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18. szám. VII. évfolyam. 1936. szeptember 15.

Honfoglalás.
Jelentősége a kárpáti medencének.

A IX. században Nyugat és Közép-Európá- 
ban néhányszáz évig tartó vajúdás után viszony
lagos nyugalom következett be. A germán törzsek 
Nyugat-Európában nemzetekké alakulva már vég
legesen elhelyezkedtek. Európa középső részén 
hasonló volt a helyzet. A véglegesen elhelyezke
dett germánok az előretörő szlávokat megállásra 
kényszeritették. Csak a középső Dunánál, a Kár
pátok által övezett nagy medence volt az, mely
nek területére kiterjedő állami hatalom nem kris
tályosodott még ki. Pedig a Kárpátok medencéje 
a maga földrajzi egységével, természetes határai
val, amelyek élesen elválasztják a körülötte elfekvő 
többi országtól, a természettől is szinte arra volt 
rendelve, hogy egy államalkotó erőkkel rendelkező 
nép hosszúéletü államot alapítson.

Magyarország rendkívüli előnye, hogy a szó 
szoros értelmében vett egység. A magyar király
ság földrajzilag Európa legösszefüggöbb területe. 
Bármint alakuljon is a közép-európai államok sor
sa, bizonyos, hogy a magyarság a legjelentékenyebb 
szerepet fogja játszani mindig a Kárpátok által 
körülvett óriási arénában.

Azoknak a népeknek, amelyek a történelmi 
korban a kárpáti medencében megtelepedtek, nem 
sikerült tartós állami életet teremteni. Egyik oka 
az volt ennek, hogy ezek a népek nem rendel
keztek államalkotó erővel s így máshol sem tud
tak hosszúéletű önálló államot alapítani. A másik 
oka pedig abban keresendő, hogy egyik sem ter
jesztette ki uralmát a Kárpátok állal övezett egész 
medencére, hanem csak egy-egy részére, vagy el
lenkezőleg ennek a keretén túl is terjeszkedett.

Szent Mihály napjára.

Igazság hőse!
Jövendőnk Őse,
Ös Szent Mihály! 
Szelemkristály.

Ciiristus követje,
Fényed szövetje 
Napfényből áll!
Ragyog magában,
Az éjtszakában.

Korunk kovácsa, 
Sorsunk tolmácsa, 
Szellemi száj!
Fel hát az Égig! 
Nemünkön végig 
Tekint Mihály.

Aki átjárja 
Az éjt, meglátja 
Mit mivel karja: 
Ármányra hajtja,
Nincs akadály

Egünkön csillag 
Hajában villog:
Aki kutatja 
Az Eget, tudja,
Mit mond a fényes 
Csillagos táj:

Nekünk jelenti 
Ez Égi Fenti: 
Munkáljuk át 
Az éjtszakát. . .
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E medencének a keleti részén a nyugati go
tok a római uralom után csak igen rövid ideig 
éltek, mert helyüket kénytelenek voltak a nagy 
erővel előretörő hunoknak átengedni. Itt megma
radni égy századig sem tudtak a nagy hatalomra 
törekvő hunok. Keleti tgótok, gepidák, longobar- 
dok helyezkednek el a liánoknak bukása után 
egy-egy kisebb területen, de ezeknek a népeknek 
itteni uralmuk csak átmeneti volt. Az avaroknak 
sikerült egyedül itt körülbelül kétszáz évig tartó 
uralmat létesíteni, de Nagy Károly 800 körül en
nek is véget vetett.

Csak a magyarság volt az a kárpáti meden
cében megjelent összes népek közül, mely föld
rajzi egységét e földnek ki tudta használni és ál
lamalkotó tehetségével egy erős és nagy történel
mi feladatokra hivatott államot tudott alapítani.

A  m a g y a r o k  ő s i  e r e d e te . Nemzetünk erede
tére főleg nyelvünkből következtethetünk. Ennek 
tanúsága szerint nem tartozunk a körülöttünk la
kó indogermán népekhez, hanem nemzetünk ere
deti alkotóeleme a finn-ugor népcsalád ugor ágá
hoz tartozott. Előttünk ismeretlen időben ezt a 
vadász és halász ugor népet, egy szomszédságá
ban lakó törzs leigázta,. Azonban, mint ez a tör
ténelemben, gyakran előfordul, a csekélyebb szá
mú győző nép eltanulta a legyőzött ugor nép 
nyelvét s összeolvadt nemsokára vele. A Vili. és 
IX. század határán a magyar már egységes nép, 
ebben az új népben egyesültek az alkotó két 
népnek tulajdonságai s valószínűleg ez az egye
sülés adta a magyarságnak azokat az értékes sa
játságokat, melyek későbbi nagy feladataira ké
pessé tették.

L e b e d ia  é s  E te lk ö z  a z  ő s h a z a . Első hazája 
a magyarságnak Volga Bjelaja és Ural-folyók kö
zén terült el, a mai Oroszország területén. Bizony
talan időben és előttünk eddig ismeretlen okból 
őseink innen délnyugat felé vándoroltak s a Fe
kete-tenger északi partvidékén a Don-Dnyeper 
folyók között telepedtek le, melyet állítólag Levéd 
nevű vajdájukról Lebédiának neveztek el. Szom
szédságba kerültek itt Dél-Oroszországnak akkori
ban leghatalmasabb népével, a törökfajú kozárok- 
kal. A kozárok közt midőn a polgárháború kitört 
egyik törzsük, a kabar, a magyarokhoz menekült 
s hozzájuk mint külön törzs csatlakozott. Ez a 
törzs későbben teljesen beleolvadt az amúgy (is 
rokon magyarságba.

Megmaradni azonban Lebediában csak né
hány évtizedig tudtak, mert 889 táján keleti szom
szédaiknak, a vadbesenyőknek támadása miatt 
kénytelenek voltak ezt a hazát is elhagyni. A 
Dnyeper folyón átkeltek s a Búg-, Dnyeszter-, 
Prut- és Szeret folyók alsó folyása mentén az 
Al-Dunáig telepedtek le. Etelköznek nevezték e 
földet.

