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M u ta tvú n v sz á m .

A Nemzet mutatványszáma elhagyta a sajtót a mai
napon, örömünnepünk ez a nap, melyen lapunk a nyilvános
ság elé lép, hogy gazdag tartalmával tanúságot tegyen a
magyar szellem értékeiről, melyeket hasábjainkon csokorba
kötöttünk s díszes köntösben adunk át a művelt magyar
közönségnek.
Jól tudjuk, hogy nagy fába vágtuk a fejszénket, amikor
a mai gazdasági válságok súlyos idején lapot indítottunk,
hogy csapást törjünk a tiszta magyar irodalom, a hamisí
tatlan történelem, a tudomány és ' művészet szószólói előtt
abban a rengetegben, melyet az idegen szellem dudvái tettek
járhatatlanná a magyar szellem előtt.
Látjuk, hogy a külföldi élelmesség szellemi Balkánnak
tekinti ezt az országot, ahová értéktelen ponyvairodalmával,
semmitmondó, tarkabarka ostobaságaival busás anyagi haszon
reményében törhet be.
Nagy sértés volna a magyar társadalomra, ha azt hinnék,
hogy nívótlan lapjuk sikere egyúttal az egész magyar olvasó
közönség szellemi szegénységének bizonyítványa is.
H a igy volna, szomorú volna, nagyon szomorú. Tudjuk
azonban, hogy nem így van.
Az im portált szellemi szemét olvasótábora a műveletlen
rétegek és a serdület.len ifjúság soraiból kerül ki. Ha ez így
van, — pedig így van •— ez már nemcsak szomorú, de
veszedelmes is.
A művelt magyar közönségnek ma jó olvasmánya alig
van. Azok a szépirodalmi lapok, melyek hűségesen szolgálták
a nemzeti irodalmat évtizedeken át, felőrlődtek a reánk sza
kadt rendkívüli viszonyok súlyos malomkövei között. A fiatal
magyar tehetségeknek nincs hol szóhoz jutniok.
Pedig ezen a megcsonkított, vérrel áztatott magyar fői
dőn az utóbbi években dús kalászba szökött a magyar géniusz.
Ez a nemzet, mely őstehetségeket gyöngyöző leikéből Petőfit,
Madáohot, Aranyt, Jókait, Mikszáthot, Herczeget, Gárdonyit,
Adyt termelte ki a vliágirodalomnak, a reánk szakadt vér
zivataros időkben sem maradt meddő : új tehetségeket adott,
új katonákat a magyar szellemi hadsereg számára.
A Nemzet áhitatos kegyelettel óhajtja ápolni irodalmunk
nagyjainak, beérkezettjeinek hagyományait, de szeretettel
fogadja a fiatalokat is.
Egyetlen célunk az, hogy becsületes, jó szépirodalmi és
tái'sadalmi újságot adjunk, jobbat, mint az eddigiek.
Lapunk első száma karácsonykor fog megjelenni. Mutat
ványszámunk arra való, hogy olvasóink megismerhessék belőle
céljainkat és terveinket, megláthassák, hogy mit akarunk.
A kész újság a legszebben leírt tervezetnél is világosabban
beszél. Gondoskodunk arról, hogy A Nemzet tartalmas, élénk,
ízléses, vonzó és változatos legyen. Erre már előre is bizto
sítók munkatársaink neve, akik a tolinak mindnyájan hivatott
művészei.
Mutatványszámunk programmunk is.
Kisugárzik belőle az eszme, melyet szolgálni akaru n k :
a haza és a nemzet iránti törhetetlen ragaszkodás.

Sietős dolga van a világnak. Minden nem zet fúr,
farag, kalapál, fárad. V élnéd: az alkotás láza az, mely
feszíti izm aikat; vélnéd: az alkotás lángja az, mely
alkonyattájt bíborra festi az liget . . .
Ne essél tévedésbe m agyarom ; ne ejtse meg lelke
det a távoli zaj és a ham is ragyogás.
Mert a hatalm as pörölycsapások láncokat és ra b 
bilincseket kovácsolnak számodra,; a hatalm as lángolások
a gyűlölet kohóiból csapnak az Égre, m elyet sok millió
ellenséges tüdő táplál, szít ellened szüntelen . . .
Valóban olyan hitványak, olyan elvetemülten rosszak
volnánk, hogy m egérdem elnék az egész világ acsarkodó
gyűlöletét ?
Isten a tanunk, aki m inden szívekbe lát, aki égi
m érlegén mindeneket m érleg el: hogy mindebből egy szó
sem igaz!
Mért lázad hát ellenünk mégis az egész világ?
Mert m indnyájan bűnösek az ezeréves m agyar
haza szörnyű m egcsonkításában; m ert rossz a lelkiisme
retűk és félnek az igazságtól; félnek a tetem rehívás
leláncolt H olnapjától! . . .
*

Mit jelent az, ha az egész világ még m a is fél
tőlünk és szövetséget szövetségre halmoz ellenünk?
Azt jelenti, hogy még m a is — szörnyű elnyom a
tásunk, pénztelenségünk, fegyvertelenségünk és megcsonk íttatásunk napjaiban — erősek és félelmesek vagyunk!
Az egész világ tudja ezt rólunk, csak — még mi
nem tudjuk . . .
De most m ár mi is eszmélünk és épen az egész
világ gyűlöletéből és reszketős félelméből m erítünk erőt,
hitel, bizalm at a — Magyar H olnapra . . .
*
Ha a Nemzet »Má«-ját akarju k valam ilyen szim bó
lummal jelképezni: akkor a m agyar Géniusz bilincsekbe
vert, sziklákhoz láncolt hatalm as szobrát kell m egalkot
nunk, mely töviskoszorús, vérző hom lokával a felhőket
v erd esi!
I)e mi Isten leikétől ihletett m agyar költőket várunk,
akik lángoló lelkűknek jövőbe világitó fényével a sugár
fényes, ragyogó Magyar H olnapot vetítik fel a világtör
ténések m a még rem énytelen síkjára!
Mert a Nemzet feketefelhős, véres »Má«-ja után:
csak a Nemzet örökragyogasú »Holnap«-ja jöhet! . . .
*
A nagy háború alatt az lelő az ellenség szövetségese volt.
Most m egfordult a helyzet és az Idő im m ár a mi
szövetségesünk!
A láng, mely az elbizakodott régi világok romjaiból
csap m agasra: világító faklya legyen a kezünkben, mellyel
bevilágítunk a m a g y a rn e m z e t diadalm as Holnapjába!

A N E M Z E T

A NEMZETI NYELV.

1924 novem ber lő.

Irta: RÁKOSI JENŐ.

nem tanul és egyáltalán nem beszél még
Ma az egész vonalon a nyelvért, vagy ízlésük és gondolkodásuk vezette. Ebből
a külföldön sem idegen nyelvet.
pedig
következik
az,
hogy
természe
legalább a magyar nyelv jegyében folyik
Igaz, mi számban és hatalomban
a harc és a küzdelem. Az iskolában hat tesen tehát a nyelv hű képe, mása,
kisebbek vagyunk és a gyakorlati élet
következménye,
alkotása
és
kifejezése
hatósabban ápolják a nemzeti nyelvet
erősebb kényszert gyakorol mireánk, mint
és irodalmat. Számos irodalmi társu valamely nemzet ösztöneinek, hajlamai
az angolokra, németekre és franciákra.
nak,
érzéseinek,
ízléseinek,
gondolkozá
lat és kör alakul ebből a célból. A kultúregyesületek a nemzeti nyelv terjesz sának, azaz egész egyéniségének és jelle De ez ellen van egy nagy erősségem !
téséről egyre növekedő eredménnyel ipar mének . Bizonyos tehát kettő : I. hogy A tudományok, úgy az elvontak, mint a
amely nemzet elvesztette a nyelvét, az modern gyakorlati tudományok ismerete
kodnak gondoskodni.
lassan-lassan
kivetkőzik a sajat ösztönei sokkal fontosabbak és abszolúte fontosab
Azt szokták mondani, hogy az Isten
azzal különböztette meg az embert az ből, a saját érzéseiből, saját ízléséből, a bak egy nemzetre nézve, mint a nyelvek
állattól, hogy földíszítette a nyelv ado saját gondolkozásából ; 2 . hogy az egyén tudása.
Kapunk-e mi magyarok úgy a tudo
mányával. Ez, azt gondolom, nem sza aki nyelvileg gyermekkorától kezdve bele
batos megkülönböztetés. Az Isten csak olvad egy nemzetbe, az benne növeked mányokon, mint a nyelveken ? Minden
hangot adott, a levegőn élő minden vén e nyelvben, nyelvével együtt fel anya, aki szeret azzal kérkedni, hogy a
állatnak, az emberi állatnak is. Az állat veszi a nemzet egész karakterét is. Mert fia, meg a leánya már ír és beszél németül
a hangot kiformálta nyelvvé. Aki meg minden fogalmát, minden vágyát, minden és kitünően ejti ki a franciát, méltatlan
figyelte az állatokat, tudja, hogy azok gondolatát, minden ízlését a nyev segítsé kodó bosszúsággal beszél a zsúron arról,
nak is van nyelvük, de a nyelv kife gével kelti agyvelejében életre, melyben hogy az oktondi professzor az ő drága
jező tehetsége igen korlátolt. Csak jele tehát egy nemzeti lelki és értelmi élet fiacskáját elbuktatta a haszontalan latin
ból, a szamár fizikából, és a fölösleges
ket tudnak egymásnak adni, tudják keletkezik.
I tt kell megemlíteni azt, hogy mily magyar nyelvtanból, mert hiszen magyarul
néha egymást gyönyörködtetni hangjuk
modulációival, s megtudják értetni érzé kegyetlen veszedelem rejlik abban a a Zsuzsi szobaleány is, bár kissé parasz
fonák divatban, mely fájdalom, annyira tosan, de jól tud, bár soha hírét sem
seiket s ösztöneiket.
Az ember azonban az ajándékba nyert el van terjedve nálunk, hogy gyermekein hallotta a grammatikának. A Zsuzsi
hangját odáig fejlesztette, hogy nem ket már zsenge korukban iparkodunk szobaleány jól tud magyarul, a kisasszonycsak mindezt kifejezni és megérteni tudja, idegen nyelvekre tanítani. Innen van kája ellenben nem tud jól.
De ez csak egy kis kirándulás elkese
hanem ki tud fejezni fogalmakat és gondo az, hogy a pór nép minden tanulás és
latokat is, és ez tette őt a világ urává. útbaigazítás nélkül klasszikus tisztasá redésem tág mezejére. Mert az angol
Világos ebből, hogy az Isten temérdek gában tudja megőrizni a nemzeti nyelvet, hatalm át nem az gyarapította meg, szá
ajándéka közt a nyelv a legbecsesebb. s a nyelvtudomány kénytelen hozzája mát nem az sokasította meg, hogy meg
Ezzel és csak ezzel tette az emberre iskolába járni, hogy törvényeit megálla tanult minden tagja két-három nyelvet
nézve lehetővé, hogy ’iparkodhassék ő píthassa, míg viszont a műveltebb osztá a magáén kívül, hanem az, hogy a ma
hozzá hasonlatosnak lenni.
lyok ajkán, noha grammatikát és sz'n- gáét kiművelte, hozzá ragaszkodott, azon
Ha már most az egész emberiségnek taxist tanulnak az iskolában, megromlik művelte a tudományt és irodalmat
legfontosabb tulajdonsága a nyelv képes a nemzeti nyelv. Rs innen van, hogy rendületlen hittel, és ebből nyert nemzeti
sége, úgy világos, hogy az emberiség mentül feljebb megyünk a társadalom ereje csodás, terjeszkedő és hódító hata
tagjaira : a i erezetekre nézve is áll, rétegein, annál romlottabb és tökélet lommal ruházta fel, intenzív gazdálkodási,
hogy legdrágább kinosök a nyelvük. lenebb nyelvtudást találunk, úgy, hogy folytatott a maga nyelvével, mi külterjes
Az egyén legdrágább kincse az élete. elmi ndhatjuk, hogy a magyar nyelv gazdálkodást folytatunk idegen nyelvek
Minthogy pedig a nemzet a nyelvében tökéletlenül tudása egyenes arányban segítségével.
él, világos, hogy a nemzet élete a nem van a mentül több idegen nyelv tudásával.
De visszatérek kirándulásomból tá r
zet nyelve. Vele él. vele hal, nála nélkül
Irtóztató vétek és kárhozat, hogy a gyamhoz és fölteszem a következő kér
megszűnt lenni, megszűnt egyéni éle'el magyar családokban éppen a leányokat dést : hol kell a nyelvben a nemzeti jelle
élni és fölveszi annak a nemzetnek oktatják idegen bonne-ok és nevelőnők, met és jcllemalkotó erőt keresni ? K ét
egyéniségét, amelynek fölvette a nyel noha éppen a magyar nyelv a világon a ségkívül nem a nyelv anyagában, vagyis
vét.
leggyönyörűbben hangzik minden nyel a szavakban, A nyelv anyagába jellemző
A nyelv keletkezését alig lehet más vek között női ajkakról, éppen az egész momentumok csak az érzékek által jutnak,
képpen képzelni, mint hogy egy csoport világon a magyar nők azok, akik a leg- de ezek nem nemzeti sajátságok, csak
ember, mely talán törzzsé verődött össze, pongyolábbul és leglianyagabbul beszélik egyszerű érzékelések, hangfestések vagy
a maga körében érzései és benyomásai a saját nyelvüket. Nálunk a legnagyobb szóbeli megérzések. Például a villám
ösztönére, a természettől nyert hangból műveltségnek tartják az idegen nyelv villan, ami épp úgy kifejezi az elektromos
tagolt hangokat alkotott és ezeket las tudását. Franciaországban, Németország ság elsülését a felhőkben, mint a német
san, hosszú századok, sőt évezredek alatt ban a legnagyobb s legtűrhetetlenebb mű
Blitz és blitzen. A dörög az égzengést
kifejlesztették az egymást követő nem veld lenségnek a nemzeti nyelv pongyola
szinte utánozza, mint a maga fogalmát
zedékek azzá, amit ma müveit nyelv ságát vagy tökéletlenségét tartják. Az
a dübörög, berreg, sustorog, stb. a német
nek nevezünk.
angolra nézve, mely tudvalevőleg a leg Donner, zischen, a francia tonnere és
Semmi sem világosabb annál, mint büszkébb, a legönérzetesebb s leghatal
chuchoter stb. De ezek egyikében sincsen
hogy ebben a munkájukban őket érzé masabb nemzet, ez a kérdés egyáltalán
semmi, amit nemzeti momentumnak
keik, ösztöneik, érzésük, hajlandóságuk, nem is létezik, mert az angol egyáltalán
mondhatnánk. Hiszen ha teszem a kényé-
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rét kunyarnak vagy konyarnak hívnók,
az éppen olyan magyar lenne, mint a
kenyér, mert igazság szerint ebben a
szóban, mint száz másban semmi sincsen,
ami megmondaná, hogy miért hívjuk
mi kenyérnek azt, amit a latin panis-nak
mond. A szókincse tehát fontos és érdekes,
inkább azonban esetleges anyaga egy
nyelvnek, nem benne kell a nemzeti mo
mentumot keresnünk. Hiszen van arra
is példa, hogy egy-egy nemzet teljesen
kicseréli szókincsét és még sem változik
meg maga s megmarad annak, ami volt.
Ilyen nemzet vagy inkább törzs van
Afrika nyugati partján, egy vad nép,
amely a maga szókincsét teljesen ki
cserélte a jövevény kereskedő angol nép
szókincsével, de azért a saját nyelvén
angol embernek érthetetlenül beszél.
Ilyen még, hogy messzebbre ne menjünk
az oláh, amely régi szókincsét szintén
odaadta az V. évszázadi rusztikus latin
nyelv szókincséért cserébe, de azért nem
lett latin nép maga s nyelve sem lett
latin nyelv. A magyar nyelv is temérdek
idegen elemet olvasztott fel magába, az
angol éppenséggel három-négy nyelv anya
gát szedte fel magába, — majdnem
egyenlő arányban — mégis egyetlen
eredeti és nemzeti. A nyelv nemzeti
jellemét alkatában, struktúrájában, szer
ves részében kell keresnünk, amelyben
megszűnik az esetleg és a logika, s az
agy velő rendszeressége lép előtérbe. A
nyelve anyagát úton-útfélen fölszedi az
ember, a nyelve szerkezetét ellenben
megalkotja. Megalkotja külső behatások
alatt is, minő a klíma, amely ilyen vagy
amolyan életmódra kényszeríti vagy csá
bítja : terméketlenségével munkára, pazar
termésével henye életre ; nomád, pásztor
vagy házépítő földművességre. vadá
szatra, halászatra és így tovább. Az élet
módja szerint lesz közlékeny vagy hall
gatag, büszke vagy alázatos, kalandos
vagy békeszerető, gondtalan vagy taka
rékos, találékony vagy lusta eszű s így
tovább.
Mert másnak fejlődik m , aki az
örökös nyár égövén tölti életét, másnak,
aki hideg zónákban lakik, és ismét más
nak, aki fölött forró nyár és jégfokú tél
váltakozik. Másnak, akit termékeny föld
táplál, másnak, aki csak legelővel rendel
kezik barmok számára, és megint más
nak, aki sovány talajból alig tud valami
táplálékot kicsikarni s vízre kénytelen
bocsátkozni, mint halász, vagy fene
vadakra kell vadásznia, hogy meleg ruhára
tegyen szert. Es valamint egyénisége, el
sőbben testi ügyességei, azután lelki
diszpozíciói ekképpen az adott életviszo
nyai szerint fejlődnek ki, azonképpen
azután kezdetben néhány hangból,
néhány szóból álló nyelvanyagának ural-
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kodó lelkülete szerint fejleszti ki a belső
szerkezetét : kapcsolásait, kötéseit s mind
azt, amit az ember alkotóerejétől vagy
képességétől a nyelv nyer. Egy-egy ilyen
embercsoport tehát testi-lelki életével
szoros összefüggésben alkotja meg a szer
számát, a lakását, a ruházatát, mind
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ennek díszítését, és ezzel párhuzamosan
a nyelvét. Ha elsokasodik és állami szer
vezetet is tud magának alkotni, akkor
nemzetté lesz és amit megtart abból,
amit kezdettől fogva maga alkotott, az
neki nemzeti sajátsága, mondjuk : nem
zet civilizációja.
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Keserű tea.
Irta : Herczeg Ferenc.

Nagyon közel állították a cukortartót
a kis babához, természetes, hogy a kis
baba aztán belemarkolt kövér kis kezé
vel az ezüst kagylóba és egypár fehér
kockát leszórt a szőnyegre.
Édesanyja, a csinos szőke asszonyka,
egy gyöngéd barackot nyomott a fejére,
ami a babát látható jókedvre hozta,
mert vígan ficánkolt.
Az asszony aztán megnyomta a csengetyű gombját, hogy a cseléddel föl
szedesse a cukrot ; őt magát kicsit ellustította a szoba levegője.
— Dundi ! — dörögte az apa elkésett
haraggal, megsemmisítő pillantást vetve
a gyerekre.
Az meg összeráncolta az orrát és látha
tólag tanakodott magában, hogy nem
volna-e célszerű az adott körülmények
között sírva fakadni.
- Hallatlan ! — dörmögte a férj.
— Hja, persze, ilyen nevelés mellett . . .
Az asszonyka szája szögletén könnyű
mosoly jelent meg. De nem beszélt
semmit, csak a gyereket csitította. Dundi
azonban, mintha csak arra pályázott
volna, hogy megrontja szülei jó egyet
értését, alattomban birtokába kerítette
a rumos üveg dugóját és a szájába vette.
A következő pillanatban már elejtette
a dugót és teli torokkal sivító vészjelt
hallatott.
Az apa mélységes megbotránkozással
dőlt vissza székén.
Hallatlan ! Az ember megbolondul
itt . . . Micsoda poronty ez !
Az asszony befogta Dundi száját egy
csókkal, aztán odafektette a besiető cse
léd karjaiba.
-— Vidd ki hamar. Adjatok neki
tejet . . .
Megint szembeült férjével és tüntető
szeretetreméltósággal kérdezte :
— Tejjel vagy rummal parancsolod
a teát ?
— H át vénasszony vagyok én, hogy
tejjel igyam ?

— Bocsáss meg, — oly ritkán teázol
itthon . . .
— Ó, tán célzás akar ez lenni ?
Az asszony nem felelt, telt ajkán
megint megjelent az a szelíd, alázatos
mártír-mosoly, amely egy ilyen életerős,
erélyes asszonynál tulajdonképpen impertinencia számba is mehetett-.
Tiszta dolog : fejébe vette, hogy nem
haragszik meg semmiért. Nem fog férjé
nek ürügyet adni arra, hogy mint már
egypárszor megtette, kedvetlenül a ka
lapja után nyúljon s aztán — ill a berek
— a nyakába vegye a várost. A férje
éppenséggel nem volt korhely, de az
utóbbi időben azt a legénykori kedves
szokását, hogy az estét éjfélig a szín
házakban meg a kaszinókban töltse.
Ha máshová nem, hát vacsora után
átugrott a szemben lévő kávéházba,
cikóriakávét inni és az amerikai Police
Gazette-ban lapozgatni.
Valószínű, hogy az asszony meg
irigyelte férjétől ezeket a válogatott
élvezeteket, mert egypár napja már
körmönfont ravaszsággal azon mester
kedett, hogy akadályokat gördítsen az
esti expedíciók elé. Alattomos hízelkedéssel, nyájassággal befonta, tartóz
ta tta .
Még a füllentéstől sem
rettent
vissza, midőn azt állította, hogy fél
egyedül lenni . . .
A férj időközben már belátta, hogy
hiába minden kellemetlenkedése, ebbe
az asszonyba ma nem lehet belekötni.
Nagyon boldogtalannak érezte magát.
Aztán elképzelt különféle katasztrófákat,
amelyek ha most váratlanul bekövet
keznének, följogosítanák, sőt köteleznék
is arra, hogy kimenjen a városba. Pél
dának okáért : egy nagy színházégés.
Vagy, ha forradalom törne ki. Vagy a
Duna kiáradna . . . Az utolsó kettő nem
ért sokat, mert az asszony azon ürügy
alatt, hogy félti a férjét, alkalmasint
rázárta volna az ajtót.
E pillanatban megszólal az előszoba
villamos csengetyűje. Szinte vészjós
lóan vinnyogott. A férj maga sietett ki.
1*

A N E M Z
— Bocsánat a háborgatásért, mélyen
tisztelt szomszéd úr . .
A szomszédjuk volt, a nyugalmazott
udvari tanácsos. Egy csökönyös aggle
gény, kit a férj nagyrabecsült, az asszony
pedig szívből megvetett. Eddig külön
ben csak látásból ismerték.
— Bocsánat a háborgatásért . . . Se
gítségért jövök, mert egy kis bajom
esett . . . A sötétségben nem találtam
meg a gyújtót a lakásomban, azt hiszem,
föl is fordítottam a lámpást . . .
A fiatal férj előzékenyen szaladt gyújtó
után. Egy egész skatulyával iiozott, sőt
át is kísérte az üreg urat a lakására. Ha
már nem mehetett ki a házból, jól esett
neki a folyosón mászkálni.
A tanácsos lakását petróleumszag töl
tötte be, mikor meggyujtották a karos
gyergyatartókat, látták, hogy a lámpa
romjai ott hevernek a perzsaszőnyegen.
Kegyetlen hideg volt a szobában.
— A gaz inasom ma megszökött, —
magyarázta az öreg úr. — Elvitte az
összes ezüstneműmet, meg a díszkardo
mat . . . A házmesternét meg sohasem
találja az ember, ha szükség van rá . . .
A tanácsos lehajolt a kályha előtt.
—• Tessék, a tiizemet is el hagyták
aludni.
A fiatal szomszéd udvariasan segített
neki begyújtani. Ott térdepeltek mind
ketten a kályha előtt, régi levélborítéko
kat keresgélve ki zsebükből és tele orcá
val élesztve a tüzet. Egy hirtelen kicsapó
láng elperzselte mindkettőnek a szemöl
dökét. összenéztek és nevettek.
- Egész deákos foglalkozást tnivelünk! —• mond a az öreg úr.
— Ö, ezeknek az apró-cseprő balese
teknek egy legényháztartásban megvan
a maguk poézise — vélekedett a fia
tal férj.
A tűz javában égett, már ajánlani
akarta magát. A tanácsos nem eresztette.
— Arra a veszélyre, hogy magamra
haragítom a kedves nejét, meghívom
egy csésze teára. Mondhatom, az én
teám valóságos specialitás. Egy konzul
barátom küldi, egyenesen Shanghaiból...
Előkereste a teaforralót. És mivel az
inas elfelejtett spirituszt hozni a szökése
előtt, úgy segített magán, hogy égő
rummal forralta a vizet.
— Mindig tudok magamom segíteni,
■ konstatálta.
Hosszú évi magá
nyomban már második Robinsonná
lettem . . .
Leültek az asztalhoz. A fiatalember
körülnézett és úgy találta, hogy a taná
csosnak igen csinos lakása van. Kár,
hogy olyan petróloumszagú. A tanácsost
is bántotta a petróleumszag.
— Kinyithatnék egy kicsit az abla
kot 1
indítványozta.
Remélem,
hogy nem érzékeny a hideg iránt ? Ami
engem illet, o, nekem (>t> évem ellenére
vasszerkezetem van . . .
Kinyitották az ablakokat, a bűz most
már kevésbbé fojtotta őket. De kívül
ről kegyetlen hideg áradt a szobába.
Vacogó fogakkal és kékülő orral ültek
szemben. A tanácsos egy párszor köhintett, a fiatalember pedig biztatta, hocrv
vegye fel télikabátját.
— De mit adjak önre!
kérdezte
a tanácsos.

— Majd csak találok valamit.
Talált is egy kék selyempaplant,
amelyet úgy borított a vállára, mint
arkanzasi cowboy. A tanácsos fölvette
a prémes kabátját, az astrahán sipkáját
is fejére vette, még a bélelt kesztyűjét
is fölhúzta.
Mikor már megint átmelegedett, jó
kedvűen pletykázni kezdett.
— Lássa, így élek én itt, már negy
ven év óta . . . nem nősültem meg, és
őszintén szólva, nem is sajnálom . . .
— Egy ember, akiben sok önállóság van,
az, meggyőződésem szerint, jobban teszi,
ha nem házasodik meg. A házasságban
mind a két félnek koncessziókat kell
tennie, föl kell áldozni valamit önálló
ságából, szokásaiból, kényelméből, még
jelleméből is . . .
— És mivel az asszonyok rendesen
önzőbbek a férfiaknál —• bocsánat, tu 
dom, hogy kedves neje kivétel ! — azért
férjnek kell többet áldoznia. Lássa,
ón igen jól érzem magam mostani álla
potomban . . . Ügy élek, amint akarom,
akkor jövök és megyek, amikor ked
vem tartja, azt eszem és iszom, amit
szeretek . . .
-— És ez az életmód jót tesz nekem,
mert 05 évem dacára elpusztíthatatlan
egészségem és vas idegrendszerem van.
A tanácsos úr vendége a paplan alatt
már nagyon fázott. Epedve nézte a
mérgesen zümmögő forralót. Talán jó
már a tea ?
Az öreg úr sietve készítette el a teát,
aztán vendége elé állította a párolgó
csészét, egyszerre zavartan pillantott
körül.
— Ej, most ju t eszembe, az. a gaz
ember elvitte a kanalaimat i s !
Tanakodva néztek össze.
■
— Csak volna valami, amivel fölkavarhatnók. — mondta a fiatalember. —
Én úgyis kortyonként szoktam inni.
A tanácsos két ceruzát hozott az asz
talról. K ét Hardtmuth-féle ceruzát, mindegyik különben tintacseppes volt.
—N a,-— mondta diadalmasan — hát
nem vagyok második Robinson ?
Vendége ijedten rázkódott össze. Meg
ízlelte a teát és konstatálta, hogy az
nem is tea, hanem valami fekete, méreg
erős, keserű kotyvalék. Házigazdája azon
ban látható élvezettel szürcsölgette a
titokzatos italt.
— Ügy-e pompás ? Ilyet csak Sanghaiból lehet kapni, protekció útján . . .
majd szolgálok egy második csészével is.
Nem, abból már nem kórt. Az elsőt
hallatlan erőfeszítéssel lenyelte, de aztán
fölkelt és felesége félénkségére hivat
kozva, ajánlotta magát.
A tanácsos, aki már egy idő óta csudá
latosán fintorgatta az arcát, most a
térde után kai)kodott.
— Aj, — morogta — megint rámjött
az az átkozott podagra. Ügy látszik,
mégsem volt okos dolog kinyitni az
ablakot. Legyen kegyes — tette aztán
hozzá — hivassa fel a cselédjével a
házmesternét, azt hiszem, nem igen fo
gok az éjjel aludni, és ilyenkor nem
szeretek egyedül lenni.
A fiatalember készségesen megígérte,
aztán otthagyta. Még didergett a hideg
től, mikor belépett a saját lakásába.

1924 novem ber 15.
A szelíd lámpafénynél o tt találta a
szelíd szőke asszonyt, Dundival játszva.
A gyereket már félig levetkőztették s
most o tt feküdt a medvebőrön, nyitott
szájjal, mint az éhes ponty. Anyja
pedig mellette feküdt és azzal mulatott,
hogy ujjával megolvasta a gyerek apró
fehér fogait.
— Egy, kettő, három.
A családfő egy kicsit habozott, aztán
nyájas komolysággal, mint egy nagy
lelkű oroszlán, letelepedett hozzájuk és
növekvő érdeklődéssel szemlélgette az
az asszony fehér ujját, meg Dundi fehér
fogait és eszébe jutott, hogy nem jó volna
most az öreg podagrás bőrében lenni.

MADÁCH.
Irta : V ik á r B éla.
Tündérsziget a tenger közepén :
csodás liget, zengő m adársereggel;
egy pillanatra sem szűnik a fény,
de nincs benn éj, nincs nappal, este, reggel;
csuk, mini mikor a Nap nyugodni mén
s búcsúzik a Földiül pazar színekkel:
ez ö, Madách, nagy álmok álm odója, —
liöcklin, de képei! betűkbe rójja.
/.ord szakadékok, ösvény nyaktörő,
ahol megáll az elme tétovázna;
egy Goethe, Byron já rd á t ott, meg ü,
mélység, magasság közi soh’sem hibázva.
Aki nyomában, kézen fogva, jő ,
reszket szívében, a hideg k irá zza ;
de illasut gyönyörtől, hogyha végre
leszáll vele poklokra s föl az égbe.
MikénI Virgil vezérli poklokon
és mennyen át Daniéi, kellőjük őséi:
úgy viszi ö, mindkellővel rokon,
a mindenségen ál jó ismerősét.
Mit lesz, ha verejtékez homlokom,
míg ő v ezet! Ez maga is dicsőség,
llám bízza otl fenn titkait a m ennybolt —*
s embernek lenni szép volt, érdemes v o l t !
Mii lesz, hogy a tetőről nézve le,
a dicsőségre zordon vég ve! á r n y a l!
Itisz semmiből lelt minden, és vele
mint lényege csak az enyészel járh at.
Arasznyi volt a földön lelete
Ádáun fiának t M indegy! Ember, állat,
hang volt az isteni harmóniában,
s ha nem magának éli, nem éli Inában.
S a komor kép, amely messziinnen in’,
az alkotásnak végső, bús akkordja
nem oszlilt-e a semmiségbe, mini
futóhomok, a szél ha szertehordja I
Minek búsilna e kép I Föllckinl
szemünk a fényes égi boltra, —
az égi botion lángbelííkkel olt áll :
"Mondottam em ber; küzdj és bízva bízzál /«
Hát küzdeni fogunk. Ú, van-e nép,
amely e leckét jobban megtanulta
fis bízunk; e bizalom mi egyéb,
mini építés a harc-edzelle m últra I
Harc áll előliünk, harc, kemény, de szép :
szabadságért I . . . A régi, drága munka.
És megfogadjuk dicső szellem ednek:
mi Iemelünk, de minkéi nem lemelnek I
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fák alól, ahol immáron tíz éve tanyázik
—• fehér bőr sátrában, rudakon fehérlő
csont lófejek között. Ö maga is mintha
A fejedelem haldoklóit. Az ágyánál a tél királya volna: fehér szakálla a
o tt állt egyetlen fiacskája, a tízéves melléig ér ; vastag szemöldöke, mint
Zoltán. Ott térdelt, zokogott a felesége. zuzmarás moh.
S ott állt a három vezér a hét közül : Karosszéken hozza be két fiatal honé.
Lél, Bölcs és Botond. Bizony húsz éve Leeresztik a széket a haldokló ágya elé.
— Megmarad-e ? — kérdezik a könymár, hogy a nagy Almossal egymásnalt
véréből ittanak Lebediában, örök szö nyező szemek.
8 a fejedelemné is ott térdeltóben az ő
vetséget. Azóta Álmos is elköltözött e
földi világból. A vezérek is egyenként kezét ragadja meg :
—■Mondd, hogy megmarad ! Meg
költöznek utána.
marad ! Megmarad ! Vagy a szivem itt
>S ím a fejedelem is készülődik.
Szegen a kard. Ö maga alatta medve- mindjárt meghasad !
A jóspap zuzmarás szemöldöke alól
bőrös ágyon. Künn a tavasz hideg holdja
világol, benn sárga viaszfáklyák lángja vízgyöngy csillan elő s lefut a szakállán.
— Árpád ! — rebegi. — Árpád ! . . .
lobog szomorún. Három az ágynál. Egy
(5 tartotta valamikor hétnapos korá
az ágylábnál, a pap kezében, aki a tér
delő másik táltospapnak a könyvére ban, az áldó-kő szent tüze füstje fölé.
0 jósolta meg Lebedia előtt a fejedelem
világít.
A csöndességben behallani a nagymellű ségét. ö áldotta meg az etclközi áldozati
Csepel sírását a folyosóról. Hogy épp vérrel országot-foglaló dicsőséges kardját.
az ő szigetén hal meg a fejedelem ! Már S ő áldozta a nagy hála-ünnep torán a
hát csak annyiban az övé, hogy ő járta fehér paripát, mikor az utolsó harcot is
körül elsőbben s ő ajánlotta a fejedelem megvívták.
Csak Zoltán eljegyzésére nem ment
nek, hogy oda építtesse a palotáját.
A honmaradó népnek is alkalmas hely már le Csepelre.
— Százesztendős ember nem ember,
háború idején.
— mondotta —■csak lézengő halott.
Behallani a sírását :
S maradt a sátrában, a budai völgy
— Ki ta rt meg minket, ha ő meghal?
És behallani, hogyan doborognak az ben, a szent liget mellett, amelynek
érkező lovasok százával, ezrével, a Hu füvére se ember, se asszony nem léphet,
ahol gallyat törni, virágot szakítani, víz
llán által a hídon.
Csak alig egy hete, hogy fekszik a ből meríteni senkinek nem szabad.
Szép hely : pillangók pihenője. Láb
fejedelem. De halálos gyujtovány-hideg
döntötte ágyba. Az orvospapok nem ujj hegyen halad át rajta az őz is. A tor
merik a családnak megmondani, hogy után mondta is a fejedelem :
a hajnali kürtszót alig hallja már a feje — I tt legyen, majd az én örök-nyugvó
delem, — hozassa el a család az agg sírom, a te nyírfáid alatt, ebben a szent
Imecset, a főtáltost, a főjóst, a nagy csöndben.
Csupa erő volt még Árpád akkor-időn,
Káma unokáját : mondja meg az, hogy
mi van a csillagokban ? Meghagyja-e noha már deres a haja és szakálla. S
Isten még a fejedelmet? Vagy hogy most : fehér árnyéka csupán önmagának.
— Megmarad-e ? — kérdi reszkető
eltelt az ideje földi életének?
A fáklya serceg. Asszony sír a hal szavával a fejedelemné, — jósol] ! Az
dokló kezén. Künn a nép, mint tenger orvosok jószóval biztatnak, de a szemük
gyászt mond. — Jósolj !
morajlása :
—• Árpád ne hagyj el bennünket ! Az agg visszahanyatlott a székébe.
— Én jósoljak-e ? — mormogta szo
Árpád apánk !
És a folyosóról behallatszik nagy morúan maga elé. S a feje rezgeti, mint
téli szellőben a fán maradt levél.
mellű Csepelnek a zokogása :
— Jósolj életet neki ! Hiszen még
■
—■ Vége a magyarnak !
Mert bizony kuvik szólt a fákon az ha ősz is, nincs a vénség végén. Jósolj !
előbbi éjen a palota mellett. A paripák Te mindig igazat jósoltál ! Most a legis különösképpen ijedeztek éjféltájt az igazahhat : életet neki !
Az agg bólogatott :
istállóban. Jósok nélkül is tudható, hogy
— Könnyű volt jósolnom : mind
a fejedelemnek a Halál bontott ágyat.
Rekedt, bús hang kérdi a folyosón : nyájan láthattuk nemes szép homlokán
Isten urunk jegyét. Akit maga Isten
•— A földön van már?
— Nem — feleli Csepel — még íme jelöl vezérségre, győzelem van annak
eset várjuk : talán az ő könyörgése írva a kardjára.
S a falon függő fegyverekre pillantott.
m egtartja a csillagát.
A fejedelem fekszik párnái közt, ha- A fáklyák fénye vörös ragyogással rez
nyattan. Piros selyem-cserge mellig be geti a" kardok gyémántján, rubiniján,
takarja. A fejedelemné nem engedi még, aranyos hordáin.
A fejedelemné megragadta agg pap
hogy a földre tegyék, hogy a föld-anya
karját :
kehiére hajtsa fejét.
•—• Nem, hiszen még nincs annyira ! — Megmarad-e ! Mondd, hogy meg
És nem is hal meg, nem, nem ! Nem marad ! Meggyógyul: megmarad !
Az agg Árpádra nézett :
engedi Isten, hogy meghaljon !
—■Uram, fejedelmem . . .
Árpád nem ügyel már szavakra, sí
Árpád nem is pillant a szólító szóra,
rásra. Arca viasz-szín. Félig lehúnyt
feküszik, mint a kő.
szeme már a másvilágra réved.
-—• Fejedelmem, Árpád . . . A te ágyad
Nyolclovas szekér ment délutánlmecsért, Buda alá, a szent áldozóhelyre, hogy mellett Attila lelke leng és Álmos atyád
elhozza a szent patak mellől, szent nyír lelke és Levente fiad lelke. Te már őket

Magyar sors.

Irta: Gárdonyi Géza.

nézed. A te szemed előtt oszladozik már
a messze-jövendő idők ködtengere is . . .
Húsz óv óta a harmadik országunk ez.
Te vezettél bele fegyver-viharok közt,
vóreslábú lovakon, diadalmas lobogó
val. Te Isten-szeme választotta ember,
mondd meg nekünk, ha utolsó erejével
is ajkadnak : összecsukta-e már szárnyát
a szent Turul? Megáll-e már valahára
ez a vándor nemzet? Megmarad-e ez a
Tisza-Duna földje örök országunknak,
örökös hazánknak ?
Még a fejedelemné sírása is elnémul e
szóra. Minden szem a fejedelem viaszszín arcára tapad.
— Megmarad-e örökös hazánknak?
Árpád ajka mozdul. Felel, mint az
álmodó, ahogy szól :
— Meg.
Az agg táltos áhitatos orccal tekint a
magasba s boldog lélekzettel rebeg :
— Ó hála néked, nemzetünk Istene !
Az életnek szülhet immáron a magyar
anya. Eke fénylik, fegyver rozsdásodik,
nyájaink, gulyáink nyugton legelhetnek
örök országunknak füves szép mezein.
Sátoraink körül a békesség virágai nyíl
nak. Mondd dicső költöző, messze-jövendő
idők tükrébe látó, csak egy szóval is
mondd : nyugalmas, boldog élete lesz-e
itt a magyarnak ?
S az agg táltos a széken előrehajolva
várja a szót a fejedelem ajkán.
Árpád fgkszik márványosult arccal.
Csak a szeme pillája rezeg még, mint
hamvába múló elégett szövétnek utolsó
szikrája.
De ajka nem mozdul.
Az agg táltos szava szinte holtakat éb
resztőn könyörög :
— Árpád ! Isten választottja ! Ha
csak egy igét is ! . . . A te ajkadon
immár a sorsunkat látó Szent Egek szó
lanák. Mi a sorsunk itt a jövendők folyá
sán? Mi tarth at meg itten idők végeiglcn? Kényszerít lelc l éged Isten-országa
szélén, Isten szent nevével, ha liiilő ajk
kal is, szólj ! Szólj Isten szavával : mi
a magyar sorsa itt ezzen a földön?
S még a fáklyák sercenése is elhallga
tott. Még a gyermek Zoltán szeme is
várakozásra nyiltan bámult a halál fa
gyába sápadó arcra. Távoli bús kürtszó
búgott a Duna túlján által az éjjeli csen
den. mintha az is kérdezné a táltossal,
a vezérekkel, a nemzettel, a szellemek
karjában másvilágra induló nagyfeje
déi met :
— Mi a magyar sorsa a jövendő idők
messze-végeiglen, mi a magyar sorsa itt
ezen a földön ?
Árpád szeme még egyszer megnyílott.
Ujja is megmozdult : bágyadtan m uta
to tt a falra-. S kékülő ajka alig hallhatóan
röhögte :
— A kard.
Ezeréves Hazánk, mint korbácsolt tenger,
Melyet büntető kéz ostorral végígver;
Zeng, bong, üvölt rajta vészek zengő kara :
Rabló szomszédoknak harácsló vihara . . .
De ha Te akarod, ó Istenünk, Urunk:
Szemöldököd rándul és mi feltámadunk !
Korbácsolt tengernek víharzó haragja,
Ezeréves hazánk veti ki a partra !
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Az enlahi laKodalom.
—- Vdvarhelyezéki történet. —
Irta : Péterfy Tamás.

csendes édeske . . . De ha éppen nem
tetszik Albert ecsém, hát az sem baj ! . . .
— Nagyon-nagyon tetszik — Józsi
bácsi ! Talán az a baj . . .
— Ha tetszik, megvan az útja-módja
mindennek Albert ecsém ! Kapum, ajtóm
nyitva áll előtted.
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— Józsi bácsi !
Mit akarsz Albert ecsém?
Mondanék valamit.
Esztikéről?
- Esztikéről. Baj lehet az ügyünkben,
Ez a beszélgetés egyik hetivásár nap
mert két nap sem szól egyet. . .
ján, Székely keresztúron a Dukáné ven
Tudod-e Albert ecsém. hogy az déglőjének a belső szobájában történt.
okos leánynak csak a lakodalom után ered A vagyon a vagyonhoz húzódik rendesen,
meg a nyelve. Addig türtőzteti magát a távolfalusi gazdagok is hamarabb meg
illedelmesen . . .
értik egymást. Pedig messzi van NagyNo, de kedves Józsi bácsi! . . .
solymos — Enlakától ! Szegény ember
Már mi bajod megint?
rá se gondolhat. Gazdag embernek jó
A szerelmesek sokat beszélgetnek . . . lovai vannak, könnyen utazhat Nagy— A színpadon ! — vágja rá az öreg — solymosról — Enlakára a Firtoshegy alá.
de csakis a színpadon ! Ott szamárkodnak,
Három hónap múlva jöttek is a lako
ízetlenkednek, a hallgatóságnak kelletik dalmasok,
huszonnégy
vastengelyes,
m agukat! De az életben még a színészek lépcső-hágcsós, pompás szekérrel. A lo
sem szavalnak a csókolódzás előtt. Aki vak nyakán ezüsthangú, öntött rézigazán, szívből szeret, nem bízza az érzé csengők csilingeltek. Minden ló fülénél
sét a nyelvére ! . . .
pirosrózsás keszkenő lobogott s pántlikába
Hát mit mond a leánynak, ha volt fonva sörénye-farka szőre valamenyszereti?
nyinek. Ügy szép a lakodalom, ha meg
— Mit ? . . . Semmit! Nem is szükség adják a m ó d ját! . . .
szólni!
Enlaka közepén egy domb emelkedik.
Józsi bácsi ! Hiszen akkor olyan, Azon áll a híres enlaki templom, amely
mint egy kuka ! . . .
nek deszkázott mennyezetén, ősi húnKuka, aki beszél ! . . . Csak a fél- székely ékírás vagyon felpingálva. Még
kótyás bolondok beszélnek, jáltatják a az ángliusok is eljárnak ide régi éldrást
száj okát. Galatyolnak eszetlenül ! Tudd sillabizálni az enlaki templom festett,
meg, Albert ecsém, hogy valamirevaló le deszkamennyezetéről. Ebben a híres tem
gény nem teketóriázik, nem papol ! Ha plomban esküszik az új pár. De előbb el
nem a leány mellé húzódik — jó szoro kell hozni a menyasszonyt, ami ősi szo
Nem szólt Mózsi. Tudta, hogy mi a
san. Átöleli - fajin tosan ! . . . Megcsó kásokhoz van szabva Enlakán.
kolja
zamatosán, — ha szívesen
Ősi harcos népnek, ősi a szokása. N a becsület. En lakát nem szabad szégyenben
engedik? !
gyon körülményes a menyasszony elho- hagyni. A pisztoly kakasát felhúzta s
zása. Előbb meg kell vívni a várat, jobbkezében emelte nyugodtan a fegyve
Ejnye ? ! . . .
~ így van ez, Albert ecsém ! Pipogya melyet ez alkalommal a Csehédi József rét, míg elérte a pózna tetején a célt.
legény beszélget az előtte illatozó, faka uram oszlopsoros, tornácos kőháza jel A ravaszt meghúzta. A pisztoly durrant,
dozó rózsához ! . . . Hanem aztán módjá képez. Keményfából cifrán kifaragott, de ugyanakkor a baloldali karó tetejéről
val kell ám mindent csinálni Albert rácsos székelykapu áll a lakodalmas nép darabokra törve lehullott a tarka cserép
ecsém ! Soha világéletedben nem hal előtt és nincsen kitárva a kapu szárnya, csupor.
Az enlakiak éljeneztek. A legény egy
lottál te igazi szerelmeseket beszélgetni ! hanem a két nagy kapubálvány mellé,
Még ha szóltak is valamit, — hát csak belülről két magas póznát állítottak. szót sem szólt. Visszaállt a kapuzábé
suttogtak, egymáshoz simultak. Csak nem Ezeket teleaggatták színes, libegő-lobogó mellé. Az enlaki vezetővőfély most aztán
kiabálhatnak a te kedvedért, mint a pántlikákkal s a karó legtetejébe tarka újra biztatta a solymosi legényeket, hogy
lőjék le a másik csuprot, különben itt
cserépcsuprot húztak.
t'ipacs a színpadon ? 1 . . .
- Ejnye, Józsi bácsi !
Az enlaki vezető vőfély szép szavak marad a menyasszony ! . . .
Hosszan ta rto tt a céllövés, a durrogNem hallatnak azok Albert ecsém ban, de érthetően elmondja csengő rímek
egy kukkot se, de azt is lassan . . . A sze ben, hogy amíg azt a két csuprot onnan tatás. Már-már unalmassá vált a solymosi
relmesek érzik, tudják, hogy az igazi le nem lövik, addig a kaput ki nem legények erőlködése a szokatlan dologban.
Esztike végre kiszólt a tornácról a kapu
boldogságot szóval kimondani úgy sem nyitják a menyasszony házánál.
Katonavér a székely. Jól tudnak lőni, félfa mellett álló Felszegi Mózsihoz.
lehet. Hát meg sem próbálják ! . . . Minek
Mózsi te ! Ne tegyétek csúffá a
beszélne az én Esztikém? Az enlaki de lakodalmi, durrogató pisztollyal célozni
Csehédi Józsi drága Esztikéje ? . . . Hall nagyon nehéz. Azaz találni nem könnyű ! falut. Add kölcsön a pisztolyodat Albert
nek
.
..
gat bölcsen, nehogy a szóban, a hang A solymosi legények odagyűlnek. A lako
— Te kívánod. Érted megteszem . . .
ban elszánjon a boldogsága . . .
dalmasok körbe állanak és. kezdődik a
Csak ennyit szólt az enlaki legény.
menyasszony vár megvívása.
Kezdem érteni, Józsi bácsi !
— No ! Ügy-e, hogy úgy « . . . Nem
Serényen töltögetik a pisztolyokat. Eszre sem vették a nagy izgalomban a
kívánhatod Albert ecsém, hogy enlaki A P,usl» P or a csőbe öntve. Rájön a lakodalmasok a beszédet. Mózsi meg
Csehédi Esztike, a tizenhét esztendős ceepűfojtás (kenderkóc). Erre a fojtásra töltötte a pisztolyát és átvitte a vőle
angyali virágszál neked szerelmes verse teszik a golyókat, szegfejeket, vasdarab génynek.
— Albert, nesze vedd át és lőjj ezzel . . .
ket szavaljon, amikor mellette vagy ? ! kákat s rá ismét csepűfojtás jön, amit a
Hallgat az édes aranyom s tűri-tűri
csizmaszárból előrántott nádpálcikákkal Esztike kívánta . . .
A következő pillanatban a másik csupor
Ha beszélsz, mosolyog.
Ha csókolod ? jól ledöngetnek.
is széttörve lerepült a pántlikás karóról.
- nem b eszé lh eti... Hát mit tegyen
Most
a
kakast
húzza
fel
a
pisztolyán
A kapuszárnyak kitárultak s a lakodalmas
Albert ecsém ? Tűri-türi, amíg jól esik !. ..
Az anyára ráilleszti a kápszlit (gyutacs) menet bevonult a Csehédi József életére
Majd bolond lesz s megfutamodik a és
kész. Céloznak a cserépcsuporra. Na (portájára).
faluban és kiabalja, hogy nagysolymosi gyokat durrogatnak a nagysolymosi legé
Szentgyörgyi Albertnek a 'legédesebb
Szép volt a menyasszony. Víg volt az
csókja, van a világon ! ? . . . Ilyet nem nyek, hanem a pisztolyok magja nem enlaki lakodalom. És csak kettőnek nem
igen
talál
.
.
.
Ügy
durrogtatnak,
mintha
tehet ! En neveltem. Kicsi korában mégis
jött meg a kedve, — Felszegi Mózsinak
csata folyna. Az enlaki vőfélyek es a menyasszonynak . . .
vertem. Jámbor teremtés és szófogadó valóságos
váltig biztatgatják.

