden. Hátizsák, pokróc, 
legfelül egy nagy üst, kormos fenekével fölfelé. A szeges 
botok vígan kopogtak a pesti kövezeten s az emberek 
mosolyogva nézték a piros-pozsgás arcú, egészséges 
fiúkat. Pesten igen sok a mindentudó ember. Ezek ha
marosan kisütötték, miféle szerzet a fiúk: cserkészek.

Azután eljött a háború s mikor sebesült szállító 
vonatok érkeztek, mindig ott voltak ezek a derék, segítő 
fiúk s ha nem volt elég a hordágy, lekerült nyakukról 
a zöld nyakkendő s a hosszú botokból kettőt-kettőt ezek
kel a nyakkendőkkel összekötve, nagyszerű hordágyét 
rögtönöztek könnyebb sebesültek részére. Ekkor látta elő
ször a közönség, milyen praktikus fiúk ezek a cserkészek. 
Kalapjukon a magyar puszták egyszerű fehér virágját, 
az árvalányhajat bodrozta a szellő, elhozva a magyar 
falu üzenetét a városnak s az a magas, négyszögű csúcs
ban végződő, széles karimájú kalap nem volt többé ide
gen, egyszeriben magyar kalappá változott. A háború 
pedig folyt tovább szakadatlan. Véreink ezrei jutottak 
fogságra. S a reménykedőknek megint ezek az árvalány- 
hajas cserkészfiúk hoztak bizonyságot, lebonyolították 
hadifoglyaink hozzátartozóinak levelezését azok helyett, 
kiknek nem adatott megismerni a betűvetés tudományát. 
Ekor látta a közönség, hogy ezek a fiúk izig-vérig ma
gyarok s a maguk posztján csakúgy megteszik köteles
ségüket, mint odakint a fronton a harcoló sereg.

Azután véget ért a háború is. Az új, keserű helyzet
ben megint ezek a derék fiúk könnyítették meg a lel
künket először. A magyar társadalom fel is ismerte 
működésük fontosságát és szívébe zárta cserkészfiait.

S ezek a cserkészfiúk most minden eddigit felül
múló feladatra vállalkoztak. 1933-ban ők rendezik meg 
a cserkészek IV. világösszejövetelét, a Jamboree-t, Gödöl
lőn. A világ cserkészete egyhangúlag bízta rájuk az óriási 
feladatot s ma már közel másfél éve folyik az előkészítés 
nagy munkája.

Annak jellemzésére, hogy miképpen vélekednek a 
magyar cserkészetről éppen a cserkészek alapítói, az an
golok, álljon itt egy levél, melyet a napokban kapott 
Londonból vitéz Farkas Ferenc, a Jamboree vezérkari 
főnöke:

„Az itt annakidején megtartott Jamboreen résztvett 
fiainkról ma is sok, nagyon sok jót hallok, épúgy, mint 
a vezetőkről, a szellemről és arról, a szeretet alapjára 
épített fegyelemről, amelyben kétségkívül elsők kell, hogy 
legyünk és maradjunk. A hatás, amit itt kiváltottak, úgy
látszik nagyon maradandó, amit az 1933-as találkozás 
csak még jobban kell, hogy kimélyítsen. Mint jó helyről 
hallom, az itteniek erősen készülődnek a Jamboreera. 
Egyik vezető emberük, Boyle őrnagy, a légügyi minisz
térium tisztje, úgy nyilatkozott, hogy ami az egész cser
készet alapszellemét illeti, az a magyar cserkészetben 
van a leghelyesebben és legreálisabban kifejlődve; a mie
ink először nemzeti szelleműek és csak azután engednek 
teret a nemzetközi baráti érzelmek kifejlesztéséhez. így 
a magyar cserkész egy határozott stílust képvisel s ki
tűnően érti, hogy saját nemzeti értékeit, ügyességeit és 
magyar szivét olyan ellenállhatatlan módon tudja ennek 
a nemzetek közti barátságot célzó akciónak szolgálatába 
állítani. Ők arra az álláspontra helyezkedtek, hogy cser
készetüket magyar mintára fogják átszervezni."

A budapesti csoport elgondolása szerint, minden 
külföldi cserkész egy egésznapos és egy félnapos bu
dapesti kiránduláson fog részivenni.

A csoport a látogatások tervét már kidolgozta. 
Minden külföldi cserkész elvileg egy vidéki kirándulá
son fog résztvenni, melynek költsége a részvételi díjban 
bennfoglaltatik. A kirándulások megválasztása a külföldiek 
joga. Minden útnak lesz történelmi vonatkozású része 
s gondoskodás fog történni a kirándulók szórakoztatá
sáról is. A kirándulások a Jamboree második hetében 
kerülnek lebonyolításra.

A táborparancsnokság elhatározta, hogy az 1926. 
évi nemzeti nagytábor megörökítésére emlékoszlopot fog 
felállítani, melyet a Jamboree tábor első napjaiban ünne
pélyes keretek között lepleznek le.

Beszélgetés a legöregebb pesti levél
hordóval, aki most ment nyugalomba.

Átlagban tizennyolcmillió levelet hordott ki szolgálata alatt.
Mintegy négyszáz emeletet járt naponta.

