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IApponyi Albert gróf
1846—1933.

Apponyi Albert gróf meghalt. Nem is telefónon, 
nem is táviratban érkezett a gyászhir, inkább úgy, mintha 
a halál angyalának szárnycsapása hús legyezéssel simo
gatná a távolból az ő utolsó sóhaját hazafelé, minden 
magyarok szívébe-lelkébe. Mélységes az értelme az ilyen 
nemzeti gyásznak. Mert:, amikor igazi nagy embereink
től kell elbúcsúznunk: bölcsektől, hősöktől, szentektől, a 
történelem gondviselésszerű küldötteitől, olyanoktól, akik 
népüknek a múlt dicsőségét, a jelen példaképét, a jö
vendő reménységét jelentik, — a fájdalom biblikus cso
dája megy végbe a lelkekben. Ilyenkor a nép fia, mint
ha egyénileg szólna számára, az utolsó sóhajban üze
netet hall olyas valakitől, akihez egy életen át — lélek
ben, vérségben — téphetetlen kötelékek fűzték öt is. Itt 
van az igazi hazaszeretet titka: mikor a patrióta meg
hal, az egyetemes érzés, amellyel nemzetét átölelte, al
kotórészeire oszolva millió és millió szívből könnyet 
fakaszt. A hazaszeretet csak gyűjtőfogalom. Innét van, 
hogy ma minden magyar tűzhely gyászban borong, mert 
eltávozott onnan valaki, aki szeretetében odatartozott.

A nagy összeomláskor megmaradt, mint ép, büsz
ke oszlopa a dicső múltnak. A politikából felemelkedett 
a történelembe. A pártvezérből próféta, életminta lett a 
nemzet számára, a béke nemzetközi harcterén pedig az 
igazság és jog keresztesvitéze.

Ilyen tökéletes remekmű rendeltetett Apponyi Albert 
személyében az Úr 1919-iki esztendejének boldogtalan 
magyarsága számára. Délceg aggastyán. Egy fejjel na
gyobb mindenkinél. Aszkéta lemondással magas méltó
ságok biborpompájában, túl minden földi hiúságon, há
rom emberöltő terhével a vállán.

Csakhamar Genfnek megkülönböztetett hódolattal 
körülövezett tekintélye Apponyi Albert. Ellenségeink res
pektálják. Közömbösök rajta keresztül nemzetünk bará

taivá válnak. A nagy magyar államférfi exterritorialitást 
élvez a gúnyolódó szkepszis nemzetközi területén, mint 
egy igen nagy hatalomnak képviselője. Mert ő a nagy
követe a magyar fájdalomnak, a magyar igazságnak.

Nemzete számára pedig prófétája volt a hitnek, az 
erőnek, a megújhodásnak.

Apponyi Albert volt a lelkileg legkiegyenlítettebb 
embere a világnak. Tökéletes összhángban élt benne 
tan és egyéniség, művészet és realitás, magas erkölcs 
és étetöröm, tudomány és — vallás. Hívő keresztény volt. 
Krisztus fia és szolgája, hűséges gyermeke a római 
katolikus egyháznak. De felekezeti gyfilölséget nem is
mert. Szívéhez azonban közelebb állt bármely felekezet- 
nek hívő fia, mint egy hanyag, közömbös, vagy pláne 
atheista katolikus. Az ő hite olyan elementáris valósá
gokban élt, hogy elragadtatással vallhatta Szent István- 
akadémiai megnyitó beszédében: „Nincsen bizonyosabb 
történelmi tény, mint az isteni kinyilatkoztatás." Egy 
szóval: lelkében minden problémát megoldott.

És ebben a lélekben mindig is örök béke lakozott. 
Most már csak teste költözhetett az örök békességbe. 
Istennél van, akivel mindig együtt volt. Majd haza hoz
zák kihűlt porait, hadd pihenjen az anyai földben, a 
nagy harcos, aki az írás szavaival elmondhatja magáról: 
„Jó harcot harcoltam, a futást bevégeztem..." De a 
nemzet szivében odakerül a többi nagy magyar mellé, 
egykori ellenfelek, egykori társak mellé, mert utólag ki
deríti a történelem, szükségük volt egymásra, hogy a 
nemzetnek használhassanak.

A halál.
Apponyi Albert gróf kedden délután 4 óra 20 perc

kor csendben és minden haláltusa nélkül — Magyaror
szág érdekeinek szolgálatában — elhúnyt.
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Az orvostudomány minden fáradozása hiábavaló 
volt. A nagy magyar államférfit nem lehetett megmen
teni. A kezelőorvosok megállapítása szerint a halál köz
vetlen oka tüdőgyulladás és szivgyöngeség volt. Mind
kettőt szövődményes influenza idézte elő. Az influenza 
megtámadta a tüdőt és megbénította a s z ív  működését.

Apponyi Albert grófot a kormány a nemzet halott
jának tekinti és a temetéséről maga kívánt gondoskod
ni. A magyar nemzet nagy halottját Géniből történt 
hazaszállítása után az országgyűlés kupolacsarnokában 
ravatalozták fel. Az eddigiek szerint Apponyi Albert gróf 
holttestét pénteken délután fél 2 órakor indították útnak 
Magyarország felé és a halottat szállító vonat szombaton 
este érkezett Budapestre. A vasúti állomásról a holttestet 
nyomban az országgyűlés kupolacsarnokába szállították át 
és ott felravatalozták. Vasárnap és hétfőn a nagyközön
ség megtekinthette a ravatalt és Ieróhatta kegyeletét a 
nemzet nagy halottja iránt. A temetés kedden délelőtt volt.

MÉRŐVESSZÖ.
Ha bánat ér, ha ér öröm 
Egyet sohsem felejtek én,
Megmérni itt futó időm 
Öröklét mérővesszején.
E mérték mellett égi fény 
Ragyog a földi lét fölött,
Tanít, hogy hű maradjak én,
Keresve azl, ami örök.

Azért szívem sohsem feledd 
Mig rád ragyog kegyelmi fény.
Futó időd jól mérni meg 
Öröklét mérövesszején.

Németből fordította: 
Vargha Gyuláné

A jótékonyság háza..
Jótékonyságáról világszerte ismert a szentbernát

hegyi szerzetesek svájci kolostora, melyet a Menthon
ból származó szent Bernát 900 évvel ezelőtt alapított. 
Évente több mint ezer ember főképpen szegény munkás 
talál itt menedéket. Munkakeresés közben, fáradságos 
vándordíjukon családjukkal együtt éri őket utói gyakran 
a zord idő s kétségbeejtő helyzetükből csak a kolostor 
biztos védelme menti meg őket. Előfordul gyakran, hogy 
agyonhajszoll és kifáradt kávé-csempészek kopogtatnak 
a menedékház kapuján. A szerzetesek senkitől sem kér
nek útlevelet vagy igazolást, nem zaklatják őket kérdé
sekkel. Ingyen szállásban, ellátásban és gyógykezelés
ben részesítenek mindenkit, aki bajban van és segít
ségre szorul.

Még jómódú emberek is igénybe veszik a szerze
tesek jószívűségét. Nyáron ugyanis néhány hónapig hasz
nálható állapotban van az autó-út, mely a kolostor 
mellett a hágón átvezet. Ilyenkor sűrűn előfordul az is, 
hogy előkelő, gazdag autózókat látnak vendégül. Ez a 
hágó különben arról is nevezetes, hogy ezen vonult át 
Hannibál az elefántjaival.