\
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Éjfél után az iskola nagyterméből ber gyermeke. Szigorú rendre nevelték. Istenben elhalálozott uram őkegyelményugovóra kísérték az új párt. De a Józsi bácsi beszólította Albertét, az új vel így határozták.
lakodalmas nép kivilágos-kivirradtig tá n  embert.
— No ez derék, — bólongatott Telegdy
colt. Következett másnap reggel í) óra
És Mária szereti ?
— Mit parancsol apám uram ? — kér Borbála.
után a kárlátás-járás. Igen kedélyes, dezte Szentgyörgyi Albert.
Igen, szereti, de én nem szívelem
pajzán mulatság az is, mert ezzel kezdik
— Tudni kívánom, hogy miként vagy
Az a kisebbik hiba, hiszen nem
meg a félben sem hagyott, másodnapi tok a laakodalom harmadik napján ! ? — tekegyelmed váltja vele a jegykeszkenőt.
mulatságot a lakodalmasok. Délelőtt, fé jegyzi meg Csehédi Józsi bácsi hamiská
— Azt nem, de én adom a hozományt !
nyes nappal, a kezükben égő lámpásokkal san vágva a szemével.
— pattant fel az özvegy — már pedig
jönnek a menyasszony házához. Szól a
Az újember nem válaszolt szóval. Hi István uramnál nem látom vasalt ládá
zene. Kurjongatnak. Aztán a Csehódi szen csak a színpadon beszélgetnek sokat ban a pénzt. Nem enné meg nála a
Józsi bácsi udvarára bevonulnak. A lám a szerelmesek ! Ügy mondotta Józsi bácsi. rozsda, elfogyna az mint gyenge har
pásokkal mennek fel a tornácra. Be a Esztikét magához szorította és meg mat a napsütésben.
házba, minden szobába . . . Keresnek, ku csókolta sokszor. Egyet vissza is kapott.
— H át még fiatal, de majd benő a feje
tatnak, benéznek mindenhova és bevilá
De nem beszélgettek akkor sem semmit. lágya ! — hadakozott Telegdyné. — Égy
gítanak a lámpással.
Bethlen csak derék ember lehet. Külön- Hallók, hogy betörők járának itt az
ember és már váradi főkapitány, aztán
éjszaka ! . . .
mégis oly vékony ítélettel van kegyelmed
irányában . . .
— Megnézzük, hogy mit vittek el ?
A m urányi csuda.
Mit hagytak itt ? . . .
— Nem vagyok . . . de mégis . . . ha
Irta : Peterdy Sándor.
így beszélnek a kárlátóba járók s köz
talán éppen a császár egv kedvelt embere
ben kedves egészségükre kívánják az
Nehéz sorban volt nagyon, méltósá- lehetne a vöm . . .
éjszakai nyugodalmat, — ami volt . . . gos és kegyelmes gróf Széchy György
— Ügy gondolja tekegyelmed, hogy
A lámpásokkal jönnek-mennek, keresnek- meghagyott özvegye Homonnay Anna jobb lenne ? H át akkor írja meg ő fel
kutatnak. Bevilágítanak az ajtó mögé, Mária asszony. Minden levelében keser ségének, hogy szíve szerénti vágyát tel
a szekrénybe, a láda alá. De legtöbb vesebbnél keservesebb panaszt te tt roko jesíti . . .
gondot az ágyra, a vetett ágyra fordí nainak. — Engedte volna Isten, hogy
— Nekem ? Szívem szerénti vágyam,
tanak .
kegyelmedet ne ilyen keserűségemben hogy német szerencse keresse leányomat ?
kellett
volna
megtalálnom,
—
írja
többek
Benéznek lámpással az ágy alá, az ágy
Hogy mondhat ilyent
kegyelmed ?
mögé. Sőt a helyéről is gyakran kihúzzák, közt meghitt rokonának, Telegdy Bor Az én szívem szerénti vágyam az, hogy
a párnákat felemelgetik, úgy keresik a bálának — de a sok szerencse, amely magyar szerencse keresse leányomat . . .
k á r t . . . ami történt a betörésnél. Van reánk szakadt, ha kevesebb volna, biBorbála asszony nagyot nyelt és elhall
nevetés, pajzán kedélyeskedés a kár- bizony jobb volna.
gatott. Most már maga sem értette,
Az a sok szerencse, amely Széchy hogy mit is akar hát az özvegy. Széchyné
látóba. De a vége ennek a kedves lako
dalmi szokásnak is az, hogy azalatt, György özvegyének annyi gondot oko azután maga kezdte tovább feszegetni
míg a k árt keresik, asztalt terítenek. Esz zott, — két kérő volt. Áz egyiknek a kérdést.
nek, isznak, táncolnak. A lakodalom két szekerét Ferdinándus császár tolta, a
— Mástól is félek, szívem Telegdyné
másiknak útját pedig Bethlen Gábor
napig ta rto tt Enlakán.
asszonyom .Ferdinánd katholikus, én pedig
Harmadik nap, korán reggel huszon fejedelem ő nagysága egyengette. - - Két szeretném, ha Mária protestáns asszony
négy kocsi elől, harminc utána, kicsilin ajtó közt most ón hogyan tegyem az maradna. Bethlen István protestáns . . .
geltek Énlakáról. És vidám muzsika ujjamat — panaszolja Murány várá
— Hiszen akkor könnyű a megoldás,
szóval, két bandával vonultak le a Fejér- nak úrnője — szívem leányomnak, ked — örvendezett Telegdy Borbála — a csá
Nyikó vize mentén. Minden faluban ves Máriámnak melyiket válasszam.
szárnak küldje el kegyelmed a 30.000
akadtak ismerősök. A nyikómenti székely
A dolog ott kezdődött, hogy egy forintot, Máriát pedig adja oda Bethlen
a legkedvesebb húnmaradék. Firtosváralja napon megjelent a murányi várban Istvánnak.
Csehédfalva, Tarcsafalva, Kobátdemeter- Osztrosics István, Ferdinánd császár tit
— így csakugyan jó volna, — vélte
falva, Küskadács-Nagykadács, Alsósimén- kos tanácsosa s levelet hozott a vár
falva, aztán Rugonfalva (Bariba Miklós úrnőjének a fölséges úrtól. Nagyon szép megnyugtatva Széchyné, ámde, ha én
szülőhelye). I tt vége a Nyikómentének. levél volt, csak a vége ne csattant volna a császárnak pénzt küldök, bizony meg
Beérkeztek Keresztárra, mely három köz olyan rosszul. Sok minden után ugyanis haragszik Bethlen őnagysága, merthogy
ségből ragadott össze : Timafalva, Ke- azt írta a császár az özvegynek egészen ellenfelét támogatom ; ha meg nem kül
resztúrváros és Szitáskeresztúr. Innen á t bizalmasan, hogy különféle, a közjóra dök, zokon veszi Ferdinánd és még meg
vágtak Kissolymos és Nagysolymosra. nézendő költségre adjon neki 30.000 fogyaszt valamelyik birtokomban.
Eddig eljutottak, de itt azután meg
No, de Keresztáron még kitáncolták forintot kölcsön. A császár fogadkoDékánénál a kocsiülés zsibbadását . . .
zott, hogy a nagy szívességet meg akadtak. A két asszony napokig tanács
Egy napig lakodalmaztak Nagysolymo- hálálja és nem fogja elfeledni azt sem, kozott, forgatta a dolgot, de csak nem
son, aztán hazakészültek az enlakiak. Cse- hogj' a murányi várban egy gyönyörű jutott dűlőre, pedig az öreg, hű vár
hédi Józsi bácsi figyelmes édesapa. Észre séges rózsatő virul. Gazdag, fiatal, nagy nagyot, Palocsav Ádámot is belevonta
vette a leánya egykedvűségét. Az a nevű lovagot szemelt ki Széchy Mária a tanácskozásokba.
Osztrosics csak várt, várt, végre is
zsellérfaj zat, az a szegény Mózsi kitűnő részére. Pártfogásáról biztosítja az özve
cóllövő. Az apa alkalmat keresett és gyet, de most az is tegyen tanúbizony elhervadt türelem-rózsája. Dönteni kel
talált, hogy leányával négyszemközt be ságot ragaszkodásáról és a kért kölcsönt let tehát.
Egy nap végre azt mondta Széchyné
küldje el, de minél előbb.
széljen a búcsúzkodás előtt.
Telegdy Borbála éppen látogatóban volt Osztrosicsnak.
És beszólt vele.
•—• Jóakaratú uram, mindent meggon
Olyan az emberélet, drága gyer Széchynénél, amikor Ferdinánd levele
mekem, mint a Küküllő vizében úszó fa. megérkezett. Az özvegy beavatta bizal doltam es úgy határoztam, hogy a
30.000 forintokat kölcsön adom ő fel
Viszi a víz. Arra a partra viszi, ahová mába vendégét.
—- Milyen szerencse vár tekegyelmed ségének. Adja hírül a kegyes császárnak,
éppen kívánkozik, aztán beleütődik egy
— örvendezett Telegdyné — hogy szolgálat jóra leszek.
sziklába s éppen a másik partra veti ki a leányára I ■
Megörült a hírnek Ferdinánd taná
víz árja . . Gondold meg édes gyerme egy császár keres neki vőlegényt ! Olyan
csosa. Tudta, hogyha a pénzzel meg
kem, hogy ti jó módban vagytok. A sze is lesz az !
Az özvegy gondterhesen rázta meg jelenik a császárnál, az iránta is kegyeígénység nem valami kívánatos, mert a
mes lesz. Hamarosan el is gondolta, hogy
szegény ember addig ól, amíg van hám- fejét.
— Bizony jobb szeretném, ha Ófel mit fog a fölséges úrtól kérni.
hám ! (betevő falatja) s azután csak kín
— Okosan cselekszik tekegyelmed, —
lódik tovább-tovább, amíg kiszárad a sége nem fárasztaná magát ; van mór
Máriának vőlegénye, Bethlen Gábor feje szólt az özvegynek. A hírrel futárt mebelő . . .
Esztike hallgatott. Katona székely em delem unokaöccse, Bethlen István. Még I nesztek ő felségéhez, a pénzzel pedig
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Ferdinánd jeles tudósokat hozatott,
magam indulok, ötven jó vitéz elég
hogy vizsgálják meg a kavicsokat,
lesz kíséretül.
Másnap aztán bevonultak a belső hátha belül mégis aranyak maradtak.
házba, ahol erős ládákban volt Széehy A tudósok nekifeküdtek, lcalapaltak,
Györgynó nagy gazdagsága, országszerte vizsgálódtak, de végűi sem mondhattak
ismert roppant arany és ezüst marhája, mást, minthogy az átok nagyon jól
Széehy Mária hozománya. Muskó Simon fogott, mert a kőtalérok kivül-belül kő
a kincstárnok nyitná is mar az egyik ből vannak.
A császár azonban még mindig nem
láda závárját, de bizony az nem enged.
Nagy erőlködéssel, küszködéssel feszítene akart belenyugodni ; az egyházhoz for
a másikat, az is mintha összeforrott dult és a papoktól kért tanácsot, magya
volna, de csak meg se mozdul. Próbálja rázatot. Az egyházi férfiak hosszas vita
a harmadikat, a negyediket, de egyiknek után kijelentették, hogy, ámbár a cso
a zára sem csuklik vissza, egyiknek a dák ideje már régen elmúlt, de a Mindenség útjai és eszközei kifürkészhetlenek
fedele sem pattant cl.
— Ejnye, talán megbabonázta valaki és az Eg bizonyára igy akarta meg
ezeket a ládákat, — fakadt ki a kincs alázni a gőgös protestáns asszonyt.
Murány úrnője ezentúl — mint a
tárnok verítékes homlokát törölgetve.
nagyon ájtatos
Azután csak megint nekifohászkodik krónika feljegyezte
és addig-addig küszködik, míg a vas- asszony lett. 'Sokat és buzgón imád
pántos fedél végre felnyílik. Hanem abban kozott. Olyasmit is rebesgettek, hogy
a minutában az ijedtség, a fagyasztó leánya, a szépséges Mária, zárdába vonul,
rémület felkiáltása röppent el vala- Krisztus szerény menyasszonya lesz.
Közben Bethlen Gábor szerencsecsil
mennyiök ajkáról. A láda tökéletesen
üres volt, csak a fenekén éktelenkedett laga mindig feljebb és feljebb emel
kedett. Hatalma éppen oly nagy volt,
néhány lapos kavics.
•— Menybéli patrónusom ! — sikoltott mint tekintélye. A magyarok is mind
jobban megkedvelték, Ferdinánd sem
Széchyné — mit jelent ez ?
•— Hitvány kő ! hitvány kavics ! — birta megakadályozni, hogy Magyarhajtogatta a kincstárnok és elfakult arc ország királyává ki ne kiáltsák.
— No, most már révbe hozom a te
cal, reszketve turkált a ládában, azután
ügyedet is, — szólt egyszer Bethlen
dideregve tette hozzá.
— Itt pedig valami boszorkányság jókedvűen Istvánhoz. —• Elnézek magam
Murányba. Talán, ami nehezen ment
történt . . .
az erdélyi fejedelemnek, könnyebben
Osztrosics le nem tudta venni tekin megy a magyar királynak.
tetét a ládáról. De még megmozdulni
is alig mert. Nagy rcspektusa volt min Amint megérkeztek Murány alá és
den boszorkánykodástól, nem szerette, az emelcsős kapun bementek a várba,
Bethlen csodálkozva nézett körül, ő azt
hacsak emlegetik is.
— Kincstárnok, nyissa ki kegyelmed hitte, hogy lesújtott szomorú helyre jön,
most már a többi ládákat is ! — türel pedig ünneplő kedvű, vidám arcok fogad
ták. Es büszkén, felemelt fejjel járult
metlenkedett Széchyné.
Simon nekifogta a baltát a láda tete eléje a vár úrnője is ; fejedelmi termetét
jének és addig nyomta, verte, míg az kincseket érő boglárok, övék, ékszerek
díszítették. Es mellette állott legdrágább
felnyílott.
— Ebben is kavics van, — hördült vagyona : Mária
fel a kincstárnok és majd leesett a lábá — Hozta Isten szerény hajlékunkban
ról. Azután riadtan tapogatta fejét : fölségedet ! — köszöntötte Széchyné a
nem érezte egészen biztonságban a királyt.
— Üdvözlöm tekegyelmedet, — szólt
nyakán.
— Jézus, el ne hagyj ! — sírta el magát Bethlen. — örvendetes, megvidult szívvel
látom, hogy a nagy csapás, amely érte
Murány úrnője.
Osztrosics térdei összeverődtek. Tanács tekegyelmedet . . .
talanul, remegve nézett körül, félt, hogy
—- Már jóra fordult, felség, —- vétó
vagy a föld nyílik meg menten alatta, közbe az özvegy. •—• Isten kegyelme és
vagy ő maga is kővé válik.
bölcsesóge visszájára fordította bal
— Csoda történt, kegyetlen csoda ! — sorsomat . . .
sírdogált Telegdyné.
—- Mi történt ? — kérdé Bethlen.
Hétpecsétes lakattal sem lehetett
— Ahogy előbb gyarlóságunk méltó
volna az esetet titokban tartani. Híre büntetéséül a kincset kővé változtatta
szaladt és gyorsabban, mint a veszedelem az Űr, szent irgalmasságával a hitvány
eljutott Ferdinándus udvarába is. A követ ismét arannyá formálta . . .
osászár kissé gyanakodott, miért is útnak
Bethlen ennek hallatára csak olyas
menesztette Katzauert, az udvari kamara valamit gondolt magában, hogy az ő
egyik főemberét, hogy tapasztalja meg, tudós alkimistái, Alstedius, Bisterfeld
mennyi igaz a dologból.
és Piscator uramék, akárhogy is szo
Katzauer nagy gyászban találta Mu rongatta őket, egy tallért sem tudtak
rány vára úrnőjét és háza népét. Mintha csinálni. . .
halott lett volna a várban. Azután meg A király még néhány napig mulatott
nézte ő is a kincses ládákat; bizony csak Murány várában és amikor az egyik
kavicsokat talált bennök. Ment is visz- napon a haboskövű jegygyűrűt, amely
sza a császárhoz, hogy Murányban csoda édesanyjáé, Lázár Drusiáné volt vala
történt. Néhány kavicsot meg is muta mikor, ráhúzta a piruló Mária ujj ára,
tott a fölséges úrnak. Nem hiába rebel még aznap skófiummal kivarott kesz
lisek vagyonából gyűlt össze a kincs, kenővel került vissza. Bethlen István,
valakinek az átka fogant meg, hogy mint Széehy Mária vőlegénye hagyta
semmivé lett.
el Murány várát. Hála légyen a csodá
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nak, mégis csak magyar szerencse kereste
és találta meg Széehy György leányát
és Ferdinándus sem haragudhatott a
szép özvegyre.
B e B e e » » e e e B B » e e

A magyar Etna.
Irta : S zeg ed y L á szló .
Midőn a mélyből feltör a Iáim:
Van-e hatalom, mely útját állja
— Sebzett lelkllnk lávája törj elő,
Pusztuljon minden törpe vakmerő!

Tűzhányó volt sok ezredév e lö lt;
Láva fedte a szirtes hegytetőt.
De öntözte sok-sok égi per meleg
És csirába szökött rajt' a rengeteg.
Látott azóta sok derül, b o r á t.
isten font rá erdőből koszorú t.. .
Most fellegekbe fúrja vén f e jé t;
Villám ci bálija havas ü stökét!
De havas leple most is lávát takar,
És Kárpát-hegységnek hívja a m agyar. . .
— Szent Kárpátiunk! Szent, tiprott m agyar
[ Etnánk !
Bukásod szörnyű szégyensorsol vet r á n k !
Árpád-látó szent szíried tetején,
Magyar sasoknak büszke lakhelyén:
Torzlelkű törpék vertek új tanyát
És pusztítják a sasok otthonát . . .
»IIol a sólyom is csak félve já r t elébb :
Csipogva fürdik a szemtelen veréb . . .«
Hol Árpád vívott véres viadalt,
Hiénák iivöltnek győzelmi d a lt. . .
Hol m agyar sasok szeméből kelt a nap :
Orzolt prédáira most a cseh héja c sa p !
Torzlelkű, hitvány bocskorosdi tö rp é k :
Magyar Elnáti a címert összetörlek . . .
Ilonszerző Árpáid turiilszárnyas szobrát,
Mely koronázta Kárpát büszke ormát,
Őrhelyéről gazul a mélybe dobiáik,
A cinemintye oláh és cseh zsobrák / . . .
És háromszínű büszke lobogónkat,
Mely cgybefűzött hegy- és völgylakókat —
Leköpdosték . . . gazul sárba tiporták
A balkánföldi bőrtiiszőjfí g u rk á k ! . . .
De haliga csa k : mi az 9 Mi zúg az Éjben 9
Mi morajlik az eltiport Mélyben . . . 9
A magyar Etna éled olt alant . . .
Megmozdul sok sok néma ősi h a n t. . .
Tüzek élednek . . . haragvón zúgnak . . .
Összefogóznak . . . tűzvésszé gyú ln a k !
Láng sistereg . . . a Mélység háborog . . .
Felszínre törnek elmúlt századok:
Isten telkéből zúgó öserö:
— Reszket most minden törpe vakm erő!
Szikláik hasadnak . . . a Kráter nyílik . . .
Haragos lángja felcsap az É g ig ! . . .
— Nézd ! . . . Nézd : a törpe vakm erőket:
A megnyílt Kráter elnyeli őket . . .
Tiizét szent Etnánk az Égre s z ó rja :
— Pusztul a törpék királya, p ó r ja ! . ..

Szent E tn án k: Kárpátunk ősi bérce :
Mienk lesz újra szent méhed é r c e !
Mienk lesz vasad és minden aranyod :
Erdőd, völgyed és futó patakod . . .
Mienk sok-sok csoaáis tengerszem ed:
Új harcra hívó ősi szellemed;
Mienk mélységed, mienk magasságod :
Szent ébredésed, merész áilmodásod.
Mienk a füttyöd, dalod, nevetésed,
Es mienk, ha k e lt: búd és szenvedésed!
• .. Sasok röpte . . . a visszhang . . . mind miénk :
A pásztorsíp, mely sírva s:áll felénk;
A villám, mely fölötted su storog:

A mennydörgés és minden hegytorok;

Mienk minden, mely együtt tesz H a zá t:
Mert mienk volt egy ezredéven át t
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tot, a házmestert nem pofozta fel, ha a paraszt-borra vágyott, amelyet még nem
konyhából kicsente a pulykaaprólékot. szűrtek meg szüret óta, hanem a maga
Irtti: Krúdy Gyula.
Mindez a lelkibékesség a derék Esperes természetességében mutatkozik, amint a
Valóban lakott itt egy télen át egy nek köszönhető, aki éjjel-nappal nyugo taposó-leánv gondolatát, verejtékét, nó
férfiú, aki külsejében igen hasonlatos volt dalmasan feküdt az ágyban, jóllakott és táját betaposta a mustba : Négeriné
utána aludt, lerészegedett és kialudta fzerzett ilyen bort a kerületi rendőrőrinesegy espereshez.
Foglalkozására nézve lexikon-szer magát, szerelme : Kisfuvaros Rózsi, éjfél tertől, akinek kis szőlője van Vadkerten.
Hú' z fánkot is megevett az Esperes, ha
kesztő volt, — mint a legenda mondja a után mindig pontosan hazajött a Szefarsangi házban — A-tól Zsuzsokig írt renád-kávéházból (ahol üzleti elfoglalt jókedvében volt, de barátságos dörmötele nagy könyveket mindenféle tudo sága volt), sohasem ju to tt eszébe elcsa gés el fogadta a párolgó káposztalevest is.
mányokkal, amelyeknek soha senki se tangolni másfelé is éjszakai latrokkal, Csupán annak volt ellen égé a jó úr, ha
vette hasznát, mert egyetlen rzó sem volt cigányzenészekkel, vidéki kupecekkel. A Négeriné egészségi vagy egyéb okokból
bennük például arról sem, hogy mit jelent hajnalban megnyíló Temető-csárdában kieresztette a hangját, letépte a lányok
fogfájással álmodni (ami minden álmos azt beszélték a leány ismerősei, hogy kontyát, férfimódjára káromkodott és
könyvben közeli atyafi halálát jegyzi), Rózsi férjhez ment, híven felhangzottak megátkozta a szenteket. Az Esperes ilyen
sem arról, hogy mi jelentősége van annak, lépései a grádicson, midőn az óramuta kor ájtatos, de erélyes hangon tiltakozott
ha valaki (nő) az utcán elveszíti alsószok tók a csendes bárban halkan közelegtek a cscndháborítás ellen. — S éppen ez lett
nyáját, hogy kénytelen belőle kibújni a éjfél felé : leült az ágy lábához, elmesélte veszte.
az Esperesnek a kávéházi pletykákat, az
Amint tavaszodni kezdett és a verklisek
legközelebbi kapu alatt.
Mindazonáltal nagyon kedves ember ismert hölgyek kalandjait, eldanolta a mind sűrűbben keresték fel Hű Nepovolt az Esperes, csekély jövedelmét szíve legújabb nótákat, hírt hozott, hogy mit muk és Társa utcáját, hogy délutánon
sen fordította szegény és tehetséges leá játszott Gyárfás és Baumann az orfeum ként dalaikkal és pattogó indulóikkal
nyok támogatására, ha ideje volt megsza ban, ki szerelmes Vörös Elek cigány- segítségére legyenek az álmoknak, ame
badulni a bolhanagyságú betűktől. Igaz, primásba, kibe bolondult Griiner Gyula lyek gyönyörű, elérhetetlen világokba
hogy gyorsabban is észrevette a bolhát a főpincér, mit mondott Tarján szerkesztő, vezették az itteni hölgyeket, miután
szépleányok szoknyáján, mint a betűket, egyszóval tájékoztatta részletesen az Es alaposan megebédeltek : Négeriné mind
mert igen rövidlátó volt. Mindig kurta perest mindazokról a dolgokról, amelyek idege ebb é ' szenvedélyesebb lett. Ebben
szivart szívott, télen-nyáron csizmában estétől éjfélig Budapesten az Andrássy-út az esztendőben — 45 esztendős volt
járt és a borokat, pálinkákat behunyt környékén történtek ; átvette Négeri- kellett volna búcsút mondani az asszo
ízemmel fogyasztotta, mintha lelkiisme nétői a felügyeletet a forralt bor felett, nyok örömének és ez meglehetősen nervórete előtt titkolná az elfogyasztott poha kártyát vetett az Esperesnek, megdö- zussá tette a különben is ingerlékeny
rak számát. Akik közelebbről ismerték, a möckölte a hátát, amely mindig zsibbadt asszonyságot. Könnyen hajlott tehát a
hajnali szerkesztők és egyéb írók, azt volt a hosszadalmas heveréstől, ajtót disputára és az Esperesnek egy szép napon
mondták, hogy boldogtalan szerelem nyitott, midőn hajnaltájban megérkez kiadta az útját, miután különben is az
tek a szerkesztők és egyéb írók, akik az utolsó krajcárig elköltötte a jó öreg úr
m iatt lett lexikon-szerkesztő az Esperes.
Történt, történt, — még az Esperesek ágyban fekvő Esperest körülülték és vele örökségét.
Esperes, bölcs férfi módjára, megnyu
kel is történnek dolgok — az Esperes huszonegyes-kártyást játszottak (Rózsi
bizony készpénzörökséghez jutott. Az vigyázott, hogy el ne nyerjék jogtalan, godott az asszonyság végzésében, csupán
agglegény és családtalan esperesnek szá csalárd úton az Esperes pénzét, sőt egy az tarto tta vissza darab ideig a házban,
mos atyafia, testvére tám adt, sőt egy erő szer a tiz körmével ment neki Blau bácsi hogy nem találta a nadrágját. Bizonyos,
szakos nőszemély is jelentkezett, aki vál nak, aki az Esperes heverő csizmáját hogy Esperes egykor nadrágban jött a
tig azt állította, hogy ő törvényes fele a házmesternek akarta ajándékozni, aki házba, némelyek még emlékeztek is a
sége az Esperesnek. A szomjas rokonok, a segítségére volt egy leány szerelmének nanking-sárga kimondhatatlanra. Ott volt
mohó atyafiak üldözőbe vették a pénzes elnyerésénél), aztán reggel felé, midőn most is a nadrág, de minő állapotban !
a barátok eltávoztak, kiszellőztetett és Mintha Esperes gyermekkorából maradt
Esperest, meglesték az utcán, rátám ad csendesen lefeküdt az.Esperes lábához, volna emlékül a nadrág ; a jó úr úgy meg
tak a kocsmában, sőt beültek hivatalába, mint jó feleségnek illik.
hízott, megpotrohosodott az örökös fek
a lexikon-irodába is és kézzel-lábbal ma
Az Esperes tehát oly nyugodtan, ké véstől, hogy a nadrág semmi körülmények
gyarázták, hogy az Esperes ossza meg
között fém volt képes előbbi helyét el
velük örökségét. A törvényes nőszemély nyelmesen feküdt az ágyban, mint Pest foglalni ; Esperes nem tudta felhúzni
vitriolos üveget vett a hóna alá és elhatá legboldogabb embere.
Szép szakállt eresztett és megelégedet nadrágját . . . Négeriné egy dühödt gesz
rozta, hogy leszámol a húszesztendei h ű t
ten,
jószívűen bólintott, midőn a hó hul tussal új nadrágot vásárolt az Esperes
lenségért.
nek, mire az .szégyenkezve elhagyta a
Az Esperes kénytelen volt elhagyni lani kezdett a függönyök mögött, le g  házat, hol élete legboldogabb idejét töl
hivatalát, kiköltözni lakásából, bujdo- alább eltakarja azt a sok szennyet, ami tötte. Nyilván visszatért a halálosan
sásba menni, míg egy hajnalon megálla Pesten kellemetlen«.
Karácsony este Négeriné a nagy családi megunt A-hoz és Zsuzsokhoz.
podott Négeri asszonnyal, hogy a Papucs
penzióban kosztot, kvártélyt, szerelmet karácsonyfán kívül külön kis karácsony
bérel és Négeriné viszont kötelezte magát, fát állított az Esperes ágya mellé, hogy a
hogy megoltalmazza a tolakodó roko szent este kedvéért se kelljen elhagyni
Árkokat ástok ? .. .
ágyát a jó úrnak.
noktól.
Árkokat ástok ? Cöveket vertek ?
Vízkereszt napján, midőn a leányok
Már pirosak voltak az ecetfák az ud
Árok és cövek új határ nektek ?
varon, amikor az Esperes kvártélyát el először öltöztek férfinadrágba, maszkába,
foglalta a Négeri asszony házában. A szél hogy megjelenjenek a vigadói álarcos
De árkon túl és cöveken innen:
lígy morgott a kémények között, mint bálon, minden leány elmenetele előtt
Magyar az Ég és magyar az Isten!
a rendőr. Csecsotka szűcsmester haza bemutatkozott az Esperes előtt, míg
Magyar a test a sírhalomban,
szállította azt a cobolybundát, amelyet Négeriné a küszöbről figyelte a hatást.
Magyar a szív, mely összedobban.
Ha az Esperesnek kedve szottyant
Négeriné leányaival felváltva viselt, ha
dolguk akadt házon kívül. Korán be falusi aprólékhoz, fokhagymás kolbászhoz,
Mit ezer év múltja fűzött össze,
köszöntött a hideg időjárás, de szeren vidéki sajthoz, Négeriné nem restelte a
csére nem volt esőzés, amely megrontója fáradságot a távoleső Lehel-téri piac
A zsiványgőg bár vérben fúrössze:
a jókedvnek. Négeriné mindig jókedvű meglátogatásától, ahol a konok parasz
Nem eshet széjjel, nem lehet másé,
volt, mert bőven jövedelmezett háza tok azokat a májushurkákat árulják a
Mint ezeréves örök hazánké!
és az Esperes szobájában mindig lobo pestieknek, amelyekhez ők a világért
Árkon túl is magyarok élnek :
gott a tűz és a tűzön forralt bor párol sem nyúlnának.
Vince napján, miután történetesen a
Magyar földön magyar a lélek!
góit. A Klauzál-téri libásasszonnyal soha
sem veszett össze Négeriné a liba árán, Szent Családi N aptárt forgatta, eszébe
a mészárosnak sem verte fejéhez a cson jutott az Esperesnek a falusi pince és

Papucs-penzió.
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síneket, az elmaradó raktárépületeket és
fákat. Aztán elővette kézitükrét, hogy egy
villanylámpa alatt megnézze arcát. Sárga
Irta : Kosztolányi Dezső.
volt és fakó, a homlok alján némi halványA rabló beült az elsőosztályú fülkebe, pirosságával az izgalomnak, negyvenéves,
az ajtó mellé. Hátradőlt a bársonytám szikkadt férfiarc, de nyoma sincs rajta az
lára és megigazította nyakkendőjét, amely ördögi tébolynak, melyet a rendőri albu
ben bizalomkeltően egy cseh ^gyémánt- mokban lévő zsivány fotográfiákon látni.
melltű tündökölt. Felgyújtották a lám Ez lenne a hírneves rabló, a vasúti kloropákat. Amint a hidegzöld fény végigöm- formos gyilkos ? Maga is elcsodálkozott.
lött a vasúton, kis borzongás fogta el és
Csak most vallotta be önmagának,
a szíve hevesebben kezdett verni arra a hogy ő tulajdonképpen nem is rabló, csak
gondolatra, hogy ma éjjel itt kell majd rabló-jelölt. Ma lenne a premierje. Egye
dolgoznia, ebben az üvegkalitkában, lőre még csak egyszerű magánzó, nedves
amelyben az áldozat mint kis véres kanari kutyaszemmel. Sehogy se illene nyakába
vergődik, halkan, sikoly nélkül.
a betörők megszámozott táblája. Fs az
Jó darabig senki se jött. Férfiak, nők ujjlenyomata ? Ujját reszketve az ablak
mentek el a fülke előtt, be-betekintettek üvegre tapasztotta. Az illusztrált lapok
az ablakon, aztán tovább suhantak, ügy ban majd ez is megjelenik, éppen így.
látszik, hogy félnek tőle. A rabló letette Fázott ettől a gondolattól, mert — őszin
kemény kalapját. Kopasz, zsivány fejére tén szólva — eddig néhány légyen s egy
szürke selyemből való házisapkát bigy- egéren kívül nem ölt meg senkit. Szívében
gyesztett. Olyan volt így, mint egy kedé a sötét tervvel valahogy mégse érezte
lyes, vidéki patikus.
magát gazembernek. Volt hivatalfőnöke
Tíz pere múlva megnyikkant a kilincs. jutott inkább eszébe, ronda szakállával,
Egy sápadt, törékeny szőke asszonyka állati álkapcsával, fölfelé fésült fekete
szállt be, utána a hordár, aki két disznó hajával, a köztiszteletben élő vaddisznó,
bőr bőröndöt tett a hálóba.
aki télvíz idején, kielégítés nélkül rúgta ki
- Jó estét! — mondta az asszony, foj az utcára.
tottál! .
Jó estét! — mondta a rabló és nem is Acélléptekkel surrant be fülkéjébe, be
húzta az ajtót s leengedte a függönyöket.
nézett rá.
Az asszony — valami halvány bizal Az asszonyra hatással volt a családi jele
matlansággal — az ablak mellé húzódott. net s most már kissé felmelegedett iránta,
Körülbelül harmincéves lehetett, szen levette köpenyét, a kalapját is letette s
vedő és csendes vidéki úriasszony, akinek egy kék könyvet olvasott. Miután kiment
a kezén brilliánsgyűrűk voltak, de látszott, a jegyszedő, magukra maradtak. Kevesen
hogy ezek a kezek uborkát is savanyítot utaztak, az utasok jórésze le is feküdt, a
tak és valaha durva kefékkel padlókat is vonatra az éjtszaka süket, motozó csöndje
súroltak. Minden ékszert kígyószemmel borult.
nézett a rabló. Legalább háromezer ko
Különös egy ilyen éjtszakai vonat.
rona csillogott a nő kezén, nyakán. Ha Csupa zaj, kattogás, de a lárma valahogy
lántékán — mint a márvány vonalai — csönddé szűrődik és végtelen magányos
vékony finom bőrön át kékeitek az erek.
ságot áraszt, amilyent csak izzó nyári
Már prüszkölni, köhögni, izegni-mozogni pusztán vagy elátkozott kastélyokban
kezdett a vonat, ajtókat csapkodtak,olyan találni. Minden érzék hallucinál. Zörgött
kiáltások hallatszottak, melyek az indu valami, vagy csak álmodunk ? Az állo
lást jelzik. Ekkor jelent meg a perronon mások neveit néha félóráig hallja csengő
egy fiatalember, pirosarcú és szőkehajú, fülünk. Puszta-szent-pé-ter — •— A rabló
szelíd, szemüveges gyerek, aki felintett az félig lezárta szemhéjait — mintha aludni
elsőosztályú fülkébe, egyenesen a rabló akarna — és úgy nézte az asszony minden
nak. A rabló mosolyogva viszonozta üd mozdulatát. Lassanként sikerült odáig
vözlését. Így beszélték ezt meg tegnap. jutnia, hogy nem is látott benne már em
A fiatalember 1 korona 50 fillér tisztelet bert, csak egy tárgyat, egy feladatot, egy
dijat kapott azért, hogy jöjjön el az esti akadályt, amit hidegen, óvatosan el kell
vonathoz és szerepeljen a fiaként. Mert majd távolítania. Fokról-fokra keményí
a rabló kissé aggályos, túlontúl elővigyá tette meg a szívét. Szüksége volt erre.
zatos férfiú volt. Tudta, hogy a rabláso A szerszámai rendben voltak. Jobb zsebé
kat nemcsak teelmikaian, de lélektanian ben egy vékony, de igen erős selyemzsinór,
is elő kell készíteni s az utitársaiban, | aminek a pontos rendeltetését még nem
leendő áldozataiban, akik bizonyára pol tudta, egy kisüveg borszesz, meg vatta,
gárok, bizalmat kell gerjeszteni egy családi amivel a kezere esetleg ráfi'eccsenő vért
bucsuzkodás által. A jelenet pompásan akarta letörülni, egy tiszta törülköző s
sikerült. Végszóra ugrott fel a fiú a ko végül — illatszeres üvegben — kloroform,
csiba. Megbeszélés szerint szájon csókolta amit majd kellő pillanatban az áldozat
őt, mire ő visszacsókoita, háromszor, elő arcára tapaszt. Ha kiabál, akkor két kezé
ször a száján, aztán a jobb és bal arcán. vel a torkához kap. Ebben a két vas
*— Szerbusz, édes fiam.
ökölben bízott.
— Szerbusz, édes papa.
Az asszony kitünően ült még mindig
Kissé maga is meghatódott ezen az is régi helyén, vele rézsűt szemközt, úgytentelen és kajánul kitanult gyengédségen hogy tere és ideje marad még a nekiés útnak bocsátotta a fiút, akit életében szaladasra is s lendülettel csaphat rá,
másodszor és utoljára látott. Talán az is váratlanul. Még mindig olvasott, bár a
eszébe ötlött, hogy sohase volt fia és lapokat nem igen forgatta. Inkább talán
felesége. Az 1 korona 50 filléres fiúi csók idegességből nem merte abbahagyni és
mindenesetre furcsán bizsergette meg a feltekinteni. Ezzel a mozdulatlansággal
száját. Bután álldogált künn a folyosón zsongitgatta el idegeit. A rabló előre él
nézte a leereszkedő tejszínű ködöt, a vezte véres sikerét, mint a tigris. Maga
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előtt látta a halk és biztos tusát, az asszony
két kék szemét, amely rávetődik, kidül
ledve, egy szaggatott taglejtést, melyet
már csirájában megfojt, kis küzdelem
után pedig a diadalt, az áléit, halvány,
alvó testet, mely engedelmesen hagyja,
hadd szüretelje le róla az összes gyémán
tokat, a szederjes kis szájat, szőke forró
fürtöket, melyek rendületlenül hevernek
piros bársonyon, és a sápadt orrot, melyet
elkábít a kloroform, a lihegő, ideges cimpákkal.
Nemsokára cselekedni kellett: Mindjárt
beérnek abba a hosszú, irdatlan alagútba,
melyben pokolian zűrömből a vasút, úgy
hogy minden zaj a vonat kattogásába hal.
Kiválóan alkalmas erre a műveletre.
Még tétovázott, de nyugodtan maradt,
meg se moccant.
Az asszony egyszerre csak eléje ugrott
és torkaszakadtából ordította :
— Segítség !
A rabló a zsebéhez kapott, hogy véde
kezzen, mert azt hitte, hogy az asszony
meg akarja előzni és őt akarja meggyil
kolni. Talán megsejtette a szándékát?
Ez lehetetlen, minthogy semmivel sem
árulhatta el magát. A következő másod
percben azonban az asszony leesett a
dívánra és halkan mondta, levegőért
esedező, szederjes szájjal, hogy segítség.
Balkarja lelógott a földre. Annak van
ilyen arca, akit a kigyó mar meg.
Hevesen vert a rabló szive, kerengett
vele a világ.
— Bocsánat! — dadogott és féllépést
tett feléje.
Aztán lélekzethez ju to tt:
— Rosszul van, nagyságos asszonyom !
A száj fuldokolva vonaglott.
— A feje fáj?
— Nem! — szólalt meg egy halk hang
és a kéz a balmellre m utatott.
A rabló kőbálvánnyá dermedve állt a
fülkében. Azt se tudta, mitévő legyen,
csak bámulta a két könyörgő, csöndes
szemet, mellyel oly imádságosan nézett,
mint a haldokló zerge. Az a bódító gőz,
amit a zsebében tartogat, talán maga se
bénította volna meg ennyire. Oly tehe
tetlenül hever előtte a préda, oly öntudat
lanul, hogy bátran lekapcsolhatná a karesatot, a függőt, a gyűrűt. Mért nem
teszi meg?
— Minden tekintetben — mondta újra
félszegen és szepegve — rendelkezésére
állok. Talán egy kis vizet. Vagy talán ki
nyissuk kissé az ablakot ?
Nagy üggyel-bajjal felszakította a felső
ablakot. Beáramlott a hideg, éji levegő.
Ez láthatóan jót te tt a betegnek, aki pár
perc malva felkönyökölt és ránézett —
ködösen — az utitársra.
— Most jön — szólt az utitárs — az
alagút. Csúnya fekete hosszú-hosszú
alagút. Csupa füst és korom. Csak már túllenénk rajta.
— Végre! ■
— mondta az asszony és fellélekzett.
— Jobban méltóztatik lenni ?
— ö — intett a beteg, akinek már
visszatért az arcszine is — csak kissé el
szédültem. Semmi. Igazán semmi. A szo
kott roham. Ezért jártam Pesten. Az
orvosnál.
— Régóta beteg ?
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— ü t éve. De néha hónapokig se je
lentkezik.
— Igen igen, egy kis szédülés. A foj
to tt levegő meg az idegesség. Ma min
denki ideges. Különösen a hölgyek. A vér
hirtelen a szívre tódid. Egy nagynéném
is ebben a betegségben szenvedett. Aztán
nyolcvanéves korában halt meg. Végel
gyengülésben.
A rabló kényszeredetten mosolygott
az ötleten és komoly meghatottsággal
gondolt a nénikéjére, aki mindig fehér
ruhában járt s dióskalácsot, narancshéját
meg mazsolaszőlőt hozott neki gyermek
korában. Milyen messze volt mindez.
— Ilyenkor legjobb valami borszeszfélét szagolni, — folytatta. — Hopp, van
is nálam. Parancsoljon. Ű tra mindig ho
zok. Kissé hátradőlni a dívánon és erősen
beszívni: De engedje meg hogy előbb rá
terítsem a párnára ezt a tiszta törülközőt.
Künn erősen fújt a szél. A rabló óvato
san leengedte a függönyt, hogy a beteg
friss levegőt kapjon és mégse hűljön meg,
a függöny csücskét pedig a zsebében lévő
erős selyemzsinórral odakötötte a réz
kapocshoz.
Á beszélgetés továbbfolyt.
— Hová tetszik ?
— Nagykorponára, — mondta az aszszony.
— Es ön ?
— Én is.
— A rokonaihoz ?
— Nem, — felelt a rabló zavartan —
más ügyben.
Uj szünet.
— Csak lenne étkezőkocsi, — sopánko
dott újra. — Akkor legalább konyakot
kaphatnánk. Különben a legközelebbi
állomáson kiszállok, hozok egy pohárká
val. Az ilyenkor nagyon jó.
Az eső sötéten, kitartóan esett. Rövi
desen megállt a vonat, valami kis, név
telen állomásnál, mely fázva burkolózott
a nyirkos éjtszakába s olyan volt távoli kis
házaival, mint egy temető. I tt a rabló
sietve kiugrott. Annyira sietett, hogy a
kalapját is elfelejtette magával vinni.
Hajadonfőtt bukdácsolt a kormos ma
gányban, a kopasz fejével, ismeretlen uta
kon, a sínek közt, bokáig a pocsolyákba
toccsanva,. megbotolva minden göröngy
ben és kavicsban, míg az állomáshoz ér
kezett, ahol egy álmos portáson, meg egy
közönyös vasutin kívül senkise volt.
Egyik ajtótól a másikig küldték, de ko
nyakot seholse kapott. Végre kétségbe
esett gondolata tám adt. Felrohant az
állomásfőnökhöz, aki már aludt, elhadarta
előtte a mondókájat s szinte térdenállva
könyörgött egy üveg konyakért, legyen
irgalmas, betegnek kell. Az állomásfőnök
hálóingben kinyújtott egy üveget.
Kezében az üveggel botorkált vissza
felé a vonathoz. Az eső keservesen csapdosta. Már csuromvíz volt a ruhája, az
inge, de Isten tudja, oly jól esett ez a
hideg eső. Álldogált az özönvízben. Ko
torászott a zsebében. A kloroformosviveget bedobta egy nedves bokorba. Csak
épannyi ideje volt mér, hogy felugorjon
a vonatra.
Á tnyújtotta az üveget, lelkendezve.
— Ön olyan jó.
— Dehogy vagyok jó, — szólt szomo
rúan.