Negyven esztendeig járta a budapesti bérházak 
lépcső-labirintját Almássy József, a piros-pozsgás arcú, 
hófehér hajú levélhordó, aki négy évtizeden át megszerezte 
egy városrész népének szeretetét, megbecsülését. Érdekes 
bepillantani a kisember életpályájába is, amelynek ép
úgy megvannak a figyelemreméltó eseményei, mint sok 
„közéleti nagyság" magasan ívelő karrierjének.

Nyájas szavú ember a legöregebb magyar levél
hordó, akinek nyílt, becsületes tekintetében a régi világ 
tisztességtudása sugárzik.

— Én még akkor kezdtem a munkát a postán, 
amikor még kopertának hívták a levélborítékot és szép 
írással kanyaritották a címzést — mondja mosolyogva. 
1892-ben sok minden másként volt. Udvariasság volt 
kérem a levélborítékon.

— Hogyan?
— Már el is feledték az emberek, hogy így címezték 

egymást: „Nagyreményű" — „Szépreményü" — „Nemes" 
— és „Nemzetes". Lassanként kikopott a tekintetes titulus 
is és mindnyájan nagyságos urak lettünk...

Elgondolkozik.
— A világháború idején idegesek lettek az emberek 

és nem törődtek vele, hogy gondosan írják le a címet. 
Pedig azelőtt léniával húzták alá a hely és utcanevet, 
olyan gondosan, hogy némelyik boríték remekmű volt 
kérem.

— Körülbelül mennyi levelet vihetett szét negyven 
esztendő alatt?

Vidáman legyint:
— Bevallom, hogy próbáltam kiszámítani és meg

közelítően meg is tudom mondani.
Papírt, ceruzát vesz elő s úgy folytatja:
— Hát állagban naponként ezerötszáz levelet osz

togattam én ki a fekete táskából. Valamikor a magyar 
posta még vasárnap is kézbesítette a leveleket. Egy esz
tendőben tehát mondjuk négyszázötvenezer levelet vittem 
széjjel, tehát közel egy félmilliót. Ha most ezt a számot 
vesszük alapul, úgy negyven esztendő alatt több mint 
tizennyolcmillió levéllel kopogtattam én be a budapesti 
lakásokba. Ha elgondolom, mennyi jó s mennyi rossz 
hírt közvetítettem . . .

— Kik kaptak legtöbb levelet?
— Természetesen a kereskedők, azután jöttek az 

ügyvédek. Érdekes, hogy az orvosok kevés levelet kapnak.
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Felvillan a szeme:
— Sok változás történt az idők folyamán. Az újévi 

gratuláció mindegyre kimegy a divatból, pedig azelőtt 
két álló nap állandóan hordtuk a kis névjegyes boríté
kokat. Megcsappant a karácsonyi, húsvéti üdvözlés is. 
Tessék elhinni, ez azt mutatja, hogy valamikor jobb volt 
az emberek szíve. Tudja az ég, elfásultunk...

— Na és az emeletekkel sok baj volt?
— Meghiszem azt. Átlagban négyszáz emeletet 

jártam naponta. Egyre több emeletes ház épült és egyre 
erősebb kellett, hogy legyen a lábam. Tessék elhinni, 
hogy csak becsületes ember lehet levélhordó. Hányszor 
megtörtént, hogy egy jelentéktelen nyomtatványért föl 
kellett, hogy kapaszkodjam az ötödik emeletre. Pedig 
megtehettem volna, hogy — látva, hogy a nyomtatvány 
egyszerű reklám, — eldobjam. De magam előtt szégyeltem 
volna a dolgot. Az Isten megsegített, nem ért utói a 
levélhordósors. Majdnem minden levélhordónak a szívére 
megy a foglalkozása és elkapja a lábát a reuma is. Szív
bajban halnak meg, kérem, a levélhordók, de hála Is
tennek én, aki a hetvenedik év felé közeledek, megtud
tam őrizni egézségemet. Pedig sokat lihegtem a nehéz 
lépcsőfokokon. Sajnos, sok pesti házban nincsen lift s 
megizzad a levélhordó.

— Kik szerették meg magát munkája közben?
— A szerelmesek, kérem. Úgy örültek, ha hoztam 

a vastag — néha húsz-harminc oldalas — szerelmes
leveleket. Simogattak, ölelgettek boldogságukban s bizony 
én is mosolyogtam. Jól esett, hogy vidám „küldeményt" 
kézbesíthettem. De ha elmaradt a szerelmeslevél, előttem 
sírtak a fiatalok . . .

Világ folyása.

Orkán és szökőár ezer embert pusztított el 
Kuba szigetén. A Kuba szigetén (Közép-Amerika) 
pusztító orkán, jelentések szerint több mint ezer ember
életet követelt áldozatul. Különösen erősen szenvedett a 
Puerto Principe kerület, ahol Santa Cruz dél Suo és 
Camaguey városok teljesen elpusztultak. Minthogy Santa 
Cruz védőgátjai átszakadtak, az árvíz elöntötte a várost. 
Szerencsére a legtöbb lakónak sikerült magát biztonság
ba helyezni. A kikötőben sok hajó elsüllyedt. A halottak 
száma Camagueyben nagyobb, mint Santa Cruzban. Az 
anyagi kár mindkét városban jelentékeny. Nagyon sok 
ház már csak romhalmaz. A legtöbb halálos áldozatot 
az orkán által előidézett szökőár okozta.