K a to n a i  é s  p o l i t i k a i  s z e r v e z e t . Őseink politi
kai érzékét mutatja, hogy a besenyők által okozott 
vereségből levonták a helyes tanulságot. Eddig 7 
törzsre oszlottak és mindegyik törzs saját vajdája 
alatt függetlenül élt. A 7 törzs Lebediában szoro
sabban egyesült egymással s a vezérek közös

akarattal Árpádot választották fejedelmükké. Egy 
névtelen írónk — Anonymus — szerint a 7 törzs 
vajdái ekkor ünnepélyes vérszerződést kötöttek s 
megfogadták, hogy ezentúl mindig Árpád nem
zetségéből fognak fejedelmet választani.

Az egy fejedelem alatt való egyesülés két
ségtelenül nagy erőhöz juttatta őseinket.

A Lebediában és Etelközben tartózkodó ma
gyarságról több görög, perzsa és arab író is meg
emlékezik. Rendkívül értékesek, mert következte
téseket vonhatunk e megemlékezésekből őseink élet
módjára, szokásaira. Ezek szerint a magyarok 
harcias nomád nép, amely főleg állattenyésztéssel, 
vadászattal és halászattal foglalkozott, de ismerte 
már a földmívelést is. Gazdagságuk háziállataik
ban állott és sátrakban laktak. A szomszéd szlá- 
vokon uralkodtak.

Hadviselésük és hadszervezetük olyan volt, 
mint általában a pusztai nomád pásztornépeké. 
Lovon harcoltak és mindnyájan kitűnő lovasok 
voltak. Nyíl volt a legkedvesebb fegyverük, mely
nek kezelésében bámulatos ügyességre tettek szert. 
A többi pusztai népek közül is kiemelkedtek az
zal, hogy egy főnök vezetése alatt állottak s erős 
fegyelmet tartottak. Hadszervezetüket ez tette oly 
erőssé, hogy nyugaton való első fellépésük alkal
mával, szinte legyőzhetetlennek tűntek fel.

A  b o lg á r  h á b o r ú . Az etelközi rövid tartóz
kodás második nagy eseménye a bolgár háború 
volt (894—895.). Bölcs Leó görög császár, hogy 
az Al-Duna mellékén a birodalmát állandóan tá
madó bolgárokat leverje, szövetséget kötött a bol
gárok hátamögött lakó magyarokkal. A bolgáro
kat őseink leverték, de a bolgárok viszont a ma
gyarság keleti szomszédait és ellenségeit, a bese
nyőket hívták segitségül. E kettős támadásnak 
amit a bolgárok és besenyők intéztek a magyarok 
ellen, a magyarság nem tudott ellenállni, kényte
len volt a két oldalról is veszedelmes ellenségtől 
körülvett Etelközt elhagyni s a hagyomány sze
rint a vereckei-szoroson bevonult a mai Magyar- 
országba.

A  h o n fo g la lá s . Őseink amidőn mai hazájukba 
bevonultak, olyan rendezett és erős államot, mely 
a honfoglalást megakadályozhatta volna, itt nem 
találtak. Az ország déli részén, az Al-Duna bal
partján és a Dráva-Száva közének keleti részén 
bolgár, szláv lakosság élt szétszórt tanyákon. A 
Dráva—Száva köznek, továbbá a Dunántúlnak 
nyugati része a keleti frank birodalomhoz tarto
zott. A Dunántúl keleti részén pedig erőtlen szláv 
alakulások élték utolsó órájukat. Északnyugaton 
a Garam folyóig a régi Morvaország nyúlt át a 
mai magyar földre. A mai északnyugati és észak
keleti felföldön, Erdély nagy részével együtt la
katlan erdőségek terültek el. A Duna—Tisza nagy 
síksága majdnem szintén lakatlan pusztaság volt, 
szórványosan éltek csak még itt az avarok mara
dékai, közéjük szivárgott szlávokkal.

Elképzelhető könnyen, hogy az egy vezér 
vezetése alatt zárt tömegekben bevonuló harcias 
magyarság itt komoly ellenállást nem talált s az 
ország legnagyobb részét az első rohammal mind
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járt birtokába is vehette. Komolyabb küzdelmet 
csak a morva—szláv birtokért kellett vívni, de sike
resen ez a hatalom sem állhatta útjukat. A hon
foglaló ősök a német uralkodókkal szövetségben 
a morva—szláv uralomnak is végetvetettek.

Későbben midőn a németek is veszedelmes
nek találták a magyar szomszédságot s ki akarták 
szorítani az új birtokosokat a Dunántúl keleti 
részéből, a küzdelem reájuk nézve is kedvezőtle
nül ütött ki. A Rába mentén a németek iszonyú 
vereséget szenvedtek, mire a győztes magyarság 
a Dunántúl frank részét is birtokba vette. A hon
foglalás evvel be volt fejezve.

A  k a la n d o z á s o k . A z  új hazában a magyarok 
törzsek szerint letelepedtek s folytatták régi élet
módjukat. A nomád állattenyésztő életmód mellett 
azonban gyakran zsákmányoló betöréseket intéz
tek a nyugati államokba s rövid idő alatt való
ságos rémei lettek a nyugati népeknek. E becsa
pások korántsem jártak nagyobb pusztításokkal és 
sarcolásokkal, mint pl a normann kalandozások, de 
mivel keletről jött és ismeretlen fajú nép volt a 
magyar, a nyugatiak képzelete valóságos ször
nyeknek festette őket. Németországot félszázadon 
keresztül sűrűn látogatták, Itáliát, Görögországot, 
egyes csapataik Svájcon át Franciaországot is 
meglátogatták, sőt Spanyolországba is eljutottak.

Gyors és egységesen vezetett lovascsapataik
kal szemben az európai hadszervezet teljesen te
hetetlen volt. Mivel a Karolingok birodalma a 
bomlás útján volt és mert a német királyság te
rületén önálló, de hatalmilag gyenge hercegségek 
alakultak ki, a magyarság ellenében senki sem 
tudott megfelelő erőt állítani s Nyugat-Európát 
megvédelmezni. Sokáig tartott, mig a nyugati 
szomszédok a magyarság hadi taktikáját kiismer
ték és a végveszedelemtől kényszerítve, a kellő 
védelmet meg tudták szervezni. Egyúttal nagy 
erőhöz juttatta e szervezés a német birodalmat s 
így a magyarok betörései döntő befolyással voltak 
a német királyság későbbi nagy hatalmának ki
alakulására.