A NEM Z E T
Az asszony kortyintott a konyakból,
aztán leheveredett. Ei're a rabló gyengéd
gonddal elfüggönyözte a lámpát is, még
egyszer rátekintett, lábujjhegyen kiszö
kött a folyosóra. Bont már aludt is a
beteg. Az ő betege volt s erre nem minden
büszkeség és jóérzés nélkül gondolt. Arca
az izgalomtól meg a konyaktól szelíden
kipirult, szeme — az a két mély, tiszta,
rimánkodó kék szem — lezárult, egyen
letesen, tisztán lélekzett. Végtelen bol
dogság járta át a rabló szívét. Soha
ilyesmit nem érzett még. Minden percben
az ajtóhoz sompolygott és a függöny kis
hasadékán át nézte, mint az apa, aki beteg
leánykájának álmát virrasztja. Ez rend
ben lenne. Friss levegő szűrődik be az
ablakrésen, a függönyön át, melyet a
selyemzsinór rögzít meg, a borszesz fris
síti a levegőt, a szőke fej pedig drágán
pihen a párnán, a tiszta törülközőn.
A kloroformosüveg régóta a kis ismeretlen
állomás bokrában hever. Ki tudja, hogy
mikor és kik találják meg?
Virradni kezdett. A csöpögő ablak
üvegeken már átütött a hajnal derengése.
Piszkos, csúnya, hektikás hajnal volt,
sárgazöld. barátságtalan és hideg, nyálkás
köddel és tintaszerű fellegekkel. A rabló
azonban kitárta karját, mint egy angyal
s repülni szeretett volna. Forrón és gyor
san lüktettek az ütőerei. Ügy látszik,
meghűlt az éjjel, a nedves pályaudvaron.
K abátja, mellénye most is lucskosan ta
padt oda testéhez. Orra piroslott a nát
hától. Csúnyán köhögött. Szeméből pedig
csöpögtek a könnyek, áradt-áradt szün
telen a drága tisztafehér víz, a jóság
nedvessége a két szeméből, ebből az örö
kös víztartályból. Maga se tudta, hogy
mi történt vele, náthás volt-e vagy érzel
gős ? Keservesen sírt a rabló, hogy olyan
nagyon-nagyon jó ember, sokkal jobb,
mint sem hitte. Néha himnuszokat akart
dalolni a jósághoz és az emberhez. De
ekkor mindig elprüsszentette magát.
Általában nagyon tehetségtelen rabló
volt.
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A haladás: elégedetlenség.
Ir ta : Szegedy István.

Ne dörögjünk kritikátlanul s ne osz
tályozzunk minden elégedetlenséget de
strukciónak, hanem éljünk egy kis filo
zófiai módszerrel. Így azután nyomban
meg fogjuk látni, hogy az elégedetlen
ség : haladás.
Ez a megállapítás nem új, de azért
lehet még róla újat mondani. És ha nem
lehet : akkor meg kötelességünk a régit
felszínen tartani, emlékezetünkbe idézni,
új és új szellemi garnírunggal feltá
lalni.
A haladás: elégedetlenség
és ez
már születésünk pillanatától kezdve szem
lél hétőleg megnyilvánul.
Az. újszülött a hátán fekszik, miköz
ben órákig nézi az. örökösen egyforma
plafont.
És ez így megy napról-napra, míg
végre megúnja ezt a helyzetet, ezt az
örökös egyformaságot és elégedetlenkedni
kezd. Fészkelőd!k jobbra-balra, rúg és
kapálódzik a lábaival, kapaszkodik ki
csiny kezeivel : addig-addig, míg végre
sikerül oldalra fordulnia.
Ha mármost ezzel a helyzetével elé
gedett, volna, akkor a földön nem lenné
nek emberek — csak nagy gyermekek,
akik a földön hemperegnek. Á gyermek
azonban kis idő múlva a hempergéssel
nem elégszik meg — és addig elégedet
lenkedik, addig próbálkozik, míg végre
megtanul csúszni-mászni.
Csúszva-mászva, a kczén-lábán járva,
végre eléri az alsóbbrendű állatok alsóbb
rendű állati tökéletességét. Azt a tökéle
tességet, amelyből a mai ember egykori
állat,őse csak sok százezer év múlva tu 
dott kiemelkedni, emberivé egyenesedni.
A mai emberi utód azonban — hála
gyámoltalanságának, mely miatt, testi
ügyességben messze mögötte marad a
vele egy fejlődési fokon álló állatoktól —
rövid idő múlva elégedetlenkedni kezd a
csúszás- és mászással s a kezén és lábán
való járással is.
Sok vesződéssel és sok-sok kockáztatás
sal, tarkítva gyakori eleséssel és kemény
elvágódással - - lassanként megtanul végre
járni. Ezzel egy csapásra kiemelkedett
Komái Istvánnak, a jeles költőnek, abból a lealázó állati helyzetből, hogy
történetírónak és a fővárosi könyvtár szemeit örökösen a földre szegezze. Sza
kiváló főtisztviselőjének most készül badon láthatja most már a napot, a csilla
gokat, az eget — a végtelenség és isteni
nevezetes történelm i m űve:
nagyság szimbólumait és ezzel
»A le tip r o tt M a íiym*orsz;\<j«, akármilyen kicsiny is még — ember
mely M agyarország legszom orúbb k o r sorba emelkedett. Mindezt az elégedet
lenség szülte és az elégedetlenség fogja
szakát, az 1849—1807-ig terjedő elnyo őt előbbre vinni fejlődésünk minden
matás sötét történetéi fogja föltárni. fokán.
E m űvét a bécsi titkos udvari levél
Amit az elégedetlenség idéz elő a hatá
tárban végzett kutatásai és a Nemzeti rolt gyermeki életben, ugyanezt előidézi
Múzeumban levő, még eddig nem közölt sokkal szélesebb arányokban a felnőtt
ember életében és még gokkal szélesebb
adatok alapján Írja.
A (i7-es kiegyezéskor a nem zettel arányokban a faj határtalan életében.
Az elégedetlenség szerencsére olyan
fátyolt boriltatlak erre a sötét m últra.
Ezt a fátyolt végre el kell távolítani, adomány, amely maga is határtalan és
így határtalan az ember és emberi faj
bogy okuljunk a szabadságharc utáni
haladása is.
tanulságokból.
A folytonos apátia, tétlenség, meg
E nagy műnek érdekesebb részeit nyugvás és a mindennel való megelége
legelőször lapunk fogja közölni. A köz dés — amelyeket annyiszor állítanak
lést m ár a karácsonyi szám unkban fog elénk tévesen mint a keresztény erkölcs
| esszenciáját
épúgy végét jelentené az
juk megkezdeni.
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egyen ember karrierjének, mint egy egész
nemzet vagy az egész emberi faj hala
dásának.
Ha a kis gyermek mindig csöndes és
elégedett volna, — ami a szülőknek rend
szerint ideálja — úgy, hogy még lábának
a nagy ujját sem mozdítaná meg : akkor
az a kis gyermek sohasem fejlődne töké
letes emberré. És épúgy jár egy egész
nemzet is, mely sokáig mozdulatlan, té t
len és mindenben mognyugvó tud lenni.
Talán megnő, talán meg is szaporodik,
de mindig gyermek marad.
Ha példa kell, gondoljunk csak a hét
ezer éves kínai birodalomra, a »szent
Oroszországra#, vagy akár magunkra is...

A N K M Z K 1’
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zelni, hogy a világ már teljesen tökéletes, kábelen és száz meg száz kilométerre
mert nekem történetesen van mit ennem í telefónon.
És amint az elégedetlenség szülte meg
éreznem kell, hogy az emberiségnek csak
akkor vagyok hasznára, ha én is elége a korszakalkotó találmányokat, épúgy
detlen vagyok, vagy legalább másokkal az elégedetlenségnek köszönhetjük ugyan
értetem meg, hogy elégedetlennek kell ezen találmányok csodás tökéletesítését.
így lett a primitív kicsiny gőzhajóból
lenniök.
Ne feledjük el, hogy a világ mindenkor minden kényelemmel berendezett büszke
az elégedetlenségnek köszönhette fejlődé úszó város, így lett a lassú, félve döcögő
vonatból az ebédlő-, háló- és olvasóter
sét és haladását.
Meg kell jegyezni, hogy az elégedetlen mes repülő p a lo ta ; a póznákra erősített,
ség itt olyan gyűjtő fogalom, amely egy költséges, könnyen megrongálható »dróúttal magába foglalja a törekvést, a becs tos« távíróból a dróttalan távíró és így
vágyat, a dicsőséget és a maga sorsán lesz a mai halló telefonból a jövő »látó«
való javítás gondolatát is, ami viszont telefonja, valamint így lesz a mai primitív
megint csak az elégedetlenségből fakad. repülőgépből, — melyet csak azért találtak
Ha nem akadt volna ember, aki elége fel, mert megúnták a röghözkötöttséget
detlen lett volna a szelek szeszélyétől függő és megirigyeltük a madaraktól a repü
vitorlással, bizonyos, hogy még ma sem lést — a jövő tökéletes és csodás közle
lennének gőzhajóink.
kedési eszköze.
Ha nem akadt volna ember, aki lassú
Es végül így lesz, — így fog megszületni
nak és primitívnek tarto tta volna a ko az elégedetlenségből még száz és száz
csit, még ma sem utaznánk vasúton.
korszakos találm ány és kincset érő eszme,
És ha nem akadt volna elégedetlen ami még nincs; m ert az elégedetlenség
kedő, aki még a gőzhajót és vonatot is olyan csodálatos kohó, amelynek mélyé
lassúnak találta volna : még ma sem ből a haladásnak és a tökéletesedésnek
beszélnénk egyik világrészből a másikba kimeríthetetlen kincsei tám adnak elő.

Az egyén vagy újság, mely a nemzet
ben vagy egyesekben bölcs határok kö
zött elégedetlenséget szít : ezzel a hala
dás feltételeit hinti széjjel.
Ruskin még mint fiatalember kijelen
tette, hogy egyetlen reménysége az élet
ben és az élet sikerében az elégedetlenség.
Mikor pedig pályájának delelőjére ért,
kétségbeesetten kiáltott fel : »Érzem,
hogy most már csak lefelé vezet az út«, —
mert nem tudott többé elégedetlen lenni!
Akár élőszóval mondjuk el mondani
valónkat, akár pedig újságok vagy köny
vek útján beszélünk a közönséggel, igazi
mondanivalónk csak akkor van, ha mind
Irta : L A M P É R T H GÉZA.
járt csak egy novella vagy mese kereté
Borongó
este
.
.
.
Kit hívunk régen,
ben : ha mondókánkkal az egészséges,
jobbra törekvő elégedetlenséget ébreszt Fenn, a saslakta vadon hegyekbe’
Hogy e vak éjben csillagunk légyen.
jük fel.
Pásztortüz gyullad . . . Pírosló lángja
Büs utaínknak vezérlő fénye,
Az elégedetlenséget azonban nem sza- Messze lobog a hegy-völgyes tájra.
Jelenünk hite, jövőnk reménye,
ban összetéveszteni semmiféle vad indu Atolvad az est lassan az éjbe . . .
Ki összetörje zord rabigánkat!
lattal vagy szélsőséggel, mert csak a
— Sújtó karod, ha méltán is büntet,
helyes, mérsékelt elégedetlenség az, ame Komor árnyékban halmok és völgyek,
O, bocsásd meg mi sok nagy bűnünket
lyen keresztül zökkenések és farkasver Völgyből, halomról emberek jönnek:
mek nélkül haladhatunk a tökéletese Rákóczi népe 1
S halld meg imánkat 1
dés felé.
#
Jönnek, mint árnyak,
N ézd: sorsunk immár
Kórságnál gyötrőbb, rosszabb a sírnál!
Vájjon nem a haladás és tökéletesedés A tűz körül ott csendben megállnak.
felé vezet-e például, ha elégedetlenek Lobog a rőzse . . . lángja felszökken,
Nyugalom, béke, csend van a sírban,
vagyunk, m e rt:
Emésztőbb tűz van az ő lelkökben!
Kórverte testre balzsamos ir van
a nép legnagyobb része csak félig van Titkon ott izzik, régen ott ég m á r...
Fűben és fában, a mezőn, kertben —
fölnevelve, a másik fele pedig félig sem ;
De hogy kitörjön vadul lobogva,
De mi ép testtel száz sebből vérzünk,
a gyermekek tízezrei céltalanul csava
Vadon erdőben sincs menedékünk
rognak és elromlanák, mert nincsen nyil Világot gyújtva s döntve romokba:
vános játékterük, ahol felügyelet alatt, A percre még vár.
Zsarnokink ellen 1
gyermekeknek való szórakozással tölthes
sék idejüket ;
Ifjak és vének
. . . Fájón, kesergőn
ezer és ezer ember, nemes ideálokkal, Komoran, szótlan az égre néznek,
Tárogatóhang búg át az erdőn . . ,
nemes aspirációkkal telve, elbukik, soha Azt mondja ez a néma tekintet:
S ím, egyszerre a bércek, a völgyek
sem érvényesül, mert a nyomor és nehéz Mi Urunkísten, hallgass meg minket!
Káprázóan fényes sugármezt ö ltn e k ...
életkiizdelem eltiporják;
Csudás jelenés támad az éjbe:
munkásszülők gyermekei, mint gazdát Nézd szenvedésünk, nyomorűságunk,
lan ebek vagy apró lábas jószágok, telje Hazánk préda és koldus a népünk.
Feltűn az égen — ott-e valóban,
sen el vannak hagyatva, mialatt szüleik Szánj meg immáron s küldd el mínékünk : Vagy csak szívünkben, mely érte
nehéz munkában görnyednek.
Akire várunk!
Rákóczi képe . . .
[dobban? —
leljos bizonytalanságban élünk jövőnk
es gyermekeink jövője iránt, kitéve örö
Zeng, búg az erdő
kösen olyan bajoknak és kellemetlenségek
De ez a hang már nem bús kesergő !
nek, melyek nem az élet természetes
Hozsánna ez — országra kiáltó:
velejárói, hanem rosszul megoldott társa
dalmi problémák, átokhajtásai.
— Halleluja ! már jön a Megváltó,
A hosszú, nehéz küzdelemben lelkünk
Már jön Rákóczi . . , kard a kezébe’. . .
elfásul, energiánk megőrlődik, jobbérzéGyújtva, tüzelve már zeng is a jk a :
sunk alászáll, lelkünk egyensúlya meg
A szabadságért előre, rajta
inog _ és végül rabjai leszünk olyan
Rákóczi népe!
karos szenvedélyeknek, melyek züllésre
es degeneráltságra vezetnek.
Egyszóval, nagy hiba volna azt kép
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A bohóc.
I r t a : Nyáry Andor.

A N E M Z E T
Eljátszotta, mert játszani akart. De
hideg, fázós szobájában, amikor senki
sem látta, megállt a szoba közepén, vál
lára csapta a garabonciás gallért és remegő
szorgalommal készült szerelmére : Ham
letra, meg Koriolánra. Szavalt, lángolt,
lelkesedett és félistennek képzelte ma
gát .. .
S egyszer a napsugár bemosolygott az
ablakán. Megkapta jutalomjátékául Leart
s a_ bohócot alakította benne.
Átgondolta, megformálta, átélte, fel
vértezett hittel állt a színpadra és já t
szott.
Most megmutatja, hogy mit tud !
Azt hitte, úgy gondolta, hogy minden
szem rajta tapad. Minden lélek az ő művé
szetét issza és csalódott. Akkorát csaló
dott, amekkorát csak a nagyemberek
csalódhatnak, ha csalódnak.
A gyenge hang hatástalanul túmolygott a levegőben, a közönség kényelmet
lenül mozgott, s visszatetszéssel fogad
ták az alakítást. A bohóc filozófus volt,
keserű, komoly és mesterkélt.
Sándort megint földhöz vágta az élet.
A darab behozott tíz váltó forintot.
Felvette, a zsebébe akarta gyűrni, mint
koldusalamizsnát, de zsebje felé közeledő
keze megállt, hideg, fanyar arcok néztek
rá, a hitelezők patkányhada felsorako
zott, hogy a jutalomjáték filléreit elkapa
rintsa. A csalódott ember keserű útálattal
dobta közéjük a rongyos pénzt, aztán ezer
sebre sebzett lélekkel nekivágott a sötét
ségnek.
Ment, bolyongott. A csalódás űzte,
gyűlölt mindent, gyűlölte önmagát, véres
küzdelmesen szakadt szívéből a hit, hogy
csalódott önmagában, hogy tehetségtelen,
hogy kialudt lelkében minden isteni tűz.
A lángész végtelen keserűsége lesújtott
rá, a rendkívüli ember rendkívüli érzé
kenysége földhöz vágta, elállta a tagjait,
az idegeit, minden csepp vérét, a torkát,
a szíve dobogását.
Összehúzta mellén a viharos gallért,
fázott, didergett és nagyon szenvedett . . .
Aztán haragos villám hasadt a leiké
ből. A letiport hit világot romboló erővel
zuhant vissza a szívébe s mint a Szaharát
uraló oroszlán, belenézett az éjtszakába
és akaratosan dobbantott :
— Azért se !
Aztán hazament, meggyujtotta a füs
tölgő mécsest, papirosdarabot tépett va
lami ócska könyv hátuljáról s a faragott
lúd toll karcolós sietséggel rótta a lángoló
szavakat :

1843-at írtak.
A hűs északi szól vágtatva rohant az
alföldi rónán s bolond boszorkánytáncot
forgatott Kecskemét utcáin.
Az emberek házaikba húzódtak, aki
nek dolga volt, máskorra halasztotta,
csak a kutyák vonítottak a fűzős udva
rokon.
Az utcán ifjú ember sietett. Nekifeküdt
a szélnek, tolta, birkózott vele, bő gal
lérja garabonciásait lobogott utána, csiz
mája kopogása elveszett a vad jujongásban. A hóna alatt színlapokat szoron
gatott.
És ment.
Oda se nézett a szélnek, a hidegét nem
érezte. Forró volt a szíve, lángolt a
lelke, magas gondok gyűléseztek az
agyában.
Mert tudta, hogy ő nagy, mert érezte,
hogy hatalmas, mert úgy érezte, hogy a
világ, a szél, a természet mind azért van,
hogy neki szolgáljon, hogy az ő nagy
ságát dicsőítse.
A vendégfogadó felé tartott.
A vendégfogadó ablakai az utcára néz
tek s az ablakból szelíd lánggal pislogott
a gyengefényű világosság.
Árra sietett.
A gyenge fényű lámpák alatt lázas
munka folyt. A színészek próbát ta rto t
tak. (Szabó József színigazgató színtársu
lata Lear előadására készült s az előadást
jutalom játékul kapta a színtársulat lán
goló szemű színlapliordója, Petőfi Sándor.
Azért sietett hát Sándor. Nem azért,
mintha a jutalomjáték érdekelte volna,
azért, mert meg akarta mutatni, hogy mit
tud és most erre alkalma nyílt.
Akkor még azt hitte, hogy színész
nek született. Lázas szerelemmel szerette
a színpadot. Templofnnak tartotta, amely
nek oltárán hét lakattal lezárva őrzik a
dicsőségét s a kulcsokat elrejtik előle
az irigyek, hogy a szentélyt ki ne nyit
hassa, hogy a dicsőségét meg ne talál
hassa.
így gondolta Sándor. Küszködött, kín
lódott, emberfeletti erővel gyötörte a
lángész akarása. Nagy szerepeket akart,
hogy a lelkét beletombolhassa, hogy vé
res fájdalmát jajongva beleüvöltse az
írott szavakba, hogy megértsék, hogy itt
van egy ember, akit játékos szeszéllyel
dobál az élet, aki nem találja a helyét,
mert a lelke ereje túlnő minden korláto
kon ; kicsi neki a hely, kevés a levegő és
szorongó szívvel nézi a sast, amely a
•Anyám, az álmok nőm hazudnak;
felhők fölött kering és erőszakos tekin
Takarjon bár a szemfödél:
tetét bele tudja fúrni a nap aranyába.
Dicső neve költö fiadnak.
Ezt akarta, úgy álmodta álmodó lelke
Anyám, soká, örökkön él.«
s lángoló akarására gúnnyal felelt a sors,
földhöz vágta. A nagy szerepek helyett
És megszületett a »Jövendölés« című
kapott hitvány, legutolsó, senkinek sem gyönyörű költemény. S a kicsúfolt bohóc
szavai beteljesedtek.
kellő szerepeket.
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Fekete csirke.
Irta : Lázár István.
T.
Szívdobogva állt meg a százszorszép
menyecske a barlang előtt. Nem mert be
menni ; aranyzöld pikkelyes cséfa-ldgyó
feküdt az útjában.
— Hol vagy, látó-ember ? — szólt be
ijedten.
A sámán kinézett. Nagy, magas ember
volt, egyenes, mint a nádszál, pedig lehe
tett vagy száz esztendős. Kenderszín sza
kálla derekát verdeste és olyan különös
fény reszketett a tekintetében, hogy nézé
sét nem lehetett kiállani.
— Mit akarsz ? — kérdezte csöndesen.
— Nagy bánatban vagyok, — emelte
rá patyolat-ábrázatát. — segíts rajtam !
A sámán a fogatlan cséfa-kígyóra pil
lantott s az hasmánt csúszva eikotródott
az útból.
— Kövess !
A százszorszép asszonyi állat a bar
langba lépett. Meg is borzongott mind
járt, mert nagy, patkósorrú denevérek
lógtak a falon. A barlang közepén gyenge
tűz pislákolt. A sámán rávetett valami
varázsmagot és szivárványszínű ragyo
gással magasra fölcsapott a láng.
— Ölj le, — m utatott a lapos kőre és
a szent dobot, melyen a nap, hold és csilla
gok s a hét halak képei voltak, nyakába
akasztotta.
— Ki felesége vagy ?
— Tohu-tom vitézé, a Turdas-nemből . . .
A varázsló bólintott, hogy ismeri.
— Egyszerű vitéz az uram, de azért
négy hadiszekeret tart. Most is hadakozik
a szienpik nemzetsége ellen. Selyem-sárhajú Boldogasszony napján négy eszten
deje múlt, hogy oda van . . .
Elpityeredett.
— Mit sírsz?
— Nem láthatom e őkegyeimét . . .
— Máj’ haza jő s ajándékot hoz !
— Nem kell, — zuzmorgott durcásan.
— Hát mi kell?
— Ö maga kéne . . . — biborodott ki
a képe, mint a cseppentett vér.
A sámán kézbe vette a jeliratos dob
verőt.
— Megmutathatom, — szánakozott az
epedő menyecskén — de vsak varázsképben . . .
— Mit érek a képivel, ha nem ölel
hetem meg? — pergett az apró gyöngy
a szeméből. — Más asszonynak, bezzeg,
van vigasztalója . . .
— Mi bajod? — nézett rá a sámán
bosszúsan. •— Kencöl a tanúm, hogy nem
az urad hiányzik neked, hanem a sze
relem .
A szivárványszínű tűz lángliliomokká
fonódott a kormos köveken és a barlang
öble sóhajtozott mélyen, mint valami
sötét száj. A gesztenyeszeg menyecske a
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Üres az ágy. Maga fekszik benne.
keeskebőrből való, piros saruját néze tett ki a szerelem a dalia szeméből. —
Fene-csúf madarat látott a sátor zugá
gette : szégyenkezett. Elővett kebeléből Itt vagyok . . .
ban, akinek nagy lófeje volt . . .
Nézték egymást nagv szemmel.
egy aranykari k át.
— Jaj, jaj, jaj, jaj . . . — emelgette
— Hol lakói?
— Az uram hozta ezt a fekete-köpe
— Asszonyszívek ben, — ölelte át és vékony nyakán az iromba lófejet. —ny egesek földjéről s neked adom, ha
száz csókot csókolt az ajkára, hogy ne Hogy miért nem vigyáztam a kakas
Hegélsz rajtam . . .
szavára !
tudakozódjék.
A sámán a fejét csóválhatta.
A menyecske megdermedt rémületé
A sátorban kialudt a fáklya.
—- Jó és igaz ember az urad, neve is
ben.
— Szeretsz-e?
azt jelenti. Tolni-tom annyi, mint »egve—- Ki vagy, gonosz ?
Szeretlek . . .
nes-szívőségnek pusztája«. Mondsza, miért
— Nekeresd vitéz . . . — tipegett feléje
— De nekem a lelked kell !
akarod a kígyó hitét vallani ?
— Od’adom — suttogta a szerelmes az éji szörnyeteg. — Adj innom hamar a
A menyecske sóhajott. fis olyan volt
véredből, ha nem, elpusztulok !
a sóhajtása a barlang dohában, mint a asszony.
Lószáj -habaró j át eleven vér után nyúj
Első kakasszóig csókolta Nekeresd vi
tavaszi füszerszámos levegő.
togatta. Csúnyán nvavalygott az ördögMi csináljak ? Mi az ég a Kénéül téz, akkor talpra ugrott.
adta. A menyecske fölugrott és kiszaladt.
— Hová mész ?
szekere ncékül ? Mi a kikelet virág neékiil ?
He a lófejű madár is kibódorgott utána
- Ellenségem a hajnal, — felelte titok
fis mi a virág harmat neékiil ? Inkább
s könyörögött életéért.
beléölöin magam a Dajk vizébe, de az zatosan.
— Nekem adtad a lelkedet, de vissza
- Tejes bárányt ölök, ki még nem
egymagamságot nem állom tovább . . .
engedem, ha juttatsz a véredből. . . jaj,
evett füvet, csak ne menj el !
A sámán szeme fölvillámlott.
Marasztalta, még sírt is, de Nekeresd jaj. jaj. • •
Jól van, - akasztotta ki nyakából
Sok asszonynak csak vére van, lelke
a szellemidéző dobot. — Csak aztán meg vitéz nem maradt. Eltűnt, mint a köd.
Helyette a kis fekete csirke röppent föl pedig nincsen, s ha van is, csak -..levegő.
ne bánd.
Vért nem adott neki.
A tűz leroskadt, ahogy fölemelkedett az ágyra.
- Pázom, — nyafogta és bebújt a
— H át így hálálod meg a szerelmemet?
táltoskőről.
menyecske bal hóna alá, hogy melegedjék. — panaszkodott a lófejű madár. — Add
Van-e fekete jércéd ?
Nem hessegette el. Ügy kelt fel a sze vissza csókjaimat !
Van.
Nohát, ennek a fekete jércének a relmes éj után, mint a harmat-hintette
Visszaadja az asszonyféle a kapott csó
legelső tojását ásd el a földbe s hagyd ott basarózsa. Etele legjobb falatját, itala kot szívesen, de csak addig, míg meg
hold változásig. Akkor vedd ki, törd fel első kortyját hálásan adta oda a fekete nem látja udvarlója nyakán a — lófejet.
a héját s meghűld, egy fekete csirke búvik csirkének.
Akkor fut előle. Ez is futott, még pedig
ki belőle. Szól pedig ez a fekete csirke
— Egyél, igyál, nem sajnálom . . .
a szomszédokhoz egyenest.
emberi hangon : mit ? mit ? mit ? Mondd
Megszedte begyet a kiesi szörnyeteg
— Csudát mutatok !
meg neki, hogy mi a kívánságod és telje s egész nap szunyókált a jó meleg ágy
összesereglettek.
síti szorgosan. Csak arra ügyelj, hogy ban. Alkonyaikor fölébredt és eíőbujt
— Ahun van a lófejű madár !
napi ételed-italod első falatját-korty át vidáman.
— Hol ?
vesd neki, s ha kérdi, hogy : mit ? mit ?
— Mit ? Mit * Mit ? — tudakolta a
— A sátor mellett . . .
mit ? —- mindig parancsolj neki vala tennivalóját.
Nagyot néztek.
mit. különben baj lesz. lui megfeled
— Kedvesemet ! — ujjongott a szerel
-— Nincs ott semmi, — nevetett valaki.
kezel . . .
mes asszonjf.
— Dehogy nincs ! — kapta ki a
Elment a fekete csirke s megjött a menyecske az iratos pálcát egy suhanó
Visszadobta az aranykarikát.
gyönyörű szép dalia. Szem nem látott kezéből. — A feje ! . . .
ragyogóbbat. Akkorka bajusza volt, mint
n.
Odakoppintott.
a cica farka, az is kétszeresen selymes
— Hehehe ! — kacarászott a fiatal
Fekete jéree legelső tojását földbe ásta, fekete .
ság. — Ehehe . . .
holdváltozáskor kivette és a fekete csirke
— Százszor szebb vagy, mint tegnap !
De egy aggastyán rájuk nézett, hogy
clőbujt belőle.
— Kiszépített az édes szerelem . . .
— Tejes bárányt öltem, pogácsát sü ne nevessenek.
- Adj ennem,
szólalt meg emberi
— Az a sátorfogó cövek feje, — szólt
töttem !
hangon.
Kicsi, gyenge, borzas szörnyeteg volt,
— Sóba napján eszem, akkor is csak rá részvéttel. — Menj, lányom, aludjál . . .
A menyecske összecsapta a kezét.
tolla mÍrni fölfelé állott, de a szemében keveset.
—- Nem látják ? Nem hallják, hogy
valami ördögi öntudat villogott. A me
— Friss kancatejből kumiszt erjesz
jajgat ?
nyecske ijedtében egy jó fazék tejeskását tettem . . .
Nem hallották.
készített neki.
— Csak a csókod oltja, el szomjúsá
— Bolond, — suttogták és ciszéledtek.
gomat.
Egyél, egyél, nem sajnálom . . .
A^ menyecske megneheztelt és bement
Nem evett, nem ivott Nekeresd vitéz,
A fekete csirke megette.
Mit1 Mit' Mit?
sürgette most mégis erős volt, mint a vas. Hét más a sátorba. A lófejű madár is bebújt a
dalia együttvéve sem tudott volna úgy ponyvák alatt s lekókadt fejjel nyöszöra tennivalóját.
Magam vagyok . . . Dalia kéne, aki ölelni. De megest csak hajnalig maradt. gött az ágy előtt.
-- Ez az én törvényem, — magyarázta
vel beszélgessek . . .
— Megütötted a vakszememet, de nem
titkosan.
ez fáj, hanem az, hogy megutáltál, noha
Meglesz, - szólt és eltűnt.
Éj hold jött, ezüst sarló lett belőle, vérszerződést kötöttem veled . , . Leg
Hitte is. nem is a százszorszép me
nyecske, de fáklyát gyújtott hamar s 'leltek a napok fergeteges szerelemben. alább azt engedd meg, hogy bebújhassak
rendezgetni kezdett a sátorban. Várt egy Érkezett a dalia minden este, pontosan, az ágy alá, ott mégis sötétség van . . .
kiesi! s hát egyszer csak kopogtatnak oda s ment is az első kakasszóra, pontosan.
Jó. Legalább nem látja meredt, nagy
kint a lóbőrsátor oldalán.
A fekete csirke is megkapta az ő falatját szemet. A lófejü madár be is vánszorBenn t ágas . . . - szólt ki, mint rendesen. Es boldog volt Tohu-tom féle gott az ágy alá s nyögdécselt meg hall
közönségesen.
sége, mert szerfelett édes a szerelem, gatott.
Cyönyörü szép dalia lépett a sátorba. amelyiken tolvaj kulccsal nyitják ki az
~ Pusztulj innét, mert holnap már
Szem nem látott szebbet. Akkorka ba aranyiak irtot . . .
honn lesz az uram ! Avagy nem mondot
jusza volt. mint a cica farka, de selymes
tam, hogy az este hírnök érkezett ?
III.
fekete. Kankár, azaz : tehetős vitéz
— Tudom . . . Csak alkonyaiig várj,
lehetett, mert még a kardja-tokja is vert
— Kukorikú !
míg erőre kapok . . .
aranyhói való cifraság volt.
Nem hallották. Másodszor sem. Har
Fogyni kezdett a napvilág.
. 7 - Ki vagy? - - ámnlt el Tohu-tom madszor sem. Elaludtak valahogy. Es
vitéz felesége.
Sötétedik! —- figyelmeztette ven
lassan bíborba borult napkelet.
dégét az asszony.
Nekeresd vitéz a nevem,
neve
Ki jajgat ? — riadt fel az asszony.
A lófejü rém nyerítezett örömében.
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— Szólj, ha Földanyó házába ér a
Nap !
— Jó, — borzorígott össze s kiment
a sátorból, nem mert bent maradni.
A fénypászták elszíntelenedtek a Dajk
vizén, méla kolompszó hallatszott s nyá
jukat karámba terelték a hiénakutyás
pásztorok. A Napnak már csak lángoló
fejebubja látszott, aztán az is elmerült,
lassan az Óperenciába, hogy izzó arcát
a tengerben lehűtse. És sötétség borult a
turáni pusztára.
— Éccaka van, — szólt be a sátorba.
— Megyek már . . .
K ijött a lófejű madár, de nem tántor
gott már, csak a pofaesontja zörrent,
ahogy kifelé vonszolta.
— Szeretsz ? — vigyorgott rá lófogaival
a sátor előtt. — No, de táncolunk még !
Hirtelen felröppent és elszállt kétöles
láng képében a lég hosszú udvarain, nap
nyugat felé. Omlott a szikrája, mintha
aranypénzek hulltak volna, de egy sem
esett a földre le. Borzalom didergette az
asszonyt, bevánszorgott s fokhagymával
körülhúzta sátorát, hogy ártó lélek be
ne tudjon jönni, aztán lefeküdt és imád
kozott az éjtszaka jó tündéreihez.
-—• Mit? Mit? Mit? — hallatszott
az ágy előtt.
Az asszony fölriadt félálmából.
— Semmit 1 — kiáltotta megrettenve.
A fekete csirke az ágyra röppent.
— Ma nem adtál ennem, ma nem
adtál innom, — parázslóit szeme a sötét
ségben. — Számon kérem !
A szíve tájára kuporodott . . .
IV.
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A csodálatosan egyszerű történet.
— Változatni-. —

A történet, mit az olvasó elé fogok
tárni, roppant egyszerű. Általában az élet
roppant egyszerűen pereg le, minden
vonatkozásában, de bizonyos ihletett szí
vek és lángba m ártott tollak oly színe
sen képesek elénk tárni a jelenségeket,
hogy a szegény, nyájas olvasó nem egy
szer arról kódul. De íme, kezdjük az
előadást.
Az egyszerű történet.
Zsigmond barátunk egy átlumpolt éj
szaka után arra ébred, hogy utolsó koro
náját is elköltötte. Nincs egy vasa sem.
Az ötlet azonban nem késik soká, fölpat
tan és elmegy barátjához, Gyulához, a
Pemetefü-kávéházba. Zsigmond Gyulá
tól némi gyorskölcsönt kér, Gyula azon
ban égre emelt szemekkel utasítja el
barátját, ama látványban részesítve őt,
melyet kifordított zsebei képezendenek.
Az érzelmes regény 118. folytatása.
— Acli! — szólt Sigmond ásítva — a
szerelem mindenekfelett ! Az éji zene
Esmeraldám ablaka alatt feledhetetlen
volt. Mily bájos volt az eszményi nő,
amint lenge köntösében kihajol t ablakából,
hogy csókot hintsen felém nefelejcskék,
könnytelt szemével. Es köröttem virág
zott az orgona . . .
Ám a bankó, melyét könnyed mozdulat
tal odavetett a gavallér a cigánynak, az
utolsó volt. Ez az át villanó gondolat fürge
mozdulattal késztette Sigmondot kiszök
kenni ágyából és miközben baljával cipő
jét húzta lábidomaira, jobbját a villamos
rézkarfájára helyezte : máris ment a
tramwayon Júliushoz, a Pemetephuekávéházba.
Julius bágyadtan ült a pamlagon, mint
egy rendelésből visszamaradt azalea.
— Ach, úgy — fordult gondolatolvasó
módjára a belépő Sigmondhoz — úgy ?
És ő, Esmeralda ö-je, csak állt le
forrázva, mint réveteg őzike, végül is
finomkodva egy szó hagyta el ajakát,

A lovascsapat bevágtatott a sátor
faluba. A száz lovak előtt magasan len
gett a karóra feszített emberbőr. Öröm
ujjongás rengette a napsütött mezőt, de
Tohu-tom sápadtan futott a sátorba.
—• Meghót ? — kérdezte rekedten.
— Meg, •— felelte a sámán csöndesen,
kit is még Tohu-tom vitéz érkezése előtt
hívott oda érvágásra a megriadt szom
szédság.
Erős ember volt Tohu-tom vitéz, de
most remegett. Szerette az ő szép asszo
nyát nagyon, de nagyon. Torzonborz
szakállára csurgott a könnye, mint a
folyékony ezüst.
— Épnek ép, —■ jelentette a halott
néző —• csak csekély karcolás van a
mellén, mintha csirke vagy ilyesféle karmolászta volna meg . . .
A sámán benyúlt az asszony bal
hóna alá.
— Mi az ?
— A fekete csirke . . .
— Lidérc ! — rettent meg a nép. —
—- Nimó 1 — lehelte vissza válaszát
Megölte, szegényt . . .
Julius és halkan kinézett az ablakon,
A vén táltos bólintott.
hol egy cseresnyéskofa az orrát vakarta . ..
— Meg, mert minden szánandó, h ű t
len fejérnépnek van egy ilyen fekete
A detektívtörténet.
csirkéje : a lelkiismeret . . .
Semmi nesz. A szobában egy férfi
feküdt elterülve, szinte élettelenül, mintha
épp most teljesedne be rajta a meg
Uj magyar nap van fölkelőben...
változhatatlan végzet. Az éjjeli szekré
Hiszek egy új magyar jövőben:
nyen egy revolver fekszik, melyről köze
Egyszemélyes szentháromságban :
lebbről nézve kiderül, hogy szivartárca.
Borzasztó.
Négyrészre vágott egy H azában!

A félelmetes csöndben egyszerre csak
tizenkettőt üt az óra. Déli tizenkettőt.
Tisztán ki lehet venni. Messzi valahol
felbúg egy sziréna, mint holmi rendőrsíp
s a férfi felszökken.
— A pénzem, a pénzem! — sikoltja.
És szaggatva rántja magára ruháit. Már
nem csönd. Már zaj.
— Terringette, — káromkodik söté
ten — gyerünk Gyulához . . .
Vajh ki az a Gyula ? Cinkosa, vagy
jóltevője, kalandor, vagy álnév mögé
rejtőző detektív ?
De már a következő pillanatban az
utcán van és pontban 12 óra 29 perckor
belép a Pemetefü-kávéházba.
A félelmetes Gyula már ott ült. Iszonyú
látvány : feketekávét iszik !
Súgva beszélni kezdenek. Kisvártatva
Gyula zsebéhez kap, a titokzatos férfi
szívéhez, akinek ajkait egy velőtrázó
sóhajtás hagyja el :
— H át akkor a zálogház . . .
Az ál-népies.
Hej de, idős rózsám, kis galambom
Minden bankóm néked adom .. .

Ezzel a nótával ébred a Zsiga gyerek.
Ehös vót, hát mingyár a fölöstökömre
fordult az eszejárása. De bíz üres vót a
lájbizseb, elment a pénz mind egy szálig. . .
Még a gatyakorcában se akadt egy
fitying se.
Mi más maradt hátra, mint a helzetet
a fenével etetnyi. Etette is Zsiga a maga
móggya szerint.
De azért csak kilódult a pihés agyból
és megindult ballagvást a Mózsi kávés
felé a Pemetefű-höl.
— Szerbusz Gyulókám! — köhintett
a barátja felé. H át hogy ityeg a fityeg ?
Hoci ide egynémely bankókat Zsiga bá
tyádnak.
— Egy fenét, — buggyant ki a koma
szájából a harag — egy fenét.
És Zsiga hosszú, kacskáringós szavallatba kezdett, melynek első sora a réz
angyal vót . . .
A futurista.
Paplan. Keresztharánt lecsusszant +
Férfi. Férfi ? Oj, oj, oj. oj.
Nincs pénz. Elment, elfogyott és bur
gonyasaláta.
Rododendron
Majd Gyula, a kis agyalágyula. Késsel.
Zsebét. Árvácskák — szomjasan ; bugyilláris.
Nesz. És még sem nesze. Bibi, bibi,
sőt bibiti . . . §§ . . .
Gorilla és por, hátul a ruhán. Bece . . .
N a h á t!
—undi.
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R S ZA G
Tizenöt hónapot Kapott
Velence legnagyobb
szélhámosa.
Aki doktori és nemesi
címeket adományoz.
Hódúi. nov. l.

AKiK egymást raboltáK 'el.

fcgyre terjed
az
orosz
földm ívesnép
Neiv-Yorkban, a Harlem egy jeggyüríít, betettek egy
Courton furcsa eset került autóba és halálos fenyegetéssel
lázadása.
Brodsky rendőrbíró elé. Miss
Pasqua Lanzisera 21 éves lány
panaszára ugyanis letartóztat
tak egy Mauro Aniendolari
nevű 25 éves olasz fiatalembert.
A leány azzal vádolta a fiút,
akivel két esztendő óta jó
barátságban volt, 1iogy az el
csalta őt egy lakásba az East
121 -ik utcában, több napig ott
tartotta, végül azonban nem
teljesítette ígéretét és kijelen
tette, hogy nem veszi el őt
feleségül.
A bíró megkérdezte Amendolárit, hogy mit szól a vádhoz,
mire a fiú így felelt:
Nem én vittem a leányt a
121 -ik utcai lakásba, hanem ő
vitt engem. Három lánybarát
nője segítségével elrabolt, el
vittek a lakásba, bezártak, négy
nap múlva aztán hoztak egy
öltözet ruhát, egy kalapot és

rávettek, hogy menjek ki AVliite
Plainsre, ahol a leányt feleségül
kell vennem. White Plainsen
azonban nem lehetett megkötni
a házasságot, mert nem voltak
okmányaink s így alkalmat
nyertem arra, hogy megszökjem
a leányoktól.
Miss Lanzisera tagadta a
vádakat. A fiú újra elmondta.
Erre a lány a fiú felé nyúj
totta a karját és könyörögve
mondta:
— Végy el feleségül, könyör
göm.
Amendolari azonban tagadólag rázta a fejét. A bírd a fiút
2,000 dollár bail alá helyezte
s mivel azt nem tudta lefizetni,
a kihallgatásig lecsukta. A lány
azt állítja, hogy a fiú házassá
gát a rokonok ellenzik s a fiú
az ellene szóló vádakat a ro
konai tanácsára koholta.

