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Kütvüs Károly, ez a nagyeszű,
jó magyar <‘in!h‘I*, Nagyváradon a
tiszteletére adott lakomán pohárküszüntőt mondott, melyben vidéki
nemzeti központok megteremtésének
szükségét hangoztatta. Az „Egyet
értés" vezércikkben méltatja ezt a
po há rk üsző n1d t és ha ngs uly <>zz; i,
hogy a magyar nemzeti küztörekvésnek kellene arra irányozódnia, hogy
ez az eszme valóra váljon. Bízvást
mondhatjuk, úgymond. hogy az egy
séges magyar nemzeti állam kiépí
tésének na gy és fünséges ideája
szervesen ősszeliigg a vidéki

T Á R C Z A.
A négy évszak.
A négy évszak kőziil
Melyiket szerelőm ?
Tél, tavasz, nyár és ősz.
Melyik kedves nekem ?
Képzeletem előtt
Hadd vonuljanak el.
Mindegyik a maga
Unja. ürömivel.
.lön a tél. Emlékszem
Még mint vidám gyermek.
Hogyan örültem a
Hulló liópelyheknek !
Mennyire tetszettek
A függő jégcsapok !
Nynjtogattam apró
Kezeim titánok.
Hát mikor előállt
A cifra csengős szán!
Nálam boldogabb a
Világon sem voll tán.
S ha az est beállott,
A kandalló mellett
Nagyanya ajkáról
Lestem ti meséket.
Majd megint fakgattam
Kis dézns mit küldhet?
Emlékszem, mint gyermek.

/éti központok teremtésének gondo
latával.
Olyan viszonyok közt, amikben
mi magyarok élünk, még* akkor is
feltétlenül nagy szükség* lenne erős
vidéki központokra, ha a rohamo
san, szinte egészségtelenül nagy ará
nyokban fejlődő fővárosból a leg
tisztább és legmagyarabb nemzeti
szellem sugároznék ki a nemzeti or
ganizmusba. Még* ebben az esetben
is arra lenne szükség*, hogy ez a
szellem állomásokat tartson nagyobb,
erősebb v idéki központokon s ezek
ből nj erővel, a különféle vidéki
\iszonyok váltakozó sajátosságainak
megfelelő formákban terjedjen to
vább kisebb városokba, községekbe,
falvakba, mindenfelé, hol a nemzeti
organizmus vérerei lüktetnek.
A nagy vidéki központok len
nének arra hivatva, hogy lendületes
társadalmi élet uralkodjék bennük
s úgyszólván iskolái legyenek a
nemzeti érzésnek, gomb dk ozásnak,
törekvésnek. Hogy bennük tisztá
zódjék, kristály ozódjék a magyar
Szerettem a telet.
. . . Azóta eltűntek
A tündérszép évek.
Most a tél látásán
Örömet nem érzek;
Kpen oly kegyetlen.
Mint kiket rettegek,
A kik előtt futok,
Ibijük: az emberek.
Keze, mint ezeké :
I termesztő jéghideg,
Ajakáu oly metsző,
Fagyos a lehelet.
S könnyükkel szememben
Ott ülök ágyamon
Nincs ki meséivel
Álomba ringasson!
Oh ezek a hosszú,
<íyötrelmes éjjelek !
Nem, nem, nem szeretem,
Félem most a telet!
Álmából fölébred
Ismét a természet,
Leveti a régit
S uj köntöst vesz, szépét;
Mint a fiatal lány
ricom ázza magát.
Ékül szolgál neki
Fű, fa, lomb és virág.
Megérkeznek sorra
A vándor madarak,
Sebesen repülve

felfogás. Hogy elemeket neveljenek,
melyek mindenképpen alkalmasak
arra, hogy a kozmopolitikns áram
latoknak kitett főváros nem tisztán
magyaros hatásait a magok tevé
kenységével ellensúlyozzák. Ks hogy
ébren tartsák és hogy fejlesszék is
a nemzeti szellemet. Ámde ahhoz,
hogy a vidéki társadalmak bírjanak
ebhez elegendőerkülesi erővel, szük
séges. hogy ezek a vidéki társadal
mak lizikai képességekkel jól kieö1öpözöt t alapokon
ny ugod j a na k.
Szükséges, hogy a vidéki nagyobb
városok erős kulturális és gazda
sági intézmények kel rendelkezzenek.
Szükséges, hogy vonzó erejük le
gyen abban a körben, melyben ha
tásaik érvényesülhetnek és amelyben
ezeknek a hatásoknak érvényesül
niük is kell.
Magyarországon kevés ilyen
vidéki nemzeti központ van. Ks azt
észlelték, hogy inkább fogynak,
semmiuthogy szaporodnának. Hogy
inkább elmaradoznak, semhogy fej
lődnének. Természetes következése
Tették meg az utat.
I »»• pihenőt még sem
Engednek maguknak.
Zöld lombok rpjtekén
Kiesi fészket raknak.
S mig s/(*rgt»ss;m gyiijtnek
Fiiszálat levelet:
F.gy kis lány s a párja
1bubát keresnek.
Ha lelnek egy szálat