Madarász Henrik német királytól szenvedtek 
vereséget a magyarok először 933-ban Merseburg 
vidékén. A döntő csapást azonban Nagy Ottó né
met király mérte rájuk, 955-ben amikor Augs- 
burgnál seregüket úgyszólván megsemmisítene. A 
nemzet történelmében e csatavesztés fordulópont. 
Mostmár lehetetlenné tette a nagy német erő az 
eddigi kalandozó életmódnak a folytatását. Sőt 
attól lehetett tartani, hogy Nagy Ottó éppenúgy, 
mint annak idején Nagy Károly, a veszedelmes 
szomszédságot nem fogja tűrni s a már jól meg
szervezett német birodalom erejét fel fogja hasz
nálni a magyarság ellen. Növelte a bajt az is, 
hogy a nemzet kebelében a kalandozások alatt a 
fejedelem hatalma lehanyatlott és a törzs-szervezet 
is bomlásnak indult. A kalandvágyó magyarok 
ugyanis a kalandozásokat vezető harcosok köré 
csoportosultak s őket tekintették vezéreiknek. így 
az országban bizonyos belső válság támadt. E 
külsőleg és belsőleg egyaránt válságos időben 
Árpád utódai mentették meg a nemzetet azáltal,

hogy a fejedelmi hatalmat ismét erőssé tették s 
a magyarságot biztos kézzel a nyugati művelődés 
útjára vezették.

S azóta a magyar róna mohón issza föl az 
élet kiontott piros borát, hogy új holnapot terem
jen belőle eljövendő századoknak.

Kisemberek védelme.
A m a g y a r  g a zd a s á g i élei egy ik  

olyan  k ivá ló  tényező jé tő l k a p tu k  
a z  a lá b b i közlem ényt, a k i a  h a za i 
szö ve tk eze ti ügyeknek  is  a lapos  
ism erője.

A kisemberek kifejezést Károlyi Sándor gróf 
a szövetkezeti mozgalom megalapítója kezdte hasz
nálni. Nem is találhatnánk ma sem megfelelőbb 
szót annak a rétegnek megjelölésére, amelynek 
ügyeit a szövetkezeti mozgalom felkarolja. Csodá
latos, hogy még ma is vannak, akik a szövetke
zeti mozgalom jelentőségét fel nem ismerték, nem 
tudják azt, hogy az elszórtan élő és az egyenkint 
gyenge egyedek érdekeit csak a szövetkezeti for
mában való egyesülés védheti meg. Csodálatos az 
is, hogy vannak még sokan, akik nem látják be, 
hogy ezeknek a kisembereknek megszervezése 
nemzetépitö és nemzetfenntartó munka. Pedig a 
Hóman — Szekfű-féle történelem Károlyi Sándor 
gróf személyével foglalkozva megírja, hogy az ál
tala végrehajtott reformoknak köszönhetjük, hogy 
az ország a világháborút megelőző időkben men
tes maradt a társadalmi zavaroktól.

A mai krízisben [súlyosabb a helyzet, mint 
amilyen Károlyi Sándor gróf idejében volt. A vi
déket nem látó fővárosi elemek megállapítják és 
beszédeikben hangoztatják, hogy a vidéknek nincs 
szüksége szövetkezeti szervezkedésre. Olyan em
ber azonban, aki a magyar falvak százait láto
gatja és csendben, lárma nélkül keresi a nemze
tet fenntartó falusi lakosság bajainak orvoslását, 
ellentmond ennek a megállapításnak. Kellő gaz
dasági istápolás nélkül óráról-órára gyengülne az 
ekeszarva mellett verejtékező nemzetfenntartó elem, 
amelyet áldozatoktól vissza nem riadva láttunk a 
világháború alatt a lövészárkokban.

Kormányozni annyit jelent, mint előre látni, 
— állapítja meg egy igen ismert mondás. Aki ma 
Magyarországot kormányozza, annak előre kell lát
nia, hogy mi következik akkor, ha a falu lakos
sága anyagilag és erkölcsileg leromlik. Evolúciót 
és nem revotuciót, — hangzik annyiszor a jelszó 
és mégis, ha ilyen irányban történik lépés, bizo
nyos körökből a tiltakozás vihara tör fel. A mai 
időkben, amikor a védővám-okozta kartelszervez- 
kedés ipari téren egyre előbbre nyomul és keres
kedelmi szindikátusok és egyéb csoportosulások 
osztották fel a piacot: — a fogyasztót egyre na
gyobb veszély fenyegeti, mert rendszerint ö fizeti 
meg az ipari és kereskedelmi -rentabilitás árát. 
Hogy ilyen viszonyok mellett a fogyasztóközön
ségnek is joga van szervezkedni, az el nem vi
tatható tény.
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Ugyanez a helyzet a mezőgazdasági értéke
sítés terén. Amikor a közvetítő felkeresi a gazdát, 
hogy tőle marháját megvegye, a kényszerhelyzet
ben levő gazda sokszor bizony olcsón adja oda 
állatát, mert nem tudja, hogy a vevő zsebében 
kiviteli engedély van,amely biztosítja a végrehajtandó 
hizlalás nyereségét. A gazdának nincs is tőkéje, 
hogy hizlaljon, így ki van szolgáltatva nyerészke
dőknek és gazdaságilag gyengül. Hasonló a hely
zet sok más termény értékesítésénél s ez a ma
gyarázata azoknak a laikusok előtt ismeretlen 
nagy haszontételeknek, amelyekkel a közvetítő szin
dikátusok, egyesületek, stb. dolgozni tudnak.

A kisembereknek ezeken a bajain a szövet
kezet segíthet, akkor, ha valóban szövetkezet.

Nézzük mármost, hogy vájjon a Károlyi 
Sándór gróf által alapított szövetkezetek valódi 
szövetkezetek-e vagy sem.