A velencei törvényszék előtt ogy
Dietricli Boris Szergoj nevű orosz
nagystílű szélhámosságait és csalá
sait tárgyalták. Diotrich a lagúnák
csodaszép városában professzornak,
doktornak adta ki magát és rend
kívül elegánsan öltözködött. A Lidón
két villája volt s olyan ipart ázott,
amelyben nem akadt versenytársa:
a különböző amerikai eyyetemek
diplomáit (ulofiatta az általa kinei'rzc't professzoroknak, orvosoknak,
doktoroknak, söl adományozott ne
mesi es lovaqi elmeket is, ki'iinö
összrkóftelesei voltak, s az »üzlet«
viniyzolI Talán még most is foly
tatná jól jövedelmező üzemét, ha
azt egy szerelmi ügy el nem rontja
Az egyik gépírónőjébe beleszeretett
s mikor ennek gyümölcse lett, egy
másik velencei íiőisinorősóvol ezt
eltüntette. A gépíróim szülei azon
ban feljelentették és Dietrichet nőismerősével együtt letartóztatták,
többől a letartóztatásból három pör
keletkezett, amelyek során kiderült,
hogy a washingtoni, los-angelesi,
francia és olasz akadémiák elmei
és kitüntetései sok naiv embert
vonzottak s Dietrieh eley rövid idő
A Kínai Kormány fővezére szövetKezett
alatt un ont) lirit zscb'lt be tőink.
A szélhámos jól beszól olaszul és
a forradalmároK fővezérével.
azt állította, hogy három év előtt
Amerikában volt, ahol egy .Moore
nevű egyetemi tanárral Ismerkedett
meg, aki megbízottja volt az ame
Feng Yung Hsiang tábornok bevonult Pekingbe.
rikai egyetemeknek. Moororal bi
A kínai polgárháború szenzációs fordulata.
zalmas összeköttetésbe lépett és
megkapta tőle az >amerikai egye
temek képviseletét* Olaszország
Pelcing, nov. 3. Kun és annak fővezére Wu Pei
ban. A beírásokért loo dollárt
A kínai polgárháborúban vá Pu ellen és a saját maga szá
Űzettek, amely ^fakultások* szerint
emelkedett s áldozatai előtt azt ratlanul fordulat történt. Peng ntára szerezze meg a Kína fö
állította, hogy a *bizottságok* össze A ung Hsiang tábornok hadse lötti uralkodást .Tól szervezett
állítása sok pénzbe kerül Termé
szetesen legelőször saját magát regével bevonult Pekingbe. Peng hadseregével bevonult Pekingbe.
ajándékozta meg a chicagói, wa mint Kína egyetlen keresztény
A táviratok szűkszavúak és
shingtoni. los-angelesi és a többi tábornoka volt híres. Névlege nem árulnak el többet az ese
egyetemek professzori és doktori sen szövetségese volt Wu Pei
ményekből. Shanghai és Pe
cimoivel. Egy vegyész például ogy
doktori óimért kedvezményesen* 4 u tábornoknak, aki a pekingi king között megszakadt a táv
komi Urát űzetett, ogy községi kormány hadseregének fővezére irati és a telefonösszeköttetés,
jegyzi, lö.mio-ot, sót ogy Pulmlino es Chang Tso Lin mandzsúriai
"ovii nápolyi tímár is lépromont « diktátor ellen harcol. Chang ami szintén bizonyítéka annak!
hogy Peng Yung Hsiang sza
mikor megkérdezték, hegyim tudott
egy ily szélhámosságban 'J’so Lint, aki hadseregét Peking kította meg az összeköttetést
zavartan azt telelte, hogy a tnnit- ellen vezényelte, sikerült a Nagy •Slianghai-al, hogy így Wu Pei
vaiiyni kedvéért lette. Nagyon sok Kínai Pál legkeletibb végénél,
Pu ne kaphasson délről segít
kitüntetett, természetesen egyál
talán nem jelentkezett. A türvénv- Shangliaikwanál feltartóztatni séget.
szek u csalásokért 15 hónapi biir- \\ u Pei Pu hadseregének.
Az sincs kizárva, hogy Peng
temre es Imin hm pénzbüntetésre
^ A keresztény tábornok, Peng
'télte. IJietrieh Boris Szergoi az Vung ^ Hsiang ezalatt Kína Vung Hsiang szövetséget köt
'telet Után klfoezltett mellei és élő
vagy kötött titokban Chang
ké o mozdulat kíséretében momlottn egyik északi kerületében vára iso Linnéi, a mandzsúriai ve
a bíráknak: .|)o uraim, én azalmd- kozott, mint Wu Pei Pu névle zérrel s ebben az esetben megkoniuves vagyok, akik engem mint ges szövetségese. Most azonban
a titok fejedelmét Ismernek. Nem ngylútsztk, kedvezőnek találta történhetik, hogy a Kína főlütti uralom ismét a mandzsuk
el"1! lellehheznom ?< A tagadó vá
laszra aztán ugyancsak előkelő "z alkalmat, hogy fellázadjon kezébe kerül, mint volt évszá
mozdult.... . két börtönéi’ közöt . - hma köztársasági elnöke, Tsao zadokkal ezelőtt.
tant a háttérben.

Meggyilkolják a gabonát elrekvieiri
rálö szovjet-tisztviselőket.
Kharkovban a munkások is csat
lakoztak a földmívesek forradalmi
mozgalmához.

Riga, nov. 4 .
Az orosz földmívcsosztáiy láza
dása mindinkább tért nyer. Szá
mos kisebbmérvű összeütközésről
érkeztek jelentések. A földmívesek
több kommunista tisztviselőt inoggyilkoltak.
A gabonatermés oirekvirálá-a
úgyszólván teljesen megszűnt Vitebsk, Minks, Vil jinya és Smolensk
kormányzóságokban. A kommu
nista hivatalnokok ezekből a kör
zetekből a városokba menekültek,
hogy megmentsék életüket.
A zavargások Kharkov, U k
rajna egyik legnagyobb városa felé
is kiterjedtek. Magában Kharkov
ban a munkások tiltakozó népgyűléseket tartottak a szovjetkormány gabonarekvirálásai
í
ellen.
A Babonát kiviteli célokra viszik cl
erőszakkal a földmívcsektől.
Az odesszai Izvrstia, az ottani
h'úyi szovjet hivatalos lapja, a
»fehóroroszorszápi zavargásokról«
írva, a következőket jelenti :
A munkásoknak nincsen jo
guk a gabonakivitel ellen tiltakozni,
mert ez a szovjetkormány egye
düli jövedelmi forrása a vörös had
seregnek és a harmadik internacionálónak fentartá*ára.
Az a tény, hogy éhínség van
az országban s hogy a lakosságot
ellhalá] fenyegeti, a legcsekélyebb
mértékben sem változtathatja meg
a szovjet politikáját. A kommu
nista célokat nem ingathatják meg
szentimentális okok.
A mi vörös katonáink a m últ
tavasszal tizennyolcezer földm íves
nek és munkásnak száját tömték
be homokkal a Kharkov körzetben,
mert meggyilkolták a szovjet helyi
megbízottját és kirabolták az ottani
gabonaraktárakat.
Szolgálj on ez a példa intő figyel
meztetésül, mert a vörös hadsereg
kész, hogy megismételje ezt az el
járást, sőt hajlandó még erélyesebb
rendszabályokhoz is nyúlni, ha a
jelenlegi zavargások tovább folytatódnak.
Ebben a cikkben emlékszik meg
az orosz sajtó először azoknak a
számáról, akik a tavalyi kharkov!
lazadas alkalmával a vörös katonák
kegyetlenkedéseinek áldozatul estek.

Kiújultak a harcok az afrikai
olasz gyarmatokon. \y, afrikai olasz
gyarmatokon kiújult újabb csatáro
zásokról közölnek riasztó jelentése
ket uz olasz lapok. Bongasi joloiités
szerint a Cironoiea gyarmat kor
mányzósága repülőgépekről ostroméltatta a felkelők rejtekhelyét.

1924 novem ber lő.
Százezer dolláros kártérítési .per
Loeb és Leopold ellen. (Clnanjó,
oKtóhi - 30J \ Loeb- Leopold bünper
izgalmait már mnjdnoin olfolojtotto
;i világ. Most azonban újra fölidézi
a milliomos gyilkosok rómtettóiiek
»*mlékoit az a kártérítési por, amolyot Charles líoam soffőr, a biinpör
egyik tanúja indított Náthán Loopold és Ivichard boob milliomos
gyilkosok (4lon, akik a jolioti bör
tönben töltik életfogytiglani börtön
büntetésüket. A kártérítési összeg,
amit a sortYir követel, 100.000 dol
lár. A kártérítési cím az, hogy a
két milliomos tiú megfosztotta a
solíört férfiasságától. Iv'enni előadása
szerint mult év november 21-én két
ember megtámadta, el kábította és
megcsonkította Azóta néni bír dol
gozni. Hogy kik voltak a támadói,
azt akkor nem tudta A Loeb-Leo
pold bűnpör megindulásakor azon
ban az újságban közölt fényképek
nyomán felismerte támadóit A bíró
ság előtt meg is jelent és vallo
mást tett a két degenorált fiatal
ember ellen. A kártérítési pert talán
megnyeri Charles Honin, nagyon
kérdéses azonban, hogy bo tudja-e
hajtani a követelést Loebnek és
Leopoldnak személyes vagyonuk
nincs, börtönben ülnek, tehát fize
tésre még azzal sem kényszeríthe
tők, hogy bűnvádi eljárással fenye
getik őket nemfizetés esetén. Az
életfogytiglani börtönhöz Cnvorley
bíró úgyis hozzáadott ifi) évet. Nem
sokat nyom a latban, ha súlyos
testi sértés címén még rájuk mér
nek 20 —30 esztendőt. Ha az élotfogytiglant és utána a 99 évet ki
bírják, kibírják ezt is . . .
Egy oroszlán kóborol Penn
sylvaniában. (Pennsbarg, október30 )
l’erkiomon völgyében hetekkel ez
előtt egy oroszlán jelent meg. Az
oroszlán valószínűleg egy cirkusz
ból szabadult ki és az erdőben hú
zódott meg. Porkiomenvillo és Pottstown lakói most felfegyverkezve
járnak, hogy esetleg szombeszállhassanak az oroszlánnal, ha vélet
lenül találkoznak velő az ország
úton. De az oroszlán az utóbbi
időkben nem jelentkezett, senki
sem látta hetek óta s így azt hiszik,
hogy más vidékre menekült.
Nitti megbélyegzi a versaillesi
szerződést. Nitti volt olasz minisz
terelnök nyilatkozott egy kopenhágai újságíró előtt a vorsoillesi
szerződésről és az alábbiakat mon
dotta: »Életem legszeroncsétlénobb
napja volt az a nap, mikor a Ver
sailles! szerződést aláírtam. Orosz
ország volt a legveszedelmesebb
háborús uszító, ma azonban Fran
ciaország fenyegeti új cárizmuskónt
a békét.«
Oltás fáradtság ellen. A Daily
Express jelen ti: Az angol egyetemi
laboratóriumokban érdekes kísér
leteket végeznek, molyoknek célja
a fáradtság érzetét mesterséges
úton, szisztematikusan legyőzni.
Egyelőre patkányokon és tengeri
malacokon próbálják ki az eredmé
nyeket. Az állatokat egy körben
forgó lapra helyezik, melyen csak
nagy erőfeszítéssel tudják magukat
ogyonesen tartani. Amint elfáradnak,
a centrifugális erő lesodorja őket.
Eddig már bizonyossá vált, hogy
az újfajta szérummal beoltott álla
tok összehasonlithatlanul tovább
maradnak a lapon, mint a nem
beoltottuk. A módszert mo.st embe
rekre akarják alkalmazni s a szak
értők szerint a booltottaknak mind
testi, mind szellemi teljesít,óképességo totemoson emelkedni fog.
Huszonnógyórai munkabírással fog
rendelkezni az, aki az álompótlékot
és az onergiatocskondőt a. mellényzsebében hordja majd.

A N E M Z E T
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ben ö maga is diplomáciai konflik
tusokba fog keveredni. A jövő
esztendő őszén a Dal kánon is nagy
viharok lesznek. Ezt egy törökgörög háború fogja követni. Az
év vége felé Franciaország ellenséAz ősz vezér Mekkába zarándokolt.
goskodé-ekbe fog keveredni. Ellen
M ontreal, nov. 8. rút hirdetett a keresztények ségeskedések fognak kitörni Ázsiá
ellen és évekig hiába küzdöttek ban és Amerikában is. Közben,
A Montreal Starlioz Lon ellene. A ravasz dervis, aki hogy a kedélyek valamikópen meg
donból érkező jelentések szerint keleti Szudán emirjének kiál no nyugodhassanak, a természet
marad tótlen : az elemi csapások
az angol kormány intézkedé totta ki magát, mindig el tu se
egym ást fogják követni. Ezek
sére kibocsátották a wadi halfai dott menekülni az üldözök elöl közül a legnagyobb lesz egy föld
börtönből Osman Dignát. Az és százával csalta tőrbe az an rengés.
öreg dérv is, aki a századik évét gol katonákat. Rudyard KipMegölték a Fekete Kéz vezérét.
rittahuriji (ndósftónk jelenti • A
tapossa, h uszonkétévi magánling
barrak-balladáiban
állított
rendőrség
nagy créllyol nyomozza
zárka-fogság után útban van emléket Osman Dignának, mint John Lapaglia
ismert olasz gyilkost.
Mekka felé, ahol talán veze
Lnpaglia
legalább
10 embert ölt inog
vezérének,
kelni fog a rengeteg fehér em aígy».Fuzzi-\Vuzziek«
és feje volt a Fekete Kéz társa
hívták a szudáni angol ka ságának, elítélni azonban sohasem
beréletért, amelyeknek kioltása tonák ellenfeleiket.
lehetett, mórt az olaszok nem mer
iel kiismeretét terheli és azok
Osman Digna származását tek ellőne vallani. Lapagliát ágyá
nak szenvedéseiért, akiket tö nem sikerült teljesen tisztázni. ban találták halva. Kis fűszeriizloto
megesen rabszolgaságba eladott. Egyesek szerint egy skót mér volt, amelyben állítólag naponta
300 pohár pálinkát adott el és nagy
Osman Digna a szudáni há nök és egy bennszülött asszony ban is foglalkozott pú Lukacsom péborúk réme volt egy negyed fia volt, mások szerint francia szettol. Az üzlet feletti lakás fény
űzően volt berendezve. Lapaglia
századdal ezelőtt. Szent hábo születésű.
selyemágyban, selyem hálói uhábnn
feküdt, gazdagon faragott ágyában,
amikor utolérte a végzete.
Fényűzési adót vetnek ki Párizs
Négy m érföld hosszú sásKahad lepett el
ban a válófelekre. (IVn-izH, voveiuegy mexikói várost.
b r /.) A francia kormány elhatá
rozta, hogy az amerikai válópere
Leették a házak fedelét, egy farmernek lerágták a lábát. ket fényüzési adóval fogjak sújtani.
Az utóbbi időben annyi gazdag
M exikó C ity , nov. 3. tok siklottak ki, mert a sáskák amerikai házaspár mént át Párizsba
milliói
ellepték
a
vasúti
síne
A Vera Cruz államban fekvő
elválni, hogy az ügyvédek nem
Tierrablanka lakosait négy mér ket és sikamlóssá tették elgá győzik a munkát. Duilloy Kiéld
föld hosszú sáskahad tartja zolt testükkel a vágányokat. Maione ameriku i ügy véd havonta
rettegésben. A sáskák elpusztí Sikeresen alig tudtak védekezni állag két amerikai válópert bonyo
Égő olajjal lít le s jelenleg 300 amerikai há
tanak mindent, ami útjukba eddig ellenük.
esik. A szalmával fedett házak próbálták megtisztítani a síne zaspár várja a válópert. A kormány
ról leették a tetőt, úgy, hogy a ket. Egyes vonatokat csövekkel ezer dollár adót akar kivetni min
lakosok az Isten szabad ege szereltek fel, amelyekből ál lan den idegen válóper után.
alatt kénytelenek aludni. Az dóan égő folyadékot lövőinek
Revolverrel akarta megértetni
egyik távirat szerint egy far ki, amíg a sáskavidéken átha magát egy cowboy. 1‘drizshól írja
ladnak.
mernek, aki részegen feküdt a
tudóHÍtónk: Egy párizsi utcasarkán
jelenet játszódott lo a na
mezőn, mind a két lábát meg
A sáskajárvány milliókra izgalmas
pokban, amely azonban derűsen
ették a sáskák.
rúgó károkat okozott. Különö végződött. A sarkon álló rendőrtől
Dél-Mexikóban három hónap sen a cukor- és kávéültetvények éppen egy hölgy kórt útbaigazítást,
amikor egyszerro csak egy cowboy
óta tart a sáskajárvány. Vona- szenvedtek sokat
termett mellette és angol nyelven
■K•
• •» < •
• «■»*•
• szintén kérdezett valamit a rendőr
től. A rendőr egy árva szót som
Egy lelkes magyarbarát halál mindketten a saját jövőjüket biz értett a beszédből, mire a cowboy
híre. Pannából vesszük az elszomo tosítsák.
Magyarország
Uoborto jelekkel próbálta megértetni magát.
rító gyászhtrt, hogy ott mult hó Kávában olyan lelkes jóbarátot Egyik kezével zsebéből dollárokat
26-áu meghalt Roberto Fara publi veszített, amilyet idegenek között vett elő, a másikkal pedig az olda
cista, Magyarországnak egyik leg ritkán találunk. Az ö halála a ma lán levő revolverére mutatott. Há
lelkesebb barátja, aki óvok óta gyar ügy külföldi képviseletének romszor is megismételte ezt a
fáradhatatlan buzgalommal egósz érzékeny veszteségét jelenti és mély némajátékot, de a rendőr csak a
munkásságát arra fordította, hogy fájdalommal tölti el mindazokat az vállát vonta, mert fogalma som
az olasz hüzvélemóny érdeklődését itthon élő barátait, akik az ő mun volt róla, hogy mit akar a vad
és rokonszonvót Magyarország feló kásságát ismerték és velő együtt ruházatú ember. Egyszerro csak n
fordítsa. Pava oly alaposan tanul dolgoztak.
cowboy leoldotta oldaláról a revol
mányozta a magyarországi viszo
Egy párisi jós szerint 1925 ben vert és kétszer elsütötte. A mellette
nyokat, hogy a legtöbb esetben a legkülönbözőbb bajok fogják érni álló hölgy rémülten sikoltozva el
azokat a rosszindulatú rágalmakat, az emberiséget. (Pária, november 2.) szaladt, a rendőr pedig azonnal loamelyek a külföldi sajtóban Magyar- Thylbus párisi csillagász a közel tartóztatta a lövöldöző embert, akit
ország ellen megjelentek, ő a saját múltban igen fontos jóslatokba a tömeg meg akart lincselni, mert
Dinerétől alapján tudta megcáfolni bocsátkozott. Ha ezek a jóslatok azt hitték, hogy a hölgy vagy a
és visszautasítani. Élénk össze valóban beválnak, akkor a világ, rendőr ellen követett el merény
köttetésben állott különböző magyar különösen pedig annak európai letet A rendőrségen aztán kiderült,
politikai és társadalmi tényezőkkel része, nagyon szomorú hely lesz. hogy mórt lövöldözött a szegény
s az ezektől szorzott információkat A csillagász szerint a bajok nem cowboy. () ugyanis cirkuszban lép
is mindig a legszélesebb körben sokára megkezdődnek : már a jövő fel esténként és szerepléséhez vak
tudta az olusz sajtóban terjeszteni, esztendő januárjában. Oroszország töltényekre lévén szüksége, azt
hogy azokkal Magyarország jogait ban és Németországban bukkanok kérdezte a rendőrtől, hol lehet
és igazságát megismertesse. Minden fel flöször a bajok — különböző ilyeneket kopni ? Minthogy azonban
izében olasz, nemzetét és hazáját elemek egymás ellen hatalmas agi- a rendőr som beszédét, som a mi
fanatikusan szerető hazafi volt táoiót fognak kifejteni. Ezek az mikáját nem értette meg. két lövés
és mogingadhatatlnn meggyőződése agitáeiók véres összeütközéseket sel akarta értésére adni, hogy
volt az. hogy az olasz nemzetnek vonnak maguk utóin. Azután meg tulajdonképpen mit akar. Termé
ogyik legfőbb érdeke az erős, hutai- lehetősen éles ellentétek támadunk szetesen elbocsátották a rendőr
inas Magyarország s ennek a két majd Németország és Franciaor ségről.
nemzetnek inog kell érteni egy szag között . Ezeket az ellentéteket
mást és össze kell fogniok, hogy Anglia fogja kisimítani
m iköz

A szudáni lázadás százéves vezérét 22 évi
fogság után A nglia szabadon bocsátotta.
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Borzalmas férj- és apagyilkosság Beregben.
A Froreich-gyilkosság beregi válíozaía.
Munl-iirs, november I
Az egyedi gyilkosság borzalmai
megismétlődtek egy kis beregi falu
ban, Honosán. Csubirka Vaszil va
gyonos löldosgazda fösvény, zsugori
ember volt, aki családját valósággal
éheztotto. A perpatvar, veszekedés
mindennapos volt a Csubirka-portán
s nem egyszer a vad zajra össze
futott szomszédok mentették ki az
üreg parasztot felesége és (la foj
togató kezei közül.
Szerdán reggel C'subirkánó azzal
a hírrel riasztotta fel szomszédjait,
hogy az ura felakasztotta magát.
.Markovies .Márkus dr., ilosvai körorvos, mikor a halottkómlést vé
gezte, konstatálta, hogy 21 hulla
nyakán fojtogatás foltjai várniuk.
A bíróság elrondolto a hulla felAtyai csókok a gimnáziumban
Práijti bél jelentik : A Szlovenszkórt
exportált eseli tanárokat a linzer
kölesbe ütköző vétségek elkövető
sével vádolják ama cselekményeimiatt, molyok a leányinternátusokká
egybekötött középiskolákon előadód
mik. Varinak esetek, hogy a bíróság
előtt is liobizonyult az, hogy egyikmásik tanár bűnös viszonyt tartott
lenn a gondjaira bízott leánygyerme
kekkel s ennek dacára a mai napig
sem távolították el hülyéről, hanem
továbbra is terjeszti a mételyt az
iskolákban. Legutóbb egy gimná
ziumban a serdIlletlen leánytanuló
tanárjának -atyai csókja- következ
tében öntudatát vesztette s orvost
kellett, hívni a felélesztésére. Midim
a tanári testület az esetet tárgyalta,
a vétkes tanár védojmóro ezek a
szavalt hangzottak el: csak szok
ják meg ezt a, leányok arra az időre
amikor ölelgetni fogják őket.Himnusz-pör Pozsonyban. /-„
-mim,hol jelenti, tudósítónk: Kilóséra
Béla dr. lévai ügyvédjelölt I<»2fJ
november 27-én Léván a Strnnskyléle kávéházban, ahol 25—itt) ven
dég volt. jelen, a magyar himnuszt
énekelte. A ..... áront I törvényszék
lelmentette a vádlottat azzal az in
dokkal, hogy a magyar himnusz
sornmitélo izgató kitételt nem tar
talmaz sem a eseti-szlovák, som
más nemzőt ellen. \ pozsonvi tahin
más véleményen volt, mert kacséra
Béla dr. t a remltörvúnybo ütköző
izgatás miatt tlzonnégynupi fogházra ítélte, Sehlnelitn védő sommi
ségi panaszt jelentett he.
Hogyan akarják tönkretenni az
utolsó kassai magyar elemi iskolát.
Hallatlan állapotok uralkodnak a
kassai Hunyadi ntoni magyar elemi
iskolában, almi ez évben négy tanító"íit áthelyeztek, de helviikhe senkit
sem küldtek s így „ rengeteg órá
val tűlhiilmozott tantestület képtelen
a hiányzó taneríikot pótolni. ........
Hnrn, tnnfolUgyeló, n magyarság
nagy ellensége, évről-évi....... .
módon igyekszik minél jnhlmn nic"1bénltnn! nz egyetlen nmgyiir elemi
iskoln agyét, hogy a legkiválóbb
tanerőket toltüggeszti s a pótlásnkról nem gondoskodik. így „karín
(inra klpusztltani nz utolsó kassai
in ngynr olomi Iskolát.

boneolását, melynek során megálla
pították. hogy Csuhirka életét gyil
kos kezek oltották ki. P.z öreg em
bert éjjel álmában fojtották meg s
azután a holttestet egy kendőre fel
akasztották. A gyilkosság gyanúja
rögtön Csuhirka feleségére ós László
nevű fiára irányult. A csendői'ség
az apa- és férjgyilkost rögtön letar
tóztatta s a gyilkosság körülmé
nyeinek felderítése vógolt széles
körű nyomozást indított. Az osszon,v
is, n Ilii is tagadják a bűntett elkö
vetését. de máris cllenmondásoklnt
keveredtek s n Inrgyi és személyi
bizonyítékok esnklmmar meg fogják
törni tagadásukat.
A borzalmas gyilkosság1 híre
egész Befog megyében nagy izgal
mat leoltott.
Simon János tragédiája a kassai
börtönben. A megszállott Felvidéken
még mindig igen sok magyar ember
sínylődik n cseh börtönökben. A leg
különbözőbb elmeken s természe
tesen ártatlanul kerültek ezek a
roncsétlen emberek fogságba, ahol
a bűzös, l'érgos, túlzsúfolt cellák, á
hiányos és rossz ólolmozés és n
brutális bánásmód lassanként folörll
lelki és testi ollenállókópességüket-.
Érdekes megjogyozni, hogy a eseh
logdákban a felvidéki magyarokon
kívül sok magyar állampolgár is
sínylődik. Felvidéki tudósítónk most
az alábbi, rendkívül jellemző tudó
sítással tette teljessé a cseh bör
tönök magyar állampolgár lakóinak
szenvedéseiből kötött »jogrend «csokrot: A kassai törvényszék fog
házába három hónappal ezelőtt ítj
lakó érkezett Simon dános magyar
állampolgár személyében. Simont ki szabályszerű útlevéllel jött út a
demarkációs vonalon - kémkedés
gyanítja alatt tartóztatták le, s bár
állandóan ártatlanságát hangoztatta,
nem adták vissza szabadságát. A
szerencsétlen ember végre is éhség
sztrájkkal próbált tiltakozni méltat
lan meghurcoltatása ellen. Tizen
négy napig semmit nem evett s lel
két n kiállóit szenvedések annyira
tönkretették, hogy őrültség tört ki
rajta.

......angeaeiyeztt

a gyűjtést a református leikés
képző javára. (Munkáéi, novemb
t i Indvnlovn, hogy a reformátussá
mik milyen keserves hurcol ki
vívni létfenntartásáért n eseh iné
szállás alatt. Különösön a rnti
földön szomorúak az állapotok, ah
ogyro több iskola van tanító nőik
és ogyro több eklézsia pap uélki
A rotormátiisság vezetői átlátták
veszélyt és elhatározták, hogy mi
'len erejükkel hozzáfognak a'reIV
nintns lelkész- és tanítóképző int
Zet loláilltásához, Itertól, Béla pii
l'ok. hogy a lelkész- és tanítókén
szanmrn való gyűjtésnek somi
■lkadul,vn se legyen, engedélyt ke
ugyiljtosro a lioliigyminisztériiimti
enmxszetes, hogy a gyűjtés a liiv,
mszaiitaliol mar meg is i„,ln
Igymi kittek jutott volna oszéb
S t t ^ D n hatóság, amely a
tiltsa. A cseheknél azonbi

iiines lehetetlen. Megtörtént nz a
páratlan eset, hogy a eseh heliUjtjtnhnszte'rinin a nmnkdcsi rendőrhizfossdt/ ittján erlesitet'e. ítélték
püspökét, ttom/ a reformálni lelhe'szett tanüékópzé jnrtirn való i/i/iijle'st
nem cnt/rtle'lt/ezi sem ltos: inszkébaii,
sem, Stltjvenszkültan. Hogy mi ennek
a tilalomnak az oka, arról nem szól
a belügyminisztérium, de könnyű
kitalálni: a református magyarok
lűzzel-vassnt való üldözése, kipnsztltása,
A ruthón földön terjed a pravoszlávia és kommunizmus. (Kiimi,
nov. ÍJ Gebe püspök kijelentette a
Kassai Napiéban, hogy lítiszinszkóbnn egyre növekszik it szegénység
és a nép elkeseredése, ezzel együtt
n kommunizmus és n pruvoszláviu.
A prnvoszlávia terjedésével tűrhetelien sötétség szakadt a rutén
népre, a törvénynek nem leltet ér
vényt szerezni és a hatóságok nem
tudják a görög katholikus hívőket
megvédeni a pravoszláv terror ellen.
Pozsonyban tüntetnek a csehek
ellen. (Pozsony, nov. I.) A Ziskaiinnep alkalmával a pozsonyi nem
zeti színházban heves tüntetés volt
a csehek ellőtt. A tüntetés rendezé
sével a tót néppártot vádolják. A
színházat a rendőrség szállotta inog
és letartóztatott nyolc tót ifjút,
köztük a Szlovák szerkesztőjét és
Nacint tót költőt, akit a rendőrök
el is vertek.
Panamák csokra. (Kassa, nov. I.)
A csehországi országos igazgatásban
nagy vosztegotósi affért derítettek lel,
amolybo az elekroteehnikai osztály
több mérnöke van belekoverve. \
prágai rendőrség jelentése szerint
.Maehaes dózsof, Kirovi daroslav
starol; Bobumil és Hasek Rudolf
mérnökök különböző oloktrotoclinikni ogyosiilésekben viselt, állásu
kat arra használták föl, hogy a fel
ügyeletük alá tartozó osztályok vilInniosanyagsziilcségletttket bizonyos
cégektől szerezzék be. Kzoktői a
cégektől tekintélyes megvesztege
tési összegeket kaptak, így egy
esetben 1,221.(100 koronát. lizt az
összeget .Maehaes mérnöknél lefog
laltak Mit drh. betéti kiinyvtioii. Meg
állapítást nyert, hogy '.Maehaes a
pénzt a pozsonyi kábelgyár igaz
gatójától, Hasek Rudolftól' kapta, A
búrom mérnököt és Hasek igazgatót
a büntetőbíróságnak adták át

Volosin közeledik Kártyákhoz
( Mit akiien, noveniber-.l.) Volosin Ágos
ton, ;iki eddig a cseh kormány
embere volt, olyan húrokat pen
gőt, amelyekből kitúnik, hogy haj
landó ml mi l\n rigókkal n fiiqqctlen
r lilén-párt reze révei együtt m itlcöiln i
Uuszinuzh'ó unIonóm.híjéiért. A ruté
nok élesen kikelnek ;i prágai
centralizmus ellen és azt kívánják,
hogy az összes ruszin partok egy
ségesen vegyék lel a küzdelmet
a központi elnyomó törekvések ellen.
Ivuszinszkóhan nagy visszhangja
támadt az egyesülési törekvésnek
és nem lehetetlen, hogy 21 két párt
komoly együttműködését fogja ered
ményezni.
A cseh megszállás alatti magya
rok állampolgársága. A népszövet
ségi ligák uniójának londoni köz
gyűlésén a magyar delegáció panaszt
terjesztett elő a cseh kormány ellen
az illetőségről és állampolgárságról
szóló magyar törvénynek 8zlovenszkóhan való téves értelmezése
miatt és követelte, hogy ezt a kér
dést a hágai döntőbíróság elé ter
jesszék.
Már az Istent is ki akarják
űzni a csehek. (Kassa, november 4 )
A cseh sajtó élénken foglalkozik
az egyház és állam elválasztásának
problémájával. Az oszmo főleg azért
aktuális, mivel az IskoJaiigyi minisz
térium mellett egy szakértő bizottság dolgozik az elválasztás terve
zetével »egyelőre szigorúan teoreti
kus i‘s tudományos alapon '. Fppon
ezért 2i bizottság nem is ad jelen
téseket munkájáról. A francia »el
választási törvény* történetét hoz
zák fel példának és hangoztatják,
hogy ez a törvény csak azért nem
valósult meg, mert az egyház soha
sem engedte meg bizonyos isteni
törvények megváltoztatását. HJzért
az egyház és a francia állam exlex viszonyban vannak ogyinással.
A francia irányadó körök' tudják,
hogy a helyzet csakis a Vatikán
nal Viiló békés tárgyalások útján
rendezhető. Kzt bizonyítja az a tény
is, hogy íiz utóbbi időben határozott
közeledés észlelhető a francia állam
és sí Vatikán között, s a közeledés
Franciaország részéről történik,
mivel ennek több érdeke fűződik
a jó viszonyhoz mint n Vatikánnak.

A megszállott Délvidék
Siabtidka, nttv. I.
A bánáti Jazován megalakult a
Magyar Párt.
™ iiiui mnossaga tízezer léle
kei csoklcont ft megszállás óta, joloi
<W lélekszámú !I7 000, ebből S0 0<
katholikus.
A magyarok kivándorlása a I
valókról Brazíliába ogyro nagy
arányokat ölt Mail bólén tize
viviindorlo család indult útnak
’T , '^‘ "yékórél. Az üldöztetés
zaklatás nd|n kezóbo ezeknek
szogony magyaroknak a vám
botot, hogy ősi földjükről áj ház
vándoroljanak.

•unsics líromszlav szerb írónak
ünneplésére
negyven
magyar
nyelvű meghívót kiildtok nz Aka
démiának, a.
Petőfi -Társaságán I;
és más Irodalmi társaságoknak.
A magyar szlnészegyesiilet már
válaszolt is a meghívásra, kifejtve,
hogy 2i kultúra nem ismer ország
határokat és kéri a szerb nemzet
szellemi vezéreitől, hogy togyék
lehetővé 11 magyar színészetnek a
Délvidéken való működését.

lóról.- János volt katholikus
aldozópapot (akinek azelőtt Tooh
volt a neve és zsidó családból szármnziki, Károlyi Mihály volt titkárát,
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1024 novem ber 15.
Megfosztják otthonuktól a horgosi magyarokat. (Honion, novem
ber I.) A tavasz óta tömegesen ér
keznek Horgosra magyarországi
szerb optáitak. Eddig kétszáz család
érkezett,akiketa hatóságok az agrárreform céljaira lefoglalt nyolcezer
holdas kishorgosi Kárász uradalom
ban és a Reök Iván-félo birtokon
helyeztek el. A múlt héten ismét
harminchat család érkezett Szőregröl, üeszkról és a gyulai határból
Horgosra, akinek azonban a birto
kokon nem jutott szállás, és ezért
a hatóságok elhatározták, hogy Hor
gos községben helyezik el ökot.
füzért megbízták a községi rendőrö
ket, hogy az üres vagy felesleges
lakásokat írják össze, hogy az
optáltakat ott szállásolhassák el.
Az összeírás alkalmával azonban
a legszegényebb magyar emberek
lakásait jelölték ki az optáitak szá
mára, olyan emberekét, akik csalá
dostul egy vagy két szobában lak
nak. Iparosoknak a műhelyét vették
el, úgyhogy ezek most mestersé
giikot sem folytathatják. A betele
pítés módjáról pedig orvosi látlele
tek tanúskodnak.
Megverték h'oza Mihály földmű
vest, mert az elrekvirált szoba
kulcsa nem volt nála, hanem a (iá
nál, aki egy paprikamalomban dol
gozott, amikor a rendőrök megjelen
tek náluk.

A

Szelpál l\il egyszerű földműves
házába, aki két szobában lakik
családjával ogytitt, szintén betele
pítettek egy optált családot. Szélpál
emiatt panaszt emeli a községházán,
mire a rendőrök őrölt paprikáját,
egész idei termését, bútorait a
zuhogó esőben az udvarra hm (ad
ták, öt és húszéves leányát pedig
— amint az orvosi látlelet is tanú
sítja
megverték.
Berenyi Int várnai hötvenéves
öregasszonyt annyira összeverték,
hogy azóta ágyban fekvő beteg.
Lisztjét, paprikáját, bútorait az
udvarra szórták.
Heinz tíerqely kádármoster mű
helyét foglalták le, kész áruit,
nyolcvan edényét kidobták a mű
helyből. Ivoisz most műhely hiányá
ban nem tudja a mesterségét foly
tatni Csepregi Ferenc rokkant fény
képésztől szintén a műtermét vottók ol. Fodor Mihály lakását aki nem volt otthon — feltörték és
bútorait kirakták, hogy az új laké
nak helyet csináljanak. Keljelentést
mégsem mérnök tenni, mert meg
fenyegették a panaszosokat, hogy
akkor őket is följelentik államellenes magatartás miatt.
Vájjon meghallják e özeknek a
szegény magyaroknak síró panaszát
a trianoni béke szerzői is?

A m egszállott Nyugatmagyarország
Hamis adatok alapján csatol
ták Nyugatmagyarországot Ausz
triához. Lmlékezetes, hogy amikor
Ausztria Nyugatmagyarországnak az
anyaországtól való olcsatolása iránt
diplomáciai akcióját megindította,
a maga számára legsúlyosabb ok
nak azt hozta tol, hogy az elesato
landó nyugatmagyarországi közsé
gekre Ausztriának Bécs élelmezése
miatt van sziikségo. A delegáció
csak mellékesen érintette a törté
nelmi jog kérdését és azt az állí
tólagos kívánságot, mely a német
ajkú lakosság között él Ausztriához
való tartozandóságuk iránt. Ezeket
valószínűleg azért nem domborította
ki a jegyzék, mert történelmi jog
ról, Ausztriának a múltban gyöke
rező igényeiről szó sem lehet a
nyugatmagyarországi
területekre,
ezeket történelmi bizonyítékok cá
folják. Hogy pedig Nyugatmagyar
ország németajkú lakossága meny
nyiro nem kívánta Ausztriához való
csatolását, fényesen bizonyítja a
Sopronban és vidékén annak idején
lefolytatott népszavazás, melynek
eredménye a vitát Magyarország
javára szinte nőm várt oredmónynyel döntötte el. Keresni kellett
tehát a békedelegációnak olyan
támpontokat, amelyekre Ausztria
igényeit felépíthették
Minthogy
ilyen támpontok nem voltak, nem
riadtak vissza az osztrákok attól
som, hogy okokat koholjanak, me
lyok Nyugatmagyarország mik Ausz
triához való csatolását szükségessé
teszik és indokolják. Hamis statisz
Ilkát szerkesztettek tehát, melyben
kimutatták, kogy az átcsatolást gaz
dasági okok indokolják, mert a
nyugatmagyarországi részek látják
el Bécset élelmiszerekkel.
Köztudomású, hogy a magyar
békedelegáció 1920 januárjában a
Neullly-i beadványában
pontról*
pontra megcáfolta az osztrák békedelegáció jegyzékének állításait s
rámutatott az osztrák statisztika
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ham isi tásaira. Mog(löb be ntő igazság,
hogy a magyar delegáció annak
idején bemutatott statisztika számai
szinte
hajszálnyi
pontossággal
egyeznek annak a statisztikának
adataival, amelyet most az osztrák
legfőbb statisztikai hivatal adott ki.
Az osztrák statisztika kimutatja,
hogy a Bécs élelmezésére szüksé
ges 797.240 q zöldségből .Nyugatma
gyarország mindössze 2.378 q-t, to
llát a szükséglet 0 29%-át, a 458 7<>4
q burgonya szükségletből csupán
903 q (0 21%) az 530.035 q gyümölcs
szükségletből 17.030 (3 32°/0) szállít
Nyugatmagyarország. Körülbelül ez
az arány más élelmiszernél is. A
statisztika pontos számadatokat kö
zöl, melyek cáfolják az osztrák de
legáció annak idején tett hamis ki
jelentéseit. Kiderült, hogy a Bécs
élelmezésére felszállított 1,790.011 q
élelmiszerből Nyugatmagyarország
mindössze 21 8002 q-t szállít. Ez
a szám az összszüksóglet 1*21 %-ának
fotel meg, tehát egy olyan jelen
téktelen hányadát teszi ki az osz
trák metropolis ólelmiszorsziiksógletének, amely számításba nem is
jöhet. Tudatos forditössol, rosszaka
ratú félrevozotóssel értő el tehát
Ausztria azt, hogy a nyugatmagyar
országi részeket az anyaországtól
elcsatolták. Ezt bizonyítja az a tény
is, hogy Ausztria nyugatmagyaror
szági budgotjónek a múlt évben ki
mutatott passzívája 51 milliárdot
tesz ki.
Beszélő számok ezek, melyek
dokumentálják azt a vórlázító igaz
ságtalanságot, amelyet Magyarország
szenvedett akkor, amikor Nyugat
magyarország községeit Ausztriához
csatolták.
Ez a statisztika csak egy
mozaikja annak a hamis alapnak,
amelyre Ausztria épült, amelyen
állanak Csehország, Oláhország és
Jugoszlávia is, mely államok sür
gették és követelték Mngynrmvzag
feldarabolását.

L A K ROVATA
A feltaláló magyar Géniuszt jól
ismerik az egész világon, mórt ott.
van m indenütt, ahol a nagy elmék
titáni küzdelmében a világító ér
telem sikert arat.
Annál szomorúbb és annál lesujtóbb, hogy a fe ltaláló magyar
elmék kincsei mégis vagy teljesem
elkallódnak, vagy magyar ji He
güktől teljesen megfosztva, a nem
zetközi alkotások nagy technikai
tengerében nyomtalanul elenyész
nek.
Hiszen még Edisonról is sokan
tudják, hogy a villamosság terén
legnagyobb találmányait tula jdonkópen magyar emberektől vette
át és jelentette meg a világ előtt
mint saját találmányait. Többek
között a mi korán elhunyt Puskás
Tivadarunk évekig volt jobbkeze
és Puskás Tivadarnak egy szemé
lyes jóbarátja beszélte el, hogy a
«>nagy Edisont sohasem lett volna
ilyen nagy, ha elméjének lángoló
zsenijét fiatalos tapasztalatlan
sággal nem engedte volna nyom 
talan ul kisajátítani.
A magyar társaclah>m, sajnos,
egy ál tál álbán nem viseltetik érdek
lődéssel a magyar feltalálók sorsa
iránt.
Még véletlenségből is alig for
dul elő, hogy magyar feltalálóinak
magyar pártfogója, magyar támo
gatója akadjon.
Ilyen körülmények között még
igazán csoda, hogy a világ tud
valamit az Irinyi Dánielekről, a
Holyay Farkasokról és a Komp. h u
Farkasokról ; a báró Eötvös Lorántokról, a Semmelweis Ignácokról, a Ívuthy-Okoliesányiákról és
a magyar lángelméknek még sok
sok más jeleséről.
Még A Nemzet meg sem jelent,
máris néhány nagyszerű magyar

találmányra hívták hl figyelmün
ket.
Ilyenek többek között a vasból
épülő házak, melyi k már javában
épülnek is. Ezekről a sajtó nem
régiben az osztatlani lismerés hang
ján emlékezett meg, mert olcsósá
gukkal, tartósságukkal és szilárd
ságukkal máris hatalmas érdi klódóst váltottak ki a magyar közön
ség köréből. Hogy innék az épít
kezésnek milyc n óriási nemzeti,
társadalmi és gazdasági jelentő
sége van éppen napjainkban, azt
talán nem kell bővebben bizonyí
tanunk.
A vasházak zseniális tervezője
Mazgon József dr. po.stafóbiztos,
akinek, értesülésünk szerint, még
több más találmánya vau, molyok
mind megérdemlik a legnagyobb
érdeklődést.
Egy másik magyar ember, névszerint Tomcsányi Lohol, többek
között egy zsebbi-n hordható eser
n yőt talált fel. mól3'. összehajtva
nem nagyobb, m int egy közepes
szivartárca, vastagsága pedig télakkora sincs. Tome.ányi Lehel
ezen találmányát bo is mutatta
előttünk és azt minden tekintetben
zseniálisnak találtok. Valószínű,
hogy találmányából rövid, idő
alatt világcikk lesz.
Tomcsányi Lehelnek ezenkívül
még más számos zseniális és gya
korlati találmánya van, melyekről
több más találmánnyal együtt,
részletesebben H Nemzet legköze
lebbi számában fogunk megemlé
kezni.
Reméljük, hogye rovat, rendel
tetéséhez híven, hathatós szószó
lója lesz minden magyar talál
mánynak és nagymértékben elő
fogja mozdítani a magyar zsenik
érvényesülését és diadalát.
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A magyar lélek.
Irta : R em soy G yörgy.
Hogy égtem én ? — mint sötét éj
szakában
Égre lobogó nagy égi máglya,
Melyen csillagos, szűz szívek égnek.
S lángjaimat ösködök ködének
Nyelte, éhesen vak homálya.
Mint lángot okádó nap lövellem
Tűzsugiiramat szü 11étien,
S mikor már minden arc pirult
Jégszirtik csúcsa izzó fénybe gyűlt.
Csak a magyar Ég maradt kietlen.
Hogy égtem én ?
mint vakító,
fehér
Égi sugárból szőtt szent szövetnek
isten keze által útba ütve
M int múltnak, jövőnek tisztulása,
üdve,
Csak a magyar Ég maradi sötétnek.
S amely fényre nagy, késő századok
Múlva vigyáznak imáslclkü népek.
S idegen egek holtja fölvilágol,

Lemaradva a fény tüzkocsijáról.
Csak a magyar szivek maradtak
sötétek.
Vajh. lesz-e még, hogy nem vetél
Tárult ölem korasz ült fattyákat /
Hogy minden szót, mely ihletett he
vében
Kipattan e tűzlélek ajakóról.
K itárt kebel ií honfiszív fogad ?
O. lenni fog. mert lenni kell :
M ikor mind az a fény, hő. tüzsugár.
A m it c vulkán kivetett magából.
Megtért szíreknek visszfényes faláról
. I magyar szírekbe visszaszáll.
N agy, szentidó lesz !
Kgy nagy
igyogás
Lesz az egész nagy végtelen :
Sok m illiónyi feliért tíz ií máglya
Lobog bele az örök éjszakába.
Szent oltárokon,
magyar szíveken/

1924 novem ber lő.