Az ősrégi kolostor ma már egész modern kénye
lemmel van berendezve; központi fűtése, villanyvilágí
tása és telefónja van. A bernáthegyi szerzetesek voltak 
az elsők, akik a Norvégiából származó si-sportot meg
honosították Svájcban. Azért tanulták meg, hogy minél 
hathatósabban segítségükre lehessenek embertársaiknak. 
Híres kutyáikkal együtt indulnak el a zord téli időben

a szerencsétlenül járt utasok felkutatására. A Szent Ber
náthegyi-hágónak, mely 2472 méternyire van a tenger 
színe felett, olyan zord a klímája, mint a Spitzbergáké. 
A hegyet gyakran több mint tíz méter vastag hóréteg 
borítja, mely a hatalmas kőépületet három emeletnyi 
magasságig befödi.

A szerzetesek, akik Svájcban immár évszázadok 
óta fejtenek ki áldásos működést, most újabb tervvel 
foglalkoznak. Ázsiában, a Himaláján szándékoznak ha
sonló menedékházat építeni. Két barát már el is indult 
Tibetbe, hogy alkalmas helyet keressen a letelepülésre. 
Így akarnak önfeláldozó működésükkel bajba jutott ember
társaik segítségére lenni.

A német sínautó bemutatója.
Az újrendszerű gyorsjáratú vasúti gépkocsival vég

zett több sikeres próbaút után a birodalmi vasúttársaság 
mára meghívta a bel- és külföldi sajtó képviselőit a 
berlin—hamburgi útra. A berlini pályaudvaron a részt
vevőket Dorpniüller dr, a birodalmi vasút vezérigazga
tója üdvözölte, aki elmondotta, hogy a gyorsjáratú vas
úti gépkocsit óránkénti 150 kilométeres sebességgel já
ratják, bár már a század elején elértek 200 kilométeres, 
nemrégiben pedig a légcsavaros kocsival 230 kilométeres 
óránkénti sebességet. A fennálló rendes személyforgalom
ban azonban 150 kilométeres sebességen túlmenni nem 
lehet. Tévesnek mondotta azt a nézetet, hogy a gözmoz- 
dony napjai már meg vannak számlálva.

Fuchs dr birodalmi vasútigazgató ismertette ezután 
a kocsi szerkezeiét. Féltizenegy óra után a kocsi elin
dult és 12 óra 53 perckor befutott a hamburgi főpálya- 
udvarra. Útközben az egyik fékvezeték kilyukadt. Á biz
tonsági berendezések azonnal működésbe léptek és a 
kocsit önmaguktól megállították. A hiba kijavításával 
eltelt nyolc percből ötöt a sebesség fokozásával behoztak.

A hamburgi főpályaudvaron reggelivel fogadták a 
vendégeket, majd a kocsi 15 óra 5 perckor visszain
dult Berlinbe.

A vonat pontosan 5 óra 35 perckor érkezett a 
berlini főpályaudvarra minden incidens nélkül. Az át
lagos sebessége 130 kilométer volt óránként, a nyilt 
vonalon elért legmagassabb sebessége 165 kilométeres 
volt. Ezzel új rekordot állított fel. A gyorsjáratú vasúti 
gépkocsi 28 százalékkal gyorsabban hajtott, mint a szo
kásos gyorsvonat, amely 97 kilométeres óránkénti sebes
séggel halad.

A Repülő hamburgi ilyenformán a világ leggyor
sabb vonata. Ez a sebesség azokra az utasokra gyako
rolta a legnagyobb benyomást, akiknek módjukban volt 
a gépkocsivezető emelvényéről figyelemmel kísérni a 
pályát. Úgylátszott, mintha repülne a vonat a kanya
rodók, váltók és kilométerjelzők között.

Mi van az új adórendeletekben?
A rendelet-tervezetek között a legfontosabb az, 

amely a jövedelem- és vagyonadó-pótlék felemelését ter
vezi. Úgy halljuk, hogy a kormány a jövedelemadóra 
is száz százalékos rendkívüli pótlékot rendel el, amely 
évenként négy részletben lesz fizetendő. E réven a kor
mány körülbelül 35—40 millió pengő új bevételre szá
mít.

A vagyonadóra előírt száz százalékos adópótlékot 
a kormány továbbra is érvényben tartja.

A második fontos rendelettervezet a házadó pótlé
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kolásának emelésére vonatkozik. A jelenlegi 5 százalé
kos rendkívüli pótlékot 10 százalékra akarja felemelni 
oly célból, hogy az előirányzattal szemben a múlt év
ben mutatkozó hiányt a kulcs fölemelésével pótolni le
hessen.

A társulati adó 25 százalékos rendkívüli pótléko
lása továbbra is'érvényben marad és fennmarad a két 
ezrelékes saját tőke minimum is.

A kereseti adó rendkívüli pótlékolása olymódon 
marad érvényben, hogy a magánalkalmazottak kereseti 
adója továbbra is 100 százalékos különadóval rovandó 
meg. .

Állítólag a kormány a forgalmi adókat az egész 
vonalon egy százalékkal akaja emelni, mert a forgalom 
a közönség vásárlóképességének csökkenése folytán na
gyon összezsugorodott és a kormány azt reméli, hogy 
ha az adókulcsot 4%-ban állapítja meg, úgy el fogja 
érni, sőt valamennyire meg is fogja haladni a 93 7 mil
lióban előirányzott bevételt.

Külön rendelet intézkedik egyes pénzügyi vámok 
felemeléséről. Nagyobb arányban emelik a tea és a kávé 
vámját.

A kormány eltekint a cukor és a szesz kincstári 
részesedésének emelésétől, ellenben olyan cikkek fogyasz
tási adóval való megterhelését tervezik, amelyeket eddig 
semmiféle adó nem terhelt. Hogy mik lesznek azok a 
cikkek, végleges döntés még nincs, de szakkörökben 
arról beszélnek, hogy a villanykörtékre, reklámcikkekre 
és más meg nem adóztatott cikkekre ajánlottak fogyasz
tási adót.

Háborús házassági regény a bíróság 
előtt.

Jelenkezett a holtnak hitt férj, akinek a neve alatt 
mást végeztek ki a bolsevikik. — A felesége azóta 
férjhezment és a törvényszék most szabaddá nyilvání
totta feltámadt első urát. — A Kúria, a hercegprímás 
és a pápa mondja ki a döntő szót a példátlan ügyben.

A világháború vérzivatara, a nagy orkán elkapott 
egy-egy főldturó magyart, aki bakamundért viselt és 
úgy fújta el messzi idegen országokba, azelőtt nem 
hallott tájékokra, mint szélvihar a hullott falevelet. Kunsá
gi magyarok verekedtek a Dardanella-szorosban, az észa
ki dünák táján, békés alföldi földművelők csákányozták 
a talajt e jeges vidéken, a Murman-vasút mentén, a cár 
rabságában.

Sorsok, életek hányódtak a háború viharos ten
gerén, amelynek egyik hulláma hátára kapott egy békés 
magyar gazdát, Oláh Istvánt is. Elkapta, elsodorta, meg- 
cibálta az életét, összekuszálta a sorsát és vele együtt 
még három embert: egy fiút, egy asszonyt és egy 
gyermek sorsát.