Velük szemben mindenekelőtt azt az ellen
vetést szokták tenni, hogy állami segélyeket kap
tak. Természetes, hogy az állam nem hagyhatta 
elveszni azokat a szövetkezeteket, amelyek a kis
emberek egyesülései és amelyek nem tudták át
hárítani a konjukturális veszteségeket a fogyasz
tókra és kényszeregyesség útján sem szabadul
hattak meg terheiktől. De mondjon nekünk az 
objektív szemlélő egyetlen egy olyan gazdasági 
ágat, ahol a devalváció idejében veszteség nem 
volt és ahol az állam ne lett volna kénytelen se
gítőkezet nyújtani. Még a füszerkereskedők is 
igénybe vettek állami kölcsönt, amit nem tudtak 
visszafizetni. Alapjában véve nem más, mint ál
lami segítség maga az ipari védővám is. Anélkül, 
hogy a hazai iparnak vámvédelmét kellő határok 
közt kifogásolnék, ezt tárgyilagosan és az igaz
sághoz híven meg kell állapítani, annál inkább, 
mert az sem vitatható, hogy ennek a vámvéde
lemnek nem jelentéktelen terhét éppen azok a 
földművelő rétegek viselik, amelyeknek jogos ér
dekeit és üzemeik rentabilitását viszont a szövet
kezetek kötelesek és hivatottak védelmezni.

De meg kell állapítani, hogy a kereskede
lemnek úgynevezett szindikátusai is állami támo
gatással dolgoznak és a legtöbb esetben olyan 
rizikónélküli üzleteket bonyolítanak le, amelyeknek 
eredményét sokan nemzeti ajándéknak nevezik. 
Egy-egy németországi tojáskiviteli konstrukció ma 
olyan védelmet nyújt azoknak, akik benne részt 
vesznek, hogy kívülállók ezzel az alakulattal a ver
senyt fel nem vehetik.

Ennyit az állami segítségről.
De miért kerültek a szövetkezetek nehéz hely

zetbe? Mint említettük azért, mert nem tudták a 
devalváció idején a konjukturális veszteségeket át
hárítani, nem folyamodhattak a kényszeregyesség- 
hez, később pedig a kintlevőségeiket természetsze
rűleg nem hajthatták be a védett gazdáktól. Nem 
a rossz vezetés, hanem a gazdasági helyzet ked
vezőtlen alakulása volt tehát az ok.

Ezek után már csak azt kell vizsgálnunk, 
betartják-e a mai szövetkezetek a szövetkezeti el
veket, vagy sem. Tudomásunk szerint a Károlyi 
Sándor gróf által alapított szövetkezetek ma sem

fizetnek 5 százaléknál nagyobb osztalékot, vásár
lási, illetve értékesítési visszatérítés formájában 
visszajuttatják tagjaiknak mindazt, ami az. előző 
üzletévben esetleg felesleg gyanánt mutatkozik. 
Nem is volt a szövetkezetellenes támadások so
rán egyetlenegy olyan konkrét kifogás sem, hogy 
ezek közül a szövetkezetek közül bármelyik is el
tért volna a szövetkezeti elvektől.

Az ilyen állításokat egyébként is bizonyítani 
kell éppúgy, mint azokat a dajkameséket, ame
lyek mammutfizetésekrő! és más hasonló plety
kákról szólnak. A szövetkezeteknek, amelyek nagy 
tömegek gazdasági boldogulását mozdítják elő, a 
közérdekű cél elérésére szakképzett, kiváló munka
erőkre, hivatásuk magaslatára emelkedni tudó tiszt
viselőkre van szüksége, akiknek tisztes megélhe
tését munkájuk megfelelő ellenértéke biztosítja. 
Nobile officiumok ellátására, az eszme kultuszá
nak ébrentartására az igazgatóság tagjai hivatot
tak, akiknek ez a munka természetesen nem meg
élhetésük forrását jelenti.

Ha pedig valaki azt mondja, hogy a szövet
kezetek monopóliumokat élveznek, annak csak azt 
felelhetjük, hogy ez egyoldalú állítás, mert ha egy
általában vannak monopóliumok, akkor a szövet
kezet csak részesedik a szindikátusok által élvezett 
monopóliumokban, azért, hogy a kisembereket fo
kozottabban védelmezhesse, hogy nekik termelvé- 
nyeikért illő árt juttasson. Bármelyik oldalról vizs
gáljuk ma a mezőgazdasági üzemek, különösen 
pedig a kisüzemek prosperitásának nem egyszerű 
problémáját, csak arra a megállapításra juthatunk, 
hogy az értékesítési lehetőségek rendszeres és meg
szervezett kiaknázása itt a legelsőrendű tényező. 
Minthogy pedig a mai autarchikus, kontingensek
kel dolgozó külkereskedelmi rendszerben a lehető
ségek biztosítása tulajdonképpen és nem csekély 
részben a külkereskedelmi megállapításokat létesítő 
államhatalom feladatkörébe került át és mert az 
egész értékesítés gerince az egy retortán át futó 
export: — természetes, hogy a szövetkezetnek, ami
kor a kisemberek produktumát értékesíti és pénzt 
visz a faluba, nemcsak joga, hanem kötelessége 
is ezt az egy export-retortát igényelni és igénybe
venni. Ezért kell részesednie kvótaarányban a me
zőgazdasági kivitelből!

Gazdasági harc a kisemberek védelméért 
folytatott küzdelem, ebben a szövetkezeteknek ak
tív kell részt venni és nem elégedhetnek meg az
zal, hogy tanácsokkal lássák el a termelőt.

Ha a rochdalei takácsok, akik az első szö
vetkezeteket megalapították, ilyen célkitűzésekkel 
indultak volna el, ha nem tevékeny részt kértek 
és vettek volna a gyengébbek védelmezésével a 
gazdasági harcban, hanem megelégedtek volna, 
hogy konzultatív tényezők legyenek, akkor ma a 
szövetkezeti mozgalom keretei között nem foglalna 
helyet százmillió olyan kisember, aki azért társul 
egymással, hogy gazdasági érdekeit védelmezze.

Gazdasági szervezetek a szövetkezetek, ame
lyek tagjaik gazdasági érdekeit védik. Ezeknek az 
érdekeknek védelmében összeütközésbe kerülhet
nek más gazdasági csoportokkal. És ha ilyen ősz-
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szeütközések történnek, a szövetkezetek nem te
kinthetnek semmiféle mellékszempontot, egyedül 
csak arra lehetnek figyelemmel, hogy a közérdek 
szem előtt tartásával tagjaik érdekeit minél töké
letesebben megvédjék. Ez a helyes szövetkezeti 
programul, ez a kisemberek igazi védelme és ez 
a jelentősége annak a nemzetépítő munkának, 
amelyre a szövetkezetek hivatva vannak. Jelszavunk 
legyen tehát: tömörüljünk szövetkezetekbe!!