Két tartományban elégették a holttesteket. A kubai 
orkánkatasztrófa Santa Clara és Oriente tartományban 
olyan heves volt, hogy ezekben a tartományokban úgy
szólván kő-kövön nem maradt. Eddig kétszázhatvan ál
dozat holttestét temették e l; a hatóságok dögvésztől tar
tanak és ezért elrendelték a holttestek elégetését.

Laptudósítók repülőgépen beutazták a környéket 
és beszámolójukban egyhangúlag kiemelik, hogy a kör
nyék többnapos pergőtűz által elpusztított csatatér képét 
mutatja.

A calabriai viharkatasztrófa.OlaszországbóI jelen
tik, hogy Calabriában csütörtökön nagy vihar pusztított, 
amely tizennyolc halálos áldozatot követelt, A nagyerejű 
vihar teljes tizennégy óráig szünet nélkül tombolt és

Nyomatott a váci kir. orsz.

felhőszakadásszerű eső, valamint sűrű villámcsapás kí
sérte. A Torbido folyón a sebes ár magával ragadott 
egy most épült hidat. Számos más híd szintén megsé
rült, a falukban a házak' szintén lakhatatlanná váltak. 
Grotteria faluban kilenc ember fulladt a vízbe és Ma- 
moria községben az árvíz nyolc halálos áldozatot köve
telt. A vihar az egész Földközi tengeren végigvonult és 
Afrika északi partvidékéről szintén nagy pusztulást je
lentenek.

A csütörtöki viharkatasztrófa a vasúti forgalomban 
is súlyos zavarokat okozott. Benestare faluban egy asz- 
szonyt a villámcsapás megölt, férje súlyos sérüléseket 
szenvedett. Számos folyó áttörte a védőgátakat. Santa 
Mario közelében a vasúti híd beomlással fenyeget. A 
telefónösszeköttetés a legtöbb községgel megszakadt.

Gárdonyi Géza emlékezete az iskolákban. 
Hóman Bálint dr közoktatásügyi miniszter elrendelte, 
hogy Gárdonyi Géza elhúnytának tizedik évfordulója 
alkalmából a jövő héten valamennyi elemi népiskola má
sodik osztályától kezdődően a tanítók emlékezzenek meg 
Gárdonyi Géza érdemeiről.

Arany tanár úr diákjai. Nagykőrösön él Arany 
János több diákja, akik már bizony nyolcvan-kilencven 
esztendős kor között éldegélik napjaikat. Fitos Vilmos 
nyugalmazott rendőrkapitány ezt mondotta Arany tanár 
úrról, aki valamikor a magyart és a latint tanította:

— Nagyon tudott reánk hatni, ö t  évig jártam én 
Arany tanár úrhoz. Ha valami rakoncátlankodást tapasz
talt, akkor szó nélkül kiment az osztályból s ezt bizony 
jobban a szívünkre vettük, mint bármiféle dorgálást. 
Végül is annyira féltünk a neheztelésétől, annyira a szi
vünkre vettük érzékenykedését, hogy előre bejelentettük 
neki, ha valamelyikünk nem készült, hogy magunkra 
ne haragítsuk. Csak akkor békéit meg, ha őszinteséget 
tapasztalt. Költeményeit már akkor mohón olvastuk s 
könyveire mi diákok elő is fizettünk.

A Magyar Tudományos Művészeti és Irodalmi 
Társaság első Clése Pozsonyban. A Csehszlovákiai 
Magyar Tudományos, Művészeti és Irodalmi Társaság 
vasárnap tartotta meg első ülését a pozsonyi evangéli
kus iskola nagytermében. Az ülésen a társaságnak csak 
kevés tagja jelent meg. Orbán Gábor dr. elnök nyitotta 
meg az ülést és bejelentette, hogy a belügyminisztérium 
az alapszabályokat jóváhagyta. Masaryk elnök egymil
lió koronás ajándékát a társaság nemsokára már kéz
hez fogja kapni, tehát a társaság működését megkezd
heti. Ezután hosszas vita indult meg arról, hogy mihez kezd
jen a társaság az egymillió koronás adományával, házat 
vegyenek-e rajta, vagy pedig bankban helyezzék-e el. A 
vita azzal végződött, hogy a legközelebbi ülésen dönte
nek arról, hogy ingatlanba fektessék-e a pénzt, vagy 
továbbra is bankban tartsák. Ezután az elnökség bemu
tatta a jövő évre előirányzott költségvetést, amely 250.000 
koronát tesz ki, ami azonban illuzórius, mert a bevételi 
oldalon mindössze 40.000 korona szerepel, tudniillik a 
bankban körülbelül 40.000 koronát jövedelmez az egymil
lió koronás adomány és a költségvetés 210.000 koro
nás deficitet mutat fel.
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