És most tizenhárom évvel a háború után a bíró
ság bölcsessége kutatja a paragrafusok útvesztőjében az 
igazságot, hogy rendbehozhassa négy ember megzavart 
életét.

Kivégeznek egy magyart Orenburgban.
Pőriratok, bírósági akták halmazából bontakozik 

ki a hülönös háborús házassági regény.
Oláh István gazdálkodó, aki a pestmegyei Úri 

községben élt, 1914-ben bevonult katonának. Mint az 
budapesti 32-es közös gyalogezred tizedese az orosz 
frontra került. Vitézül verekedett. Később fogságba ke
rült és messzi Oroszország belsejébe hurcolták. Teltek-

multak az évek. Oláh István egyre messzebbre került 
Oroszország belsejébe, Szibériába, olyan tájakra, ahon
nan ezer versztnyire volt a legközelebbi vasútállomás.
A szegény magyar fogoly nem jutott hozzá, hogy leve
let küldjön feleségének, született Süli Erzsébetnek, aki 
pedig otthon, Úriban szívszorongva várta a hírt, mi tör
tént hites urával.

Három éve raboskodott már Oláh István, amikor 
kitört az orosz forradalom, azután jött a bolseviki ura
lom. Volt a fogolytáborban egy magyar hadifogoly, aki 
megunta a raboskodást és szökni akart. Ennek az 
embernek már civilruhája volt. Civilruhában akkoriban 
veszélyes volt az utazás a kóborló rablóbandák miatt.
A szökni készülő ember megbarátkozott Oláh Istvánnal, 
megvásárolta tőle katonaruháját és Oláh ruhájában, Oláh 
irataival a zsebében nekivágott Szibériának, hogy vala
hogy hazajusson. Útközben, Orenburgban a vörös kato
nák elfogták, mivel kémgyanusnak tartották és forradal
mi törvényszék elé állították. Nem sokat teketóriáztak, 
halálra ítélték és agyonlőtték. A zsebében megtalálták 
Oláh István iratait és ennek a neve alatt könyveitek el 
a kivégzést.

Visszatér a holtnaknyilvánitott férj.
Süli Erzsébet hasztalan várta haza az urát. A 

Magyar Vöröskereszt Egylet tudakozó irodájához fordult, 
ahonnan rövidesen választ kapott. Hivatalos papiroson, 
hivatalos aláírásokkal és hivatalos pecséttel értesítették, 
hogy a volt császári és királyi 32-ik gyalogezrednek 
Oroszországban működő hadisír-osztálya az Orosz Vörös- 
kereszt Egylettől értesítést kapott, mely igy hangzik: 
Oláh István tizedest, aki Úriban, 1887-ben született, 
orosz hadifogságban, Orenburgban, 1917 szeptember 
25-én kivégezték.
^ Süli Erzsébet elsíratta, meggyászolta az urát. Azu
tán elteltek a gyászévek. A bánatos Süli Erzsébet meg
ismerkedett vitéz Szabó Ferenc kisbirtokossal és házas
ságot terveztek. A Vöröskereszt Egylet értesítése alapján 
időközben Oláh Istvánt annak rendje és módja szerint 
holttányilvánították és Süli Erzsébet 1920-ban házas
ságot kötött vitéz Szabó Ferenccel. Az anyakönyvi lapon 
az asszony mint özvegy szerepelt. Azóta gyermek is 
származott a házasságból.

Nagy volt azután a meglepetés, mikor négy esz
tendővel utóbb egyszer csak beállított Úri községben 
halottnak hitt Oláh István, akit hivatalosan holttányil- 
vánítottak és akinek a neve alatt idegen embert végez
tek ki Orenburgban.

Bukdácsolás a paragrafusok útvesztőjében.
Most már hárman összeültek tanácskozni, mit 

tegyenek. Végül is a „feltámadt" Oláh István felkeresett 
egy budapesti ügyvédet, aki azután Oláh nevében meg
állapítási pert tett folyamatba és a bíróságra bízta a döntést.

Oláh István a bírósághoz intézett instanciájában 
előadta a különös házassági regény történetét. Elmon
dotta, hogy volt felesége boldog egyetértésben él új 
férjével, nem akarja életüket megbolygatni, ö maga is 
szeretne újra megnősülni, van is menyasszonya és minél 
előbb esküdni akar.

— Az anyakönyvi hatóságok új házasságom kihir
detését azonban megtagadták — mondja keresetében. 
Azt mondták, hogy új házasságra nem léphetek, amíg 
első házasságomat biróilag nem bontják fel vagy amíg 
a bíróság nem állapítja meg, hogy első házasságom 
megszűnt és szabad állapotban vagyok. Az anyaköny
vi hatóságok a belügyminisztériumtól azt az utasítást 
kapták, hogy új házasságomhoz való közreműködésüket
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tagadják meg. Az igazságügyminisztériumban azt taná
csolták, hogy házasságomat bíróilag bontsam fel, mert 
Süli Erzsébetnek első házasságát tekintik érvényesnek 
és vitéz Szabó Ferenccel kötött második házassága sem
mis. Mivel egykori feleségem két házasságot kötött, az 
ügyészség ellene bigámiáért meg fogja indítani a bün
tető eljárást, de a felmentés kétségtelen, mert jóhisze
műen kötött kettős házasságot. Az eljárás lefolytatása 
után Süli Erzsébet újra házasságot köthet Szabó Ferenccel.

Rátért ezután arra, milyen bonyolult és szerencsét
len helyzetbe került a kis gyermek, aki Süli Erzsébet 
második házasságából született.

A gyermekre vonatkozóan a minisztériumban azt 
mondották, minthogy a velem való érvényes házasság 
tartama alatt született, az én törvényes gyermekem. Mó
domban áll azonban a törvényes származást pörrel meg
támadni és a gyermek törvénytelenségét kimondatni. A 
bíróságnak viszont módjában van megállapítani, hogy 
az asszony második házassága érvénytelen ugyan, de 
jóhiszemű, vélt házasság és az ily házasságból született 
gyermek a vélt házasok törvényes gyermeke, ha én már 
őt törvénytelenitettem.

— Mint katona, százszor és százszor álltam véres 
csatákban, az ellenség golyózáporában, — folytatta keser
veit, — sohsem féltem, sohsem ijedtem .meg. Oroszor
szágban a pokol és kínszenvedés volt osztályrészem, de 
sohsem csüggedtem el. Ezek a bonyodalmak azonban 
megrémítettek, kishitüvé tettek és bizodalmamat csak a 
magyar független bíróság igazságos és méltányos dön
tése adhatja vissza.

Két törvényes férj, két törvényes apa.
Oláh ügyvédje a bíróság előtt előadta, milyen furcsa 

és bonyolult helyzetbe került az ügy négy szereplője.
A helyzet ugyanis az, hogy Süli Erzsébetnek két 

törvényes férje, a vitéz Szabó Ferenctöl származó gyer
meknek pedig két törvényes apja van. Minthogy az 
asszony két házasságot kötött, ha a bíróság azt álla
pítaná meg, hogy első házassága érvényes, akkor a 
gyermek a törvény szerim Oláh törvényes gyermeke De 
ugyanez a gyermek egyszersmind Szabó Ferenccel kötött 
második házassága folytán utólag törvényesíttetvén, egyút
tal Szabó Ferenc törvényes gyermeke is. Kérte az ügyvéd, 
döntse el a biróság: a gyermek Oláh vagy Szabó törvé
nyes gyermeke, vagy pedig két törvényes apja van-e? 
Ha két törvényes apja van, melyiknek a nevét viselje, 
ki legyen törvényes képviselője, melyik apa tartsa, melyik 
után örököljön?