„ A z  a s s z o n y i  s z e m é l e k  is e m b e r e k . “
A m a g y a r  n ő m o z g a lo m  s z á z  e s z te n d ő  tá v la tá b ó l.

A háború utáni idők megváltozott viszonyai, 
az emberiségre zúdult gazdasági és hitelválság, a 
megélhetésért folytatott élet-halál küzdelem elterel
ték a figyelmet az utolsó évszázad egyik nagyfon
tosságú problémájáról, a nőkérdésről. Hozzájárult 
ehhez, hogy az összeomlás utáni első nemzetgyű
lés megszavazta a nők passzív és aktív választói 
jogát és e nagy győzelem megállást parancsolt 
maguknak a nőknek is, további mozgalmaikat il
letőleg. Kétségtelen az is. hogy a nőmozgalomnak 
egy-egy fellendülése rendszerint a történelem ki
robbanó nagy eseményeire volt visszavezethető, 
míg az az óriási feszültség, mely a mai európai 
helyzetet jellemzi, súlyosabb és a közvéleményt 
jobban érdeklő kérdéseket hoz előtérbe, mint ami
lyen a határozottan konstruktív, de a nemzeteket 
elsősorban érdeklő létkérdések mellett mégis má
sodrendűvé vált társadalmi mozgalom, a nőkér
dés. Az 1936 nője ma óvatos figyelemmel kíséri 
az eseményeket, de abban a pillanatban feladja 
passzivitását, mikor kristálytiszta, csalhatatlan ösz
tönével megérzi a percet, amely cselekvése eljöt
tét jelzi. E nagy csend tehát korántsem jelenti a 
nökérdés megszűntét, csupán azt, hogy nem áll 
az érdeklődés központjában, de nagy fontosságá
nál fogva mindig elsőrangú problémája lesz a tár
sadalomnak. A férfi osztályos társának, a nőnek, 
életmódja visszahat magára a férfire — a férfi 
sorsa, a nő —, de a gyermekek lelkének irányí
tásával magára az államra, a közösségre is domi
náló 'befolyása van. Ez a szempont szerezte meg 
az úttörő, tapogatódzó magyar feminizmus nagy 
pártolóit, közöttük Berzsenyi Dánielt, aki 1815-ben 
Dukay-Takács Judithoz, az akkori idők szépséges 
költőnöjéhez írott ódájában elitéli a férfiakat, akik 
a nőt minden életpályáról kizárják: „Azokat," ír
ja, „kik embert szülnek és nevelnek," — majd 
így folytatja: „Kívánhatunk-e tőlük oly csodát, 
hogy céljainknak megfeleljenek és leikeinkkel ösz- 
szezengjenek, ha őket a vak gyermekségbe zárjuk, 
— a műveletlen föld csak gazt terem."

D u k a y -  T a k á c s  J u d it,  
a  m a g y a r  n ő m o z g a lo m  m e g in d ító ja .

Éppen száz esztendeje annak, hogy 1836-ban 
örök álomra hunyta szemét Dukay-Takács Judit, 
aki lényének bájosságával akaratlanul is a női 
ügyek hatalmas támogatója lett. 1795-ben szüle
tett, amikor még csupán a háziasságot becsülték

a nőben, de a Bessenyei alapította francia iskola 
útján a francia enciklopédisták írásai és eszméi 
termékeny talajra találtak a magyar földön. A be- 
idegzödöttség azonban, hogy az asszonyi élet csak 
a család keretein belül folyhatik le, még igen erős 
volt. 1770-ben névtelen munka jelenik meg, két
ségtelenül az új áramlat ellen, „Az egész világon 
lévő legdrágább kintsnek az az a’ Jó Feleségnek" 
rövid leírása, amit három év múlva, 1783-ban, 
nyomon követ egy másik névtelen irat: „Megmu
tatás, hogy az asszonyi Szemelek, nem emberek." 
De az ország figyelme már a nökérdés felé for
dul, valóságos röpiratirodalom indul meg pro és 
kontra. És megjelenik a női jogokért küzdő első 
asszonynak. Carberi Annának a röpirata, melyben 
a szerző szenvedélyesen bizonyítja, hogy „az asz- 
szonyi Szemelek is Emberek." Ebben a légkörben 
érthető tehát a feltűnés, amit Dukay-Takács Judit 
okoz különcködésével, amikor is költővé lesz, sőt 
részt vesz az 1817-i helikoni ünnepségen. Köz
megvetés sújtja forradalmi lépéséért, megrágalmaz
zák, de éppen magárahagyatottsága szerzi meg 
neki Kazinczy és Berzsenyi barátságát.

Berzsenyi állásfoglalása nagy hatással van 
a társadalomra, a nők mernek összejönni tanács
kozni és e tanácskozások eredményeként megala
kul az első fővárosi nőegylet, a Pesti Jótékony 
Egyesület címen, ahol a munkanélküli szegénye
ket, vakokat, árvákat és özvegyeket támogatják, 
íme a mai szociális női tábor magva! A nők most- 
már szervezetbe tömörülve, egyre eredményeseb
ben veszik fel a harcot a női mozgalmakat táma
dókkal szemben. Megjelenik a nagy nő-apostol, 
Veres Pálné, Beniczky Hermin, aki Jókai Mór lap
jában, a Honban, a következőket Írja: „Úgy vé
lem, hogy legelőször női önképző egyesületet ala
kítanánk, amely nemünknél a tudományok meg- 
kedveltetését eszközölné."

1868-ban tényleg megalakult az Országos 
Nőképző Egyesület és ettől az időtől fogva indult 
el a hivatalos nőmozgalom, mely a nők politikai 
egyenjogúsításáért és egyenlő munkaképesitéséért 
küzd.

D e á k  F eren c  a  n ő i m u n k á é r t .