A Magyar Nemzeti Szövetség szerepe
a magyar közéletben.
ívta : Ludwig Ernő íókonzul.
Xnr- York, október hó.

Valamelyik fárasztó nap délutáni órái
ban pihenni mentem a newyorki Public
Library képtárába és letelepedtem Munkácsynak örök életű remekműve előtt :
Milton, a vak költő, három leányának
tollba mondja ^Kiveszett Paradicsomát*.
Milton és Munkácsy, nagy név mind a
kettő és mi magyarok mindenképpen
büszkék lehetünk, hogy a képtár Joshua
Reynoldsjai, Gilbert Stuartjai, Brozikjai
és egyéb nagy festők és rajzolók sorában
az ő műve mégis a legkimagaslóbb. Aki
sokáig nézi ezt a képet, — melynek hát
tere talán egy kis terpentin felfrissítésre
szorulna — az úgy látja annak négy sze
replő alakját, mintha azok életben ott
állnának vagy ülnének előtte, annyira
megkapó azok plasztikája. Aki sokáig
nézi, annak lelke önkénytelenül is el
kalandozik messze innen. Mit is jelent
az emberiségnek az elveszett paradicsom ?
Azt az életet jelenti, amelyben nem volt
senkinek se bánata, keserűsége, min
denki boldogan élvezte a reggelt, a nap
palt, az estét, az életet, az élet minden
gyönyörével együtt. Nem volt senkinek
se irigye. se rosszakarója, ellensége, nem
kellett lelnie agyarkodástól, nyílt és bur
kolt támadásoktól. Nem volt szegénység,
de gazdagság sem mert a szabad ter
mészet ontotta az istenáldást minden élő
lénynek egyaránt. Hát ez mind elveszett.
Aki tokáig nézi ezt a képet, ha magyar
ember, eszébe kell juttatnia, hogy nekünk
is elveszett a mi földi paradicsomunk,
mi is az elveszett magyar paradicsom
múlt dicsőségében keressük a vigaszt, tt
reményt is.
A Magyar A rímeli Szövetnél/ szerepe
sok tekintetben hasonló tt Miltonéhoz.
Igaz, hogy a Szövetség nem vak, mint a
nagy angol költő, de a magyar társada
lomnak vaknak kell tettetnie magát,
mint aki nem látja, hogy van egy ilyen
Szövetség a világon, mely a költő szerepét
betölti, mikor múltúnkat igyekszik állati
dóan a magyar társadalom'elé varázsolni
azért, hogy abból a jövőre merítsen bizal
mat. A Magyar Nemzeti Szövetség el
szavalja és tollba mondja a mostani
generációnak, hogy mit veszítettünk el.
mikor a trianoni okmány megfosztott
paradicsomunktól azért, iiogv a káron
okulva, sohase kövesse ej azoknak

rendszeres előadás-sorozataival. kiad
ványaival. népszerű gyűléseivel stb., stb.
Az amerikai magyarság nemcsak büszke
lehel ezen hazai intézményre, hanem ugyan
akkor. amikor madártávlatból szemlélheti
annak soha el nem csüggedő, buzgó ki
tartását, egyúttal szánalommal gondolhat
arra is, hogy neki is volt. vagy talán még
van is egy olyan szerve, az Amerikai
Magyar Szövetség, mely szerepét nem egy
szer szépen betöltötte és nem érdemelte ki
a halottas-ének nélküli elhantolást.
•1
Az amerikai magyarságnak is volt
valamikor egy vak
költője,
Rudnyánszkyja. aki az Amerikai Magyar
Szövetségben látta mindenkor azt a szer
vet. mely az itt élő magyarság elveszett
paradicsomiját fel tudja támasztani.
Hiszen igaz. hogy materialisztikus kor
ban élünk, de az a magyar, aki itt keze
munkájával keresi mindennapi kenyerét,
a múltban soha le nem mondott eszmé
nyeinek műveléséről. Nem tudom el
hinni, hogy most megváltozott volna
veleszületett természete és így biztosra
veszem, hogy maholnap az amerikai ma
gyarságnak is megint meglesz a maga Nem
zeti Szövetsége.
Ha pedig csüggedést érez lelkében,
keresse lel valamelyik üres órájában a
newyorki Public Library harmadik eme
leti képtárát és tanulja meg Munkácsynak remekművéből azt, amit tulajdon
keppen magyarnak soha felednie nem
szabad : hogy Magyarországnak azért volt
dicső múltja, hogy azon felbuzdulva, min
den magyar arra törekedjél:, hogy jövője
még dicsőbb legyen !

hibáit, akik a veszteségét vagy elő
idézték, vagy azt siettették. Azt mond
ják, hogy csak a halófélben lévő nemze
tek szeretnek a múltjukon élősködni.
Magyarország biztosan még nagyobb és
szebb életre van hivatva, mint amilyen a
múltban osztályrészül jutott neki, ele mi
a múltban tanítómesterünket tiszteljük,
anélkül, hogy végső perceink közelgőnél
éreznek. Mondottam, hogy a magyar
társadalomnak nem szabad látnia Nem
zeti Szövetségünket, mert a trianoni szer
ződés és az arra felépült közjog megtiltja,
hogy irredent,isták lehessünk. Hát g for
máknak elegei lettünk; de, vájjon ki olt
hatja ki lelkűnkből az ott örökké virradó
irredentizmusunk mécsesét, ki rendelkezik
azzal az erővel, hogy azt mindennapi éle
tünk látköreböl eltüntesse? Nem akarom
azt mondani, hogy az ötéves kényszer
béke ki nem fárasztott, apatikusakká,
indifferensekke nem tett. de az emberek
mindenütt a világon élni akarnak, a tria
noni világban pedig nem lehet élni. Az
irredentizmust maga a trianoni élet csi
nálja és csak az fogja megszüntethetni, aki
a Trianont magát eltemeti.
A Magyar Nemzeti Szövetség ólén
lelkes magyar férfiak állnak, akik min
denkor túltették magukat a mindennapi
élet nehézségein. Irt és orvosságot talál
tak a magyar társadalomnak is, hogy
azokon túltehessék magukat legalább
úgy, hogy kitartásra biztatták azt. Lóozy
bajosunk, Magyarország földrajzi egy
ségének gróf Teleki Pállal és Cholnoky
Jenővel együtt legállhatatosabb hirde 127 hősi halott em lékét örö
tője, nincsen már közöttünk. Lers báró,
kítették meg a kunsági
a Nemzeti Szövetség egyik volt alelnöke
es országunk gazdasági egységének egyik
m agyarok.
legeredményesebb bajnoka szintén el
hagyott bennünket örökre. De itt van
i. xV ,
n visszarojtott ittjuniom
megható kegyeletével áldozott vasárnap a Kúnnak Percnyi Zsigmond báró, a Szövet sag
Magyarsága 127 tiszaimrei hősi halott omléségnek örök ifjúsággal megáldott, soha KöueK, kiknek emlékoszlopát a község l'őtorén
meg nem alkuvó elnöke, Okolicsányi ünnepélyes pompával leplezték le.
László, Szörtsey József, Thirring Gusz Az ünnepélyen résztvevő előkelőségek és n
táv os annyian mások, akiket nem akarok rendezőség élén báró Percnyi Zsigmonddal a
Magyar Nemzeti Szövetség országos olnökévol
mind felsorolni, mert biztosan elfelejte os,
Almasny Sándor főispánnal 117 kocsin érkez
nem az egyiket vagy a másikat. Az tek Kunhegyesről. A község szélén küldöttség
amerikai magyarság büszke lehet a Magyar ;r rí Jn"u Jovasbandérinm fogadta az érkezőket.
s andor főjegyző, a küldöttség szónoka
nemzett Szövetségre, mert az egyike ama c
meleg szavakkal üdvözölte báré Porónyi Zsigtényezőknek, sőt azoknak talán legfonto niondot
és az előkelő vendégeket. Az üdvözlést
sabbika. melyek nélkül országunkat már i erényi Zsigmond báró meleg szavakkal kö
régóta el is parentálták volna. Ez tartja szunté meg.
a hitet ébren a magyar társadalomban i.*ÍÜiU« nT Í,,í . M
, í 0l’0Vmátus templomban tartott,
i.stoni tisztelettel kezdődött, majd a rém. kntli.
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A vidám gipszkötés.
Irta: Paulini Béla.

........

.

Karácsonykor heten voltunk együtt az
apai házban : szüleim s az öt »gyerek«,
persze nagy gyerek. Kn is gyerek vagyok
minden
karácsonykor.
Karácsonykor szegény anyám megbotlőtt- a küszöbben, összeesett a szegény,

(Miihlbeck rnjü...) si!egény .

Várah és Wárhasféliioh
Léva vára.
Irta : Koroda Pál.

A várnak a törököktől történt visszavívása idejében kelt szárnyra e katona
ének :

Meredek hegytetőről, egyetlen ép falá
val Léva vára hiteimül áll Ziska utódai
nak, kik a vár tövében most garázdál
kodnak. Hiába lengett a vár ormán oly
kor idegen zászló, a várat utóbb visszavítta a magyar hősiség . . . Majd visszavíjja a jövőben is.
A vár krónikája véres lappal kezdődik.
Róbert Károly bosszúja itt érte a vár
kapitányát, ki a Zách-nemzetséghez ta r
tozott. Utána a Lipthayak lettek a vár
kapitányai több nemzedéken át. rím erü
kön félkarú hős állott, ép kezében három
rózsát tartva, a rózsák három fiát jelképez
ték . . . Kettejük neve arra vall. hogy
turánok voltak : Mitől é.s* Zád. Utódaik
közül a hős Koháry volt a legnevezete
sebb, a Kóburg-Koháry fejedelmi család
nak őse. Török túlerővel szemben vité
zül védte várát, mikor már tovább nem
tarth atta, az ostromló seregen át vágott
magának m át paripáján ; hű vitézei
követték.
A merész áttörés sikerült, de a hős sebet
kapott. Elhagyva a várat, a Kurtahegy
előtt szállott le lováról, hű vitézei be
kötözték sebeit. Kápolna jelöli ma is ezt
a helyet. Koháry tovább lovagolt, de
Garamkeszi határában újra leszállt. Itt
röppent égbe hősi lelke. Az utódok kegye
lete Garamkeszin is kápolnát emelt. A
háború kitörése előtt Kóburg Ferdinánd
már mint bolgár cár kegyelettel zarándo
kolt e kápolnákhoz.

A várat visszavítták az ostromlók,
hogy ii kuruc időben Rákóczinak hatal
mas erőssége legyen.
Vak Bottyán annyira megszerette a
kuruc dicsőség e hirdetőjét, hogy Léván
házat építtetett, mely ma is fennáll.
Léva váránál játszódik le Jókai törté
nelmi regényének kezdete. Oeskay László
ról szól e regény címe : »8zeretve mind
a vérpadig.« A Tisza-család házából,
mely a regény első fejezetének színtere,
még megmaradt egy fal, a Tiszáknak
kőből készült címerével. A házból a
lévai uradalom későbbi urának, Eszterházy hercegnek idejében gazdasági épü
let lett, ott áll ma is a Garamújfalura
vezető úton.
A várban nemrég újra kigyult a haj
dani fény, újra harsant az egykori zaj.
A millennium évét itt ünnepelte Bars vár
megye. Ruffy Pál drámai képekbe fog
lalta Bars vármegye múltját és a lévai vár
történetét. A színjátszók a hajdani hősök
sarjadékai voltak. Túrán szellem lobogott
e szép ünnepen, táltos lépett a várfalak
közti színre, kit Persay Ferenc, a vár
megye főügyésze személyesített. A táltos
visszanézett a múltba és jósigéket hir
detett a jövendőről . . .
Mikor fognak a jósigék teljesülni?

lelkész celebrált tábori misét az emlékoszlop
előtt. A »Túrán regös csoport* a Magyar Hiszek
egyet énekelte, Cziriák Sándor főjegyző az em
lékmű történőiét ismertetto. A debreceni honvéd
zenekar a Himnuszt játszotta s az egyházak
áldották meg az emlékművet.
A felavató ünnepi beszédet Szurhscy József
kormányfőtanácsos, a Magyar Nemzeti Szövetség
alolnöko tartotta. Méltatta az elesett hősök em
lékét s azt az áldozatot, melyet 0 / az alig 4000
lelket számláló szímnagyar község hozott a
hazának, amikor 127 hősi halottat áldozott a
világháborúban. Milyen megható bizonysága ez
a magyar vitézségnek!
Mi nem vagyunk méltók hozzátok, hősi lmlál
mnrtyrinnát szenvedett drága testvéreink,
mondotta a szónok
mert Ti a haza védelmé
ben vesztelek el, mi pedig elvesztettük a hazát
a hazafia lanság és a nemzetietlonség védel
mében.''
Az elesett hősök hozzátartozói s az ünneplő
sokaság sírásba csukló meghatottsággal hallgatta
>Szörtsoy romok beszédét.
Az emlékművöt megkoszorúzták és átadták
II. Végli Bajos bírónak, az ünnepély a Szózat hang
jaival ért véget.

bélbon a Kaszinó dísztermében ünnepi lakoma
volt A nagyterein falát körös-körül a Magyar
Nemzőt! Szövotség művészi plakátjai díszítették,
melyek az elrabolt magyar területeket szimbo
lizálják
Almássy Sándor főispán a Kormányzóra mon
dott pohárköszöntőt, Korosztesy Károly ref. lel
kész pedig báró Herényi Zslgmondot üdvözölte,
melyre Porényi Zsigmond báró tartalmas szép
beszédben válaszolt. A Magyar NomzotI Szövot
ség programmját ismertetve rámutatott n termet
díszítő képekre, s azt mondotta, hogy a Magyar
Nemzeti Szövetség programmját nem is kell itt
bővebben ismertetni : elmondják ezek a képek,
melyekben az elveszett magyar múlt dicsősége,
a jelen minden fájdalma s a jövő reménysége
kifejezésre jut. Angol példákra hivatkozva kifejtotte, hogy milyen szükség van egy egészséges
közvélemény re az országban, mely nemzeti
irányban befolyásolta az egész közéletet.
Szürtsey József Hűek Andor főszolgabíróra a
Magyar Nemzeti Szövetség kúnhegyosi körének
(dnökéro iirítotto poharát, ki az emlékmű megteromtésénok és az ünnepély megrendezésének
is fő mozgatója volt.
Az ünnepélyen megjelent Gömbös Gyula, a
kerület nemzetgyűlési képviselője is.

Ilii az Isten úgy akarja,
l-óva várát boveszem,
Ha Isten nem úgy akarná :
Baglyok fészkévé legyen.

K
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- Jaj. gyerekeim !
I’ölnyaláboltuk.
Alighanem el tört a lábam ! nyögte
szegény.
No, el nem tört, hanem valami haj
mégis érte. Az egyik »gyerek«, a Géza.
azt mondta, gipszbe kell tenni. Majd ő
gipszbe teszi. Mert doktor úr a Géza.
Jaj, gipszbe tenni,
sóhajtozott
anyám,
nem lehet az éli lábamat
gipszbe tenni. Nem fekhetek én hétszámra,
dolgom van nekem reggeltől napestig, ó,
jaj, jaj. jaj Istenem.
Eltorzult kedves anyám kedves arca :
nagy fájdalmai voltak, igen nagyok.
S rossz volt a gipsz is. Talán nincsen
is már rendes gipsz a világon. A falunk
ban bizonyára nincsen. A Géza
hogy
csinálta, hogy nem
mondom, gipszbe
tette édesanyám lábát, bár kegyetlenül
rossz volt a gipsz.
Másnap
letelt a szabadság
Géza
öcsém visszament a városkájába.
Harmadnap megtekintette a falubeli
öreg doktor anyámat.
Látja, doktor úr, látja, hogy já r
tam. —siránkozott anyám.
Vigasztalta az öreg orvos . . . 8 nagyon
csodálkozott, hogy olyan jól sikerült a
gipszkötés. Holott olyan rettentő rossz
a mai gipsz. 8 megkopogtatta a kötést.
Kopogott a gipsz annak rendje-módja
szerint. Mondta is az öreg orvos :
— No, ezen igazán csodálkozom, ilyen
jó kötést csinálni ilyen rossz gipszből.
E szavakra, mintha szellő kerekedett
volna hirtelenjében a szobában. 8 az
észrevehetetlen szellő mintha elfújta volna
anyám orcájáról a fájdalom barázdáit.
(A Géza, a Géza, a Géza gyerek, »az én
fiam« csinálta ezt a jó gipszkötést !)
E 11. — folytatta az öreg orvos
a minap kénytelen voltam sínbe tenni
egy jányka karját, olyan rossz volt a
gipsz.
Anyám szeme csillogni kezdett.
Ezt nevezem gipszkötésnek !
lel
kesedett az orvos. Anyám boldogan mo
solygott .
Anyám
a sárga házban — e naptól
fogvást, csak üldögélt az ágyban, s alig
hanem igen-igen boldog volt. 0 . ne vegyék
tréfálkozásnak, hiszen könny lepi el a
szememet : szinte azt kell hinnem, örült
is titokban, hogy ez a baj érte. Hiszen
máskülönben — sohasem tudta volna
meg, hogy milyen parádés gipszkötést
lúd csinálni a legjobb Géza a legrosszabb
gipszből is amikor az öreg doktor sínt
használ. Pedig az öreg doktor nagyon
öreg doktor.
Kopogtatta boldog anyám a gipsz
kötést. Sohasem kopogott még ilyen vi
dáman gipszkötés. Seliol a világon.
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A NEMZET ÉRTÉKEI
R á k o si J e n ő 82 -ik s z ü le t é s n a p j á r a .
Írfa: Sikabonyi Antal.
Nehéz dolog nekünk az elisme
rés látható jelével közeledni Rákosi
Jenőhöz, őhozzá, kinek mindannyian
annyit köszönünk közvetve vagy
közvetlenül, az irodalmi hatást te
kintve, avagy szeretetteljes segítést
az első lépéseknél. Elfogultsággal
vádoltathattink és ellögódottak lehe
tünk. Emberi nagyságának arányai
az utolsó években csak mind vilá
gosabban bontakoznak ki előttünk
Irodalmi működéséről, mintán a hí
zelgés és az ellenszenv már kime
ntett minden jelzőt, az irodalomtörténet fogja majd kimondani a
munkásságának jelentős helyet kí
vánó pártatlan ítéletet. Mi most az
emberre nézünk fel. S napjainkban,
mikor dőltünk törik össze annyi
halvány, ő mint viharos tengerben
a világítótorony, sziklaszilárdan áll
előttünk. Annyi szomorú látvány
tól fátyolos tekintetünket felé irá
nyítani : megnyugvást, hitet, erőt,
világosságot jelent bensőnkben mind
annyiunk számára.
A legszebb látvány: előttünk
valaki nyolcvan éven túl ugyan
azokkal az eszmék kel, ugyanazoi:
lelkesedéssel, hittel és céllal, amelyive! pályáján megindult. Szinte cso
dával határos a mi szkepticizmu
sokkal, elfáradásokkal teli korunk
ban a rajongásnak és hitnek az ni
épsége, amely munkájában változat
lanul hevíti. Személyének, még korá
nál fogva se kíván semmi kivált
ságot ; szerkesztőségében, az iro
dalmat és a közéletet szemlélve
folyton, fáradhatatlanabbal dolgozik,
mint bárki más. Dolgozik, nem azért,
hoe\ saját magának dérjen valamit
mert hisz rég elért mindent, amit
akart, és elérhetett volna bármit,
ami fényesség a földi dolgokban,
hanem mert ez a szünet nélküli
munka neki létszükséglete, lényének
velejárója, életének tartalma. (")
kapcsol össze bennünket azzal a
hősi korral, melynek utolsó képvi
selőjét Jókaiban még mi is láttuk.
Az o ideálokban való hite érteti
meg velünk mindazt a gigászi mun
kát, amit a magyarságért, a nyelvért
Kazinczy ék végeztek, az ő munká
ldrása magyarázza meg azt a hir
telen megnövekedését szellemi éle
tünknek. amely Aranynyal, Jókaival
az alig bölcsőjéből kikerült iroda
lomnak helyet követelt a világirodalomban. Es hogy megváltozóit
viszonyok között, megváltozott mun
kákat követelő, s a kor új és újabb
l{ vunalmainál mo rí tósót ránk pa
rancsoló napjainkban azokhoz a
letiiin hősökhöz hasonlóknak a hiá
nyát nem érezzük, ez azért van :
mert Rákosi Jenőnk van
.Minden változó é« minden 1,111niulé (loloftlmn keresi és me«ln'"U" » maradandót, kihámozza ,1
"íny-miak nienfelelit. de niin.lezl
eiiy unev eél szulualntnbnn : 11 nem
zetiért. n mim virsliéért. KIi Ih.i, 10
ut.Mlnin közelről enyosek elétt talon
következetlennek tűnik tel. de Imimzónák akkor .-óin : talán irányt \á ltoztatonak.de révedezőnek soliasonr
mellékösvények re térének, de olyan

nak nem, mint aki kerülő utakon jár.
Ha céljai felé az utat légvonalban
tehetné meg. bizonyára egyenesen
haladna s mindannyian annak látnék
az utat. De köztünk jár. harcait köz
tünk vívja, bele kell hotlania nap
jaink tülekedésébe.n olyan dolgokba,
eseményekbe, vitákba, amelyeknek
fölébe kerülhetne egy gyönge szárnyrobbenóssel, ha le akarna mondani
- ami sokkal könnyebb feladat —
a tanításról, vezetésről, irányítás
ról. S éppen azért, mert nem Ismer

ukadalyt céljai elérésében: jó tud
lenni mindenkihez, de kegyetlen is
ahhoz, ki gáncsot vet eléje. Hogy
eközben egy Madáchot nőni fedezett
lel mint Arany János, az igazán
!um *5jto múlt. Hogy egyeseken
Keresztül is tiport, az harcok köze
pette természetes, fis ha látta is
hogy sokszor azok is ellene fordul'ö'k akikkel jót tett és hogv csaló;,ot ozokbnn, akikben bízott: hitó"’1 ,,(; in hagyott el egy szemernyit
-m es szeretőiéből sem, amellyel
.......ügnmga köré néz. Jöhettek azóta
hogy túllépett nagy tehetségek az
nodalomba, de akiben a hit az

egyenesség nagyobb és tisztább
lánggal égne mint őbenne, nemcsak
abban a törekvésben, mely bizton
kitűzött cél feló irányítja munkás
ságát váltakozó eszközökkel, de egy
forma lelkesedéssel, hanem hit a
saját munkájában is, amelyre olkiildetett: ilyen ember nincs közöt
tünk egy se. Ő nagyobb áttekinté
sével hamarább meglátja az ered
ményeket, mint mi Ezért nem értik
meg sokan. S ezért balgák azok,
akik őt egyes tények s nem ered-

mik 11 poiulolufokuak, törekvéseknek,
amelyek évtizedeken át és ma is 11
jobbak lelkében élnek, néha öntudat
lanul. Ebben rejlik népszerűségének
és hatalmának nyitja Lelkében
állandóan szép látomások élnek.
A legkisebb események a gondola
tok, eszmék egész raját verik fel
lelkében ; az 11 szűk horizont, ami
előtt mi mozgunk, az irodalom, a
közélet legkisebb eseményének rez
dülésére, ha ez kapcsolatba jöhet
vágyaival, azonnal lelkében végte
len távlattá szélesedik ki, amelyben
a mozgó élet a maga titkaival, előt
tünk homályos órtholotlonségoivel
az ő szemében, az ő céljai előtt
azonnal nagyszerű, világos és hatá
rozott lesz. Olykor talán feláldoz
valamit a művészetből is ezért a
célért, a nemzetiért; de vájjon nem
szentebb-e Így ez, mint íia valaki
megfordítva a nemzetit áldozza fel
a mű vészeiért.
Iskoláskorunkban mint költőt,
drámaírót tanultuk megösmerni (tel
künkben : a félelmes nagyságot);
később a hatalmas harcost (szemé
lyes érintkezésben: a megértő jó
akarót) láttuk benne, ki hatalmát
egyedül irótollával kereste; a jövő
nemzedék előtt lehet hogy ü'ssze
fog mosódni 0 megkülönböztetés,
teliot hogy el is homályosul: de
hatása minden új harcok közepette
is tennél;onyltő s egyéniségű min
dig izgató probléma lösz azok szá
mára, kik nagy, érdekes emberek
ről szeretnek gondolkodni, s nekünk
öröm, l'ogy ogy zseni kezelőben s
vele való órintkozósbon élhettünk.
Az öntinnopoltotósok vásári zajától
hangos napjainkban, mikor annyiak
törpók, ol nőm mulasztanák minden
nap belerikkantani saját zsenialitá
sukat a közönség körébe, valahány
szor megemlékezhetünk róla. azzal
szeretnénk ogy kis melegséget
visszalépni az ö leikébe, ki annyi me
legséget pazarolt mindannyiunkra,
hogy bevalljuk nyíltan : azok kö
zött, kik őt mesterüknek vallják,
vannak igen sokan, kikben, lm az
idealizmus ő utána ki is veszne,
az o hatása alatt nemcsak az idea
lizmus ős hagyományokhoz való
ragaszkodás ól még, bánom egy
eltűnőben levő tulajdonság is: a
hala, az ő szoinólye Iránt.
Elnéztem többször a szorkosztösógbon: kilenc óra, este, mindenki,
az egész fiatalság fáradt, csak Rákosi
Jonö, túl az ő nyolcvan óvó vei,
mén,yek után ítélik meg, kik púi intézkedik frissen, cikkeket. ír, ta
tok keretébe szorítják, teszem kon nácsokat, eszméket Ad. Ma még
zorvatívnak tartják, ahelyett, bog> kellőkép méltányolni som tudjuk,
munkásságának egész lényegét te mily hallatlan gazdagságot jelent
ki ütőnek. Óriási cselekvőerő párosa
nekünk ma, nyomorúságos, szo
benne me y belátással, nagy tanult 0
morú helyzetünkben.
maggal és. költői lélekkel. Ma az olsf
Hányszor szólalt meg az ö tollágyőzedelmeskedik, a cselekvőerő
akkor realista. Iln az utóbbi, a költő vul a nemzet lelkiismeretű hány
lelek : akkor idealista. Ez a ketté szor lógunk még nelióz napjaink
azonban legtöbbször hnrmonizá ban őhozzá menekülni ; kevesen
benne, de ez ad legtöbb félreértése fognak a mi korunkból egész egyóis alkalmat. Azért: mert az idealiz !‘a T?MkV* oly nomos példán dús
állni a kóső nemzedékek előtt
1,1118 mn tnláii mindenkiben kiveszeti ként
mar, a realizmus pedig önérdekké mint ő.
olncsonyult. o wl klfejozést nzok-
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Lavotta János emlékezete.
Rovatvezető: SZŐKE KÁLMÁN.

Lesz-e színházi KonjunKtúra?
Az úgynevezett >>konjunktúra«
színházlátogató közönsége könynyeii szerzőtt j ö vt•délinéból szív<•sen áldozott a feltálalt színházi
prod akciókért. sokszor bizony anél kül, hogy azokat maga is valamire
értékelte volna. Fő az, hogy cltöltse estéjét, nem nézve azt. hogy
mennyit ad és hogy miért adja.
A jövő színházi közönsége vei\j
tőkkel keresett pénzéért megfon
tolja, hogy hova megy, mit néz
nieg, de hogy kultúrigényét igyek
szik kielégíteni, ha arra mód áll
rendelkezésre, az bizonyos ! Ez
volna a felelet a kérdésre, hogy
lesz-e színházi konjunktúra? A
közönség ezután jobban megköve
teli a színházaktól azt a komoly
fejlődésképes munkát, ami a békeszínházak követelménye volt. Ez
természetes és egyben kívánatos
is, mert az úgynevezett színházi
konjunktúra többet ártott a szín
mű vészeinek, mint amennyit hasz
nait a színháznak, mint üzletnek.
Maradjon csak meg a színház mű
vészetnek, így talán eljönnek ismét
azok u szép békebeli színházi idők,
komoly knltúlmunkával, amikor a
színházak nemcsak azt ambicio
nálják, hogy százon felül hány
házat tudnak produkálni és hogy
a Star-fel fedezőverseny ben alul ne
maradjanak. Azt hiszem, hogy
ezzel a kult űrprogrammal a jövő
ben rossz színházi konjunktúrára
kell számítani.
A régi békebeli
vagy nevez
zük most új
közönségnek igé
nyére kell az új szezonban a szín
házaknak berendezkedniük. Ez a
közönség nem kívánja, hogy káp
ráztassák. szédítsék, csak művésze
tet kíván és módot arra, hogy á l
dozhasson a kultúráért. Meri hogy
a közönség szívesem áldoz a kult áráért okkal-móddal. az bizonyos.
Ez a nevezett nagy »áta|akulás«
fokozott munkát igényel a szín
házaktól. Ennek jelei már mutat
koznak. mert a szezon elején is
nagy erőfeszítéssel igyekeznek ki
puhatolni, hogy mi kell tulajdon
képpen a közönségnek? A próbál
kozás gyakran pillanatnyi sikerrel
kecsegtet is, do még mindig hiány
zik, valami, amit a színháztól meg
kíván a közönség : ez a fejlődés.
A múltakon való élősködőn nem
elégíti ki az igazi kultúr, színházlátogató embert. Abban sokszor
megvan az igazság, hogy jobb a
bevált jó régi úton haladni, mint
a rossz újat próbálgatni. Ez külön
ben a kísérleti-színház feladata
volna, do ebben, sajnos hiányt
szenved színmű vészetünk. 'Talán
a jobb jövő meghozza ezt is.
A színházak tübbé-kevésbé fel
készültek a nagy munkára, az új
színházi évre.
A Nemzeti Színház
a múlt évben eléggé megismert és
méltányolt programmal, biztos
kezű kormányossal halad rendü
letlenül a maga tradicionális útján.

A sztárokra épített, program kissé
megbosszulta magát a személyi
yesztességek folytán, de minden
igyekezet megvan a pótlásra. Azt
hiszem ilyen meglepetésektől igyekszik a nemzet első színháza mente
síteni magát, mert a hézagok néha
nagyon is szembeötlők.
A Kamara Színház
remélhetőleg igyekszik a kísérleti
és bemutató színház hézagpótlá
sára is. A >>Mamá<«-t láttuk a Nem
zetiben is és ott jobban tetszett.
A Vígszínház
talán a magánszínházak közül
először érezte meg az idők szelét.
Nagyon szép munkát látunk az
orosz ciklus keretén belül. A reprízek nem tudom mennyiben in
dokoltak ? Sajnos a közönség csak
a legnagyobb erőfeszítéssé tudja
magáévá tenni a színház produk
cióját. A legdrágább színház.
Az Unió színházakon
a nagy megrázkódtatás nyomai,
sajnos meglátszanak még. Külö
nösen a színészek elosztása nem
történik gyakran a legszerencsé
sebben. Kölcsönszínészekkel csak
a leghivatottabb rendező tud ki
fogástalan összjátékot produkálni,
nem is szólva a stílusról, mely
minden egyes színháznak egyéni és
elmaradhatatlan következménye
kell hogy legyen. Ealudi vezérigazgató és munkatársainak buz
galma azonban biztos garancia a
jövőre. A Blaha Lujza színház
nem pótolhatja az Andrássy-úti
színházat. Hiányzik a hely inti
mitása.
A Renaissance Színház
mondhatni a legszebbem startolt.
Bárdos igazgató mintha rátalált
volna önmagára. A könnyű faj
súllyal való kísérletezés után végre
egy pár igazi siker. Bárdos igaz
gató lehet merészebb, őt öle vár is
ilyesmit a közönség.
Az operette színházak
reprízekkel küszködnek, gyűjtik az
erőt a nagy ütközethez, amelyet
egymással vívnak, a selyem- és
bársonyipar nagyobb gyönyörű
ségén*.
A kabarék és egyfelvonásos szín
házak
alig-alig próbálkoznak meg egy
új hanggal, pedig ők igazán köm
nyebben megtehetnék. Ha hama
rosan észre nem térnek, úgy őket
öli meg legelőször a rossz színházi
>>konjunkt úrn«.
k-)

Irta : Dr. Hubay Jenő.
hj név hallatára ki ne gundolnu
a »Sárga cserebogáig és sok száz
más gyönyörű magyar nótára,
melyik magyar szívben ne dob
banna meg a hála érzete az inszur
rekciós idők e legnagyobb dalnoka
iránt ?
Művész volt-e Lavotta ? Olyan
értelemben a'olt az, mint a csalo
gány. mely minden tavasszal Isten
szabad ege alatt rendezi elbűvölő
hangversenyeit. Lavotta nem tar
tozott azon előkelő családból szár
mazó műkedvelők közé, kikkel
Magyarország minden időben bő
ven rendelkezett. Alig van ország,
amely több zenei tehetséget produ
kált volna, mint a mienk. De saj
nos, az úriosztály a zenei pályát,
sót minden művészi pályát, mint
olyant .lenézte,foglalkozásnak, élet
célnak és pályának elfogadni nem
akarta. így csak természetes, hogy
az e körökből kikerülő sokszor
igen nagy tehetségek, csak úri
műkedvelők maradtak. Nézzünk
csak végig a múlt századon, mind
azok. akik tehetségüknél fogva
komoly, nagy műveket alkothat
tak volna, csak nótákkal vagy
dalokkal gazdagították zeneirodaimunkát. Igaz ugyan, hogy ezek
között vannak olyan dalok, ame
lyek a nemzőt közkincsévé lettek
s amelyek fényesen tanúskodnak
szerzőik hivatnitságáról. Bár még
e dalokat sem tudták szerzőik ma
guk lekottázni és harmonizálni,
még ehhez is szakavatott zenész
segítségére volt szükségük. Sehol
a külföldön nem találkozunk effajta
úri műkedvelőkkel, akik országos
hírnévre tesznek szert dalaik ré
vén. Ez hazánknak egyik külön
legessége. Ha külföldön egy gyer
mekben a szülők a művészetek
iránti hajlamot felfedezik, ezt a
legnagyobb gonddal fejlesztik és
boldogok, ha gyermekük a meg
ihletett művészek sorába felküzdheti magát. Nálunk még nem is
oly nagyon régen, a muzsikus
vagy piktor foglalkozása inkom
patibilis volt az úri felfogással.
Előbb a gimnáziumot, utána a
jogot kellett a fiúnak elvégeznie s
ha már a diploma zsebében volt
s deres fővel valamely állami,
megyei vagy városi hivatalban e l
helyezkedett, nm akkor, szabad
óráiban a művészettel is foglalkoz
hatott. Persze ekkor már késő
volt. A zene terén egyebet, mint
népdalt , a festészetben pedig egye
bet. mint másolatokat, nem igen
alkothattak még a legtehetsége
sebbek sem. Mert a tehetség, az
szorgalom, mondja Saint-Hilaire.
Hiába tehetséges valaki, ha nem
képezi magát a legalaposabban s
nem lejleszti tehetségét kora ifjú
ságától kezdve a legnagyobb és
ogkitartóbb szorgalommal. N éz
tük pl. Wagner lliehárd húsz éves
korában írt műveit. Ki sejtette
volna ezekben a későbbi korszak
alkotó nagy lángelmét ! . . .
Lavotta azonban dacára előkelő
származásának, nem tartozott a
népdal kül tök azon csoportjához,
kilUa kottákat is alig ismerték,
hanem komolyan foglalkozott a
zenével. Hegedülni rendszeresen

tanult ; sőt midőn atyja őt 1781
ben. húsz éves korában a katona
ságtól kiszabadította. Becsbe kül
dötte zenei kiképzésének befeje
zése végett és ott, mint mondják,
zeneelméleti és zeneszerzési tanul
Hiányokat is folytatott. Tehát
bizonyos fokig képzett zenésznek
lehetne őt minősíteni. Ámdeszorze
ményeinek művészi becsét mérle
gelve, mégis azon kritikai megálla
pításhoz jutunk, hogy műveiben
szebbnél-szebb. ihletett. költői
gondolatokkal találkozunk ugyan,
de kidolgozás tekintetében alig
emelkednek művészi magaslatra.
Lavotta a legegyszerűbb tánc- és
dalformákból kibontakozni nem
tudott. Ebből következtetve, zenei
képzettsége és szaktudása csak
felületes lehetett. Próbál ugyan
több nagyobb lélekzetű müvet is
komponálni, többek között a >>No
bilum Hungáriáé Insurgentium
Nóta insurroctionalis Hungarica<«
címűt, melyben tábori képeket
akar festeni, a tábor zaját, táncait
s örömeit akarja a magyar inszurrekciós időből zeneileg kifeje
zésre juttatni, de o művében sem
tud a verbunkosból. a lassú és friss
táncokból kibontakozni. Ne feled
jük, hogy Lavotta bizonyára is
merte Haydn és Mozart zenéjét s
hogy Beethoven ugyanakkor Béesben alkotta halhatatlan mesterműveit ! . . .
E h Lavotta működése mégis
rendkívül nagyjelentőségű a ma
gyar zene fejlődésében. 0 több
ebben egy láncszemnél, ő valósá
gos kapocs a m últ és jelen között.
A magyar műzene megalkotói
Lavotta működésének idejében már
éltek. Erkel Ferenc 1810-ben szüle
tett. Lavotta 1820-ban halt meg.
Ha Lavotta a magyar zenét nem
vitte volna egy jó nagy lépéssel
előre, úgy későbben a Bánk bán
sem íródott volna. Erkel Ferenc
ismerte Lavotta zenéjét. A nagy
magyar zeneszerző műveiben nem
egyszer felragyog, felcsillog egyegy Lavotta-dallam vagy motí
vum, persze nagyszerű kidolgozás
ban, fényes hangszereléssel. Utalok
Bánk bán 2-ik felvonásának Tiborc
és Bánk közötti jelenetén*.
.Lavotta halhatatlan érdemei a
magyar zene körül azzal, hogy ő
előhírnöke és előkészítője volt a
magyar művészi zene megszületé
sének, nem merülnek ki. Az ő
zenéje is megmaradt mindmáig.
A modernizmus sem ártott neki.
nem halványította el. Nem törődve
az élet nagy küzdelmeivel s csakis
szíve sugallatára hallgatva éne
kelt
énekelt s ontotta szebb
nél szebb dalait, mint tavasszal a
csalogány . . . Milyen tűzről pat
tant magyarság van az ő tánc
zenéjében ! Mennyi eredetiség,
mennyi szív. mennyi változatosság!
De ha ó csak a ^La volta első
.szerelmei* című megható hallgatójá
val és az örökszép ->Cserebogár,
sárija cserebogár*' dallal a jándékozta
volna meg nemzetét, ez is elég
lenne, hogy <miékét ne csak
kőbe véssük, hanem .^/íveinkben
mindenkor kegyelettel őrizzük !
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‘■Napraforgók. Illa : Van Ben
jámin. Akik szeretik az igazi jo
könyvöket, olvassák «I a \ an Ben
jámin könyvét. Olyan ez, mint egy
kápráztató kaleidoszkóp, melyben
egy fiatal protestáns pap a krisz
tusi bit, tüzétöl hevített csodálatos
mélységű gondolatai csillognak.
Valami újszerű meglátások esokorbafűzése ez a könyv, gyöngy
sora az emberi lelkek rój tekéből
kibányászol t érzéseknek, melyeket
sejtünk, melyeknek a tudat alatti
elszunnyad ás á t üs ztön őse n erez
zük, de amelyeknek érzékeltető
f*1is méréséi iez (*gy lók *kbev iIág ító
szellem reflektora kell.
Néni tudjuk letenni ezt a köny
vet. A gondolatok száguldó) vo
natja vágtat velünk elragadó tá
jakon.
az emberi lelkek alag
út ján. az emberi érzések szírijei
fölött : I).' mindenütt szilárd ala
pokra épített síneken, egy biztos
cél : a krisztusi igazságok meg
ismerése felé.
Ez a könyv nem vallásos írás.
Egy magába mélyedt modern pró
féta lelkének töprengéseiből kikris
tályosodott egyéni igazságok ezek,
melyek minden dogmákon, a krisz

tusi eszmére sállangozot-t okosko
dások évszázados választó) falain
átvilágítanak,
hogy megmutas
sák a Messiás rigazi szellemét : a
Szeret etet. az Életet és az Igazsá
got. Ügy érezzük, hogy a Ván Ben
jámin Krisztusa az igazi Krisztus :
az Ember, aki a világ megváltásá
ban I-tenné magasztosult.
Harcos írás ez, bátor, öntuda
tos. Akik félnek az igazságtól, azok
. lőtt kíméletlen is, mert egy hitben
edzett acélos szellem súlyos fejszecsapással vág neki a kereszténység
talaján felburjánzott bozótoknak ;
melyektől nem tudják vagy nem
akarják meglátni egymást a magu
kat Krisztus követőinek valló) rö
vidlátók, akik az »egy ahuh-bán
sövényt fonnak maguk körül s
is t (•n i'igazságg á íg y ok ez nele s z<mite
íteni gyarló emberi elgondolásai
kat. Akik csak maguk számára
igyekeznek kisajátítani az »cgy
pásztori' -t. Ván Benjámin miive*
nagy nyeresége irodalmunknak.
A díszesen kiállított könyvet
szerzője tanítómestere, Szilády
Áron szellemének ajánlja.
v. b.
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KEPZOrWVESZET
S pirituális művészek Kiállítása
a Nemzeti Szalonban.
Október hó végén a Nemz. ti
Szalonban egy művész-csoport ki
állítást rendezett ti fenti cím alatt.
Nem óij emberekből áll ez ti cso
port. — nagy részük már két év
tizedes harcos-köz l-lmes művész
pályára tekint vissza — de kiállí
tói: tiknak most ö>szcszövotkozé iik
és a művész -tröl való gondolkodá
sukba vetett hatalmas új jelszavak
adják meg a rendkívüli érdekes
séget.
A spirituális művé.-zek a művé
szetben nem a formák és f 1öletek
jóitékes változását keresik, hanem
művészi keresésüknek tárgya az
örökéletű emberi lélek.
Tudjuk, hogy a művészet nem
önmagáért van. annak célja : cmbertársai 1ik fölemelése.
Az emberiség válaszút előtt
áll : az anyag és a lélek útja kö
zött kell választania. A spirituális
művészek már választottak : - a
lélek útját választották.
Jelszavuk : - *Isten, az ember
társ s a művészei szereletet.
Súlyos pörölycsapásként zuhog
nak e szavak, mintha az emberi
sors őskovácsai döngetnék az em
beriségnek magasra emelt halvá
nyait. Mindoii pörölycsapásra egy
bálvány zuhan, s babonáktól meg
szabadult látószemünk előtt, ott áll
az emberiség jövő nagy művészete.
Rémség Jenét ecsctji monumen
tális erejű. Hatalmas, dongó léptű
héroszok vonulnak néma, zárt
sorokban, nyűgzött paripákon, ra
gyogó orcájú fejedelmek, vezérlő
férfiak egy tragédián sorsú, meg
feszítő! t. lnlálraszánt nemzet min

den fájdalmát, minden ragyogó
büszkeségét és megszentelt, harag
ját hordozván fennkölt vonásaikon.
».1 lenyűgözött Hungária« című
hatalmas vászna megdöbbentő len
dületű. Lenyűgöző hatalmával s
az ünnepélyes freskó tiszta, le
szűrt stílusában a magyar sors
élő, fenséges monumentuma ez a
festmény.
ll'-msey mindi n munkája ugyana kérlelhetetlen, végzetes erőt
s magas régiókba törtető lendüle
tet sugározza, helyenként azonban
át finomul a minden szenvedőre
reóib' ruló, könnyes, irgalmas szere
tetté. (>>Irgalmas szamaritánusa,
>>A szegény jó pásztor*.)
Rcmsey Zoltán stílusa egy test
vér a Jenőével, — csodálatosképpen
egy tőből sarjadt művészetne k kell
tartanunk.
Az emberiségre szakadt vaksötét
éjszakában görnyedt, magányos
aggastyán vánszorog előre. Vállán
hosszú rúdon világosságot szóró
lámpásokat visz, melyek fényt
sugároznak a kietlen űrbe : ' a
szeretet örök sugarait. Bárányka
baktat a fényt sugároztak') öreg
ember után. >>d jó pásztori'. Jézus.
Csodálatos z-ngésű, ködszerű
színekbe, finom árnyalat-fátylakba
burkolt négy mennyei alak. Orcáju
kon az Isten-közelség drága, meg
foghatatlan áhítatéival. olmádkozzatok, míg mécsetek világol.«
A két. Rcmsey testvér, Jenő és
Zoltán, mint egy géniusznak két
kisugárzása : mintha e két mű
vész munkássága volna tengelye
az egész alkotó csoportosulásnak.
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ANITÁS
A nemzet nevelői.