A törvényszék ítélete.
A megállapítási per hosszas előzetes eljárás után 

a pestvidéki királyi törvényszék elé került. A tárgyalá
son képviseltette magát az árvaszék is.

A törvényszék a minap iteletet hozott a példátla
nul érdekes és különös ügyben. A törvényszék a meg
állapítási keresetnek egész terjedelmében helyt adott. 
Megállapította, hogy a holttányilvánitás alapján az asz- 
szony által jóhiszeműen kötött második házasság az 
első házasságot megszűntté nyilvánítja és ennek folytán 
Oláh István szabaddá vált.

A törvényszék ítéletében Oláh és volt felesége 
megnyugodtak, az ügyészségi alelnök azonban fellebbe
zést jelentett be. Most azután ismét olyan intézkedés 
történt, amely valósággal páratlanul áll az igazságszol
gáltatás terén. A felek ugyanis arra kérték az ügyészség 
képviselőjét, tegye lehetővé, hogy az ügyük minél előbb 
befejeződjék és így történt, hogy a felek kérésére az 
ügyészségi alelnök hozzájárult ahhoz, hogy a másodfokú

vagyis a tábla kihagyásával az ügy a törvényszékről, 
egyenest a királyi Kúria elé kerüljön és a Kúria minél 
előbb ítéletet hozhasson végső fokon.

A pápa, a hercegprímás és a Kúria dönt.
Az ügy bonyolult jogi része tehát rövidesen a 

királyi Kúria elé kerül. Közben azonban más bonyodal
mak is léptek fel.

A szabaddá nyilvánított Oláh István katolikus val
lásé és ugyancsak katolikus vallású a menyasszonya 
is, akit most szeretne feleségül venni, A menyasszonya 
azonban ragaszkodik ahhoz, hogy házasságukat necsak 
a polgári hatóságok előtt kössék meg, hanem járuljanak 
pap elé is. Már pedig Oláh István első házasságát is 
pap előtt kötötte meg és így második házasságot az 
egyházi szabályok szerint pap előtt csak pápai enge
déllyel köthet.

Oláh István ügyvédje ezért az egyházi hatóságokat 
is megkereste. A hercegpríniási udvar elé terjeszti az 
ügyet és a hercegprímás útján folyamodik a pápához, 
adjon engedélyt, hogy Oláh István második házasságát 
egyházilag is megáldhassa a pap.

Végső fokon tehát a Kúria és a hercegprímás, 
illetve a pápa tesz pontot a bonyodalmas házassági 
regény végére.

Kiskerekes, nagykerekes.
Van-e ember, aki elolvas ilyen című könyvet: „A 

magyarországi tavak halainak természetes tápláléka."
Magam sem tudom hogyan történt, de én elolvas

tam. Pedig hát Pesten laktam akkor és éppenséggel nem 
érdeklődtem a halak gyomra iránt. A könyv is úgy ke
rült hozzám, hogy egy professzornak az özvegye sírta 
rám más efféle tudós könyvekkel együtt. Vagy tíz kiló- 
nyi tudománnyal gazdagodott ekkép a könyvtáram.

Akkoriban ismertem meg a tudósoknak azt a fur- 
fangját, hogy a tudományos mondanivalójukat különféle 
gubanc-mondatokba rejtik. Tán, hogy más ne értse. A 
papok is diákul beszélnek egymással a kocsisuk előtt.

Ők ugyan hát magyarul beszélnek, de valami 
olyan magyar nyelven, amelyet először hallva, aggoda
lom száll meg "bennünket, hogy a babiloni zavarodás 
megismétlődik.

Mondjuk például ezt a közönségesen írott mon
datot:

„Likas az istállóm teteje: 
kilopták a lovat belőle."

Ha ezt tudós írja le, a tudósok nyelvén így írja:
„A gazdasági állatlakosztály felrészének egypon- 

ton való, eddigelé méretlen folytonossági hiánya követ
keztében egy, a quadruped osztályba tartozó, állítólag 
equus caballus vulgárisnak, mint magántulajdonnak, egy
előre ismeretlen tényező általi illetéktelen eltulajdonítása 
történt."

Másik furfang meg az, hogy olyan címet írnak a 
könyvükre, aminötöl előre elveszti a tudományos étvá
gyát az is, aki érdeklődött volna az iránt, ami a könyv
ben van.

Láttam például egy könyvet — ha jól emlékszem: 
gazdasági akadémiákon tanítják —, amelyen ez a cím 
ásított a szemembe: „Az anyag mint olyan."

Ki vesz ilyen könyvet a kezébe? Hát csak azért 
is! Fogtam, beleforgattam: lássuk hát, mi az az anyag 
mint olyan? és mi lehet az az anyag mint ilyen? És 
hát egyáltalán: mi az az anyag? Én legalább még anya
got soh>e láttam. Se anyagot, se apagot. Nohát majd
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megmondja ez a könyv mingyárt, hogy mi az? Olva
som. Bámulva értem, hogy az anyag: föld. A földről be
szél az a könyvíró tudós, hogy hogyan ismerheti meg 
a gazda? Mért nem írta íiát címül: A föld ismerete? — 
nem tudom. És nem is merném megkérdezni tőle, mert 
talán nevetve kérdezném.

És hát íme! itt ez a testes könyv is: a címe 
könyebb szóval az, hogy: Mit esznek a halak: A könyv 
azonban igazában arról szól, hogy miféle állatkák élnek 
tavainkban?

Almélkodásba ejtő, gyönyörű munka!
A mi tudósunk (Daday Jenő) mesébeillö szorga

lommal járta be Magyarország minden tavát és tavacs
káját. Kikotorászta, kibogarászta fenékig valamennyit. S 
mikor már elérte a tó-feneket, akkor a mikroszkóp se
gítségével még mélyebbre szállt: le a nekünk láthatat
lan világba! Ézernyi-ezer apró teremtést figyelt meg és 
rajzolt le tűhegynyi pontossággal. Mintha valaki úgy 
rajzolna le macskát, hogy a bajusza egyik szálának a 
töröttségét is gondosan megrajzolná.

Összesen negyvennégy tavat vizsgált így meg 
szinttől fenékig. De hogyan, hogy az egri Melegvizet 
mégis elkerülte!?

Érdekes lehet pedig ennek is az állatnépe! A tó 
alja tele van vízi növénnyel, a vize meg télen-nyáron 
egyaránt meleg. A forrása olyan bő, hogy az elcsurgó 
víz malmot is hajt. Soha nem vizsgálta a benne lakó 
apró életet senki!

Pedig, hogy egyebet ne mondjak: ez a víz meg
cáfolja azt a tudományos állítást, hogy a hüllőknek té
len aludniok kell s hogy törvény ez, természeti törvény.

No a Melegvíz békái lekuruttyolják ezt a törvényt! 
Vígan kuruttyolnak télen által is!

Ahogy elsétálok a Melegvíz mellett, eszembe jut 
Dadaynak a könyve: lenyúlok a botommal a víz- fene
kére. Belekotrok. A bot végén egy csipetnyi zöld ma- 
szat marad. Teszem papirosba. Hozom haza.