1871 nevezetes állomás a nőmozgalom tör
ténetében. illési Györgyné folyamodást ad be a 
képviselöház akkori elnökéhez, hogy mint ország- 
gyűlési gyorsírót alkalmazzák. A házelnök utasít
ja, hogy kérésével magához a képviselőházhoz 
forduljon. 1871 január 19-én tárgyalta az ügyet a 
Ház, amelyen Deák Ferenc szólalt fel és kijelen
tette: „Oly egyént, aki valamit tud és tudását ér
vényesíteni kívánja, csupán azért, mert nő, eluta
sítani nem lehet." Deák Ferenc álláspontját ma
gukévá tették Tisza Kálmán, Jókai AÁór, Pulszky 
Ferenc és számosán. A nőmozgalom ezen nagy 
erkölcsi elégtételének óriási visszhangja támadt a 
külföldön. És Deák Ferenc a különböző orszá
gokból ezrével kapta a különböző nöegyesiiletek 
hálairatát.

M e g n y íl ik  a z  e ls ő  m a g y a r  le á n y g im n á z iu m .

1896-ban, az Országos Nöképző Egyesület,
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Beöthy Zsolt segélyével megszerzi és megnyitja 
az első magyar leánygimnáziumot. Ugyanekkor 
Wlassics Gyula javaslatára királyi engedelemmel 
megnyitják az egyetem bölcsészeti és orvosi fa
kultását a nők előtt. De mégis majdnem félévszá
zad telik el, míg az önálló magyar nemzetgyűlés 
megvalósítja az álmok álmát, a minden nömozga- 
lom végső célját és megadja a nőknek a válasz
tójogot.

Száz esztendő futott le az idők homokórá
ján. És a nőt ott látjuk a parlamentben, fehér or
vosi köpenyében a kórházakban, a tanári kated
rán, a szerkesztőségekben, mint nagyszerű publi
cistát, a vegyészeti laboratóriumokban, a külön
böző hivatalokban époly tökéletes komolysággal 
látva el hivatását, mint a férfi, egyenlően "diadal
masan avval a művészet minden ágában is. Mun
kájával harmónikusan illeszkedik be a társadalom
ba és teljesen igazolta az idő, a Haza Bölcsét, 
aki rémlátásnak nevezte és gyermeki félelemnek 
tartotta a nők jogai és igényei elől való elzárkó
zást. Százhúsz esztendeje, hogy Dukay-Takács 
Juditot kiközösítette a társadalom, mert költőnővé 
merészelt lenni, az 1936 felszabadult asszonya 
meghatott lélekkel teszi le az emlékezés koszorú
ját besüppedt sírjára.

Apró titkok.
Vannak dolgok, miket állandóan használunk 

s mégsem ismerünk. Fogalmunk sincs, mi az az 
apró elmésség, mely egy-egy ilyen mindennapos 
használati tárgynak lényege. Pedig ehhez még csak 
nem is kell „szakemberneku lenni. Sok érdekes
séget tud mondani a nem szakember számára is 
egy-egy ilyen gyakorlati célú apróság. Az emberi 
leleményességnek sokszor évszázados munkája fek
szik egy-egy olyan apróságban, mely mellett mi 
közönyös nemtörődömséggel áilunk meg és termé
szetesnek vesszük, hogy pontosan működve ki
szolgáljon bennünket.

Nézzük meg, mik ezek a tárgyak? Hagyjuk 
bemutatkozni őket. Halgassuk is meg egyszer, mit 
mondanak sajátmagukról?...

A  b a ro m é te r .

Evangélista Torricelii, a nagy Galilei tanítvá
nya 1643-ban elmondotta egyik barátjának, Vin- 
cenzio;Vivianinak, hogy úgy gondolja: a levegő 
nyomást fejt ki a folyadékok felületére. Azt aján
lotta, végezzen erre vonatkozóan kísérleteket és fo
lyadékul használjon higanyt. Viviani neki is fogott 
és hamarosan eredményt ért el. A kísérlet abból 
állott, hogy egy 2 rőfnyi (kb. 112 cm), egyik vé
gén beforrasztott üvegcsövet megtöltött higannyal. 
A cső nyitott végét ujjával befogta, a csövet meg
fordította és egy higannyal telt edénybe állította, 
majd elvette ujját a nyílásról. Ebben a pillanatban 
a higany a csőben lesüllyedt 1 és '/a rőfnyire (746 
mm), de tovább nem. Torricelii többször megis
mételte a kísérletet és állandóan körülbelül azonos 
eredményre jutott. Ebből azt a helyes következte

tést vonta le, hogy az edényben lévő higany fel
színét a levegő olyan nagy erővel nyomja, mint 

•amekkora erővel (a saját súlyával) a csőben ma
radt higany onnan ki szeretne folyni. Vagyis: a 
Föld felületére a levegőréteg olyan nagy nyomást 
gyakorol, mintha 745 milliméter vastagságban hi
gany borítaná. Mikor erről Blaise Pascal, a világ
hírű matematikus (1623—1662) értesült, arra gon
dolt, hogy a légnyomásnak magasabb helyen ki
sebbnek kell lenni, mert ott a levegőréteg már vé
konyabb. Miután nem lakott hegyes vidéken, el
küldött egv Torricelli-féle készüléket sógorához, 
Prérier-hez, azzal a kéréssel, hogy vigye azt fel a 
974 méter magas Puy de Döme csúcsára. 1648 
szeptember 19-e volt a nevezetes nap és valóban: 
Prérier azt találta, hogy a hegy lábánál lévő mi
norita kolostornál 3 :hüvelykkel (kb. 8 cm) állt 
magasabban a higany, mint a hegytetőn.

így született meg a fizika egyik legfontosabb 
eszköze: a barométer vagy légsúlymérő. Azóta már 
megállapították, hogy a tenger színén uralkodó át
lagos légnyomás a 760 mm magas higanyoszlop 
súlyának felel meg és ez a nyomás minden négyzet- 
cenliméternyi területen csaknem pontosan 1 kilo
gramm. Ezt nevezzük 1 atmoszféra, vagy 1 légkör 
nyomásnak.

Az első légsúlymérő tehát a Torricelli-féle 
higanyos barométer volt, amelyet azonban semmi
képpen sem szabad a higanyos hőmérővel össze
cserélni, A barométer időjóslásra is használható, 
bár egyetlen hely barométer-adata megbízható jós
lást nem ad. Általában: ha a barométer higany
oszlopa emelkedik, tehát a légnyomás nő szép időt, 
esésekor, tehát ha a légnyomás csökken, az idő 
rosszabbodását várjuk.