Új archim edesi pont.

Ha az ó-kor Archimodose egy
pontot keresett, ahol megállhat és
ahonnét kivetheti sarkaiból a kül
det: az újabb kor Archimodose
bátran így szólhatna: Adjátok ke
zembe az emberiség iskoláit és egy
emberöltő múlva az én eszméim
fogják kormányozni a világot
Sajátságos politikai t linót az
egész világon, de különösen Magyarországon, hogv a közoktatási tárcát
a legalárondeltebb miniszteri tárcá
nak szokták tekinteni.
Amolyan ártatlan hamupipőké
nek nézték ezt a tárcát, mely nem
sok vizet zavar az ország közéleté
ben, nem bír befolyással az ország
politikájára, nincs összefüggésben
az ország szociális berendezkedésé
vel és gazdasági fejlődésével.
Egyszóval: a küzdelmes és za
varos jelentől nem látták meg és
nem fogták fel a jövőt.
Elfeledték, hogy a jelen csak
átmenőt! állapot, mely mindig a
jövőnek ad helyet. Elfelé lték, hogy
a ma embervilága mindig csak egy
óriási, gyorsan elmúló emberbullám
az élet folyójábán, melyet mindig
újabb ős újabb emberbullám követ.
Az emberiség emborhulláma min
dig az iskolák padjain ömlik végig:
és aszerint lesz tisztább vagy zava
rosabb, átlátszóbb vagy szennye
sei)!), amilyen szappannal mossák
végig, amilyen szűrővel szűrik át
az
iskolamesterek:
a nemzőt
nevelői!
Az iskolák gyermekvilága: a
Jövő, és a Jövő mindenható imporátora az Iskola !
Csodálatos, hogy ezt a nagy
elvet a mai kor politikusai és szo
ciológusai nem ismerik fel a maga
szédítő, mindent uraló nagyságában.
Tény, hogy az összes előző
kormányok — ahelyett, hogy a
modern és korszerű államot már az
iskolákban készítették volna elő —
úgyszólván örökösön csak máróllmlnapra csináltak állampolitikát,
mintha az egymást gyorsan fölváltó
kormányoknak csak egyetlen titkos
jelszavuk lett volna: Utánunk a víz
özön . . .
Az újabb kor nagy gondolkozói

közül kétségtelenül gróf Apponyi
volt az, aki a legmélyebb és leg
tisztább öntudattal fogta fel az isko
lák óriási, nemzet- és államátalakító
Itatását.
Apponyi ugyanis nemcsak elmé
letileg- szóban és írásban hirdette
nz új korszellem feltörő eszméit,
liánom törvényhozási úton is igye
kezett megvalósítani.
Apponyi ugyanis nagyon jól
tudta, hogy a nemzeti érzés erejé
nek egyedül az a titka, ha a haza
fias tanokat, mára zsenge gyermeki
lélekbe oltják bele, amely aztán
együtt izmosodik a múló évekkel,
ogyiltt növekszik naggyá és együtt
rögződik szilárd meggyőződéssé az
emberré lolt gyermekkel.
Eddig még nem volt kormány,
mely az iskola értékelésének erre
az erkölcsi magaslatára emelkedett
volna.
Hisszük, hogy az állami élet
mai kormányosai más szempontból
fogják felfogni az iskolát: a Jövő
születésének műhelyét, és más
mértékkel fogják értékelni a nem
zet nevelőinek: a magyar tanárok
nak és tanítóknak mindennél fonto
sabb nemzetmentő munkáját.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy
rajtuk kívül nincsenek igazi érté
kei a kiállításnak.
Mészáros Dezső rajzai például
csodálatos, szinte vízión árus erő
vel megjelenített, képei egy rend
kívül i m üvészi él ok ál oml át ás nina k.
Transzcendentális látomások, sok
szór prófétai sugallatokkal telített
kilobban ón ok ezek. A bennük élő
artisztik unt tökéletes.
Sztélék Dénes markáns eróv< |
festi meg a természet hatalmas
erőinek játékát. Heroikus ótzés íí
tája a ^Viharfelhőké a kiállítás
egyik legszebb darabja. >>Jézus
sebeinek megmosásat e. képe színei
nek nemes, biblikus harmóniájá
val s érzelmeinek halk sóhajtásba
ölvadásá val fogja meg a néző lel

két. *>Novemberi'-v a legtökéleh
sebb tájképek közé sorolható.
Lehet, hogy ezek az alkotások
ni ég nem érték el a stíluskifojlés
legvégső határait,
de ahogy a
művészi emócióktól túlfűtött ter
mekben járunk, lelkünket meg
döbbentő erővel ragadja m eg egy
hatalmas rcveláeiós érzés : íme,
ezek az egyszerű, szelídszavú ■mű
vészemberek megtalálták azt. amit a
renaissancc óta a művészetben h iába
kerestünk.
a lelkekben élő és égő
hatalmas, egybefoglaló érzést : az
igazi áhítatot s a minden művészi
formát éló eleven, sugárzó élettel
átitató teremtő-szeretetet. Munkáik
ból u legtisztább, a lcgmagusztnf-abb emberi eszményi k sugároz
ok.
Varga Béla dr.

A LELKEM.
Fehér sirály a lelkem . . .
Néha főni száll az egekben.
Megfürdik fényes napsugárban,
Az alkonyi nap aranyában.
Néha főni száll és néha kedve
Lerepíli a tenyerekre.
S hol végtelen a zajló kékség.
Megtanulja, hogy mi a mélység.
M é ly sé g s m a g a s s á g kél világa
S ami közben van, mind bejárja.
Bejárja s hirdet enyhéi békéi,
Megmutatja a partok bércéi,
Reményt csókol a bús napokra
S halói lan hull a kék habokra
Egy csöndes esten.
Fehér síréiig a lelkem . . .
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ÍT O R T E N T a H E T E N
Nagyatádi Szabó István halála
A m últ szombaton korú dél
után érkezeti Budapestre az első
Ilii* nagyatádi Szabó István, volt
föklmívelésiigyi miniszter halálá
ról. A halálestet híre oly váratla
nul érkezett, hogy eleinte nem is
akartak hinni benne, hogy a volt
mii liszté r sz ívszélh üdés Következté
ben meghalt. Az egész sajtó osztat
lan részvéttel fogadta a meg
döbbentő hírt, különösen meg
kapó az a vezércikk, melyben ti
Budapesti Hírlap páron t ált a el a
magyar gazdavezért s festette meg
rendkívüli pályája k ép ét:
❖ Pályája rendkívüli volt. hegy
szer íí földmívesből követ, párt
vezér és miniszter lett. Az ő kiváló
sága nem ott kezdődött, amikor
ország dolgaival foglalkozott, liá
néin ott, amikor még erdőt irtott,
szántott-vetett és aratott a falujá
ban, szomszédaival, komáival és
atyafiaival. Demagóg beszédekkel
el lehet a falu gyakorlati eszű
népét egy időre bolondítani. De
szeretetét, becsülését, ami egy
életre szól, nem lehet megnyerni,
csuk jósággal, érteim ességgel, lelki
f elsőbbséggel, becsületességgel és
jutalmazó munkával. íg y lett ő
a falu vezére, esze és tekintélye,
íg y került fel országgyűlési kép
viselőnek előbb, mintsem a fel
fordulások olcsóvá tették volna a
miniszteri székeket. íg y sodródott
bele nem úri hiúságból, hanem
érdemek szerint a politikába, ahol
a jogos és jóhiszemű Kritika mel
lett ott leselkedett rá az irigység,
a gáncs, a gyanú, a hálátlanság
és a rágalom. Volt mindenikből
bőséges része. Nem mintha mé
lyen nem bántotta volna, de a mi
parasztunk önérzete és méltósága
fékentartotta benne a méltatlankodást. Jóságában pazar volt, szó
ban fukar maradt. Maga hálás
prédája lett a hálátlanságnak. Élet
módjában szerény maradt s a fő
városi élet kicsapongása és lidércfénye nem tudta arra csábítani,
hogy igényeit állásához, hatalmá
hoz, befolyásához srófolja fel. Sok
csiklandozó példa nem fogott rajta:
munkában, takarékosságban ke
reste jogos gyarapodását és a tola
kodó alkalmak nem ejtették meg,

hogy nem jogos módon szerzett
nyereségre vágyódjék. \ politika
lehervasztotta arcáról a falusi nap
patináját, és inkább jóízlése, sem
mint hiúsága vitte rá, hogy falúja
módiját szerényen felcserélje mint
miniszter a városi öltözködéssel,
de ez csak külső változás volt
rajta, belsője érintetlen maradt.
Nem komázott a nagy urakkal,
amikor kollégiális viszonyba ke
rült velük és nem változott sem
érzelmeiben, sem modorában falu
beli jó embereivel szemben. A lionores in után t mores csak az úri
népre áll. Az igazi, eredeti, ősi
magyar paraszt tölgy marad min
den körülmények közt, nem válto
zik hajlékony fűzfavesszővé se,
ha az Isten fel viszi dolgát , mo
gyorófa pálcává. Es dicséri t* ma
gyar paraszt világos, egyenes és
fogékony eszét, ha meggondoljuk,
hogy sok és kitartó önképzésbe
kellett Kerülnie Nagyatádinak az,
hogy a hivatalát tudással, a nem
zetgyűlést szónoidássál győzze.
Elvégre minden úr a magyar
nemzet paraszt-törzséből emelke
dett fel és legkiválóbb nagyjai e
nemzetnek mind azoktól az eré
nyt ktől és lelki tulajdonságoktól
lettek híresekké és mind azoktól
a hibáiétól hírhedtekké, amelyen
a mi parasztságunkban tenyésznek
nemzedékről-nemzec ékre.
Nagy
atádi Szabó Tstván nagyságát ám
mérje ki-ki a maga ízlése, vér
mérséklete, tudása s esetleg érdeke
szerint, egy megmarad: ő leg
úribb munkában, a legkényesebb
helyzetben megőrizte a magyar
paraszt erényeit hivalkodás nélkül,
de önérzettel is. Akik vele dolgoz
tak, többet is tudhatnak róla.
Mindenesetre abból a magyar parasztivadékból való volt, melyre
néhai Andrássy Gyula gróf azt
m ondta: egynek több esze van,
mint tíz udvari tanácsosnak össze
véve. «
Temetésén egy nemzet állta
körül koporsóját mélységes rész
véttel s paloták és kunyhók egy
forma fájdalommal siratták el
Nagyatádi Szabó Istvánt, kinek
halála a magyar nemzetre szinte
pótolhatatlan veszteséget jelent..

nagy szótöbbség
A nglia új Kormánya Coolidge-t
gel választották meg az
London, nov. 3. Egyesült-Államok elnökévé
Az angliai választások ered
N ew-York, november a.
ményeként MacDonuld miniszterCoolidge-t, uz Egysült-Államok
elnök lemondott. Utóda Baldwin,
elnökét republikánus-párti
a kozervativ párt vezére lett, aki eddigi
programmal fölényes többsegge 1
az új többségi párt vezére.
választották meg az Egyesült
Államok új elnökévé,

Tisza István sírjánál
Hatodik esztendeje, hogy Tisza
István grófot elvesztette a magyar
élet és a veszteséget nemesük a
kegyelet érzi, hanem a nemzet
munkája is. A szomorú évfordulót
méltóké)) ülte meg Tisza István
lelkes tábora, mely ma is az ó
zászlója alatt harcol.
A Tisza István Emlékbizottság
és vármegyék küldöttsége ti múlt
vasárnap indult Budapestről el
Gesztre. A küldöttséget Berzeviezy
Albert gyengélkedése miatt Antal
Géza dunántúli ref. püspök ve
zette.
A küldöttség este érkezett Köte
gyél 1 állomásra és másnap reggel
ment át Gesztre, ahol a mauzóleum
előtt Antal Géza dr. püspök mon
dott magasszárnyal á-ú beszédet,
majd az egyes küldöttségeit helyeztea el Kegyeletet* szavakkal
koszorúkat Tisza István gróf sír
jára. Antal Géza püspök rövid
imája és a 90. zsoltár el éneklése
után a gyászoló tömeg elénekelte
a Himnuszt. A küldöttség tagjai
tisztelegtek az elhunyt özvegyé
nél is.

Gyenes László m eghalt
A Nemzeti Színház épületére
felhúzták a fekete zászlót. A ma
gyar színművészet egyik büszke
ségi', a Nemzeti Színház örökös
tagja, Gyenes László meghalt. Dóli
tizenkét órakor a Vöröskereszt
Erzsébet-kórházában csendesen kiszenvedett.
Október közepén egyszerű hörg
hurutot kapott. Nem tulajdonított
neki fontosságot. Tovább játszott.
Október 30-ára azonban veszé
lyessé vált az állapota, úgyhogy
be kellett szállítani a Vöröskereszt
Egyesület Erzsébet-kórházába. N é
hány nap m úlva kétoldali tüdő
gyulladás lépett fel. A nagybeteg
láza egyre magasabb lett, öntu
datát elveszítette és vissza sem
nyerte többé. Tizenkét órakor hat
vanhét esztendős korában kiszen
vedett.
Gyenes László JásznagykunSzolnok megyében született. Mo
nostoron, 1857 március 7-én. Tizen
nyolc éves korában a színitanodába
iratkozott be, s amikor tanulm á
nyait el végezte, a Nemzeti Színház
Párisba küldte egyévi tanulmány
útra. 1879-ben tért vissza és le 
szerződött a kolozsvári Nemzeti
Színházhoz. Alig három esztendő
múlva már a budapesti Nemzeti
Színház szerződtette tagjai közé s
azóta megszakítás nélkül haláláig
is annak a tagja maradt. Gyenes
László jelleinszínész volt és int rikus-szerepeket játszott. Híres sze
repe volt az Ember tragédiájában
Lucifer, Fausztban Mefisztó és
Oth 'Hóban Jagó. igazán a kl&szszikusok között érezte magát ott
hon. Egyik legnagyobb erőssége
volt a magyar színészetnek.
Amilyen kivételes színész volt.

olyan volt mint ember is. A meg
testesült szeretet és kollégialitás és
igazi úr. Gyenes László, az intrikiis
színész, az életben nem tudta mi
az intrika. Nem tudta mi az irigy
ség. Csak a szerctctct ismerte, s ha
valamelyik kollégájanaksikerc volt,
őszintén örült az örvendezővei.
Akkor volt a legboldogabb, ha
valakin segíthetet t . Valami egészen
egyéni koloritja volt hangjának,
amely mindenkit — külföldi kollé
gáit is
meghódította. Es min
den nagy sikere sem tette el biza
kodó tt-á, maradt, ami volt
a
legszerényebb ember.
Negyvenöt esztendőt töltött a
színpadon. Abból a gárdából való
volt. melyet az Vjházyak, Nádayak
és Vízváriak tettek híressé és m eg
becsültté. Oltárnak tekintette a
színpadot és minden szerepét oltári áldozatnak, melyhez csak
tiszta lélekkel, inocsoktalan kézzel
szabad közeledni. Alakításainak
klasszikus galériája már a múlté.
Messze elkerülte a piaci lármát,
a tülekedést . A reklám nagydobját
sohasem kereste, nem ért fel hozzá
sem a háború, sem a forradalmak
szennye. Bölcs volt, filozófus, és
ezért harmonikus volt az élete is.
Gyenes Lászlót a Nemzeti Szín
ház a maga halottjának tekinti és
temetéséről a megillető dísszel és
kegyelettel gondoskodott.

Szabóné Nogáll Janka
Pénteken délelőtt tizenegy óra
kor egy Damjanich-utcai penzió
csendes kis szobájában meghalt
Szabó Endre özvegye, a finom és
gyengéd toll ú írónő, Szabóné Nogáll
Janka. Az elhúnyt jelentős helyet
foglalt el a magyar nőírók sorában.
Pár évtizeddel ezelőtt egyike volt
a legjobbnevű elbeszélőknek. Sű
rűn jelentek meg írásai a legelőke
lőbb szépirodalmi lapok hasábjain
s könyveit a kritika époly meleg
elismeréssel fogadta, m int a nagy
közönség.
Különösen' a nők olvasták szí
vesen markáns egyéniségre valló,
színes, eleven novelláit', magyar
udvarházak tiszta levegőjét árasztó
történeteit. Később az ifjúsági iro
dalomnak lett kedvelt és hivatott
művelője, ö írta az első magyar
gyermekregényt s egy egész gene
rációt neveltek bet üszőretót re m e
leghangú, közvetlen írásai. Férje,
a kiváló orosz műfordító és költő
halála óta csendes elvonultságban
élt penzióbóli lakásán.
Nagyműveltségű, modern, elő
kelő gondolkozásé, rokonszenves
egyéniség volt, típusa a magyar
nagyasszonynak, akit kiváló tulaj
donságaiért mindenki becsült és
szeretett. Tíz nap előtt szélütés
érte. azóta ágyban lek vő beteg volt.
Váratlan halála nagyszámú isme
rősei körében s az író- és művész
világban általános, mély részvétel
keltett. Temetése vasárnap dél
után 3 órakor volt n kerepes} te
mető halottas! lázából.
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rályi hercegek között, akiknek születésére
annyi kevés kilátása lehetett már.
Á III. Andrásnak az utódlás kérdésével
való nemtörődömsége egy olyan életerős
ifjúhoz lett volna illő. aki gyermekekre
bőven számolhat még s nem tartja sür
gősnek az örökösödés kérdését, vagy egy
olyan meglett férfi gondolkodására vall,
Az Árpád-ház KihaltánaK Kérdése.
aki már elvégezte magában, hogy kit
Irta: Dr. Nyáry Albert báró.
akar trónjára ültetni, csak a kellő idő
pontot várja a terve kiviteléhez.
Ilyen időpont nem igen volt TTL András
•1301 jan. 14-én bejelentette István or elfoglalására s különös szerencséje az volt,
szágbíró Magyarországnak, hogy »a Széni hogv neki kellett a legrövidebb utat meg rövid uralkodása alatt.
Az Árpád-ház utolsó sarjainak élete
István első magyar király nemzetségéből tennie a koronázó helyig s megelőzhette
és véréből felnevelketletl királyi fiinak vetélytársait. Létezéséről mindenki tu  fölött már évtizedek óta valami fenyegető
utolsó aranyos ágacskájao is letörött. dott az országban, hiszen az elhunyt is végzet ólálkodott, ITT. Tstván hirtelen
III. András hirtelen, váratlanul meghalt. valószínűleg azzal a szándékkal hívta őt halt meg, TV. István ugyanígy végezte
tMegsiratta őt az egész nemzet, mint Szlavónia élére, hogy esetleg örökösévé életét, II. László alig éli túl bátyját,
V. István rövid betegsége rejtélyes ba
Kaeliel sírt gyermekei fölött, midőn már tehesse.
Egészen más volt a helyzet azonban lállal végződik, IV. Lászlót nyíltan meg
nem valának«.
ölik, öccsét pedig még az ő életében foj
11a az egész nemzet alatt a népet és a III, András elhunytakor.
Az ő tízéves uralkodása alatt egymás tották vízbe. Egyikük sem érte meg a
köznemességet értjük, akkor az utolsó
Árpád-házi király elhunyta fölött csak- után két asszonyt látott ülni az ország a negyvenedik esztendejét.
ugyan nagy lehetett a kesergés Magyar- király oldalán, fis tudta, hogy egy leánya
III. András ismerte elődeinek a sorsát
országon. Mert 111. András, ami ideje is született. A király nem volt már éppen s maga is megkóstolta a pártos főurak
megmaradt a trónkövetelők ellen való fiatal, hiszen több mint egy félszázad fogságát. De tudta azt is, hogy hányán
küzdelmei közben, azt a féktelen, felfelé ment már el fölötte, fis különös, hogy bár áhítoznak a magyár trónra s mindenik
egyformán hatalmaskodó oligarchák meg az évek múltak és trónörökös születésére pályázónak van aranya a liivei s van
fékezésére fordította. A nemességé és a egyre kevesebb a kilátása, nem igyekezett mérge azok számára, akik útjában állanak.
népé volt az utolsó Árpád-házi király min a trónt biztosítani a leánykája részére.
Mikor ő bejött elfoglalni őseinek trónját,
den szíve dobbanása, a tradíciókhoz híven Mehetett volna a dolog, hiszen úgyis a magával hozta nejét, Eennenát, akinek
Csák Máténak. László vajdának, Hédor leányági örökösödés kérdése kerül elő, ha talán azért kellett olyan hamar árván
Istvánnak egy-egy királysága volt az ő fiúörökös nélkül talál meghalni, mert őt hagynia a leánykáját, mert nem bizonyult
ország határain belül s sem ők, sem a tudja mindenki az utolsó Árpád-sarjnak. meddőnek a magyar trónon. Az új feleség,
többi oligarchia nem akarta tűrni, hogy a Miért ne fogadhatnák tehát el a rendek osztrák Ágnes túlélhette férjét, mert
köznemességnek és a népnek is joguk királyuknak a kis Erzsébetet, aki mégis ötévi házasságának nem volt gyümölcse.
legyen velük együtt s mivel III. Andrást a legközelebb áll a koronához? Ha Nagy Magával hozta a király anyját, Morosini
nem tudták megnyerni önző céljaiknak, Lajosnak sikerült elismertetni királyul Tomasinát, a »viola dámá«-t, amint az
élet-halálharcot kezdtek királyuk ellen. Máriát, ugyanezt megkísérelhette volna egykorú olaszok nevezték. Nagybátyját
Az uralkodó felvette a küzdelmet nem már előtte III. András is, aki azonban nem annyira ő hozta magával, mint in
csak ellenük, hanem az általuk pártfogolt ahelyett, hogy a trónt biztosítani igyekez kább ő jött be annak a védelme alatt,
trónkövetelők ellen is, de az egyenlőtlen zen egyetlen gyermekének, sőt még életé íme legszűkebb környezete, akikkel együtt
küzdelemben el kellett buknia. Orgyilkos ben megkoronáztatni siessen, megelége vonult be az országba, csupa meglett korú
dett azzal, hogy Erzsébetet eljegyezte egyénekből áll, akik leselkedő veszedel
módon méreggel tették el az útból.
A főuraknak, akik az országot kezükben Vencel cseh király fiával. Ügy látszik mektől tudhatták óvni magukat, de meg
tartották, olyan uralkodó kellett, aki az András nem magyar királyt akart látni a nem is igen kellett veszedelemtől ta rta 
ő túlzott jogaikat elismerje s vágyuk tel leányából, hanem cseh királynét, hogy mok, mert hisz közvetlenül senkinek sem
jesülését remélve, örömmel adták tudtad ezt a rokoni összeköttetést más irányban állottak útjában.
a világnak, hogy kihalt a demokrata használhassa fel később. Azok a tervek
Ha valakit félteni, óvni volt oka, azt
Árpád-ház fiága. Most jelentkezzenek a azonban, amelyeket erre a házasságra
leányági leszámlázok ! Mit ígérnek, mit alapított, az ő időelőtti halála folytán behozni a forrongó országba, amely a
adnak a magyar koronáért ?
nem mehettek teljesedésbe. A 8—9 éves hatalmas magánérdekek örökös ütköző
Mikor IV. Lászlót 1290-ben megölik kis hercegnőt ellopták az országból, egy helye volt ezidőtájt, kész istenkísértés
kánjai, az Anjou k már mohón kapnak zárdába csukták s a cseh királyfi gyermek lett volna. V. Istvánnak a legkisebbik fia
a magyar korona után s az Árpád-ház arája arcára apácafátyolt borítottak, is eltűnt az atyja szeme elől. A gyermek
magvaszakadását már akkor hirdetik, amely elfedte őt aztán az Árpádok után kel könnyen végeztek ezidőtájt Ez okból
nem lehet csodálkoznunk, ha 111. András
amikor Szlavóniát tizenkét év óta magyar sóhajtozók szeme elöl.
királyi herceg kormányozza, fis ha And Ahelyett, hogy J11. András a leányának nem akarta veszélynek kitenni azokat a
rásnak anyai nagybátyja. Morosini Albert igyekezeti volna biztosítani a trónt, anyai gyermekeket, akik az ő vérei voltak s
velencei befolyással és nagy vagyonával nagybátyját, Morosini Albertét fogadta akiket óvni kellett, mert hiszen ők csak
nem áll az oldala mellé, akkor talán a tör fiává. Kétségkívül nagy hálára volt iránta ugyan az utolsó ágacskái voltak az Ár
ténelem már 12911-ben belenyugszik abba lekötelezve. Támogatta egész életén ke pádok különbcnTsohasem~terebélyes fá
a hitbe, hogy az Árpádok fiága kihalt s resztül tanáccsal, befolyással, pénzzel. jának.
III. András vagy nem tudott volna hatal Az okirat szerint »loco nostri filii« fogadta
HL Andrásnak a. féltő, szerető gondos
mas versenytársai mellett érvényt szerezni fiává s helyét mint Árpád-házi hercegét ság tiltotta meg, hogy unokáit behozza
jogainak, vagy fogadott orgyilkosoknak jelölte ki »si nobis filium. vei filios Divi- magával, mielőtt meg nem szilárdította
már azelőtt sikerült volna kioltaniok az nitas literit clargita« ; szlavóniai herceggé a trónját s a mostoha körülmények, saját
eletet, hogy a koronát a fejére tehette teszi, de'nem intézkedik’olyan irányban, létéért való küzdelem akadályozta meg
volna.
mintha trónörökösnek is tekintené. Amint abban, hogy egyáltalában később is be
Ami nem sikerült 1290-ben. az bekö hogy nem is igyekezett azon. hogy a ren hozhassa őket.
vetkezett 13(ll-ben. A magyar koronát, dek őt ilyenül elfogadják. Inkább nagyVoltak-e hát 111 . Andrásnak törvényes
jelentkező egyenes örökség híján, áruba befolyású méltóságot, tekintélyt, hatal fiútodai í Vannak-e ezeknek mindmáig
bocsátották az ország nagyjai.
mat látszott biztosítani rokonának, hogy
leszármazni ? fil-e hát az Ár
III. András előkelő méltóságban ült. aminő támasza volt neki az életben, törvényes
pád-ház fiágon ma is ?
Szlavóniát kormányozta, meglett korú. ugyanolyan lehessen az esetleges királyi
Amilyen fontos, éppen olyan sokat
erőteljes férfi volt, mikor ÍV. László vá utódok mellett is, akikre' számított. »Fia
ratlan halála folytán megürült számára a helyetU fogadja fiává s árról intézkedik, vitatott kérdés ez, amelyre négy nemzet
trón. fegyveres sereg élén siethetett ennek hogy milyen hely illesse meg majd a ki tudósai igyekeztek megadni a feleletet.
(Folytatjuk,)
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történelmi hazugságok uralmát s míg
a történelmi materializmus egynek árt :
a nemzetnek, a történelmi hazugság meg
' öli a nemzetet is és ostromolja az igaz
ságot is, s ha ideiglenesen is. de a leg
többször megöli azt.
Nekünk magyaroknak semmi okunk
A történelem írás nehézségei.
sincs a történelmi materializmustól fél
nünk. Ellenben ezer okunk van azt
Szépvizi Balázs Béla.
kívánni. Mert még azok a dolgok is,
Az oknyomozó történelemnek az a nál is. hl is, sokat irt, meg is szerezte amik szégyenünkre válnának, azt mutál
hivatása, hogy megírja az igazat, ku a világ legszebb epithetonját magának. nák meg. hogy oly isteni erő van ebben
tassa az okok és okozatok közötti tör
fis mit ír róla Plutarehosz a szintén a fajban, mely képes minden gazságot
ténelmi kapcsolatot, állapítsa meg a nagy történetíró : ■>Hérodotosz hazugsá legyőzni s minden csapást kiheverni.
Ugy nemzetei önkezével úgy tönkre nem
tökéletes történelmi igazságot . Azonban gáé címen '( .Megírta Hérodotosz mester
van-e tökéletes történelmi igazság '! Athén történetét, úgy, amint Anytosz tettek beférkőzöU idegen ellenségek, mint
Az talán csak akkor van, ha minden kívánta, akinek indítványára a város a magyart s mégis élünk és itt vagyunk
nemzet, minden irányzat történelme s kincstárából 10 arany talentumot (5 s akik ismerik az igazságot, hiszik, hogy
a hagyomány is egybevágnak.
inilliárdot) -Havaztak meg honorárium mindig élni jogunk és mihelyt az egész
Európa a művelt Földnek egy kicsi kéül. Periklész is pártolta az ügyet, mert •nemzet megismeri az igazságot, és néni
sarka. Műveltsége igen relatív, még a a mester kötelezte magát, hogy Athén engedi saját kezével önmagát gyilkallutni,
jóakarat se elegendő arra, hogy abszolút ről csak szépet és jót fog írni. Bárakta ismét magyarok, hatalmasok leszünk!
Hz szent !
műveltnek mondjuk. Legfölebb a szűk- tehát a másutt tanult szépségeket Athénre
Mi ebhez az első lépés ?
látkörűség mondhatja annak. Mégis, mind !
minthogy benne élűnk és jóformán csak
Hívei ezt rágalomnak mondották, míg! Az, hogy ne higgyünk másban, csak a
Európát ismerjük, vegyük példáinkat 1899-ben Szászy-Schwartz Gyula kimu nemzet erejében s azokban, akik a nemzeti
innét, arra, hogy micsoda szomorú viszo tatta. hogy igaz. A német tudósok élet- hitet hirdetik l
Áldozzuk jel akár életünket is a nemzet
nyok között kell élnie a világ legszebb halálra védték, mert azt tartották, hogy
és leghasznosabb tudományának:
a Hérodotosz német származású volt . . . igazáért, mert vértanúink halála adta meg
mindig a nemzet életének folytatását s
történelemnek és milyen nehézségekkel (Dinter szerint Jézus is az.)
kell megküzdenie, sőt mily hiábavaló
Az európai uralkodók is szerették volna mert ahogy vértanú, mindig lesz, nem is
az igazságért való küzdelme.
a maguk kicsinyes, töredék korszakaik hal meg a nemzet sem soha !
Menjünk vissza az európai történet- ban, egy-két évszázadon, sőt gyakran
Részletekről, éppen a történetírásnak
írás bálványához, a történetírás atyjának egy-két évtizedes családi uralkodásuk erőszakbeli nehézségeinél fogva, — nem
nevezett Hérodotoszhoz.
alatt az évezredekig uralkodó ázsiai és beszélhetünk még mindenki előtt, de
O csakugyan nem volt szűk látkörű, afrikai uralkodók történeti szentírását a legfelsőbb szellemi körök nap-nap után
mert beutazta Afrikát. Ázsiát (Euró utánozni. De a csillagászati tudomány és mind jobban és jobban megismerik azo
pában akkor nem sok keresni valója az emberi lélek nagyságának ellenőrzése kat s nincs messze az idő, hogy tesznek
volt, Amerika ismeretlen vala) s saját nélkül. Rendesen udvari történetírót tar is róla, hogy a történetírás nehézségeit
szemeivel láthatta, tanulmányozhatta tottak, aki még neve dicsőségére és szent elhárítsák a magyar nemzet és az igazAlexandriában, Thébében, Bizáncban, ségére sem törekedett, csak jól akart j ság (ltjából.
sőt Kína, Tibet, Perzsia és India nagy élni, amit teljes mértékben el is ért.
gócpontjaiban is a történelemnek szent
Így történhetett és így történhetik
írásait.
aztán az, hogy a legtöbb európai tör-1
Sok mindenféle írás tiszteletét lehet ténetíró írása homlokegyenest ellenkezik j Nekem tavaszom sose volt.
Irta: VARGA BÉLA.
követelni, miknek igazsága probléma, a többiével s az egész az igazsággal.
Ügy, hogy csupán annyi haszon van j
akkor az egyiptomi és ázsiai óvtízezrekre
menő, rettentő erővel megszervezett, a az írásaikból, hogy leleplezik egym ást.!Virág szívemben sose nyílt
Ez az egyik leküzdhetetlen nehézsége I és sose jártam napsütésben,
királyi hatalom erejével védett és ellen
j Száraz kenyér, koldustarísznya
őrzött évkönyvek történetei, ahol az. a történetírásnak : a hamisítás.
A másik sem kisebb, fis ez is európai j volt az én örök osztályrészem,
előre megjósolt történelmi esemény a
tényleg megtörténttel mindenütt egybe specialitás.
A hatalmi erőszak. Az inkvizíció, j Ösvényt törtem a rengetegben,
vág s ahol ez a jóslás nem idegjáték, vagy
í bozót, csalit sebezte lá b a m ...
zseniális művészet, hanem olyan reális A cenzúra.
Egyetlen címe van, ami m iatt nem lehet | Országútra, — hol ökrök járnak
tudomány, mint pl. ma a nap- vagy
holdfogyatkozásnak előre percpontos a történelemírás útjából eltávolítani:! s embernyáj cammog, — sose vágytam,
sággal való tudományos megállapítása a nemzetek érdeke.
A nemzeteknek vannak — már aki- j Vén fák alatt álmodtam szépet,
— mondom : ahol a történelmi igaz
ság önmagát őrzi ellen, ott lehet abszolút nek van — dicsőséges tettei, de vannak i harmatban fúrdött fakó arcom,
szégyenletes tettei is. Legalább is a js magamhoz öleltem az Istent,
történél mi igazságról beszélni.
Hérodotosz — valami ügyes újság nyakába varrva. (Ami pl. a mi idegenek- j ha megtörtem a pogány harcon,
író és detektív is lehetett egyszemélyijén — kel spékelt történelmi személyiségeink |
be tudott férkőzni az egyiptomi papok és azo kcselekedetei között oly gyakori.) \ És magához ölelt az Isten
A dicsőséges tettek istenítósébon neve- és újra élő hittel já rta m ...
bizalmába, s azok megmutatták neki
szentkönyveiket és kimutatták, hogy a lődik, — aminthogy kell is ! — az ifjúság, j Hitetlenek földjén, a sárban
Nem szabad tehát a lélekbe plántált j Lám embersziveket is találtam,
Föld élete periódusokra tagolódik, mint
pl. a fa élete tavasztól őszig, az emberi szentségekhez hozzányúlni. Ez igaz. ]
Hanem viszont : elzárni a legfelsőbb \ De jajj, a bús emberszivekben
élet a születéstől a halálig.
Megvannak a pontosan következő szellemi társadalmat az igazság megisme- ! nem leltem nótát és virágot. . .
résétől szintén nem szaluul!
Vért gyöngyözött, könnyet kesergett
állapotai is.
fis mi történik í
sírásra hangolt muzsikájok.
A Földnek egy ilyen élet-periódusa
Egy ország életébe vérrel, vagy intri
i Ilii évből áll . . . Látta egyetlen szaka
datlan folytatásban 8000 év történetét kával beerőszakolja, befészkeli magát És a zokogó szív-kórusban
valamely nemzetközi, vagy egyenesen az én szivem is ott sikolt:
Egyiptomnak.
Szóval : Hérodotosz meggyőződött az nemzetellenes szellem s ez kisajátítja . . . Uram, én nem tehetek róla,
abszolút igazságéi történetírás lehetősé magának a történelmi materializmus leg hogy csak tavasszal nyit a rózsa,
géről, talán belátta a szükségét és hasz vadabb elfajulásainál is jobban romboló s nekem tavaszom sose volt.
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Melyik a cseh állam születés
A románok kisajátítják a cseh
Jókai ünnep, Rákosi Jenő fel napja? Kddigelé úgy volt. hogy
hívást
intézett
a
magyar
társada
állampolgárok
földbirtokait.
Prá
a csehek a cseh munkáspárt hatá
Monarchista puccsot terveznek
Bajorországban. (Becs, november gából jelentik : A Lidove Noviny lomhoz, hogy támogatásával se rozata alapján október 14-ét tekin
7.) Berlinből jelentik : A német szerint a csali-román határon lakó gítse minél jobban megalapozni a tették a cseh állam születése nap
birodalmi politika figyelmeegy idő népesség körében nagy az elkese jövő év elején, Jókai Mór születése jának. Később még egy új születés
óta ismét a bajor eseményekre redés amiatt, hogy a románok a szá za<lile é vf ord ul ój án rend ezen d ő napot csatoltak hozzá : a cseh
terelődik. .1 bajor monarclvisták cseh állampolgároknak román terü országos ünnepet. Ez a felhívás a kormány október 28-át jelentette
hír szerint puccsot akarnak el leten lévő földbirtokait továbbra is sajtó révén a legszélesebb körök ki hivatalos állami születésnapnak.
követni. amelyben Rupprecht volt kisajátítják. Az elkeseredés annál ben élénk érdeklődést keltett es A cseh légionáriusok prágai szerve
bajor trónörökös is részt venne. nagyobb, mert fíenes külügymi bizonyos, hogy már az első előké zete e héten gyűlést tartott s ezen
Egy oldalról a puccslurekot túlzot niszter annak idején megegyezett szítő értekezleten is igen nagy elhatározta, hogy ezentúl október
taknak mondják, másfelől azt állít a román külügyminiszterrel arra közönség lesz jelen. Akik az ünnep 18-át fogja Csehország megszüle
ják, hogy nem alap nélkül valók. vonatkozóan, hogy a román föld ség rendezésének első sorában van tésének hivatalos ünnepnapjául
Ha magához Rupprechthez fordul birtokreform drákói rendszabályait nak és a legnagyobb munkát vál tekinteni s kétségtelen, hogy a kor
nak felvilágosításért, akkor ő nem a cseli állampolgárokkal szemben lalják. fontosnak is tartják, hogy mány és nemzetgyűlés ezt a hatá
mond sem igent, sem nemet. Amint ideiglenesen felfüggeszti. A határ minél többen jöjjenek gondolattal, rozatot is engedelmesen utána
nagyjában meg lehet állapítani, menti lady iségek lakói hivatalos tanáccsal a segítségükre. A z első mondja a légionáriusoknak. E sok
ha valóban puccsterveket készí közbenjárást kérő küldöttségeket gyűlés az Otthon írók és Hírlap születésnap hallatára magunk is
tenek elő. azokban nem vehet részt menesztetlek az ungvári kormány írók Köre nagytermében vasárnap zavarba jöttünk s kérdést intéz
folyt le, ahová meghívtak minden tünk a cseh követséghez, hogy
a volt bajor trónörökös, hanem leg zósághoz.
feljebb csak a környezetének egyes
A brassói sziguranca a magya kit'. hatóságot, testületet és egyes melyik a cseh állam születésnapja.
tagjai, akik nyomást szeretnének rokkal és szászokkal
meg akar embert, aki érdeklődni tud Jókai A követségen csak a portás volt
gyakorolni magára Ruppreehtre is. ismerkedni. Brassóból jelen tik : Mór, a világhírű magyar író ál jelen, aki azt mondta, hogy éppen
Posta Sándort nem engedik vívni Brassó város magyar és szász tár dott emlékezetének megtisztelése m ost ünnepük a cseh urak ezt az
állami születésnapot. Vagyis ha
Erdélyben. Kolozsvárról jelentik : sadalmának tekintélyes tagjai köz- iránt.
Ismét Kecskeméten járt az án- lottak napján. Ez valószínű és
A bukaresti ( ■omitetul Central nagy tiszteletben álló polgárok, sőt nők
meglepetésre vétót emelt, az ellen is az utóbbi időben sűrít egymás tánt fegyverkutató bizottsága. Kecs érthető is : Csehország maga is
a terv ellen, hogy Posta Sándort, a utánban meghívást kaptak ti szi- kemétről jelentik : Az &ntánt fegy halottnak született. Aztán kérde
kardvívás olimpiai világbajnokát gurancára, ahol alaposan kikérdez verkutató bizottsága ismét meg zősködtünk a dolog után. Ném e
vívóakadémia keretében szerep >1- ték személyi és családi viszonyaik jelent Kecskeméten két autóval. lyek szerint április elseje lesz a
tessék Erdélyben. Az Ellenzék ezzel felől, pontos személyleírást vettek Az ántánt-urak rögtön megérkezé cseh állam hivatalos születésnapja.
kapcsolatban a következőket írja : fel róluk, sőt többektől fényképet is sük után a tüzérlaktanyába men Ez is érthető.
»„4 Comitetul Central tiltó rendelke kértek. Amikor az érdekeltek az tek, ahol mindent fölforgattak, de
Hat halott olasz katona vándor
zésének okait nem ismerjük. Csak eljárás okai iránt érdeklődtek, kü semmit sem találtak. Erre a város útja. Az olasz földről tizennyolc
azt a tényt konstatáljuk szomo lönböző választ kaptak. így pél másik végén levő Ferenc József- magyar hősi halott katona holt
rúan. hogy Posta Sándor nem jöhet dául egyszer azt, hogy ti hadkiegé- laktanyába robogtak, ahol minden testét a napokban hozták haza,
el Kolozsvárra. AI i úgy képz* 1jük. szítő pántncsnokság nyilvántartási elölről kezdődött, ugyanezzel az most pedig Olaszországból érkezett
hogy a központi bizottság boldogan adatait revideálják, sőt egyesek eredménnyel. A bizottság erre — hozzánk olasz katonai bizottság,
engedte volna be a határokon a nek azt válaszolták, hogy csak emlékezve bizonyára a múltkori hogy a magyar földön eltemetett
párisi olimpiásznuk bármelyik más meg akarnak ismerkedni velük. Ez kellemetlen fogadtatásra — hirte olasz katonák hamvait hazaszál
bajnokát, csak éppen Posta Sán az eljárás a város magyar és szász len megebédelt a Beretvás-szálló- lítsák. Mint Veszprémből jelentik:
dort nem látja szívesen, piaiig ő köreiben nagy nyugtalanságot kel ban és már délután három óraKor Az első olasz hősi halottat, Scala
erdélyi eredetű, sőt családjának tett. A magyar párt brassói tago elrobogott.
olasz kapitányt, ma exhumálták
egy része ma is itt él Kolozsvárt. zatának intéző-bizottsága és a
Meghalt a dobostorta feltalálója. a veszprémi temetőben. A város,
A bukaresti intézkedés mögött szász Kreisausschuss helyi Választ A dobostorta általánosan kedvelt a megye és a katonaság testületik g
lehetetlen nem látni a politikát, mánya az üggyel foglalkozva, arra sütemény, de a sok édesszájú jelent meg reggel 8 órakor a teme
csak az érthetetlen, hogy micsoda az álláspontra helyezkedett, hogy tortafogyasztó közül kevesen — tőben és koszorút helyezett az
politika vezette a bizottságot. a személyes szabadsággal és a jog inkább csak az öregek — tudják, exhumált olaszt tiszt koporsójára.
Hiszen Posta Sándor lejövet <le a egyenlőséggel össze nem egyeztet hogy ezt a süteményt n feltalálója Scala kapitány holttestét azután
hető eljárásra világosságot kell de
világon senkinek sem ártana.v
nevéről keresztelték el. Dobos Jó- Bábolnára vitték, ahol négy olasz
A cseheknek nem kell a magyar ríteni. 1*1 célból a szász képviselők , zsef, a dobostorta feltalálója, a katonát exhumálnak. Győrből is
Villany. Az elszakított Párkány Bukarestben illetékes helyen kér régi Pestnek ismert kereskedő- hoznak ide egy olasz hősi halottat
község világítását eddig 10sz.trt nek felvilágosítást és orvoslást s emberi* volt. A jó hírnevű csemege- és holnap reggel a hat koporsót
gom látta el. A szerződés a jövő a magyar párt is megteszi a szük kereskedő 1847-benszületett Buda útnak indítják Olaszországba.
évben jár le és a cseh minisztérium séges lépéseket.
pesten. A Kecskeméti-utcában köz
Az angol szocialisták a kom
— tekintettel Párkánynak és kör
A magyar vitorlázó repülőgép ismert csemegeüzlete volt 187<>- munisták ellen. (London, nov. 1.)
nyékének stratégiai fontosságára
első túraútja: 18 kilométer. K a 1ól 1903-ig. Az első Dobos-tortát Clynes volt munkaügyi miniszter
nem járult hozzá a szerződés meg száin Károly Larnp ieh—Thorocz - 1880-ban készítette és 1885-ben a munkás]>árt végrőllajtóbizottsága
újításához. A megszállott Komá kay-i ípusú segédmotoros vitorlázó- már mindenki ismerte és kedvelte és a szakszervezeti unió kongreszromban részvénytársasági alapon gépén pénteken végzett elsőízben a finom tortafélét. Közben fővárosi szusának vezérlőbizottsága által
új áramszolgáltató vállalat léte túrarepülést. I mátyásföldi repülő bizottsági tag és udvari szállító
sült. amelynek érdekében a cseh térről indult s 18 kilométer légi utat lett, majd kitüntették a Ferenc rendezett díszéből len, amely re Mctehivatalos körök erős agitáeiót fej Albertfalváig 15 perc alatt tett József-rend lovagkeresztjével. Do Donaldot is meghívták, beszédében
a következőket mondotta : >>őszin
tettek ki. .Ehhez a vállalathoz fog meg. Albertfalván a repülőtéren
1903-ban nyugalomba vonult tén megmondom, hogy mi a kom
csatlakozni Párkány is, amelyre időző Wősszel Károly, a légügyi bos
és Budán élt teljes visszavonult munistákat még a konzervatívoknál
2,100.000 cseh korona amortizá hivatal főnöke és Simanek Emil,
Hosszas betegcskedés után is nagyobb ellenségeinknek tártjuké.
landó hozzájárulást vetettek ki a műegyetem rektora üdvözölték ságban.
most halt meg hetvenhétéves korú MacDonald teljes egészében csat
az új cseh vállalat érdekében.
I a leszálló Kaszaiét.
I bán.
lakozott ehhez a nyilatkozathoz.
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Ötvenezer olasz munkás tüntető
sztrájkot rendez. (Unnia, H óem 
ber 7.) Milánóban a fémmunkások
ók munkaadóik konfliktusa követ
keztében a legtöbb gyárban abba
hagyták a munkát. A vasöntödék
ben és vagóngy árakbán, minthogy
megfelelő kollektív szerződés van.
a munka egyelőre tovább folyik.
A sztrájkmozgalomtól meglepett
munkaadók fenntartották maguk
nak a döntést, alighanem a munká
sok kizárására készülnek. A tüntető
sztrájkban mintegy 30.000 munkás
vesz részt.
Egy híres természetkutatót szét
marcangolt egy oroszlán. London
ból jelentik : Walteville, az ismertnevű természetbúvár és vadász,
aki leánya kíséretében az UgandaKongó közötti határon a berni
múzeum megbízásából fehér orr
szarvúra vadászott, súlyos szeren
csétlenség áldozatává lett, amenynyiben egy oroszlán megtámadta és
szétma rcan golta.
Az erdélyi románok zászlót bon
tanak Erdély érdekeiért. ( Kolozs
vár, november 7.) Az erdélyi román
liberális képviselők és szenátorok
egy tekintélyes csoportja, élén
Drogos Toofil képviselővel, zászlót
bontott az erdélyi érdekek védel
mére. 101határozták, hogy a kor
mányzat ókirályságbeli szellemévt 1
szemben, amely' nem méltányolja
sem az erdélyi hagyományokat,
sem Erdély magas színvonalú és
nagyértékű gazdasági, kulturális
és erkölcsi javait, érvényt szerez
nek a szűkebb hazájuk iránt tar
tozó kötelességnek. Ebben a kér
désben legutóbb egyenesen Bratianu miniszterelnökhöz fordultak
s közölték vele pontokba foglalt
kívánságaikat, a miniszterelnök
azonban nem adott kielégítő vá
laszt, ellenben élénken hangsú
lyozta a pártfegyelem szükségét.
A liberális képviselők mozgalmáról
egyik kolozsvári képviselő kijelen
tette, hogy a mozgalmat nem lehet
sem erőszakkal, sem a párt fegye
lemmel való ijesztgetésekkel el
nyomni. A pártfegyelmet megtart
ják, de a kormánynak is teljesíte
nie kell kötelességét.
A romániai fajvédők halállistája.
Bukarestből írják : A rendőrségnek
sikerült az antiszemita-fascista
összeesküvés minden részletét föl tárni. A terroristák akciójának a
kezdetét jelentette a jassyi rendőr
főnök meggyilkolása. Legutóbb két
diákot tartóztattak le, akik főeinkosai voltak a nagyszabású
gyilkos tervnek. Mind a kettő töre
delmes vallomást tett az egész
komplotról. A fascista összeeskü
vők listát készítettek, amelyen fel
jegyezték azoknak neveit, akiket
kivégezni készültek. A lista élén
szerepelt a meggyilkolt jassyi
rendőrfőnök. Az o tt felsoroltak
között szerepelnek aktív politiku
sok, bankárok és közéleti férfiak.
Legutóbb nagyarány ú házkutatáso
kat rendezett a rendőrség. Az indító
okot erre egy a vidékről Buka
restbe küldött, de a rendőrségtől
fölfogott levél szolgáltatta, amely
nek írója arról beszól, hogy »>megtörtént az intézkedés arra nézve,
hogy az összeesküvés áldozatait
el teszik láb alól«. A vizsgálatot
kiterjesztették a vidékre is. Ház
kutatást tartottak Cuza tanár la
kásán is. Jassyban eddig 12 letar
tóztatás történt a gyilkossággal kap
csolatban. A vizsgálat eddigi ada
tai szerint a gyilkosságot Bukarest
ijén készítették elő.
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MagyaroK ünnepe
Rejtélyes bűntény Adony község
A háború élő áldozatai a hábo
rús halottak sírjainál. A hadi határában. A fejérmegyei Adony
Belgrádban
rokkantuk. özvegyek és árvák Község déli határában ma hajnal
Belgrád, november I.
ebben az évben is kegyelettel föl bán a Duna partján egy gazdátlan
keresik az elesett hősök sírjait- és \ érfoltokkal borított csónakot
A balkáni ősz verőfényt* még
találtak
a
falubeliek.
Az
adonyi
csillog
Belgrád
poros utcáin. A
A gyászünnepség rendezői a követ,
kozó fölhívást bocsátották ki : csendőrörs pár órai nyomozás után Quarnero partjain látottakhoz ha
megállapította,
hogy
a
csónakon
sonló szép balkáni ősz utolsó nap
•>Hadi rokkantak !
Hadiözvegyek !
Hadiárváik I Testvérek ! Sorstársak ! Seitl Ferenc molnárlcgény és S íéi jait éli. amikor a kalendárium
Mi, a világháború sok milliónyi nél' János gazdálkodó az előtte lapja Mindszentek havára- fordult.
ál dozatainak magyarországi t<’irt1- való na]) estéjén ittas fővel csóna
déke, testvéri összetartozu-ndósá kázni mentek a Dunára. Steiiurt
gunk tudatában, bajtársi köteles meg is találták, ö azonban csak
Szöges drótkerítés - legillőbb
ségünknek tartjuk, hogy az idén arra emlékszik, hogy Seitl beleful azok sírjaihoz, akik behunyt szem
is elzarándokoljunk a rákosi temető ladt a Dunáiba, a csónak pedig azért mel tudták áttörni életükben —
ben pihenő bajtársainknak, a há véres, mert ő mentésközben egy kiálló mögötte sok, szintelégiónyiegyenlő
ború áldozatainak tömegsírjaihoz, szögben megsebezte magát. Steiia r barna fakereszt, egyenlően lapo
hogy lerójuk kegyeletünket nem karján csakugyan találtak sérülé sodó füves sírdomb. Némelyiken
zetiségi és felekezeti különbség se két, melyek azonban eredhetnek friss virágcsokor, majd mindegyi
nélkül azokkal szemben, akikhez dulakodásból is. A nyomozás a ken egy-egy csillogó gyertya. A ke
mi vak, csonka, béna és beteg rejtélyes ügyben folyik.
reszteken neve k : Jáger Wilhelm
rokkantak és örök gyászt viselő
A Ritz szállóbeli szélhámos. N é Delik des Eeldjagersbatallions 20.,
háborús özvegyek és árvák tarto hány hónappal ezelőtt Brünnaucr Paul Hadnagy des I. R. 70., de
zunk. Emlékezzünk meg meleg Vilmos foglalkozásnélküli egyén, a leggyakoribb : Ein unbekannter.
testvéri szeretettel a csatatereken elegánsan kiöltözködve, megjelent Az, aki virágot tett, gyertyát
elesett és a kórházakban elhalt több előkelő fővárosi kereskedő gyújtott a sírokon, nem nézte a
hajtársainkról. Vigyünk virágokat üzletében, ahol különböző portéká neveket, az ezredszámot. És Bel
és öntözzük meg könnyeinkkel az kat vásárolt és azzal távozott, grádban Hadnagy Csendes és sok
összes magyarországi hősök sír- hogy az ái úkat küldjék Ritz-szálló- sok magyar hős sírja nem maradi
hantjait. Bajtársak ! Bajtársnők ! beli lakására, ott majd kifizetik. kiviiágítatlanul és virág nélkül.
November y-én, vasárnap délután Egy nap alatt körülbelül 80 millió
3 órakor megkoszorúzzuk a keresz korona értékű árut csalt ki ily
tény és zsidó a hősök sírjait. Meg módon egyes cégektől és az árúk
Egy
mindenütt
rettenetes
koszorúzzuk néhai Báron Ferenc átvétele után megszökött. Hamaro számba menő, de itt már fel sem
bajtársunk és egykori vezérünk san letartóztatták és a budapesti tűnőén elhanyagolt úton lépege
sírját is. Az emlékbeszédeket dr. bűn te t ő t ör vény szék d r. Yás ári i<Iy i tik a katonatemető felé, hogy
Balassa Gyula és Gladányi Mihály Béla táblabíró dnökleVévd most derék bajtársaim sírja között tölt bajtársak tartják. .1 gyászünnepé ítélkezett fölötte. Beismerő vallo sí m cl a Mindenszentek légi éh kbelyen a munkásdalkar énekel. Talá- mása után két és félévi fegyház markolóbb ünnepét.
kozás a rákosi keresztény temető büntetést kapott.
Nem vagyok egyedül az úton.
ben levő ollósok emlékoszlopánál<■
A szerbek kisebbségben vannak Asszonyok, gyermekek, itt-aniott
délután pont 3 órakor. Bajtársak !
egy férfi halad, kezükben krizan
Bajtársnők ! Jelenjetek meg mind Jugoszláviában. (Belgrád, nov. 7.) tém- és őszirózsacsokor, ceruza
annyian ! Hozzatok virágot maga Ma ideérkezett jelentések szerint vastag, hosszú viaszgyertya-kö
lladics tegnap elutazott ugyan
tokkal !<>
Belgrádból, de még Horvátország tegeli.
Rejtélyes epitáfium
gyors területén van, más verzió szerint
Gondolkozom, kik azok, akik
írással. Ilyenről se hullottunk még pedig Fiúméban tartózkodik. Prc- volt ellenséges hadsereg sírjait
a furcsaságok meglehetősen gaz davec, a Radics-párt alelnöke, az keresik fel ; vájjon elesett hozzá
dag krónikájában. Angliában egy újságíióknak a következőket mon tartozóiknak viszik-e a virágot,
előkelő úrhölgy gáncsoló és foddó dotta : >>Tény az, hogy a szerbek az emlékezést jelentő, kicsi piros
sírfelirata gyorsírással van írva, az országban kisebbségben vannak lángokat ? Nem kérdezősködöm,
még pedig egy elavult rendszerű és más nemzedék közreműködése de azt hiszem, hogy csak hozzám
stenografiával, melyet ma már csak nélkül egyedül nem vállalkozhat hasonló idegenek — idegenek Bács
kevesen tudnak kisillnbizálni. A nak a kormány ügyek vezetésére. káiból. Baranyából, avagy Ausztriá
yorkshirei grófságban, Suilcoates Ebbe a véres játékba■ a koronát is ból, akik itt kívánnak áldozni az
gyönyörű Maria-templomában, ta bevonták. A két tábor között áll a Isten tudja hány harcterünk hány
lálható ez a falba beerősített, ne harc, amely csak egyik vagy má csatamezéin porladó övéik <mié
mesi címerrel ékesített márvány- sik félnek gyózdm évd végződ kének.
*
tábla. Számos világjáró idegen hetik, de semmi esetre sem
ámulva állapodott meg előtte, kompromisszummal. Radics nem
A
kápolna
körül
amelyben
anélkül hogy értelmét ki tudtt sértette meg a királyt, csak kritikát ne m mondanak misét —
- oszlopvolna hüvelyezni. Amint most mondott magatartásáról. Ez a esarnok húzódik. A temetődomb
megfejtették, egy emlékmondatról kritika talán szigorú volt, de
legmagasabb
csúcsán.
Milyen
jól
van itt szó, mely az alatta nyugvó egyetlen célja a nemzet jogainak lehet innen látni a sárgába her
Janó de la Mothra vonatkozik, megvédése volt.
vadó, zöld békés, nyugodt dombo
aki egyik leggazdagabb családhoz
Csonka Magyarországba naponta kat, ahol az előtte m porladó Szabó
tartozott és 1701-ben hunyt el, alig egy kivándorló érkezik vissza. Sándor főhadnagy, He rezeg és
miután meglehetősen ledér életet A saopaolói forradalom szerencsét Kocsis Pista kadétok és a sokszáz
élt s kegyeivel egyáltalán nem len magyar áldozatainak sorsával sírhalom lakói küzdöttek, vérezfukarkodott. Hatalmas atyafisága többízben foglalkozott már a Pesti tek el és ahonnan idehozták őket,
minden rangjának kijáró tisztes Napló. A kormánynak hosszas tár a Megváltó képe és a borostyán
séggel temette tto el, de azért gyalások után sikerült az ott mun ból font pivos-fehér-zölszalagos ko
átallott az epitófiumon füllenteni. kájukat vesztett magyarok haza szorú köré.
Minthogy pedig az igazságot ki szállítását biztosítani. A hajós tár
van mindenütt, a hirte
akarta mondani és egyben ügyelni saságok vállalták, hogy csoportok len Csend
feltörekvő város zaja nem hat
a család jóhírnevére, a gyorsírást ban ingyen hozzák haza ezeket a idáig.
A
szép balkáni ész egyik
alkalmazta. Azzal a rendszerrel, magyarokat, akik lelkiismeretlen utolsó legszebb
napján, a hősök
melyet abban az időben is kevesen izgatókra hallgatva belesodródtak
temetőjében sok gyászoló között
ismertek, a következő igéket vá a forradalomba.
még
azt
a
neszt
is hallani vélem,
sotté e bűnös hölgy porai f ö lé :
Az eddig beérkezett jelentések ami ve 1 a platánokról lcbille nő levél
>>Ebbeii a sírban nyugszik Misa
Janó de a Motli porhüvelye, aki ből megállapítható, hogy a sao koppan a földhöz.
is 1701 január 10-én hagyá el paolói forradalomnak körülbelül
ezen világot. Szerencsétlen bűnös húsz magyar áldozata van. Ennyien
A kápolna oszlopcsarnokának
némber volt, de azért nem rossz haltak meg az utcai harcokban
lelkületű ; nem istenes, de azért vagy a forradalom leverése után. élén olvastam :
nem is elvetem edett. A katholikus Sajnos, ez nem teljes száma az
anyas zen tégy ház hitében halálo- áldozatoknak, mert később az éh
NE SIRASS TESTVÉR
zott meg és üdvösségét a mi Urunk ségtől, nyomorúságtól még többen
A HAZÁÉRT HALTUNK
nak dicsőséges feltámadásától vá is elpusztultak. Sokan még ma is
ÉS EZ A DICSŐSÉG.
raiul ja . . .<<
a brazíliai börtönökben sínylődnek.