Itthon mingyárt kicsöppentek a maszat levéből 
egy gombostü-fejnyi cseppet: illesztem a magam kis 
mikorszkópja alá.

Nézem először ötvenszeres nagyítással!
. . . mintha valami mohaszín bozótot látnék .' . .
Valami apró jószág ugyancsak rángatódzik a bo

zótban.
No mi ez?
Mi történik itten?
Erősebb nagyítást fordítok rá: az ötszázszoros 

üveget:
. . .  A bokor erdővé válik. A zöldszínű, tekervé- 

nyes fák átlátszók. Fényes égben smaragd erdő! Benne 
szárnyatlanul röpködő lencseforma, csaknem üvegszín 
állatkák. Lábuk nincsen. Az erdő egyik fáján egy szür- 
keszínü, de szintén átlátszó testű, cserebogár forma ál
lat. Lába ennek sincsen. Azaz hogy mégis van: most 
látom, hogy van lába, de csak egy. Olyan lába van, 
mint a talpas lámpásnak. Csak egy! Azzal az egy lá
bával erősen megmarkolódzik egy vastag faágban s ve
szett dühösen forgat a fején valami nagy kereket.

Mi fene szörnyeteg ez? !
A kerék olyan igazi kerék, hogy időnként, midőn 

meglassul, látni lehet a küllőit is. De mégis csak egy 
az állattal.

Mi a manót dolgozik vele olyan hevesen?
Látom már: a víz apró vadait sodorja bele a ke

rékkel a torkába.
A fején a kerék. A kerék közepe a szája. A víz

gyors örvényléssel rohan a kerékbe s kitör ismét az 
állat oldalán. Hanem ami a vízzel is bement, az ben- 
maradt.

S ekközben látom, hogy a szíve sebesebben ver. 
Talán százszor olyan sebesen ver, mint a mienk. Úgy 
mozog benne, mint a zsebórában a petyegö. De még 
annál is Sebesebben.

Látom, hogy csúszik le a besodort apró állat da
rabokra rágotfan immár a kis fenevadnak a gyomrába. 
S látom, hogy két kis vörös szeme mint mered tigrisi 
vadsággal tovább is a körülötte lebegő állatkákra.

jaj annak, amelyik a sodrába kerül!
Dehát mennyit akar még enni!
Látszik rajta, hogy sokat.
Időnként, midőn már minutákig hiába dolgozott, 

összekapja kerekét és visszarándul. Úgy húzódik össze, 
mint a csiga. De egy szempillantás gyorsaságával. Az
tán egy gólyalépetnyi kis időre rá megint kilövekedik 
egyenesre. A kereke ismét megindul, mintha valaki egy 
kifordult kofaesernyöt forgatna kerekesen a feje fölött.

Micsoda különös állatot találtam én!
Nézem Dadaynak a könyvét. Bizonyosra fogom, 

hogy nincs benne. Szinte félrecsapom a kalapomat, 
hogy a Természettudományi Társaság hogyan irigyke
dik majd reám!

Hej, de borzasztó lelkiismeretes nép a tudós!— 
A könyv csakhamar elém tárja, hogy egy „rotátor" nevű 
állattal ismerkedtem meg. És hát a tudós nem is csak 
ezt az egyet ismeri, hanem még valami négyszáz kü
lönféle fajt ebből az egy állatból! Le is írja minden 
porcikájukat az utolsó kis szemölcsükig.

A fölfedezés dicsősége bizony elputtyadt! No de 
legalább megismerkedtem egy különös állattal. Mi sze
gény hétköznapi emberek matuzsálemi életet élhetünk 
el anélkül, hogy csak egy rotátorral is találkoznánk. A 
pocsolyát meg lábbal és erkölccsel kerüljük, — ameny- 
nyire csak lehet.

Olvasom a könyvet — érthetően van megírva — 
meg is magyarázza mingyárt, hogy amit én szabályos 
keréknek láttam, az valami kör-alakú rojt. Tudományos 
szóval: „csillangó". (Hogy miért éppen „csillangó" és 
nem inkább „sallangó"? — nem tudom. Csillogni ép
penséggel nem csillog.) Hát nem kerék, csak kerék
nek látszik, mint mikor az iskolásgyermek madzagra 
kötött léniát forgat a feje fölött. Csak éppen, hogy ez 
sok léniát forgat.

És ezek a kerekes állatok is nők és férfiak! Tehát 
itt is van szerelem, a vizcseppben!

No erre már kiesik a kezemből a könyv. Olyan- 
félét érzek, amilyen érzése Klimiusz Miklósnak lehetett, 
mikor lehullott egy mértföldekre terjedő lyukon át egy 
ismeretlen világnak az ismeretlen népe közé.

Megint csak a mikroszkópra hajlok: nézem az 
érdekes ismeretlent: a kerekfejű szörnyeteget.

Ez hát rettenetes úr a maga birodalmában!
A kis lencsealakú fényes apró nép riadtan fickán- 

dozik el mellette s össze-összegyűlik távolabb csapato
san cgy-egy kis tisztáson, ahol már nincsen veszedelem.

Szeretném megolvasni:-hányán vannak?
Nem lehet.
Sokan vannak, kavarognak, mint a rajzó méhek.
És ez a sok állat, sok élet mind egy mákszemnyi 

kis szétnyomott vizcseppben mozog. A két finomka 
üveglap, amely közé a vízcseppet tettem, olyan szoro
san tapad egymásra, hogy nincs az a finom női haj
szál, amely odaférne s lám, ezeknek az állatoknak az 
mégis akkora hely, hogy egymás körül kanyarognak,
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szökdelnek, szállongnak, láthatóképpen vidáman. Oldalt 
pedig a zöld erdőben hajfon-hajtja, forgatja a kerekét 
a náluknál hússzorta nagyobb rotifer, a vízcsepp sár
kánya! — sodorja a vizet ádáz étvággyal a gyomrába.

Micsoda élet van itt! Micsoda ádáz küzdelem itt 
is a mindennapi kenyérért. De vigadás is közben-köz- 
ben. Munka és játék, gond és öröm, üldözés, menekü
lés, mindenféle külön személyi érdekek, egy akkora vi
lágban, mint ennek az „i“ betűnek a pontja! S amoda- 
tovább meg csak ebben a pontocskányi tóban a len
cseforma kis fürge amőbák társas mulatsága: enyelgő 
játszadozása. Pedig hát ez csak egy kis erdőmellék. 
Egy kis tájkép egy sokkalta nagyobb világrészből, mint 
amekkorát mink napkelettől napnyugtáig s a zenittől 
a nadírig mérünk a mérnöki szerszámainkkal és csil
lagászati messzelátónkkal. Mert hiszen ha egy mák- 
szemnyi vizcseppben ennyi az élet, mennyi akkora tóban?

Nézem őket:
Vájjon van-e ezeknek a teremtéseknek valami ér

telmük?
Magukról csak tudnak talán valamit? A rotátor 

bizonyosan tudja, hogy miért forgatja a kerekét? hiszen, 
amint Daday mondja: agyveleje is van. S a kis fényes 
amőbák is bizonyára nem véletlenül iramodnak nagy 
rettenettel előle! S mily biztonságban érzik magukat 
amottan távolabb! Hogy játszanak! Ahogy meg-meg- 
állnak egy-cgy kis tisztáson, néha huszonöt-harminc is 
ott lebeg egymás körül, mint az iskolás leánykák, mikor 
társas játékra csóportosulnak a majálison. Ezek is. Lám 
az egyik megiramodik s egyszerre belevegyül vala
mennyi a játékba: csoportosan keringélnek, szállong
nak, mint a fecskék. Olykor kettő egymást kiválasztva 
kergetödzik.