A barométer mai, a közéletben legelterjedtebb 
alakja a fémbarométer, vagy aneroid, melynek leg
lényegesebb része egy kis zárt, légritkított fém
szelence. Ennek fedele vékony, hullámos lemezből 
van és ha légnyomás változik, kipúposodik vagy 
behorpad. A fedélnek ezeket a kis elmozdulásait 
— megfelelő áttételek alkalmazásával — egy mu
tatóra visszük át, amely a légnyomás változására 
arányosan elfordul. A mutató mögött számlap van, 
amelynek beosztása a megfelelő higanyoszlop mil
liméter-magasságának beosztásával bír. Amelyik 
számra a mutató mutat, akkora a légnyomás.

Használják a barométereket magasságmérésre 
is (pl. repülőgépeken) és ekkor a higany-millimé
teres beosztás helyett az illető levegőnyomásnak 
megfelelő magasságméter-skálával látják el azokat. 
Ha a barométert zárt térben (pl. kazánban) ural
kodó nyomás (pl. gőznyomás) mérésére használják, 
neve nyomásmérő vagy manométer és szerkezete 
olyan, hogy nagyobb nyomásokat, akár száz at
moszférát is mérni lehet velük.

Készítenek olyan aneroidokat is, melyeknél 
a mutató egy, naponta egyszer körülforduló, óra
művel hajtott hengerre, illetve az erre helyezett 
papírlapra rajzolja a mindenkori légnyomást. Ez 
a készülék a barográf és a papírlapon lévő be
osztás ugyancsak u. n. „higany-milliméter“-ben
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adja meg a napközben uralkodó és változó lég
nyomás-értékeket.

Amikor a rádió bemondja a Meteorológiai 
Intézet időjárás-jelentését és azt halljuk, hogy „a 
tengerszintre átszámított légnyomás 752 millimé
ter", ez a 752 milliméter a 300 éves Torricelli-féle 
barométer higanyoszlopának magasságát jelenti.

A  n e o n -v ilá g ítá s .

A nagyváros esti képéhez szinte úgy hozzá
tartoznak a piros, kék és zöldszínü, feltűnő fény
erősséggel világító neonfény-reklámok, mint a falusi 
hajnalhasadáshoz a kakasszó. Nap-nap után látunk 
neon-reklámokat és nemigen gondolkozunk azon, 
vájjon mitől ad olyan csodálatosan szépszínű fényt 
az a belülről látszólag teljesen üres, átlátszó üveg
cső, amelyből betűket, ábrákat készít az üvegtech
nika. Pedig ezek a csövek csak látszólag üresek, 
illetve éppen az nincs bennük ami úgysem látszik: 
levegő. Az üvegcsőből ugyanis először a levegőt 
annyira kiszivattyúzzák, hogy a barométer (lásd az 
előző cikket!) higanyoszlopa csak egy-két tized- 
milliméter magasságot mutat. Ez körülbelül két 
tízezred atmoszféra nyomásnak (tehát 1 kg helyett 
kéttized grammnak) felel meg csupán. Mikor a 
csövet ennyire evakuálták, azaz légtelenítették, meg
töltik a neon nevű gázzal. A neon másik négy 
elem-társával (hélium, argon, kripton, xenon) a 
nemes gázok csoportját alkotja. „Nemességüket" 
onnan kapták, hogy csak szabadon fordulnak elő, 
tehát semmiféle elemmel sem alkotnak vegyületet. 
Az üvegcsövet tehát megtöltik neongázzal, de még 
a légtelenítés előtt két végébe egy-egy fémlemezt, 
u. n. elektródot forrasztanak. Ha a két elektródhoz 
kellően nagyfeszültségű (a cső minden métere után 
kb. 500 voltos) váltóáramot kapcsolunk, a csőben 
lévő neongáz szép, pirosszinű fényt bocsát ki. Ha 
a neonhoz higanyt is adunk, a nyert fény kékszi- 
nű lesz és ha a kékfényü neoncsövet sárga üveg
ből készítjük, fénye zöld lesz. Létezik még hélium
gázzal töltött „neoncső" is, ennek fénye szép 
világos rózsaszín, ha pedig a cső megtöltésére 
szénsavgázt használunk, ez nappali fényt ad. A 
két utóbbi megoldás azonban igen drága.

A lejátszódó fényjelenség oka elég bonyolult, 
de néhány szóval megkíséreljük a magyarázatot. 
Minden anyag szabad állapotban (tehát nem ve- 
gyületben) lévő és az illető anyag sajátságaival 
rendelkező legkisebb részét molekulának nevezzük. 
A molekulák rendszerint egy vagy több parányi 
részből: atomból állanak. (A nemes gázok mole
kulái pl. egy atomból állanak: egyatomos moleku
lák.) Az atomok olyanok, mint valami bolygórend
szer (naprendszer), magjukat, amely a mi Napunknak 
felel meg, hihetetlenül parányi bolygók: az elek
tronok keringik körül. Ilyen elektronok szabadulnak 
el a neoncsőben a saját „naprendszerükből," azaz 
atomjukból a villamos áram hatására és sebes ro
hanással nekiütődve a gáz molekuláinak, azokat 
ezzel az összeütközéssel fény kibocsátására ser
kentik.

Amikor este felgyúlnak a neonvilágítás fény- 
reklámjai és kék, zöld, meg piros színben hirdetik

mondanivalójukat, nem is gondolnánk, hogy ez a 
színes fény sokmillió parányi naprendszer és sok
millió még parányibb bolygó összeütközésének 
szörnyű katasztrófájából keletkezik.

A főváros széles néprétegeinek 
„Balatonja** lesz a csepeli Duna-ág.

B o r n e m is z a  G é z a  ip a r i ig y i  m in is z te r  a  C s e p e ls z ig e t i  
D n n a e g y e s i i le t  k ö z g y ű lé s é n .

Bornemisza Géza iparügyi miniszter a múlt 
napokban titkára Tóbiás Kornél dr miniszteri 
titkár és Fráter György miniszteri főmérnök kísé
retében hajón Ráckevére érkezett, ahol elnökölt és 
felszólalt a Csepelszigeti Dunaegyesület közgyűlé
sén.