: ío __________ _____________
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V IL Á G
Megmentik Pestkörnyék elha
November 15 én lesz a kom
Mennyit szabad Ady verseiből
gyott gyermekeit. Tegnap délben
fényes ünnepség keretében nyitot munista foglyok kicserélése. A fő- idézni a szerzőjogi törvény megsérkapitányságon
49
kommunistát
tése
nélkül? A Dante könyvkiadóták meg Kákospalotán. az LstvánJapán minden férfit katonának
telken lövő gróf Károlyi-féle Clari.s- útié vél 1<1 láttak el és Szabón ke vállalat, kiadásában nemrégen kis képez ki. A japán közoktatásügyi
se.ionba n a szaléziánusoknak új resztül Rigának irányítanak, hon könyv jelent meg Ady-brcviárium minisztérium a hadügyminiszté
házát, amelynek hivatá>a az, hogy nan ugyanannyi magyar katona címmel. A kis könyvet Benedek riummal egyetértőén <gy tervet
főleg a munkásnegyedekben és a tisztet. Oroszországban rekedt tú Marcell írta és abban Ady Endre dolgozott ki. mely tör vény javaslat
munkástelepeken elhagyottan kó szokat kapunk vissza. A főkapi életrajza és költői működésének formájában a közeljövőin n életbe
borló gyermekeket meleg ot thonba tányságon Gömbös László dr. méltatása volt, természetesen ada lép. A terv szerint minden közép
gyűjtse és megmentse a társada rend őr tanácsos még tegnap lőtt tokkal, magyarázatokkal és ennek es főiskolába katonai oktatókat
lomnak'. A nagyszerű fekvésű ha kiállította az útleveleket, de az során Ady verseiből vett idézetekkel. fognak beállítani. Az oktatók tisz
talmas épületet, amelynek tem érkező túszok utazási nehézségei A könyv megjelenése m iatt az tek lesznek s kizárólag a hadi
ploma is van. Károlyi Sándor gróf miatt még négy napig Budapestiül -1thenaeum könyvkiadó részvény tudományokra oktatják a fiatal
építtette 1882-ben és felesége. Kor- maradnak és csak 14-én irányít társaság pert indított az Ady-breviá- ságot. Az ok, am it a japán kor
niss Klára grófnőről Clarisseum- ják őket Szobra, ahol a. külügy riumot kiadó Dante könyvkiadó-cég mány hivatalosan ad az áll fegy
nak neveztette el. Az intézetnek minisztérium közbejöttével meg ellen. Ady Kndre alkotásainak verkezés színpadi lázában szorgos
már eredetileg az volt a célja, történik a csere. A negyvenkilenc könyvben való kiadéisi jogát ugyan kodó nagyhatalmak tudomására :
hogy elhagyott gyermekeket gon ember csupa kommunista, akiket is legutóbb az A thenaeum vásárolta a testedzés előmozdítása. E test
dozzon. A nemes gróf 1002-ben a súlyos társadalmi és állam elleni meg Ady Endre özvegyétől, mert edzés m ögött termesze tese» a nem
szaléziánusoknak ajánlotta fel az bűntettek és gyilkosságok terhe 1- tudvalévőén a törvény a költői zetvédelem gondolata áll. Egy hiva
épületet, de Rua Mihály, a szalé- nek. Valamennyien 10—15 évre, alkotásokat a szerző halála, után talos nyilatkozat szerint a japán
ziánusok generálisa, a szentóletű vagy életfogytig tartó börtönre még ötven esztendeig védi és így kormány csökkenteni akarja a
Don Boaco utódja, kénytelen volt vannak ítélve. Három közülök halá ötven esztendőn keresztül a mű
hadsereget s a csökken
az ajánlatot visszautasítani, mert los ítéletet kapott. A kommunisták vek kiadási jogának tulajdonosa tényleges
tést ilyen tártálékseregg< 1 akarja
nlhor 'inéi/ nem volt magyar szalé kal közölték a főkapitányságon, a költő örököse. Az A thenaeum pótolni.
Állítólag
négy tdjes had
ziánus. A háború alatt kaszárnya hogy családjaikat is magukkal nagy anyagi sért lmet látott abban,
volt az épület, majd pedig irgal vihetik, azonban mindössze csak hogy a kiadás céljából éiltala meg testtel akarják csökken te ni a had
mas nővérek költöztek ide s az öten kívánnak ezzel a joggal élni. vásárolt Ady-művek egy más cég sereg létszámát. Az elbocsátandó
utóbbi években betegeket ápoltak
Oroszország jogot formál a sark kiadásában is, bárcsak részletesen tisztek az egyes iskoláknál kapná
itt. Károlyi László gróf legutóbb vidéki szigetekre. Moszkvából je és kiszakított sorokban megjelennek. nak alkalmazást. A fölkelő nap
az épületet- a népjóléti miniszté lentik : Csicscrin valamennyi kül A napokban megtartott törvény országában nem fog lenyugodni a
riumnak ajánlotta, fel. V.ass József földi kormánynál bejelentette,bőgj' széki tárgyaláson az Athenaeum Nap. Trianon oda messze van,
népjóléti miniszter a Katholikus a szovjetkormány jogot formál a jogi képviselője részletesen is igye
Kosztka félóráig hallgatta fele
I\itropázs- Egyesületn el: jut ta t ta a Szibériától északra fekvő jegesten kezett ezt n sérelmet indokolni és sége és Valérián telefónbeszélgeté
pompás épületi t, amely 100 millió geri szigetekre. A szovjetkormány kifejtette, hogy a breviárium szó sét. A Rökk Szilárd-utcai iialnloskorona költséggel rendbehozatta utal arra, hogy az előző orosz kor annyit jelent, mint valamely költő végű revolverdráma letartóztatás
és Albrecht királyi herceg ajánla mány 1916 szeptemberében a sark- müveinek összefoglaló kiadása, En ban lévő vádlottja, dr. Kosztka
tára a szaléziánusoknak adta, akik szigetekhovátartozásáról szóló köz nélfogva, — szerinte, — ez bele István bűn pőrében dr. Koritsánnek ez a negyedik magyar intéze lésében bejelentette a hatalmak ütközik a szerzői jogról alkotott szky József táblabíró, vizsgálóbíró
tük. A magyar száléziánusok eddig nak, hogy ez a vidék Oroszország törvénybe, mert a közönségben azt széleskörű nyomozást folytat. Az
I*éliföldszent'kereszten, Xycrgesúj- hoz tartozik. Annak a várakozásá a hitet kelti a kis könyv, mintha, ez üggyel foglalkozó királyi ügyész
falun és Óbudán vezettek ilyen nak ad kifejezést, hogy a kormá Ady Kndre összes műveinek részle terjedelmes indítványt tett arra
gyermeknevelő intézetet. Kegyedik nyok tartózkodni fognak minden tes szemelvénye volna, aminthogy nézve, hogy a vizsgálóbíró derítse
intézetük a rákospalotai, máris 09 cselekménytől, amely a szovjet- valóban idéz is a könyv sokhelyütt ki, vájjon Kosztkáné. és az áldozanövendékre ügyel föl, de 100 államnak a szigetekre vonatkozó Ady Endre műveiből.
tul esett Valérián alezredes között
növendék részére van hely. Antal felségjogát megsértené. Ha jogait
A ma lefolytatott pörben egy csak ideális barátság, vagy bensőbb
•lános igazgató vezetésével össze mégis megsértenék, a szovjetállam előre csak azt kéri az Athenaeum, viszony állott-e fenn? Dr. Korisen hat szaléziánus ügyel fel az elégtételt fog kérni azoktól a kor mint felperes, hogy a bíróság ren tsánszky vizsgálóbíró már napok
elhagyott gyermekekre. A hat mányoktól, amelyek a sereim, t deljen zárlatot az Ady-brcviárium óta kizárólag <zzc 1 az üggyel fog
szaléziánus közül három fölszen elkövették.
forgalomban leró példányaira, A tör lalkozik ós kihallgatásait valószí
telt pap, akik pasztoráciéval is
Jaurés hamvait átszállítják a vényszék ebben a kérdésben való nűleg november 15-éig folytatja.
foglal koznak.
Pantheonba. Párisiiéi táviratozzák: színűen a legközelebbi tárgyaláson A vizsgálat dr. Kosztka István
Az 11j ház fölszenti lésén az in Kraiujois Albert közoktatás ügyi lóg mar dönteni és az ítélet, ame részletes kihallgatásával k< zdő
tézőt- szép templomában llanauer miniszter a legutóbbi miniszter- lyet meghoz, talán meg fogja mu dött. Kosztka megrázó részleteket
A. István váci megyéspüspök fő tanácson részletesen ismertette tatni a határát annak a területnek, mondott el családi életének tragédiá
papi misét celebrált. A mise alatt Jaurés hamvainak a Pantheonba ameddig a költő ismertetése és járól. Vallomása többek között azt
a növendékek egyházi énekeket való átszállítása körül tett intéz méltatása terjedhet, vagyis meg is tartalmazza, hogy az a delejónadtak elő. Majd ezután a püspök kedéseket. A program értelmében fogja, jelölni azt a határt, 'hogy hol beszélgetés, m ely végzetes tettére
fölszentelte az épületet. Az egy november 23-án szállítják át ham végződi]: az idézet és hol kezdődik a indítóokul szolgált, félesége ós Va
házi szertartás után villásreggéli vait a nemzet halottal közé, miután teljes irodalmi mű,
lérián között több m int félórán át
volt, amelyen Albrecht királyi her előzőleg maga a közoktatásügyi
A csehek a Csallóközben telepí tartott és 6 saját fülével hallotta a két
ceg mondott ünnepi beszédet.
miniszter fogja mostani pihenő tenek. Prágából jelentik : A fel fél szerelmi őszinteségeit.
Dr.
A rákbetegség kutatásának már helyéről, Albiból, Párisim kísérni vidéki lapok jelentése szerint a Kosztka vallomásában nagyon jel
a
koporsót.
Jaurés
hamvait,
a
lemzőnek
tünteti
fel
a
budapesti
(
Vallóközben
Bogija
és
Tany
köz
tirja. I'iíiishéd jelentik: Itteni lapok
írjak, hogy Bcryonie tanár, aki kamara épületébe fogják vinni, a ségek földjein új légionárius és tót telefonviszonyokra azt a tényt,
líöntgon-sugarakkal kísérletez arák ravatalt pedig a Palais Bourbon település létesült, melynek neve hogy feleségének és Valériánnak
beszélgetésébe rajta kívül egy negye
gyógyítására, a tudomány mártírja ( lóesarnokában fogják fölállítani. Hodzovo (Hodzsafalva)'lesz.
dik személyt, is bekapcsoltak, aki a
lett. Már regebien a input ülni kellett Innen indul majd a temetési menet
Konstantinápolyban
női
detek
is. A temetésen Herriot miniszter- tivek vigyáznak az erkölcsökre. Pannónia szállodát kereste, ahol
jobb kar iát, mert a Röntgen-sugarak elnök
beszél.
szobát
rendelt. Valérián erre azt
elpusztították, s most eqés: ' teste
Konstantinápolyból jelentik:
A
összeégett.
Radics automobilon Fiúméba rendőrigazgatóság egy csomó női jegyezte meg : >>Látja, már szobát
is rendeltek számunkra, « A további
menekült. (Grác, november 7 .)
Az angol rendőrség női (letek Mmt a Tagespostnak Itelgrádból detektívet állított szolgálatba, aki beszélgetésből azt is megtudta a
ket azzal bízott meg, hogy őrködtívjei. Az angol rendőrség már évek Jelentik
: Zágrábi jelentések szerint W * a közönség erkölcsei fölött férj, hogy feleségének és az alezre
óta alkalmaz nőket, detektívszol
desnek már régtől fogva van egy
Radics István családjával együtt
gálatra és a Home Office Tomitteo automobilon menekült, el Zágráb es különösen a leányok és asszo titkos találkozóhelyük. - - Vitus-tánmost kiadott jelentése szerint a ból és Susaknál rendben levő úti nyok viselkedését figyeljék.
cot jártak az idegeim. — vallotta
női detektívek olyan jól töltik be okmányok birtokéiban átlépte az
Templom céljára lelket kérnek
hivatásukat, hogy kívánatos volna "luxz határi. Kz idő szerint Kiu- f , tlsztívseiőtelepl reformátusok a Kosztka — belő akartam ordítani
telefonba, de. a. központ ebben a
számuk szaporítása. A londoni II,éhun tartózkodik. A politikában fővárostól. A külső ferencvárosi apillanatban
bontott, Űjra nem tud
rendőrségnek jelenleg huszonnégy
tisy.tv'solőtolopi református pKy- tam felhívni ókét és ekkor rohanáltalánosan
nagy
megrázkódtatónői detektívjo van. a vidékinek sokat várnak.
nazkozség küldöttsége dr. Halász hun le a llökk Szilárd-utcába. A
pedig összesen nyolcvanlint. Külö
Fiatal leány csontvázára talál Lajos ktr. főügyész vezetésével ma vizsgálóbíró már eddig több tanút
nösen akkor hasznosak a női detek
egy pincében. Székesfehérvár délelőtt azt kérte dr. Ripka Keret,,, hallgatott ki Kosztkáék személy
tívek, amikor egy-egy bűnügy köz ltak
kormánybiztostól, hogy „ főváros
pontjában nők vannak és kényes őj írják A AVp-nrk : az új «'ir az egyházközség által tervezett ói zete közül és több, Kosztkára ked
j it-kok kikutatásáról van szó. Krd< - hazapuh tnél ásatátokat végrztek em plom elépítéséhez adjon meg- vező vallomás hangzott már el.
Koszt ka védője napok óta tárgyal
ken. hogy nem az iskolázot t, hanem A pmeóben mélyítették a talajt és
korín * ' T ' B,|,k" '"eivne dr. Kosztkúnó ügyvédjével a válópör
az egyszerű észjárású, kevéssé mű asas közben egy csontvázra talál- kői
munvbizf ns a küldöttségnek lebonyolításáról, amelyben mar csak
lak.
A
szakértői
megállapítás
sze
velt nőkből válnak n legjobb de
i ‘"' egy 18 - 2(1 óv körüli leány megígérte, hogy „. kérelmet eljut- technikai kérdések vitásak. A vizs
tekt ívek.
csontváza volt a földbe rejtve. tatja a főváros tanácsához és tőle gálóbíró még cbb( n a hónapban
telhetőén támogatni fogja.
elkészül m\inkájával.
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ATVÉP
A halálra ítélt vőlegény házas
sága. Kecskemétről írják a AYp
nek : A/. Örsei rablóbandájának
egyik halálraítélt tagja : Tompái
Mihály kérvénnyel fordult az igaz
ságügymiiiiszterliez, hogy a vele
vaelházasaágI>an élő Farkas Máriát
el vehesse és • három gyermekét
törvényesítse. A kérvényt kedve
zően intézték el. A házasságot
(•ngedélyezt <• az igazságügymin iszter és így a halálraítélt Tompái
Mihály és a három évre ítélt Far
kas Mária
az Oesai-fóle rablótársasag egyik kovésbbé bűnös
tagja
rövidesen 'megtartják
esküvőjüket.
Károlyi Mihály né amerikai ^fel
olvasó körútja*. A külföldön áská
lódó Károlyi Mihály felesége jelen
leg Amerikában >>felolvasó körutat«
tart, amelyen az országrobbantó
októberi lázadást igyekszik fehérre
mosni. Legutóbb résztvett egy
newyovki etélyen. ahol kijeleli tette, hogy a >>Horthy-kormány<< a
m últ esztendőben angliai utazása
elé is éppen olyan akadályokat
akart gördíteni, mint most. A
grófné azt is hangoztatta, hogy
Magyarország minden baja abból
származik, hogy az arisztokrácia
mindenáron vissza akarja állítani
a Habsburgok uralm át; termé
szetesen erősen hangsúlyozta, hogy
Károlyi Mihály volt az egyetlen,
aki mindig ellenezte ezt, sőt a
világháborút és a tengeralattjáró
harcot is ellenezte. Arról nem be
szélt, hogy Karolyi Mihály az
ezeréves Magyarországot is »elle
néztem - ezt azonban a legnagyobb
sikerrel. Károly iné tovább foly
tatja •Jelolvasó körútját*
a fenti
nyilatkozatokból sejthető szellembon.
Plakátokon harcolnak egymás
ellen Aradon a hitelezők és adósok.
Aradról jelentik, hogy Popcscu
oláh pénzügy igazgató falragaszo
kon közölte az adójukkal hátralékos
kereskedők névsorát, bejelentvén,
hogy valamennyiüknél foglaltat és
átadják őket az adó nemfizetése
miatt a közmegvetésnek. Az aradi
kereskedők erre hitelrontásért be
perelték a pénzügy igazgatót és míg
perükben döntés történik, addig is
kiplakatirozták mindazoknak az
állami tisztviselőknek a névsorát.
akik viszont a kereskedőknél fenn
álló tartozásukat nem egyenlítet
ték ki.
Egyetem lesz a váradi püspöki
rezidenciából. (Nagyvárad, novem
ber 7.) Az erdélyi katholikus püs
pökük legutóbbi nagyváradi közös
konferenciáján foglalkoztak a ha
társzéli püspökségek jövőjének kér
désével és a konferencia azt az ör
vendetes megállapítást közölte a
katholikus közvéleménnyel, hogy
Párna, semmi körülmények közt sem
egyezik bele sem a püspökségek fel
oszlatásába. sem az összevonási terv
hez nem járul hozzá. Megbízható
helyről eredő értesülés szerint
ugyanis a nagyváradi római katho
likus püspökség feloszlatása elhatá
rozott dolog. A háromszázesztendős
püspöki palotát egyetem céljaira ala
kítják át. A püspöki palotával szem
ben van az úgynevezett >>kanonok
sort, a kanonokok lakásai, egy ha
talmas, ősi épület, amelynek há
romszázhatvan ablaka van és amely
a. városnak egyik történeti emléke.
Ezt az érdekes múltú árkádos rezi
denciát egyetemi menza céljaira fog
ják átalakítani.
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MAGYARORSZÁG
Barabás Béla átadta az aradi
magyarság kérvényét a tizenhárom
vértanú szobrának megmentése ér
dekében. (.1 M/nji/nv rs:áif tudósító
iéi Iút > Hirt adtunk napokkal ezelőtt
arról, hogy az aradi román diákok
küldöttsége felkereste az aradi pol
gármestert és megsürgette az aradi
tizenhárom vértanéi cmleksiohninak
azonnali eltávolítását, azzal a fenye
getéssel, hogy ellenkező esetben
nem állunk föl az emlék mii épségcn i A hír Aradon városszerte meg
döbbenést keltett és Hitvallás Béla
v. országgyűlési képviselő vezetésé
vel küldöttség útján kértek a buka
resti kormánytól óvóintézkodósoket.
A város polgármestero megígérte a
kérés továbbítását.
Egy idejű lóg a magyar kormány
hoz intézett memorandum is készült,
melyben a város magyar lakossága
diplomáciai lépéseket kér arra nézve,
hogy az emlékművet Magyarország
ra szállítsák.
Értesülésünk szerint Barabás
Béla már Budapestre is érkezett és
a kérvényt illetékes helyére juttatta,
valamint élőszóval is tolmácsolta az
aradi polgárság kívánságát.
Az előzmények után valószínű,
hogy a vértanuk szobrának magyar
területre való szállításához a román
kormány hozzá fog járulni s az át
szállítás meg is fog történni, mi
helyt erre az óriási kiadásra fede
zetet találnak.
Amundsen Amerikában akar
pénzt szerezni, hogy az északi
sarkra repüljön. Xewyorkbóf jelen
tik: Amundsen vasárnap időéi kozott
és az olaszországi kudarc után az
Egyesült-Államokban próbál érdek
lődést felkelteni új észak sarki expe
díciója iránt.
A kicserélt feleségek. Berlini
tudósítónk táv iratózza : A górni
bíróság tegnap egy építészt és egy
tanítót vont felelősségre, akik olyan
szoros barátságot kötöttek, hogy
hamarosan kölcsönösen kicserélték
feleségeiket is. A bíróság mindkét
vádlottat nyolc-nyolc hónapi fog
házra ítélte, az asszonyokat azon
ban felmentette azzal a megoko1ássál, hogy férjük kényszere alatt
cselekedtek.
Többszáz millióval Párisba szö
kött a Magyar Amerikai Bank
egyik pénztárnoka. A budapesti
ifjúság körében szinte járványszerű láz vett erőt. Mindenki
Pár is felé vágyik. Mindazok, akik
nek az utóbbi esztendőben túlsá
gosan jól ment a soruk, akik benne
éltek a tőzsdei élet könnyelmű
légkörében, az utóbbi hónapokban
nem tudják elviselni azt, hogy ren
des munkából, megszabott jöve
delemből kell megölniük, és ezek
közül nagyon sokan Paris felé
vették útjukat, hogy ott próbál
janak szerencsét. A pesti tőzsdének
és bankfiúk most mind állandóan
csak Párisról álmodoznak, senki
sem beszél Németországról, Auszt
riáról. Svájcról, mert megélhetést
mindenki csak Pár is tói remél, ahol
a megkeresett frankokat vidáman
(1 is lehet költeni. Eddig a kiván
dorlók mind Amerika felé gravitáltak, de oda útlevelet és vízumot
szerezni esztendők óta nem lehet.
Ügy látszik, ezért lett Mekkája a
kivándorlóknak Pár is. Néhány nap
előtt a M agyar-Amerikai Bank, be
jelentette a főkapitányságon, hogy
Teréz-köruti fiókjának pénztárnoka, Wcisz László, Parisba szö
kött. A följelentésben sikkasztással
vádolják meg a fiatalembert.

Ó lftv m jS Á G
Pestre bevonult a délutáni tánc.
A tánc pesti szerelmesei esztendő
kön keresztül mostohagyermekek
voltak. A főkapitányság eddig
nem akarta megengedni, hogy
Budapesten is szabad legyen a dél
utáni tánc. Becsben, Berlinben,
Londonban és Páirisban éppen úgy,
mint Xcwyorkban vagy Csikó góbun
reggel, délben, este és éjszaka tán
colnak az emberek. A budapesti
szállodák, a külföldi példa nyomán,
állandóan kérvényekkel sürgették
a főkapitányságot, hogy végre ná
lunk is lehessen délután táncolni.
Egy esztendővel ezelőtt azután
meglepetésszerűen a budai Bcllcvncszálloda megkapta a vagyontérő
délutáni táncengedélyt. A szálloda
hallja minden délután és este zsú
folásig megtelt, elsősorban pesti
közönséggel, de a budaiak is szor
galmasan látogatták. A pesti szál
lodások köztien továbbra sürgették
engedélyeiket, de hiába. Most aztán
a líitz-, Astoria-, Palace- és Britanm’a-szálloda is megkapták az en
gedélyt a mindennapos délutáni
és esti tánchoz. A közönség a leg
jobban a Ritz és az Astoria táncdélutánjait látogatja. A Kitzben
ugyan 30.000 koronát számítanak
egy uzsonnáért, amely kávéból
vagy csokoládéból és egy szelet
süteményből áll, és azért minden
délután zsúfolásig megtelik a szál
loda. hallja és az éttermi rész, ahol
a tánc folyik. A szállodák után
most egyes éjjeli mulatóhelyek is
kérték a főkapitányságtól a dói 111áni táncengeclél y t.
Magyar kivándorlók sorsa Né
metországban. A Magyar Szemle
Berlinben, a németországi magyar
ság most megindult közlönye, első
számában megdöbbentő képet fest
azoknak a szerencsétlen magyar
kivándorlóknak helyzetéről, akik
boldogulást keresni mennek Német
országba és ott koldussorsra züllenek. A kivándorlók legnagyobb
része néhány márkával érkezik
meg, abban a reményben, hogy
Németországban munkaalkalmat
találhat. Tcrmészetes<ni csalatk<>zik
számításában, mert Németország
ban is nagy a munkanélküliség
és
pénzecskéjének
el fogytával
munka, lakás és ennivaló nélkül
marad. A Magyar Szemle sürgeti,
hogy a németországi magyar egye
sületek indítsanak egységes akciót,
amely radikálisan megoldja a ki
vándorlók segélyezésének, t Helye
zésének
és
hazautaztatásának
ügyét. Szükségesnek mondja azt
is, hogy odahaza felvilágosítsák a
k ivám lóról 11 i kész iil óke t.
Szabóniühelyt rendeznek be a
B listások számára. A IM istára
kerülő közalkalmazottak munká
hoz segítése céljából Közalkalma
zottakat Elhelyező Rt. címen új
vállalat a la k u lt; ennek az intéz
ménynek nevében Költő Ignác
min. tanácsos vezetésével küldött
ség kereste fel R ipka Ferenc kor
mánybiztost. A küldöttség tagjai
azt kérték, hogy a főváros Damjnnich-utea 52.sz.házában.am elyben
eddig a svéd misszió működött,
engedjenek át egy szobát a Közalkalmazottakat Elhelyező Rt.nak, amely o tt az elbocsátott köz
tisztviselők foglalkoztáfása céljá
ból szabóm űhelyt rendezne be.
A kormánybiztos a küldöttség
k ívánságu nnk tel jós it ésé t k il át ás ha
helyezte.

Fiatal kora mentette meg a
kötéláltali haláltól. Ez év június
30-ról július 1-ro virradó éjtsznkán
Sztrokay István 18 éves eáki
gazdalegény a 11) éves Torda
Gyulával előre megfontolt szán
dékkal meggyilkolta a három
Sztrokay-testvért. Torda Gyula
pisztollyal lőtte le az álmából
felriasztott Sztrokay Kálmánt.
Sztrokay István szinte forgópisz
tollyal lőtte agyon alvó testvéreit.
A két testvér meggyilkolásánál
Torda segédkezett Sztrokaynak,
amennyiben zseblámpájával vilá
gította meg a gyanútlanul alvó
fiúk arcát. Az elvetem ült gyilko
sok még akkor éjjel végezni akar
tak Sztrokay Jolánnal is, akit csak
az m entett meg, hogy nem mert
a pajtában aludni, ahol fivérei
aludtak, hanem édesanyjához ment
éjtszakára. A hármas testvérgyil
kosság bűn pőrét nagy érdeklődés
mellett tárgyalták a szombathelyi
törvényszéken. A három napig
tartó tárgyalás alatt állandóan
zsúfolt volt a tárgyalóterem s az
ítélet kihirdetését nagy tömegek
várták az utcán is. A bíróság az
enyhítő körülmények figyelt ínbevétolével Torda Gyulát életfogytig
lani fegy házra, Sztrokay Gézát 15
évi fegyházra ítélte. Sztrokayt, aki
az örökség m iatt gyilkolta meg
három édes testvérét, az indokolás
szerint csak kora mentette meg a
kötéláltali haláltól. A törvényszék
életkorának megft h lő legsúlyosabb
ítélettel sújtotta Tordát, aki rossz
szelleme volt Sztrokaynak, azért
büntette szigorúbban a bíróság,
mert a gyöngeakarat ú Sztrokayt
befolyásolta a gyilkosságok el
követésében.
A soproni diákok felhagynak
az ellentállással. A soproni erdé
szeti és bányászati főiskola hallga
tóinak nagyrésze tegnap elhatá
rozta, hogy ma újabb gyűlést tart
és revízió alá veszi a múltkori
szavazást. Tettamenti rektor azon
ban nem engedélyezte a gyűlés
megtartását. Erre az egyik hall
gató ívet kezdett körözni aláírásra,
melyben kérik, hogy álljon el a
gyűlés tilalmától és hogy még egy
szer szavazhassanak ebben a fontos
kérdésben. Az ívet sokan aláírták,
akik egyben kötelezték magukat,
hogy felkérik a gyűlésen társaikat:
halaszthatatlan ni írják alát a kultusz
minisztérium által követelt ívet.
Negyven rabló támadása egy
személyvonat ellen. Varsóból jelen
tik : A keleti határszélen fekvő
Bnranovici állomás közelében egy
személyvonat ellen egy negyvenöt,
főből álló rablóbanda támadást in
tézett. A rablók kézigránátokkal
és gépfegyverekkel voltak felsze
rt Ive és a vonatot és az utasokat
kifosztották. Egy rendőrt meg
öltek. egy tisztet és egy altisztet
megsebesítettek. A rablók erélyes
üldözését azonnal megkezdték.
Eddig busz embert tartóztattak le.
Küldöttségek hódolata a herceg
prímás jubileumán. Mint ismeretes.
Csernoeh János bíboros. Magyarország hercegprímásának országos
jubileumi ünnepsége november hó
18-án fog lezajlani Budapesten.
Az egész ország katholikus ma
gyarsága készül a jubileum méltó
megünneplésére. .1.: ország minden
részéből nagyobb küldöttségek fognak
felérkezni, hogy az ünneplő herceg
prímásnak átad jók az ország külön
hozó részeinek mély hódolatát és
ragaszkodását
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Történelemírás
a háború után.

Napóleon.

Hol ós ki gytijtóttá meg a világ
háború túzesóváját ? Bókokötós után
a világtörténelem minden írója ezt
ipyokszik majd kideríteni ós a
világtörtónelom legnagyobb bííntónyót a másik ország kormányá
nak vagy uralkodójának a nyakába
varrni. Vállalni persze, egyik nem
zet és vezotőjo sem akarja majd.
Az utókornak azonban mégis érde
kében áll. hogy tisztán lásson és
tisztán ítélhessen. De hogyan ? Ki
ben fogja meglelni azt a fajok,
nemzetek, vallások, előítéletek és
minden pártoskodó emberi gyarló
ság fölött álló történetírót, aki a
majdan megírandó világtörtónolom
hitelessége iránt semmi jogos ké
telyt, nem hagyott hátra ? fis ha
akadna is a világtörténelemnek
ilyen élő géniusza, aki észben,
szellemben, igazságban, pártatlan
ságban ós tiszta látásban mindenki
fölött á ll: vájjon elég emelkedőitek
lennének-e a világ összes nemzetei,
hogy töltötten és egyenlő bizalom
mal fogadnák egy ilyen élő géniusz
nak történetírói ítéletét ? Egyike
lösz ez a legnehezebb és leg
kényesebb kérdéseknek, molyok
még évtizedek uralva is újabb
és újabb csatázó irodalmat fognak
szülni, még pedig a megértésnek
és végleges Icszúrödöttsógnek min
den reménye nélkül. Mert ámbár a
duvonalis-ok és Carllyle ok példája
mutatja, hogy akadhat történ ét
iró, aki fel (IIbírál hatatlan ítélettel,
istenien szent és világos látással
ír, aki a Föld összes gondolkodó
emberének látása és észloléso fölött
áll ; az emberek lognagyobb része
mégis csak azt. fogja mondani,
hogy a legragyogóbb zseni is csak
ember, aki személyes szimpátiával
és ellenszenvvel ítél és akinek
itéloto előtt, végro is nem akar
majd meghajolni senki.
így lesz aztán a vílágháboiú
tényo egy kiapadhatatlan kölcsönös
vádaskodás forrása a jövőben, és
ki tudja, hogy ez a vádaskodás
nem hordja-o már előre a móhébon
egy újabb világháború véres vil
lámait ?