Miért kergetödznek?
Jó kedvük van?
Hogyan lehet jókedv értelem nélkül? Hiszen a 

kedv lelki valami. A jókedv lelki csiklandozottság.
Ekközben a kerekes óriás szorgalmas-gyorsan dol

gozik tovább.
Szeretném tudni: úr-e vagy asszonyság? Ifjú-e, 

vagy öreg? De ha férfiak és nők ők is, mint mink, kö
zeledhetnek-e egymáshoz gondolat nélkül és akarat nélkül?

Hogyan értik meg egymást? Hogyan beszélnek 
egymással? A szemükkel? mint az eb? A mozdulata
ikkal? mint a hangya? A szájukkal? mint az ember?

Udvarol-e a legény a lánynak?
Illeg-e a nő a férfi előtt?
És hát sebesebben dobog-c olyankor nekik is a szivük?
És ha tán gondolkodnak is olykor, mit gondolnak 

vájjon a világról?
Bizonyára azt gondolják, hogy az egri Melegvíz a világ!

És talán mondják is egymás között:
— Ez a végtelenség.
Mit tud ez a rotika, ez a Kerekes István vagy 

Kerekes Sári arról, hogy ő most mikroszkóp alatt van? 
Ha tudná, bizonyára nem izzadna a munkában, hanem 
rémülettől dermedten várná azt a negyedórát, amelyben 
a levegő elfogy, a víz kiszárad s következik a halál.

Nem, nem sejt ez a világa végéről semmit. Neki 
még most végtelen a világ. Vígan forgatja benne a kerekét:

— Úgy élek, ahogy akarok!
Ö nem lát engem. Nem tud arról, hogy én is 

vagyok. Ha látna se láthatna. Olyan tömérdek az ö 
kicsiségéhez képest az én nagyságom, hogy nem bírná 
fölfogni a tekintetével. Mint ahogy a Csimborasszó tö
vében a fű bogárkája nem látja a hegyet.

Ha valaki azt mondaná neki:

— Hallod-e atyafi, nem vagy ám te olyan nagy 
és hatalmas legény, mint képzeled. Vannak olyan léte
zők is, akik nem vízben élnek és olyan nagyok hozzád 
képest, hogy még messzelátóval se' tudnál rajtok vé
giglátni ! Nem is rajtok, csak a szemük egy pillaszálán.

A kis szörnyeteg elmosolyodna ezen s talán így 
felelne:

— Bizony jó kedved van édes atyámfia!
Mikor a csillagokat nézem, szédülök a végtelen

ségnek azon a kis részén, amely a fejem fölött tündököl.
— Mekkora keze van az Istennek! Mekkora keze 

van, hogy ekkora golyókat hömpölyget a végtelenségben!
Most, hogy ezeket a kis férgeket nézem, egy má

sik végtelenségnek a látható részén szédülök:
— Mekkora keze van az Istennek? Mekkora az a 

kéz, amelyik ilyen apróságokat tudott alkotni? Hogy 
ezekbe az icike-picike teremtésekbe szívet tudott kötni 
s a szívbe még belől is csatornákat, idegeket, mozgató 
izmokat, vezetéket az agyvelőtől végig a testen meg 
vissza. A kerekező szerszámot! Az akaratot, amely azt 
a szerszámot meg-megindítja, hajtja, megállítja!

És hát mi a világ?
Én mosolygom ezt a kis vízcsepp-országot, hogy 

népet látok benne, amely bizonyára így érez:
— Ez a világ és ezenkívül nincs semmi!
Hát ez a mi emberi világunk? Melyik bölcs, me

lyik tudós pecsétje bizonyíthatja bizonyosnak nekem, 
hogy ez az emberi világ is — Földjével, Napjával, 
Holdjával, csillagaival — , nem olyan vízcsepp a min- 
denségben, mint im ez itt a mikroszkópom alatt?

En azt gondolom, hogy az én fajtám az úr, a 
leghatalmasabb, legtökéletesebb a teremtésben.

De hátha ezek a Kiskerekesék is azt gondolják?
Ók a maguk vlzcseppjén túl nem ismernek más 

világot.
Én sem ismerek a magam csillagán túl.
Az ő világuk: vízcsepp a tóból.
Az én világom tűzcsepp a Napból. Kihűlt tüz- 

csepp, amelynek a neve: „Föld". És csak annyit tudok, 
hogy ez mind egy főcsillag körül kering.

De mi van túlnan azon a főcsillagon?
Kiskerekes vállat von:
— Mi van az én világomon túl? Semmi.
Hát mink Nagykerekesek nem azt mondjuk-e:
— A mi világunkon túl „űr" van. Vagyis: „semmi".
Nemrégiben alakult meg Budapesten a pozitivis

ták társasága, amely ezt írta a terme falára:
„Csak az a bizonyos, amit látok."
A rotifernek nincs igaza?
De hátha „Comte“-nak sincs igaza?
Hátha mink — emberi arcú rotátorok és amőbák 

— , mink is egy felső látásnak olyan vizsgálata alatt 
vagyunk, mint az én látásom alatt Kiskerekes Pesta 
s a körülötte nyüzsgő még apróbb népség.

Aki elhintette az élet magvát a végtelenség nagy 
barázdáiba és a vízcsepp mérhetetlen-piciny tereibe, 
tudja: mit miért cselekedett. Ővele szemben a mi po
zitív szemüvegünk bizony csak annyicska, mint a roti
fer pozitív nyugalma énvelem szemben.

Én csak lefelé látok. Fölfelé az óriás földgolyók, 
napok és holdak miriádjai nekem csak égi fehér szik
rák: csillagok. A csillagokon túl már nem bírja a sze
mem ereje teleszkóppal se. De a nekem látható csilla
gok völgyeibe, rónáiba, hegyeibe se vizsgálódhatok be
le. Lehet, hogy Kiskerekes is lát lefelé épp így, épp 
efféle különös parányi életeket, mint ahogy én látok 
s magát és világát épp úgy óriásnak tudja, mint én.
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De már azt se én nem tudom, se ő, hogy hol a végső 
határ? Hol a határ az életek kicsinységeiben s hol a 
másik határ az életek nagyságaiban? Hol végződik a 
„valami" s hol kezdődik a „semmi"?

És hát hogyan kelt elő ez a napfényes, csillagfé
nyes végestelen-végtelen csupa-élet, sok-világ-valami 
abból a mégvégestelen-végtelenebb holt, hideg, vakfe
kete „semmiből"?

Ki tudhatta bele építeni abba a pártatlan, széleden, 
határtalan, feneketlen „semmibe", fundamentum nélkül 
is ezt a hangtalanul járó, fényes, nagy örök-mozgót, 
amelynek a neve: „Mindenség"?

És ki tudta beleszerkeszteni ebbe az emberi mell
be és ebbe a mikroszkóp alatt látható parányi mellbe 
azt a kis magától-mozgót, amelynek a neve. . . szintén 
lehetne: „Mindenség"?