A miniszter elnöki megnyitójában rámutatott 
arra, hogy a Csepelszigeti Dunaegyesület azért 
alakult, hogy a sziget környékét lehetőleg közelebb 
hozza az ország szívéhez, Budapesthez. A csepeli 
Duna-ág, különösen amióta megépült a felső ka
marazsilip, nyugodt, csaknem állóvíz jellegű ha
talmas vízterületet nyújt a Budapestről idevándorló 
sportszerető és üdülő közönségnek.

A csepeli Dunaágnak a fővároshoz való kö
zelsége egyenesen predesztinálja ezt a vízterületet 
arra, hogy az ország második Balatonjává fejlesz- 
szük, idehozva a főváros széles néprélegeinek azt 
a részét, amelynek anyagi helyzete nem engedi 
meg, hogy távolabbi helyre menjen.

A Csepelszigeti Dunaegyesület ezt a célt tűz
te ki s ezt nagyon helyesen, társadalmi úton ipar
kodik megközelíteni. Igen helyes, hogy a Csepel
szigeti Dunaegyesület társadalmi úton iparkodik a 
vállalt feladatokat megoldani, mert a magyar köz
életnek az utóbbi időben egyik betegsége éppen 
az volt, hogy minden kérdést, legyen az országos 
jelentőségű, avagy helyiérdekű, mindig elsősorban 
az államhatalom igénybevételével akart megoldani, 
holott sok olyan probléma van, amelyet társadal
mi úton sokszor egészségesebben és gyorsabban 
lehet megoldáshoz juttatni. Természetesen nem 
nélkülözheti az egyesület a hatóságok támogatását 
sem, de meg vagyok győződve arról, hogy ez nem 
fog elmaradni az egyesület által helyesen megál
lapított közérdekű feladatokat jelentő munkák vég
rehajtásánál.

A miniszter ezután örömének adott kifejezést, 
hogy az egyesület tagjainak sorában látja azokat 
a férfiakat, akik a vidéki fürdő-ügy és üdülés-ügy, 
továbbá a vizi sportok lelkes katonái s hogy az 
egyesület tagjai szívvel-lélekkel vesznek részt eb
ben a munkában. Végül bejelentette a miniszter, 
hogy a csepeli Dunaág más és más községekben 
tartja majd közgyűlését. A mostani első közgyűlés 
színhelyéül azért jelölték ki Ráckevét, mert ez a 
község a leginkább központi fekvésű és a legré
gibb múlttal rendelkezik.

Bornemisza miniszternek nagy tetszéssel, lel
kes éljenzéssel és tapssal fogadott beszéde után 
Mocsáry Dániel, a kerület országgyűlési képvise-
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lője szólalt fel. Köszönetét mondott a miniszter
nek elnöki, beszédéért és rámutatott azokra a köz
lekedési problémákra, amelyeket meg kell oldani, 
hogy a csepelszigeti községek fürdőügyi fejlődését 
biztosítani lehessen.

$>g
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Készül a Mátyás-templom tornya. Ne
gyedik éve tart már a Mátyás-templom tornyának 
újjáépítése s igensok pénzbe került a kövek kicse
rélése és a csipkefínomságú kőékitmények pótlása. 
A város, illetve a budai Dunapart esztétikai ké
pének egyik legbecsesebb tartozéka a remek góti
kus torony s a Szent István hetére idesereglő ha
zai és külföldi vendégek az utóbbi években hiába 
keresték tekintetükkel a Mátyás-templomnak s a 
Halászbástyának e gyönyörű kiegészítő képét, mi
után teljesen eltakarta azt az állványok irdatlan 
tömege.

Miként halljuk, most már végre annyira ju
tottak az újjáépítési munkálatokkal, hogy pár nap 
múlva az állványok nagy részét el lehet távolítani 
s a toronynak mintegy kétharmada láthatóvá vá
lik, úgyhogy az esti kivilágításnál a torony már 
gyönyörűen egybe fog olvadni a Mátyás-templom 
és a Halászbástya varázslatos képével.

A még meghagyott állványokat is most már 
rövidesen eltávolítják, miután szeptemberre a to
rony újjáépítése teljesen befejeződik.

Hátra van azonban még magának a temp
lomnak a tatarozási munkálata. A templom gyö
nyörű főbejárata erősen omladozik, úgyszólván 
minden egyes követ ki kell cserélni. Ugyancsak 
sok a helyrehozni való a templom északi oldalánál 
is, ahol a kapuzat fölött levő szoborcsoportok 
nagyrésze csonkán vagy összevissza repedezve 
harcol az idő múlásával. A szakértők szerint 
milliókra rúg az az összeg, ami csak a leg
sürgősebb javítási munkálatok elvégzéséhez 
szükséges volna s egyelőre sem az állam, 
sem a főváros nem tud megfelelő összeget 
beállítani Budapest és az ország egyik leg
nagyobb értékű műemlékének a kellő kar- 
bantarlására. Még kevésbbé van szó arról, 
hogy a közeljövőben lebontásra kerüljön az 
egykori pénzügyminisztériumnak iromba ka- 
szárnyaszerü épülete, amely a Mátyás
templom csodálatos vonalai mellett úgy hat, 
mint valami hatalmas ököl, mely egy sugár
zó szépségű arcba belesujtani készül. Az 
épület az állam birtokában van s jelenleg 
mindössze nyomtatványraktárul szolgál. Gyö
nyörű hivatás vár itt az államra, hogy a Má
tyás-templom szomszédságába idővel egy 
stilszerű épületet emeljen a mai csúf hombár 
helyén. A tervek már erre vonatkozóan is 
régen elkészültek, de a megvalósulás egyelőre 
még a messze jövő zenéje.

In cruce salus.
(Keresztben az üdv.)

Ember vagyok én is, ember vagyok végre, 
Magam annak érzem,
Mióta gyalázat dárdája ütötte,
Gyilkos sebből vérzem.
Az életnek mézét, az életnek mérgét 
Én is megízleltem;
Mennyének, poklának magasát és mélyét 
Végig mérte lelkem.

Bár éltem nyugalma lett ez útnak ára 
Mégis áldlak érte,
Amért felvezettél a szent Golgotára;
S hogy Benned remélve,
Az élet keservén, az életnek kínján 
Méltó lettem végre 
Az igaz szeretet megváltó hitének 
Vérkeresztségére!...
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M. L. Kőhida. A gondolatnak örülünk, há
lásak lennénk ha rendszeres folytatást kapnánk, 
mit számról számra közölhetnénk.
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