Osa e 1isszenéznek,
Megcsókolják szépen
Azután cserélnek.
Sziveik megértik
E néma beszédei

s úgy örülnek, I ■
Itt van a kikelet.
. . . Hallgatom, hallgatom
Vidám daliájukat,
Ks úgy faj a szivem.
Hogy szinte megszakad
<Hí értem, hogy a kik
Szeretnek s boldogok :
Kedvelik, éihajtják
Ezt a szép évszakot.
He a kinek szemén
hsak könnyüket fakaszt.
Mért várnám örömmel
Mért várnám a tavaszt v
Egyre égetőbbé
Lesz a nap sugára.
Érleli a kalászt
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ex annak az egyoldalusagnak. a
mivel a magyar állam közkormanyzata a hatalmat kezeli. Annak az
egyoldalúságnak. a mixel az allam
a nemzeti irányzat fejlesztése k<>rül
munkálkodik s ugy a kulturális,
mint a közgazdasági intézmények
alkotása terén eljár. Az államhata
lom ahelyett, hogy az intézmények
nek okos. célszerű es a nemzeti
erők általános fejlesztésének érde
keivel megegyező deeentralizalasat
csinálná meg: mindent a fővárosba
hord össze. Olyan államban, melynek erős. egységes nemzeti közszelleme van, ez rendén is volna. Mert
a fővárosiján dsszecsoportositott nemzeti intézmények fokozzák a nagy
központ szellemi erejét, mely azu
tán hamisitatlan nemzeti karakterrel
sugárzik szét az országban. De a
magyar állam nem ilyen. A ma
gyar államban még ezután kell meg
teremteni a közszellem teljesen nem
zeti egységét. Ks ez nagy nehézsé
gekkel jár Magyarországon, ha a
fővárosból kisugárzó szellem mélt
oly tiszta és inéi* oly erős lenne is:
akkor is zavarossá lenne, akkor is
meggyengülne, akkor is hatasat
vesztené, miu‘ elér az ország szivé
től távol eső részekbe. Kőképen
pedig olyan pontokra, ahol az ilyen
szellemet nem szivestül föladják, s
almi a magyar nemzeti törekvések
érvényesülésének egyenesen útját
állja a nemzetiségek magyarellenes
munkálkodása.
Mindán jözaneszii ember belátja,
hogy Magyarországon minden vidéknek szüksége van a magyar
nemzeti szellem fejlesztése érdeké
ben egy-egy erős központra. ( )lyanra.
Szép aranysárgára.
Köpköd a pillangó
Virágról-virágra,
Nárcisz, jázmin, jácint,
Liljom tulipánra.
Ha le nyugszik a nap
Ks az alkony e ljő :
Szerelemről suttog
Kózsának a szellő.
S szép fejét a rózsa
Le-lehajtogatja,
<)ly nagy boldogsága
Talán el sem bírja.
•
Az erdő mélyéből
Hűvös ének hangzik.
Egyszerre fáj és vonz,
Igéz és andallit.
Kel-felhnngzik halkan,
Majd végképen, elhal
Tudod e, hogy mi az '
A szép csalogánydal.
Heggel az erdőket
Hejárják a méhek
S zo rga hna sa n gyűjtik
Kasokba a mézet.
Sűrű lombok, cserjék
közé ha benézek,
Madárfiókákat
Rejteget a fészek,
bárhová tekintsek
Minden élvez, örül,
Mit keressek én itt

Kínommal egyedül *
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mely nemvsak maimba szívja a fő
városból kisugárzó erőket, hamun
ezeket kihalászni, a salaktól meg
tisztogatni és továbbítani is képes.
Ilyen központok teremtéséről
egyszerűen megfeledkezett eddigelé
a magyar államhatalom kormányzati
bölcsessége. Mi következésed voltak
a nemzeti intézmények alkotása kö
rül é s z l e l h e t ő e g y o l d a l ú s á g n a k / Az,
hogy Budapest rohamosan fejlődik.
Hogy Budapest úgyszólván maimba
szívja a nemzeti organizmus lizikai
erejét. Hogy az ország összes \idekeiről minden érvényesülni törekvő
erő idetolakodik. Ks minthogy Bu
dapestnek még nincsen meg az az
erős és egységes magyar nemzeti
közszelleme, a mely képes volna
magyarrá tenni mindent, ami benne
összegyülekezik: még a \idékről
idesereglő nemzeti elemek is gya
korta elvesztik nemzeti tulajdonsá
gaikat s feloldódnak a kozmopolitikus áramlatban.
Ennélfogva nem
is igaz az, hogy a magyar l'őváros
rohamos fejlő dése egyenesen hasz
nára van az általános magyar nem
zeti kultúrának. Az meg, hogy a
vidéki erőknek a lóvarosba való
tolakodása nem növeli, hanem el
lenkezőleg gyöngíti az ország" közgazdasági erejét: egészen bizonyos.
Vidéki központokat kell tehát
teremteni! Ki re kell törekednie az
államhatalomnak is. De okosan ám !
Nem hebehurgyán. AVw
hogy
ti: államhatalom áldozatokat hozzon ts
ezekkel fizethesse egyes vidéki varosok po
litikai szolgálatait. Nem úgy, hogy