De hát ocsúdjunk fel a kábulatból:
„A magyarországi halak természetes táplálékát" 

vizsgálom én most, nem a végtelenbe tett mindenséget.
A halak tehát ezeket az apróságokat eszik: az 

amőbákat, rotátorokat, heliozonokat, turbelláriákat, annu- 
látákat, tardigradákat, akarinákat s más mindenféle vízi 
elevent.

Hálistennek, hogy mink már emberek vagyunk, 
minket már nem esz meg senki!. . .

Világ folyása.

Japán — sorsdöntő elhatározás előtt. Uchida 
gróf japán külügyminiszter vidékre utazott, hogy meg
látogassa Saionja herceget, Japán agg nemzeti vezérét, 
hogy a sorsdöntő elhatározás előtt tanácsot kérjen tőle. 
Hír szerint a genfi megbízottaknak küldendő végleges 
utasítást beszélik meg. Az utasítás szövegét Uchida 
gróf tegnap terjesztette a japán császár elé.

Tokiói jelentés szerint a japán külügyi hivatal 
egyik képviselője kijelentette, hogy Japán feltétlenül 
szükségesnek látja Jehol tartomány megszállását, tekin
tet nélkül a Népszövetség döntésére.

Anglia továbbra is rendíthetetlenül ellenzi bizonyos 
apró nemzetek genfi képviselőinek álláspontját; ezek a 
képviselők — országuk nem lévén felelős a messzi ke
leti fejleményekért — erőszakos fellépést sürgetnek Ja
pánnal szemben.

A Ford-autógyárak beszüntették üzemüket.
A Ford-mótortársaság, Amerika legnagyobb autógyára, 
jelenti, hogy kénytelen volt amerikai gyáraiban az üze
met beszüntetni, mert a Briggs-féle kocsigyár, amely a 
Ford-müveknek az autótesteket szállította, bérvita kö
vetkeztében beszüntette üzemét. A Ford-gyárakat minde
nütt rendőrség őrzi.

A német birodalmi gyűlés feloszlatása. Miután 
a birodalmi kancellár és az alkancellár ma délelőtt jelen
tést tett a birodalmi elnöknek a középpárttal folytatott 
tárgyalásokról, a birodalmi elnök a következő, máról 
keltezett, rendelelet adta ki a birodalmi gyűlés feloszla
tásáról :

Miután munkaképes többség alakítása nem vált 
lehetségessé, a birodalmi alkotmány 25. szakasza alap
ján a birodalmi gyűlést feloszlatom, hogy a német nép 
új birodalmi gyűlés választásával állást foglaljon a 
nemzeti összefogás kormányának újjáalakítása dolgában.

A birodalmi elnök másik rendelete a választás 
napját 1933 március 5-ére tűzi ki.

A finn tornászok nagy sikere a vidéki váro
sokban. Vasárnap Budapesten szerepelt finn válogatott 
tornászok a .legjobb magyar versenyzőkkel együtt öt 
vidéki városban szerepeltek. A bemutatók fényesen si
kerültek, a vidéki közönség lelkesen ünnepelte a kitűnő 
finn és magyar tornászokat. Nagykanizsán Pakar„ne“, 
Hegedűs, Kokl és Schmidt mutatott be értékes gyakor
latokat a városi színházban, zsúfolt nézőtér előtt. A ven
dégeket Krátky István polgármester üdvözölte, majd 
Barabás Jenő dr a MOTESz elimerö oklevelét adta át 
a polgármesternek. Szegeden Uosikkinen, Péter Miklós, 
Pelle József, Rácz Lőrinc, valamint a szegedi Szakách 
Ödön vett részt a bemutatón.

Tavasszal lerom bolják a Tabán régi házait. A 
Tabánnal a fővárosnak sürgős és komoly újjáépítési 
szándékai vannak. Az utóbbi időben egyre sűrűbben 
hozták napirendre a főváros bizottságaiban a Tabán 
beépítésének problémáját, amelynek megoldásával a 
munkanélküliségen is sokat lehetne segíteni. Beavatottak 
szerint még ez év tavaszán csakugyan megindul a Ta
bán újjáépítésének nagyszabású munkája. Már a múlt 
év őszén megindították a tabáni házak lebontását és 
számos épületet leromboltak. Most, hogy a lakások 
felszabadítását a napokban megjelent kormányintézkedés 
lehetővé tette és a felmondási joggal a háztulajdonosok 
szabadon élhetnek, a főváros elsősorban a tabáni lakók
nál érvényesíti ezt a jogát.

A főváros május elsejére felmondott az összes 
tabáni lakóknak. Nyolcszázharmincöt bérlő lakik még 
ez idő szerint a tabáni házakban, akiknek május else
jéig okvetlenül ki kell hurcolkodniok, mert a főváros 
elhatározta az összes tabáni házak lebontását. Kétszáz- 
kilencvenegy ház van még a Tabán területén és azok
nak a lerombolása május végéig teljesen befejeződik. A 
polgármester már ma negyven ház lebontására utasította 
a főváros gazdasági hivatalát. A most lebontásra kírülö 
negyven házzal nyolc tabáni utca fog ismét eltűnni a 
föld színéről. Teljesen lerombolták a Felsöhegy utca, a 
Domb utca, a Gyula utca, Sánc utca, Kör utca, Had
nagy utca, Cakó utca és a Kereszt utca még meglevő 
házait. Ezekben a házakban négyszáz lakó volt, akik 
részben már el is hagyták az épületeket részben még 
a közeli napokban költözködnek.

Életbelépett a Nemzetközi Segély-Egyletről szóló 
egyezmény. December 27-én életbelépett a Nemzetközi 
Segély-Egyletről szóló egyezmény. A Ciraolo Giovanni 
olasz szenátor által kezdeményezett Nemzetközi Segély- 
Egylet a Népszövetség tagja és más államok között a 
nemzetközi szolidaritás alapján létrejött szövetkezés, 
melynek célja:

1. hogy elemi csapások esetén, amelyeknek kivéte
les súlyossága meghaladja az általuk sújtott nép segély- 
forrásainak teljesítőképességét, első segélyt nyújtson a 
károsultaknak és ebből a célból összegyűjtse a külön
böző adományokat, támogatásokat és hozzájárulásokat;

2. hogy mindenféle szerencsétlenség esetén általá
nos összhangba hozza a különböző segélyszervezetek 
törekvéseit, elősegítse a preventív rendszabályok tanul
mányozását és közreműködjék oly irányban, hogy vala
mennyi nép kivegye a részét a kölcsönös nemzetközi 
segítségnyújtásban.

Noha az Unió az egyes államok között alakul, 
mégis szoros együttműködésben áll a magánszerveze
tekkel, különösen a Vörös-Kereszttel; az államok, kíván
ságukhoz képest,az Unió kebelében nemzeti Vörös-Kereszt 
szervezetük által képviseltethetik magukat. A Nemzetközi
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Segély-Egyletet a valamennyi tagáltal kiküldött megbízottak 
központi bizottsága igazgatja. Az Uniónak a tagállamok 
rendelkezésére bocsátják mindazokat az eszközöket, 
amelyek segítségével a leggyorsabban, leghatliatósabban 
és a leggazdaságosabban nyújthat segítséget abban a 
pillanatban, amikor arra legnagyobb szükség van, vagyis 
a szerencsétlenséget közvetelnül követő időszakban. A 
gyors segítség lehetővététele céljából a tagok 700 svájci 
frank névértékű részvények jegyzésével alaptőkét terem
tenek a Népszövetség költségvetéséből rájuk eső része
sedés arányában; azoknak az államoknak a hozzájáru
lását, amelyek a Népszövetségnek nem tagjai, a tagálla
mok hozzájárulásának analógiájára számítják ki. Az alap
tőkén kívül az Unió segélyforrásai a kormányok önkén
tes adományaiból, magánhozzájárulásokból, adományok
ból és mindenféle alapítványokból állanak.

A Nemzetközi Segély-Unió tagjai sorába eddig a 
következő államok léptek be: Albánia, Németország, 
Belgium, Bulgária, Danzig, Egyiptom, Ekvádor, Finn
ország, Franciaország, Görögország, Magyarország, India, 
Olaszország,Monakó, Lengyelország,Románia, Sanmarino, 
Csehország, Törökország. Venezuela, Szudán, Ujzéland, 
Anglia és Északírország, Svájc, Luxemburg, Jugoszlávia 
és Perzsia.

Hitler Adolfot nevezte ki birodalmi kancellárrá 
Hindenburg elnök. A Schleicher-kormány szombati lemon
dása után Papén volt kancellár másfélnapos fáradozásá
nak eredményeként ma Hindenburg elnök Hitler Adolfot 
birodalmi kancellárrá nevezte ki.

A nemzeti szocialistapárt az új kormányban a 
kancellárságon kívül a belügyi tárcát is megkapta, azon
kívül pedig a párté lett a legfelsőbb felügyeleti jog a 
léghajózás fölött. A német nemzeti pártnak jutottak a 
legfontosabb gazdasági tárcák, míg a Stalhelmszövetség 
vezére a munkaügyi tárcát kapta meg. A Schleicher- 
kormány tagjai közül az új kormánynak is tagjai lettek 
Neurath báró külügyminiszter, Schwerin Grosigh gróf 
pénzügyminiszter és Eltz von Rübenach báró posta- és 
közlekedésügyi miniszter, Gerecke dr, a munkaalkal
mak teremtésének főbiztosa is megtartotta tisztségét.

A Hitler-kormány kinevezését hosszabb tanácsko
zások előzték meg Hindenburg elnök dolgozószobájá
ban. Először Papén volt kancellár, az elnök bizalmi 
embere jelent meg kihallgatáson és jelentést tett a jobb
oldali pártokkal és szervezetekkel folytatott tanácskozásai 
eredményéről. Ezután Hindenburg elnök Hitler Adolfot 
kérette magához s Papén jelenlétében megbiza öt az 
új kormány megalakításával.

Hitler Adolf kancellári kinevezése és a Hitler— 
Papén—Hugenberg-kormány megalakulása mindenütt 
óriási meglepetést keltett, miután a válság ily gyors 
megoldására senki sem számított. Közvetlenül a kor
mánylista jóváhagyása után Hindenburg elnök már ki 
is vette az esküt az új miniszterektől.

A francia kormány megalakult Daladier minisz
terelnökkel az élén. Magyarországot Pierre Cot légügyi 
miniszterré való kinevezése érdekli, mert ő a revíziónak 
lelkes híve.

Sajó Sándor halála. Tragikus körülmények között 
váratlanul meghalt Sajó Sándor, a jeles magyar költő 
és drámaíró, az Akadémia és a Kisfaludy-Társaság tagja. 
Az utcán érte utol a halál 65 esztendős korában és a 
kivonuló mentők már nem tudtak rajta segíteni. Nagy 
veszteség érte a magyar irodalmat halálával. Az Arany 
János utáni költői korszak kimagasló egyénisége volt. 
Az irodalomban Kozma Andor, Vargha Gyula, Bárd

Miklós és Endrődy Sándor sorában volt a helye. A régi 
magyar költői iskolához tartozott, amelynek nemcsak 
tartalmi, hanem formai szempontból is kiváló költője 
volt. Műveivel többször nyert jutalmat, legkiválóbb iro
dalmi társulatainknál. Irodalmunk nemes hagyományai
nak hű követője volt Sajó Sándor. Lírájának alapmotí
vuma a magyar sors tragikuma. A magyar irodalom 
nemcsak a finom érzésű, nemes veretű poétát gyászolja 
benne, hanem a lelkes és kitűnő pedagógust is, akinek 
nevelő munkája generációk lelkében hagyott mély nyomot*

M eghalt Lilienthal Gusztáv, a repülés úttörője. 
Lilienthat Gusztáv, a repülés atyamesterének, Lilienthal 
Ottónak öccse, a német légiközlekedési kísérleti intézet 
egyik termében, 84 éves korában, szívszélhűdésben meg
halt. Lilienthalt, aki évek óta új repülőgép-modelljén 
dolgozott, munkaközben érte a halál.

Lilienthal Anklamban született és építőmester lett. 
Tragikus sorsú bátyjával, aki egy repülőkísérlet alkal
mával szörnyethalt, Lilienthal Ottóval együtt lefektette 
a mai repülés alapjait. Főcélja a szélnek vitorlarepülés
hez való kihasználása volt. Amikor első kísérletei meg
hiúsultak, hosszabb időre visszavonult. 1910. évben tette 
a mótoros repülőgép fejlődésére fontos fölfedezést, hogy 
a szárnyak elülső szélének megvastagított profilja a leg
kedvezőbb tulajdonságokkal bír a repülés szempontjá
ból. Később, egészen haláláig, főképpen a madárrepülés 
tanulmányozásával foglalkozott. A repülőgép-szerkesztés 
a kutatásainak igen sokat köszönhet.

John G alsw orthy m eghalt. John Galsworthy, a 
világhírű regényíró kedden délelőtt meghalt. Állapota az 
utóbbi napokban egyre rosszabbra fordult és környezete 
minden pillanatban várta a katasztrófa bekövetkezését. 
Galsworthy 1867-ben születet Coombeban. Ügyvédi 
pályára lépett, de egészen rövid ügyvédeskedés után 
áttéri az irodalomra. Fiatal korában sokat utazott. 1898- 
ban jelent meg Galsworthy első regénye.

Első nagy sikerét 1904-ben aratta. 1906-ban jelent 
meg a Forsytesorozat első kötette. 1928-ban fejeződött 
be a hatalmas sorozat, a Swan Songgal, de később 
Galsworthy még egy novelláskötetet is írt, amelynek 
szereplői ugyancsak a Forsyteciklus hősei. Darabjait a 
világ minden színpadán játsszák. Tavaly tavasszal Gals
worthy elnököit a Budapesten megtartott nemzetközi 
Penkongresszuson. Halála alkalmából a magyar kormány 
utasította a londoni ügyvivőt, hogy Galsworthy családja 
előtt fejezze ki a magyar nemzet részvétét és ravatalára 
helyezzen koszorút.

Japán  azzal fenyegetőzik, hogy kilép a Népszövet
ségből. Japán lapjelentések szerint Uchida gróf japán 
külügyminiszter értesíteni fogja minisztertársait, hogy a 
Népszövetség abbahagyta a Kína és Japán közti viszály
ban közvetítési kísérleteit és egyszersmind figyelmezteti 
őket, hogy rövidesen súlyos horderejű határozatokat kell 
hozniok.

Tokióban azt hiszik, hogy Japán kénytelen lesz 
kilépni a Népszövetségből, ha a Népszövetség Japánt 
támodó szándékkal vagy a nemzetközi szerződések meg
sértésével vádolná.

* A „Bizalom" a jövő számban közli Sajó Sándor egy versét.
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