kedvezésképen osztogasson egyné
mely városnak intézményeket azért,
hogy ezeket lekötelezze. Nem úgy.
. . l>e ha fecske, gólya
1Jólfclé költöznek,
/ö ld szin helyett sárgát
( Jltnek a levelek.
Mikor elnémulnak
A dalos madarak,
A piros virágok
Mind, mind elsápadnak:
A napot mindinkább
Elfedi a felleg,
Nesz nélkül hullnak a
Káról a levelek,
Es az eső lassan,
( ’sondesen mogered.
Siratja az ég a
Heteg természetet:
Akkor bejárom a
Hónát, a ligetet,
Ez a nagy némaság
dói esik lelkemnek.
S könnyeimet érzém
Lefolyni arcomon,
Erikembe visszatér
Az eltűnt nyugalom.
Mem üldöz, nem gyötör.
Nem mar többé kínom,
i )h szinte jól esik
E csendes fájdalom.
Mint a virág, én is
1..óhajtóm fejemet.
Szerelem e halvány
Szódán enyészetet!
tiolty Ousztáuné.

hogv a városok koldulgatni legye
nek kénytelenek. Nem úgy, hogy a
vidéki városok közönsége cserébe
odaadja a kormánynak politikai
függetlenségét. Es lökepen pedig
nem úgy, hogy intézményeket ado
gasson oda, ahova nem valók, s
városokat szutenáljon, melyedé erős
nemzeti központok kialakulására
mindenféle mesterséges kedvezés
melleit sem alkalmasak.
Nálunk eddigelé ilyen irány
ban történt a vidéki városok állami
támogatása. A támogatás nem volt
egyéb, mint politikai kortes-szolgá
latok jutalmazása. Magasabb szem
pontok, nagy nemzeti érdekek, igaz
önzetlenségtől áthatott bölcsesség
nem vezette kormányainkat.
A vidéki viszonyok alapos is
merete nélkül,
csak kicsinyes
egyéni érdekek és hiúságok sarkam
tyuzták kormány férfiúinkat az ebbéli
tevékenységben.
Ezért maradoznak el a vidéki
városok. Még azok is. melyek min
denképen hivatva lennének arra,
hogy nagy nemzeti központok le
gyenek és nagy nemzeti missziót
végezzenek.
Változtatni kell az
irány zaton. I j rendszert kell meg
honosítani Magyarországon a vidéki
városok fejlesztése dolgában. ( )lyan
rendszert, melynek vezető szellemé
ben összeforrjon az államhatalom
áldozatkészsége a kormányok becsü
letességével. önzetlenségével és iga
zán magy ar nemzeti törekx ősével.
A iictin
(A Iu iííu i ’ i i c i v l ’nu’
Megfordultam sok ridéken
Sok földit bejártamt
ti :r retem iv. holdoyseiyr<i
Oly ijívdvi’ cáriam.
IIoi,i, szeretni fogjak cyymást
0 és ön, mi ki tten . . .
Szőke lány sötét szeméin /,
1 éyre rabja lettem !
O ts szeret. S bár nyakandm
Füzh rózsás karját,
Mégsem leszünk egymásé. mert
Másul, nem akarjuk!
Ks kacagni haliánok esők
f\tk köröttem ,árnak:
Hej mert tilos be n em e > t g r e
t i i r ni a huszárnak!

€gy huszár.
h

í

r

e

k

.

Szobrot batthyánynak. Az aradi
gyásznap félszázados évfordulója al
kalmából a fővárosi és a vidéki
polgárság körében mind nagyobb
tért hódit az a hazíias eszme, hogy
gróf Batthy ány Lajosnak, Magyarország első független miniszterei
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F lsch e r M ik s a

M in e k P e s t r e ! M in e k B é c s b e ?

Mikor nálam minden
előlién/ nélkül

LÉVA.
Fa- és érczkoporsók, sirkoszorúk
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50 krajezáros részletekre
kapni
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Singer varrógépet 28 írtért
Ringschiíf varrógépet 50 írt.
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