Gorlice, 1910.
A tiszti étkezdékben csakúgy
mint a lövészárkokban, természetes
eszmetársulás révén igen sok szó
esik mostanában Napóleonról és a i
napóleoni hőskorszakról, amelyhez |
igen nagy előszeretettel szeretik
összehasonlítgatni a, mostani hősi
korszakot.
Nekem pedig akaratlanul is egy
kori történelmi tanárom, a nagy
európai látókörű és filozófiai művelt
ségű Csapkai Ferenc jut eszembe,
aki egy történelmi óránkon Napóleon
ról a következő feledhetetlen sza
vakat mondotta:
».. . Vájjon mi volt hát oz a
Föbus-szekóren vágtató vérengző
óriás, aki egy személyben a világ
bálványa és a világ rémo volt ?
A történelmi géniusz lelke volt o,
aki véres hullák hekatombáiból épít
új világokat: vagy csak a Végzet
nyaktörő kocsisa, aki a rábízott
népek óriási társzekoróvol egyene
sen a mélységbe vágtatott alá?
Mondjuk bár, hogy ó ördög volt,
aki koronát viselt, — mondjuk bár,
hogy ő angyal volt, aki vért ivott:
végeredményben nem volt más,
mint a Végzet nyomorult eszköze . ..
Amidőn pedig a Végzetről, o titokteljes bílóról van szó : mit tohotünk
mi, akik szintén csak tehetetlen
eszközök vagyunk az ő kezében ?
Kétségbeesünk! Mit törődik azzal
a Végzet! Atkozódjunk ? Mit bánja
azt a Végzet! Ksdekoljünk? Mit
törődik ő a mi osdoklésünkkel!
Vádoljunk, elítéljünk ? De hogyan,
amikor mi vagyunk előtte a vád
lottak és a fölmentő vagy marasz
taló utolsó szó mindig az övé ...!? «
Fs én nem tehetek róla, de
nekem minden tiszteletem és bá
mulatom mellett is ugyanez jut
eszembe, amidőn a llindonbargókról és Mackensenekröl van szó,
akik a világ egyik felének szintén
bálványai, a másik felének pedig
rémei. Mert túl minden dicsőségen,
túl minden rivalgáson és a 42-es
tarackok mennydörgésein : végered
ményben ők se ogyebek, mint a
Végzet öntudatlan eszközei, akik
az emberiséget ismeretlen célok és
végzetek toló ragadják.
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Pihent a tábor, tüzek gyűltök,
Elcsendesült a. harci lárma
S A lm o s vezérnek, hajh! közelqctt
A legutolsó éjszakája.

Csaba királyfi eljön egyszer,
kényes hadával egek útján,
Csillag porzik, az ég kilángol
A mének szilaj rohanásán.

Pannóniát már sohasem lá tja ! ...
Gyilok döntötte rögre, porba.
-í szittya végvár lesz a sírja
S fény ózógás a sirat ója.

Csillag porzik — az cgi úton
Megzördülnek a csatabárdok
k.s lent, a könnyes rónaságon
Kivirulnak a magyar álmok!

Árpád, tovább /« . . És Nyugat ftlé
Mutatott öreg, táncos ujjal
A szeme rebbent s egy csillaggal
Fényesebb lett a Hadak á lja ...

Az összedobbant szivek lángja
Harsogva csapkod fel az égre,
Fagaras ormán hí az érckürt
Győzelmes, édes ölelésre!

Ar n a p o k

Ebben n rovatban hitről-hétre naptári sorrendben fogjuk közölni a magyar
történelem fontosabb eseményeit.

NOVEMBER
1443 november 3. Ezen a napon
Hunyadi János megverte a törö
köket Szerbiában a Morva vize
mellett. A törökök közül kétezerén
estek el, a magyarok közül öt
százan .
(Ötszáz halott magyar vitéz !
Hej, ha tudnátok, mivel fizettek
nekünk Trianonban azért, hogy
ti
Nyugat védelmében
este
tek el ! . . .)

téren Ulászló királynak és az el
esett magyar katonáknak.)

1520 november 11. Ezen a na
pon választották királlyá Zápolya
Jánost. A nemzetnek Vcrbőczy
ajánlotta őt a tokaji országgyűlésen
e szavakkal :
— Emlékezzetek arra, hogy a
vérünkből származott királyok
alatt Magyarország mindig virág
zott és erősödött, az idegen család
17S4 november 4. Nemcsak 1848 ból származott királyok alatt pedig
története van az oláh kegyetlen süllyedt az ország és elerötlenedett
séggel beírva, régebben is állati a magyar nemzet !
vadsággal irtotta az oláh paraszt
ság a magyart. 1784-ben két vár
1705 november 11. Ezen a na
megye : Hunyad ós Zaránd megye pon volt Rákóczinak egy csatája :
minden községét fölgyujtották és a zsibói. A labancok megkerülték
a lakosságot legyilkolták. Erdély a kurucokat s oly nagy számmal
őrizetére akkor osztrák katonaság rohantak a sereg bal szárnyára,
volt rendelve, de meghagyták hogy az szétfutott. Rákóczi egyik
nekik Becsben, hogy az oláhok generálisának : Károlyi Sándornak
akármit csinálnak, ne avatkozza lett volna a kötelessége, hogy a
nak bele fegyverrel.
labancokat hátul megtámadja, de
(Már akkor is így szerették nem tette meg. Miatta veszett el
a csata, s azzal vádolták, hogy
Becsben a magyart !)
készakarva tette. Már akkor m eg
1844 november 5. Ezen a napon vették volna őt a labancok . . .
az országgyűlés arra kéri V. Ferdi1202 november 14. Sok drága
nánd királyt, hogy a magyar kato
náknak magyar főtiszteket adjon. magyar vér folyt el nagyhiába
Hej, mert nagy bűne volt az Dalmáciáért s Dalmáciának leg
V. Ferdinándnak és más királyok szebb városáért, Záráért. Minthogy
nak is, hogy a főtiszti állásokat ez a város a tenger m ellett áll,
osztrákoknak adták. (Pedig ha jó a velenceiek éppen úgy, m int a
a magyar közkatonának, tisztnek magyarok, örökös birtokká akar
is jó. Mutasson nekünk az osztrák ták tenni, de mert a magyarok, ha
olyan főtiszteket, mint Hunyadi, el is foglalták, nem tartottak kellő
Kinizsi, Dobó, Zrínyi, Bottyán, őrséget .a védelmére, a város néhaGörgey s a világháború vitéz m a néha a velenceiek hatalmába esett.
Ezen a napon is nagy, nehéz os
gyar vezérei!)
trommal elfoglalták a velenceiek,
1701 november 7. Már féleszten- a főemberük : Dandoló herceg itt
deig ült II. Rákóczi Ferenc a is telelt. Csakhogy a magyarok
bécsújhelyi börtönben, mikor egy nem engedték olyan könnyen oda
Lehmann Gottfrid nevű kapitányt ft várost. Tavasszal erős magyar
rendeltek az őrzésére. A bécsi had érkezett és úgy kiverte megint
udvar el akarta Rákóczit tenni a velenceieket, hogy hazáig jaj
láb alól, s hogy ezt tehessék, gattak.
azzal rágalmazták, hogy össze
1474 november 15. Kázmór len
esküvést szőtt a császár ellen.
Rákóczi hiába kért magyar bírá gyel király a fiával, Ulászlóval
kat az ügye megítélésére,' bécsi el Mátyás király elé járult és békéért
lenségei osztrák bírókat jelöltek ki. könyörgött. Mátyás király arany
Mikor Lehmann kapitány oda nyal és gyöngyökkel hímzett fehér
került a Rákóczi őrzésére, felhábo ruhába öltözötten fogadta őket
rodott a lelke az igazságtalanságok s megkegyelmezett- nekik.
hallatára, amik miatt Rákóczinak
szenvednie kellett. Bement novem
1703 november 15. Bezzeg sza
ber 7-én este Rákóczi börtönébe és ladt a labanc ! A vitéz Bercsényi
így szólt :
kergette őket- (Ás Schlick, a vezérük,
— Herceg, elhatároztam, hogy futott legelői. A labancok hatalmá
megmentem önt. Az őrt elküldöt- ban volt bányavárosok mind a
tem gyertyáért, fusson át az én kurucokó lettek.
szobámba ós ott öltözzék át az én
1704 november 10. Rákóczi ezen
ruháimba, de gyorsan.
a napon kiverte Érsekújvárból a
Így vezette ki Rákóczit osztrák labancokat.
tiszti ruhába öltözötten a várból
Rákóczi aztán váltott lovakon
1830 november 17. Ezen a napon
Lengyelországba, menekült.
alakult meg a Magyar Tudós Tár
saság (az Akadémia), aminek gróf
1444 november S. Ezen a napon Széchenyi István vetotto meg az
volt a várnai csata, ahol a szeles alapját hatvanezer forinttal. Á tu
és tapasztalat nélkül csatázó 1. dós társaság első kiválóan nagy
Ulászló király is elesett.
nevű tagjai voltak : Vörösmarty
(A bolgár nemzet éppen most Mihály, Kisfaludy Károly, K öl
állíttatott emléket a várnai csata csey Ferenc, Berzsenyi Dániel.

TURM M OK TuránoK

ősmagyaroK.

Irta : Baráthosi Balogh Benedek.
— Ilcvezető sorok- —
••A pusztulásnak szörnyű éjjelin,
Mint dákóh, én is harcolok veled
Ks nem oresztlok cl addig nemzetem,
Amíg csak meg nem hallgatsz eugemot !■

V'égigbolyongtam ezen a szomorú hazán.
Láttam a durva közönyt, a kínzó nyo
mort, a gyilkos pártviszályt, a fékevesz
te tt orgiát s látó szemem nem tette ho
mályossá a kicsorduló könny.
Hallottam az elfásult lemondó szavát,
a reményvesztett elcsukló panaszát, az
áruló kárörvendő hahotáját, de halló
fülem nem tom pította el se jaj, se kacaj.
Aztán túlmentem a trianoni korláto
kon. Láttam a rabság szégyenétől vonagló
magyar lelkeket, a bilincs égetésétől ökölbe
szorult magyar csuklókat. Hallottam a
lelkevesztettek fuldokló zokogását, a korbács-suhanás kínja, gyalázata alatt vonaglók fájdalmas-dacos felhördülését s
láttam a rabszolgatartók véres kezét. Ks
nem tudott összetörni, urammá lenni sem
a tehetetlen kétségbeesés, sem a dühödött
bosszú esztelen, vad lángja.
Nem ! Tovább mentem. Végesvégig bo
lyongtam a világ vidám tájain : ott, ahol
a népek halálán hozsánnáztak s ott, ahol
a honért kiomlott vérből nem fajkadt rom
boló átok. Ks láttam , hogyan szorítja,
tágult szemekkel figyelve, reszketve-remegő karjával fegyverét a gy(Sző ; mint
mossa Pilátusként, farizeusi álkodással,
kezét a képmutató hamisság s mint rág.
mint ássa, egyre tovább, egyre mélyebben
sírunkat a vérünkön táplált s árulónkká
lett kétszínű gonosz. Láttam , hallottam
mint kongatják felettünk már a halál:
harangot és még sem veszett bele lelkem,
mégis visszajöttem hozzád nemzetem.
Visszajöttem, látóvá lett lélekkel, mely
tisztább a hitnél, több a tudásnál, mely
ú j életet ad, mert látóvá tesz téged is . . .
Hogyan? Kérdi felcsillanó reménnyel
a bízóra hajló kétkedés.
Miként? K iáltja felém a némzettipró
lelkeveszettség.
Örült ! Harsogja felém a nemzetgyilkos
kajánság.
Ks megindul a nyelvek pergése, feltá
mad a lelkek kétkedése : »Te koldus, te
rongy, te népek utolsója, hálni jár beléd
a lélek s te mégis remélni mersz? 1 Nézd
meg alacsony származásod, nézd meg
műveletlen bárgyuságod, nézd meg tör
téneti hitványságod, nézd meg! jelened !«
»Elraboltad volt az ó-világ szívét. Ma
visszavették a megrablottak tőled. El
loptad a Nyugat kultúráját, ma lefoszlott
rólad az idegen tollú, ott állasz mezítelen
vadságodban, Európa szégyenére. Ami
vagyonod maradt volna, az sem a tied,
élhetetlen izgágaságod azt- is ellenség
kezére ju ttatta, szolgának is rest vagy,
rabnak is korlátolt vagy. Mit akarsz hát?
Hisz nincs múltad, nincs jelened, milyen
jövőt vársz hát te nyomorúságok-nyomo
rúsága még ! . . . Hol van itt az új élet

reménye, amit meglátott »látó szemed«?
Lehet-e holnapja annak, akinek nincs
mája s nem volt tegnapja ?«
»örült vagy, igen ! Vagy tán még roszszabb, ámító, csaló !« Így zúg felém a
szóözön, így vagdossák el az életereidet
nemzetem a te gonoszaid s te elkábulva
a rettenetes csapásoktól nem gondolkozol,
nem tudsz a múltba nézni a jelentől, hogy
megláthassad azon keresztül dicső jövődet.
Míg a világot járta lábam, énem a
múltba szállt, lelkem a jövőbe repült.
Hiába minden. A gúnynak, hazugságnak
várai szerte omolnak a látók előtt.
Ks én neked nyújtom kezemet én ma
gyar nemzetem. Elviszlek arra az útra,
melyet én megjártam már. Hosszú, kese
rűen dicső lesz ez út, de a végén ott áll
a magyar hit örök vágya : a magyar fel
tárnál lás !
=*fc=a=í<>í=teío«=í<k=s=í<k=aí<o

Kereszténység és turánizm us.
Irta : Hegyeskuti Károly.

Megszületett a turáni eszme. Megérke
zett mint a szellő, amelyről nem tudja az
ember, hogy honnan jött, csak érzi lenge
fuvalmát, amely játszadozva körülsimo
gatja arcát, redős homlokát és új erőt ad
az élet nehéz terhének továbbviselésére.
Nem sok idő múlt el azóta, hogy meg
jött a mi turulunk. Még meg sem pihent,
fészket sem rakhatott és máris vannak
emberek, akik hol tudatlanságból, hol
rosszakaratból kővel megdobálva elűzni
szeretnék.
A turáni eszme ellenségei között nem
csekély számban szerepelnek a kereszté
nyek és keresztény magyarok. Miért?
Aggódva, félve néznek a mind jobban
terjeszkedő eszme elé és remegve gondol
nak arra, hogy miként fog a keresztény
gondolat a magyaroknál háttérbe szo
rulni, miként fog ennek következtében
az ezeréves keresztény Magyarország
romba dőlni, ha a magyar nép a turáni
testvéresiilés révén megismerkedik az
ázsiai »pogányok« vallásaival, erkölcsei
vel és világnézeteivel. Szemeik előtt az
eszme terjeszkedésével egyre távolodik az
»egy akol egy pásztor« megvalósulása,
amelyet nyugatról oly nagyon szeretnének
egyes érdekcsoportok különösen Krisztus
urunk nélkül a lehető legjobban siettetni.
Ez utóbbiak nem méltók feleletre.
Annál inkább kell azonban felelni azok
nak az aggódóknak, akik krisztusi érte
lemben nemcsak a magyar, hanem az
egész emberiség javát akarván, a turáni
eszmével szemben indokolatlanul ellen
séges álláspontra helyezkednek.
Mindenekelőtt feleljünk arra a kér
désre, hogy mi a turánizmus.
A turánizmus nem más, mint pángermanizmus, pánromanizmus, pánszlá
vizmus, cionizmus a magyar és a vele
rokon népek számára.
Állapítsuk meg ezután a keresztény
eszme és a turáni eszme célját.
A keresztény eszme célja az emberi

ÓS
séget az élet rögös útjain úgy vezetni,
hogy bűnöktől mentesen, de erényekben,
jótettekben gazdagon jusson el az Űr
ítélőszéke elé, amelyen túl megszűnik az
érdem és az érdemtelenség, csak végső, de
örök jutalom, vagy végső, de örök bün
tetés gyanánt abszolút üdvösség, illetve
abszolút kárhozat uralkodik.
A turánizmus célja, a 600 milliónyi vér
rokon nemzetekre oszló turáni ember
tömegben az összetartozóság érzetét ki
fejleszteni, hogy együttes erővel munkál
kodva, érvényesítse az élethez való elvi
tato tt jogát, megszerezze magának a
fejlődési lehetőségeket, melyekből kifo
lyólag tökéletesebb munkát fektethet fel
adatának teljesítésébe.
Amint látjuk, mind a keresztény eszme,
mind a turáni eszme megmunkálandó
anyagul a lelket választják, azonban
különböző irányokban való cselekvésre
ösztönzik. Míg a keresztény eszme hatása
a túlvilágon is érvényesül, sőt nagyrész
ben csak ott érvényesül, addig a turáni
eszme hatása inkább még a nagy küszöb
előtt mutatkozik, mely után látszólag
megszűnik.
Á keresztény eszme az embernek Te
remtője iránti érzelmeit ápolja, fejleszti,
nemesíti és feleletet ad a nagy felkiáltó
jeles kérdésekre : shonnan, hová, mióta,
meddig, miért ? !«

Szemek, magyar szemek...
Irta : V ályi N agy G éza.
Sicinek, m agyar szem ek!
Csalóka fényű, álmos mécsesek.
Heh gyér, lidérces most világotok!
Ilim görgő, halvány, bágyadt fároszok.
Alig ragyoglak! . . . Fáradt csíiggedőn,
Mint csillaglángok szörnyű lél időn,
lléuedlck ránk — hall, dermedi híj feleli
Szemek, m agyar szemek ! . . .
Szemek, m agyar szem ek!
Heh búsak, szürkék, pislák leltelek, —
Ködíille, fálylas, harmatos mezők,
Nehéz keservei, litkot sejlelö k ! . . .
Ti — egykor — kéklő, csillogó csodák.
Tán könin,tavakká változtatok át,
Ilogy tükrötökben jókedv nem n evel! :>
Szemek, m agyar szem ek!
Szemek, m agyar szemek !
Milyen fájdalm as nézni könnyelek
Nők, bárgyúk, balgák, édszenlek j o g á l,
A százszor hallóit, ánt siránkozást,
A gyávaság, a gyöngeség j e l é i ! —
llajh ! fér/ilelkek széni önérzclél
Nem könny, — pirosló vér mulatja meg.
Szemek, m agyar szem ek! . . .
Szemek, m agyar szem ek!
Húr látnám inkább vad nézéslekel.
Hogy odvalokból gyilkos lűz la k a d ;
Harag, bátorság, bosszúsugarak ! . ..
Hár látnám lángban kékes poklotok,
Hogy églek, öllök felvillámlolok,
S villám loklcl — egy /elvitág remeg !
Szemek, m agyar szemek ' . .

1924 novem ber 15.
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Minden nagy eszméről, mely
nemzeteket emelt fel vagy súj
tott porba ; mely régi világ
nézeteket oszlatott széjjel és áj
mesgyéket hasított az emberi
haladás széles mezején : bátran
el lehet mondani, hogy egykor
»porban játszó eszme« v o lt:
gyermek vagy embrió az esz
mék végtelen birodalmában.
E rovat terjedelme szűk e
pillanatban arra, hogy egyen
ként felsoroljuk ama erkölcsi,
vallási és politikai beteljesülé
seket és ama nagyszerű erőműtani, optikai és dinamikai meg
valósulásokat, melyek valami
kor mind-mind porban játszó
eszmeembriók voltak: köznyel
ven képzelődések — utópiák.
Egész gyorsan és a sietés lá
zában egyúttal felületesen, csak
ama beteljesülésre váró nagy
eszmék közül sorolunk fel itt
néhányat, melyek e pillanatban
még szintén az emberi közöny
vagy emberi meg nem értés
köznapi portengerében játsza
nak : de egykor — mint a saját
hamvaiból feltámadó főnix —
diadalmas szárnyalással fognak
az emberi fejlődés, vagy sző
kébb határok között a nemzeti
boldogulás vagy előretörés látó
határa fölé emelkedni!
Porban játszó eszme még e
pillanatban, hogy a magyar
nemzet minden társadalmi ré
tege eggyé forrjon és túl min
den kicsinyes személyi érvé
nyesülésen és túl minden mes
terséges szét választó vonalon :
egyetlen nagyszerű célkitűzés
felé haladjon és az együttakarás lebírhatatlan lendületével
a nagyszerű célkitűzést el is
órji'.
Porban játszó eszme, sajnos,
még az is. hogy minden ma
gyar ember lakáséiban egy jól
összeválogatott kis magyar
könyvtár és
fürdőszoba le
gyen, mint ahogy például a
boldog amerikai polgár laká
sában már régen így vau . . .
Porban játszó eszme az is,
hogy a. rémiiletes gyermekha
landóságot csökkentsük, a
tüdővészt megfékezzük, a. be
tegségeket az emberi lehet őség
határáig megelőzzük és céltu
datos, temperált életmóddal,
orvosi és természettudományi

vívmányokkal az emberi elet
korhatárát meghosszabbítsuk.
Porban játszó eszme termé
szetesen az is, hogy az erkölcs
romboló, egészséggyilkoló, fe
kély- és bacillustenyósztő nyo
morúságos tömeglakások meg
szűnjenek és minden magyar
ember egészséges, világos, szellős, megfelelő térfogatú lakás
ban — vagy még inkább a
saját villaszerű kis családi há
zában lakhasson, mint ahogy
— ismét csak a boldog Ame
rikára kell hivatkoznunk — az
amerikai lakosságnak immár
nyolcvan százaléka lakik , , .
És mennyire porban játszó
eszme még az is, hogy abban
az országban, ahol különlege
sen képzett »tenyé.sztudósok«
a kutyák és lovak faj nemesí
tésével foglalkoznak: sem az
állam, sem a társadalom, sem
a tudományos körök az emberi
faj nemesítésével még sohasem
foglalkoztak, még csak soha
nem is kísérleteztek . . , Pedig
— túlzás és rosszindulat nél
kül legyen mondva — az em
beranyag napról-napra roha
mosan korcsosul és úgy fizi
kailag, mint szellemileg és er
kölcsileg talán sohasem volt
még a mainál mélyebb vissza
fej lődési ponton . . . Vagy az
ember annyira »értéktelen ál
lat* volna, hogy még csak a faji
nemesítésre sem érdemes . . . ?
De különösen fájdalmasan
kell felhördülnünk, hogy Krisz
tus igéinek megvalósulása is
nagyrészt még a »Porban játszó
eszmék« birodalmába tartozik!
— Mert hol van az emberek
lelkében a világosság? Hol van
az emberek lelkében az aláza
tosság? Hol van az emberek
lelkében a hit? Az anyagiasság
megvetése, az erkölcsök meg
becsülése, az égi mulaszt utáni
vágyódás és — Krisztus lé
nyének inkarnációja: a sze
retet ! ? ------Mindegy.
Mindaz, ami ma niég »porban játszó eszme«, vagy, mint
mondani szokás: utópia, kép
zelődés es »eszelősség« vagy
»agyrém« : az örök emberi fej
lődés lassú, de soha nem szűnő
hullámverése alatt máról-hol
napra mégis valósággá v álhat!

Tudj átok-o, mikor gyilkoljátok
mog a jövőt ? Nem éppen a világ
háború véres harcterein, hanem
főként akkor, mikor az alkotni
vágyó szellemeket prometheusi bi
lincsekkel láncoljátok a meddőség
és tevóketlenség puszta szíri jeihez !
Azt mondják, hogy hazugság
nélkül az élet olyan volna, mintha
színes rakéták helyett vigyorgó
halálfőket dobálnánk a levegőbe.
Csak az a baj, hogy bármennyit
hazudnak is békéről, kultúráról,
szent és nemes polgári célokról :
a halál fő mégis százszor több,
mint a színes rakéta.

Elsüllyed a vízben minden tost.
am -ly a vízin 1 nehezebb, — el
pusztul a föld színéről minden
nemzet, mely a becsület vízszintje
alá kerül.

#

Ellentétek vegyülése
neved.

élet a

*

A föld nem egyéb, m int a vég
telenségbe kilőtt ágyúgolyó, mely
ismeretlen célok felé, ismeretlen
mélységek felett száguld tova ; a
rajta élősködő 1500 milliónyi em
berparány nem egyéb, m int ugyan
annyi reátapadó porszem. És e
porszemeknek mégis kedvük van
egym ást pusztítani.

#

Krisztus azt mondta : Bocsás
sunk meg ellenségeinknek. Mi ellen
Világra jöttem és nem emléke
ben még azokat is gyűlöljük, akik zem rá, — elmegyek anélkül, hogy
szeretettel közelednek felénk.
tudnék róla, — a haláltól csak a
balgák félnek.
A világon annyi tisztességes
Amikor az ember sokat tanul és
ruhába öltözött gazember van,
hogy a tisztességes emberek bát szinte mindent tud, akkor csak
ran járhatnának rongyos ruhá éppen élni nem tud. . .
#
ban is.
*
A halál csak változás, mert a
A gyönge folyondár is csak föld — pihenő ember és az ember —
akkor kapaszkodik a magasba, mozgó földdarab.
ha a cél, melyre törekszik : magas.
#
Ilyen magas cél a nemzeti öntudat
Még a szellemek is tévednek,
felébresztése.
hiszen az cm berek legtöbbje hamis
álarcot visel.
#
Pusztuló nemzetnél gyakori cím
a — hazaáruló.
Biztatgatás nélkül, kevés em
ber készülne a mennyországba.
#
Az alkohol — varázslószer, mert
az emberből állatot csinál.
A bibliába nem írták bele, hogy
az Istennek melyik a kedvesebb
Még a menny kő is lágy abban teremtménye ? A fekete, a sárga,
csapkodna, ha az ijedező, rossz vagy a fehér ember ?
emberek nem ingerelnék.
Isten csak embert teremt és
Az emberi elme mindenre képes, nem rangot, mert az ember rang
kitalálta az örök tüzet is, de az nélkül is elég gyarló.
#
ostobaság határait sem elképzelni,
sem megmérni nem tudja.
Csak a gyermek játékát lehet
csacsiságnak nevezni, mert az em 
Nehéz sora volna ma a boszor berek játéka már — szamárság.
#
kányoknak ; hiszen meg sem ront
hatnák az embereket — annyira
Ostoba
embernek
legkedvesebb
rosszak.
időtöltése — a hódolat.
Aki a mennyország ablakából
kikönyököl, — sohasem látja a
mennyországot !

#
A testi életnek szabott törvé
nyek sohasem elég jók, — a lelkiéletnek már nem kell törvény, mert
a lélek az örök jóság.

Évának még elég volt egy füge
falevél, ma országok pusztulnak el,
nemzetek mennek tönkre a füge
Gazdagság zsírjába beleiül a —
falevél pótlásának törekvésében ... lélek.
#
A lemondások hosszú lépcsőjén
Döfni a négylábú állat is tud,
de nem szarv nélkül, mint a műve jutunk fel az örökólet templomába.
letlen ember.
#
Akinek gondolata van, — nincs
pénze, akinek pónzo van — nincs
szüksége gondolatra !

A vesszőparipának nem
abrak.

kell

*

Szolgának szolga a jóbarátja, még akkor is, ha úr.
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AMERIKAI i«)A G YA R O K
A mi tengeri országutunK.
Képzeljen maga elé az olvasó gond
terhelt. barázdás arcú, botra támaszkodó
és erőskarú és mégis elcsigázott hatalmas
alakot, aki batyujába pakkolt mindenét
a hátán hordja, aki kérges barna tenyeré
vel két kemény könnycseppet töröl le
arcáról, miközben búcsúzásul utoljára
csókolja meg síró feleségét és apró po
rontyait. Előtte fog állani a múlt egyik
fájdalmas szimbóluma : a kivándorlás.
A kivándorlás Nagymagyarországnak
a forradalmakig egymillió dolgos magyar
kar elvesztését jelentette.
Ugyanennyit, vagy még többet veszí
tettünk el a világháborúban : hősi halot
takban .
Hogyan bírja el ezt a szörnyű elvérzést,
ennyi drága életerőnek az elvesztését
ez a jobb sorsra érdemes szegény ma
roknyi magyar nemzet ! í
A múlt egyik legfájdalmasabban sajgó
sebe a kivándorlás volt. Hogy ebben az
áldott, természeti kincsektől terhes or
szágban olyan viszonyok voltak már bé
kében is, hogy a dolgoskezű, szorgalmas
magyar munkásnak itt kellett hagynia
ezt a vérrel öntözött ezeréves rögöt,
hogy idegen földön, tengerentúl keressen
magának új hazát és új jövőt, megbocsát
hatatlan bűne volt a múltnak.
Ami azután következett, azt már Tria
nonnak köszönhetjük.
Álljunk meg egy pillanatra a múltnál,
hogy aztán e rovat rendeltetése szerint
a sugárfényes biztató jövő felé fordítsuk
vágyó tekintetünket.
A m últat itt az új hazát keresők nagy
tengeri országútja jelképezi.
Ezen az úton több mint egy millió
magyar ember távozott el, hogy azután
nyomtalanul elenyésszen Amerika vég
telen térségein.
Eg.v millió magyar ember !
Megdöbbentő szám ez !
Négyszer vagy _ötször annyi, mint
amennyi harcossal Árpád hazát szerzett —
és nem kevesebb, m int egy tized része
az egész magyar fajnak, melynek ezer
évre volt szüksége ahhoz, hogy tíz mil
lióra szaporodjon.
Magyarország hajójának régi kormá
nyosai aligha érezték át komolyan, hogy
mit jelent Amerika a kivándorlásra utalt
népek és nemzetek történetében.
Sohasem tudták, hogy Amerika szabad
földje az idegen lelkeknek az a gigásziasan
nagy olvasztó kohója, ahol hagyomány,
egyéniség, erkölcs, faji tulajdonság és
nemzeti nyelv : mind-mind egyetlen új
egyéniséggé, új erkölccsé, új felfogássá,
új faji tényezővé és új nemzeti nyelvvé —
egyszóval -- amerikaivá olvad össze.
Az állam nem törődött eléggé idegen
ben bolygó fiainak leikével, életével, bol
dogulásával és magyarságával. Ennek
főoka az Ausztriával való közös kül
képviseletünkben keresendő.
Pedig a faji beolvadás hatalmas tör
vényei szerint, a magára hagyott magyar

■rnek is új lélekké, új egyéniséggé,
embernek
új faji tényezőivé kellett átalakulnia
Mit jelent az, ha a magyar ember új
lélekké, új egyéniséggé, új faji tényezővé
alakul át?
Természetesen azt, hogy' a magyar
nemzet számára az ily'en magyar ember
egészben vagy részben örökre elveszett . . .
('sodák-csodája : még sem történt egé
szen így !
Erre a nem várt csodára, erre az égből,
jött elhárító kézre érdemes egy kissé
visszapillantani. Mert voltak, akik a
magyar haza idegenben bolyongó fiaira
a tengerentúli távoli világrészben is
gondviselésszerűen őrködtek.
Az amerikai névtelen magyar Peregri
nus volt az, aki megmentette számunkra
az elveszendő, az idegen tengerbe olvadó
magyar lelkek százezreit . . .
Aki Jókai örökszép »Peregrinus«-át
nem olvasta, nem igen tudja, hogy
kicsoda-micsoda az a speciális magyar
bohém, aki tudását, szívének, lelkének
dús kincseit nyugtalan kóborlások köz
ben pazarolja cl.
Magyarországon már nincsenek is ilye
nek. A negyvenes évek szent fanatizmusa
után jóformán valamennyien kivesztek.
Helyüket elfoglalták az akadémikusok,
a becsvágyók, az öntudatosok, a célirány'osalc, a reklámosok, az érdemrendesek,
a tapsra szomjasak és a koszorúgyüjtők.
De a régi idők Peregrinusa nem halt
meg — csak hazát cserélt. Újra feléledt,
újra feltámadt ott, ahol szent hivatás
vár reá — a messzi tengerentúl.
A »okos« ember, aki dollárt-dollárra rak
és nem másokért, hanem másoktól él :
rendesen csak szánakozva és lenézően
tekint reá. Az ő szemében az önzetlen
ség magasságában járó amerikai magyar
Peregrinus semmivel sem több, mint
amennyi a régi idők Peregrinusa volt a
maga korában és a maga hazájában.
De mit törődik mindezzel az amerikai
író és poéta-világ névtelen magyar
Peregrinusa?
Ma mint Tyrtaeus bátorítja honfitársait
küzdelemre, holnap mint Pindar, mások
homlokán koszorúzza meg a saját diada
lát ; majd sugalmaz és sugalmazásai
idézik elő az eseményeket, majd pedig a
más okokból bekövetkezett eseményeket
foglalja ragyogó költői keretbe. Néha egy
fölkiáltással, egy odavetett szóval, mint
a villám a sötét láthatárt : felderíti a
kebelbe rejtett emlékek egész világát
és a szunnyadó emlékezet pillanat alatt
újra magas lánggal lobog.
A névtelen amerikai magyar Peregri
nus — akiről itthon jóformán alig tud
valaki —• valósággal lelki talizmánja az
amerikai magyarságnak.
Nagyrészt az amerikai magyar író és
poéta Peregrinusoknak köszöntiető, hogy
a magyar emberek nagy részének a lelke
még Amerika mindent felszívó, mindent
magába olvasztó kultúrvilágában sem
olvadt meg teljesen, hanem inkább csak
finom amerikai patina rakódott le rája.

_________________________________:ir.

Így vált lehetővé a lehetetlen : hogy az
amerikai magyar egyszerre jó magyar és
jó amerikai tud lenni.
Lelke nem olvad meg a földöntúli tűz
ben, csak galvanizálódik. Az olvadástól
megvédte lelkét az
amerikai magyar
Peregrinus.
Lelkén amerikai patina van, de lelke
mélyén megmaradt hazáját szerető igaz
magyarnak. Leikéről gondosan letiszto
gatja a feledés mohát az amerikai magyar
Peregrinus.
Hóimét jöttek, hogyan támadtak életre
Amerikában a magyar Peregrinusok, az
újabb magyar kornak e regős hegedősei
és igricei?
Lettek, születtek, föltámadtak !
Amit belső szükség indokol, amit a
veszélyben lévő faj szelleme megterem
teni kíván : az öntudatlanul magától
életre jő.
A nemzeteknek és fajoknak mindig
akkor születnek nagy hősei, nagy bölcsei,
nagy poétái, amikor a nemzet nemzeti
létét komoly és nagy veszedelem fenye
geti.
Komoly és nagy veszély fenyegeti az
amerikai magyarság nemzeti életét is.
Ennek a nemzeti életnek a megmenté
sére, istápolására támadtak életre a név
telen amerikai magyar Peregrinusok.

Kupa vezér.
Irta: B oross S á n d o r.
Kupa vagyok, Somogy vezére,
És látni, látni akarok.
Kik vagyunk itt még magyarok,
Kikben zúg fajtánknak a vére ?
Reánk nőtt a világ rakásra.
Eb ura fakó, kard ki kard!
Felszólítok minden magyart
Elszánt keserű lázadásra !
Öljön meg István, mégse fé le k !
Ö jó szándékú fejedelem,
De vak tú lzó; nem látja, nem,
Mily vész ránk az idegen lélek!
Ember egymás testvére végre ;
De véremben, amint röhög,
Másféle szellem sustorog,
Más párolog belőle égre.
Én tisztelem akárki elvét;
De ős faji szellememet
Mint nyers ösztönt, bősz elemet
Látták csak ez idegen elmék —
Torz virtus volt még, s ök vihogták ;
S még mielőtt kiszárnyasult
S megdörgette a kék a zú r t:
Ott nyomban, kezdőn eltapották!
Sír bennem az örök szabadság.
Hogy ensaját szépségeim
Mcgzápuljanak bennem im,
S reám a más rongyát akasszák !
Meg lesz csalva a föld, az Isten,
Ha minden kincs minden fajon,
Ki nem teremhet szabadon —
Ha pártot nem ütök ma itten !
De pártot ütök, bár eloltsák
Sugár hírem, fénylő nevem ;
Látni akarja két szemem
Fajtámnak, fajtámnak a sorsát!
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T ^ T A C S A D A IO M
Világszerelem.
Ir ta : Aszlányi Dezső.

I. Káosz.
A világfejlődés és az emberi megis
merés fejlődése két különálló dolog.
A világ már sok milliárd év előtt is
az volt, ami ma.
Az ember ezer év előtt nem annak
látta, aminek ma látja.
Nem a világ változott.
Az emberi szemlélet jutott közelebb, és
közelebb a valóhoz.
*
A progresszív karakter tekintetében
minden egyébnél teljesebb képet nyújt
a világkelctkezes teóriájának épülete.
Emberemlékezet óta készül ; folyton
fejlődik és mégis befejezetlenül áll.
Ez egyszersmind az összes letező evo
lúciók legnagyobbja. Kezdete legrégibb
s befejezése viszonylag legtávolibb.
Szorosan ahhoz kapcsolódva halad év
ezreken át a káosz, mint minden világ
elmélet kiindulása. Azzal a feltűnő kü
lönbséggel, hogy a progresszív haladást
a káosz-elmélet változatlan egyformaság
ban kíséri.
A kétezer év előtti felfogás, — Hesiodos
vagy Ovidius magyarázása és a mai
között alig van lényeges eltérés.
Hasztalan -volna kutatni, hogy az igaz
ság ereje tartotta-e meg idők során át
régi formájában.
Mégis —- abból a tényből, hogy a káoszrégi magyarázása, dacolva az evolúció
hajthatatlan törvényével, évezreken át
változatlanul tartotta meg magát újra csak a természet maga beszél hozzánk.
Ha lényegében eltért volna az eredő
káosz a régi felfogástól, — a természet
már sok alakban újra és újra kinyilat
koztatta volna azt a fokozatos meg
ismerésekben.
*
A világ tükröződni akar.
Minden kultúrmegnyilatkozás a termé
szetnek valamely részét, szépségét, ka
rakterét vagy rejtelmét tükrözteti ember
által emberek elé.
Ha nem ez volna a teremtésnek vég
célja, akkor csak értelmetlen állatok népe
sítenék be a földet.
De emberek milliárdjai rajzanak e kis
bolygón és a legtömörebb rajok központ
jában idővel mindenütt felvillan a tükröztető értelem.
A világködök tömörülésének közepéről
indul a foszforcszkáló fény. Ugyanott
később csillagrajok tűnnek fel.
Az emberrajok ködtömörüléseinek bel
sejéből az értelem világossága tör elő.

Minél nagyobb rajok tömörülnek egy
központba, annál gazdagabb fényű elmék
válnak ki közülök.
#
Az értelem voltaképpen a létező világ
nak tükre.
Amit benne és általa az írás vagy a
művészet megjelenít, az a valóságnak
vetített képe. A természet önteremtménye
által önmagát m utatja abban.
Minden világszépséget, törvényt és érté
ket egyesek fedeznek fel és csak az egye
sek által felismert dolgok válnak később
ugyanő általuk a tömeg részére is érté
kekké.
#
Kétségtelen, hogy új meglátásokat is 
kola nem készíthet elő.
És kultúrliistóriai tény, hogy a kultúrfejlődésekben az új meglátok arányos
progressziókként követik egymást.
Lehetetlen más magyarázatot adni a
dolognak, minthogy maga a természet
adja önmagát a progresszív megismeré
sekben céltudatosan.
Minden új meglátó a való természet
megnyilatkozásának egy-egy része.
A megismerés az egyén lényében az
agy evolúciójával párhuzamosan fejlődik
és a régibb megismeréseket már mint
tudatot hozza magával.

II. A teremtés őselve.
A tudományágak a maguk szakkere
tében szakadatlan fejlődést mutatnak.
A filozófia, mely nemcsak irányt s esz
mét van hivatva adni a kutató elmének,
hanem az egyes búvárszakok eredményét
egybeszőni is rendeltetése, — látszólag
holtpontra ért.
Korunk legnagyobb bölcsészei és tudós
fői egyetértenek abban, hogy a filozófia
Spencer Herbert óta rengeteg hátralékkal
dolgozik.
Nem áll már l —2 évtizede a termé
szettudományok kísérleti eredményeinek
színvonalán, bár fejlődésének irányvona
lait több európai szellemi kiválóság fel
tűnő rokonértelemmel kitűzdelte jó előre.
Haeekel Ernő, Lombroso, dr. Stein Lajos,
Spencer Herbert és más kiváló szellemek
szemrehányással illetik a természettudo
mányok exakt. művelőit a filozófia mellő
zése miatt.
Csupa bátorítás és serkentés számomra,
amit e nagy elmék tömör, magvas elmél
kedései megállapítanak.
Mindkettőre nagy szükség van.
Maga a végső megismerés nagy dolog,
szinte emberfölötti nagy. Hívatlanul, va
lami törvényszerűség parancsából jön s
ha nem jő önmagától, — azt semmi

hívás, invitálás vagy tanulással nem lehet
az agyból kierőszakolni ; viszont ha jelent
kezik és a közszellem, úgy mint ma, meg
érett a befogadására, — elfojtása Isten
káromló gyilkosság. Hogy miért az, azt
lesz alkalmam később még kifejteni.
Minden új, merészebb lendületű elmé
let azonban kockázattal jár, mert szá
molni kell az új megismerés lélekemelő
ténye mellett azzal is, hogy az egyéni
meglátást egy csapásra más agyakba á t
vinni nem lehet.
Ehhez idő kell, sokszor nagy idő.
A kinevetés, tiltakozás, csúfolódás és
megbélyegzés minden fajtájára készül
tem, teljes edzettséggel léphetek csak a
nagy nyilvánosság elé.
Majd meg az a kérdés tolakodik elém,
vájjon a nagy ismeretlennek megvilágí
tása hasznára lesz-e az emberiségnek ?
Előbbre viszi-e a társadalmi rend ügyét?
Azért kellett a nagy elmék bátorító
serkentése, hogy az ingadozásokat vég
leges egyensúly váltsa fel.
Az említett tudósok elméleteiben min
den megnyugtatás benne rejlik s én ezek
ből erőt merítve megkísérlem a filozófia
nagy hátralékával megbirkózni.
Newton kétségbe vonta, hogy a csilla
gok szabatos keringésének mechanikai
okai lehetnek. Míg álláspontjának elle
nesei : Leibnitz és később Buffön nem
sokkal több sikerrel kísérelték meg a sza
batos keringésnek szükség-magyarázatot
adni, — Newton érezve, hogy a probléma
egyelőre megoldhatatlan, meghajtotta
zászlóját a Teremtő előtt és ilyértelmű
szükségparagrafust szerkesztett.
»A csodálatraméltó rendet, mely sze
rint a bolygók csaknem körvonalban mo
zognak és azáltal nagy távolban marad
nak egymástól és a napok oly kölcsönös
távolságot tartanak, hogy bolygóik nem
zavarhatják egymás útját — egy intelli
gens és mindenható lénynek kellett létre
hozni.*
Newton ezen igen eredeti körülíró zára
dékkal a Teremtő ősakaratot egyénítve,
oly intelligenciával ruházta fel, amilyen
a mi fogalmainkhoz leginkább hozzá
simul.
Megnyugtató, de ki nem elégítő tudo
mányos Isteneszmét szerkesztett.
Newtonnak hosszú időkön át parlagon
hevert kisegítő ötletét én némi módosí
tással kiaknázó m :
A végtelen világűrben mérhetetlen sok
milliárd atom mozgott. Lehet, hogy az
atomoknál is parányibb részecskék képez
ték a legkisebb egységet, erről azonban
ember oly kevéssé szerezhet szemléltető
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képet, mint például a világűr végnélküli
szétterüléséről.
A mozgás rendetlen zűrzavaros volt,
nem produkált tehát se meleget, se fényt.
Évmilliárdok tellettek így, meleg és
fény, világosság és összhang‘nélkül, ami
kor a világteremtés eszméjének földeren
gett és a teremtő idea első hajnalhasadásá
val megvillan szemeink előtt a »Newton«féle intelligencia, amely bizonyos érzést,
akaratot és törvényszerűséget sugárzott
az atomok rendjeibe. Ez az intelligens
sugár lett a teremtés útjának biztos
vágánya.
Ezentúl már érző és értelmes atomok
kal számolhatunk, amelyek a világok
sorsát és a világokon folytatódó szerves
teremtés dolgát automatice végzik.
. Egy törvény . . . egyetlen sablon sze
rint és mégis milliárd változatban.
A milliárd változatnak tekintélyes
része — hála a természettudományok
nagyszerű eredményeinek — már isme
retes.
Az egyetlen sablon — a naiv őstörvény,
mely az első lendítés óta fáradhatatlanul
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teremt es minden létezésnek őscsírája
marad — eddig ismeretlen.
S ez a nagy ismeretlen : a Szerelem !
#
Egyelőre irgalomért esedezem :
Ne ítéljen el senki meghallgatás nél
kül ! . . .
Beismerem, nagy dolog, amit én itt
kijelentettem. Noha a foganás csodás
percétől fogva hordom e fenséges gon
dolatot agyam méhéhen, magam is több
ször megtántorodtam tőle.
A szokat lanság, a látszólagos összefér
hetetlenség az, ami kezdetben megtánto
rítja az embert. A bizonyítékok súlya
azonban mindennél erősebb.
A tudomány előttem szent és tekin
télyt parancsoló.
A szerelem azonban rangban fölötte áll
annak is.
Az áthidalhatlannak látszó válaszfalat
magunk emeltük. A tudomány a föld
majd minden kultúrája fölött trónt emelt
magának. Zsámolyához csak fölkent pap
jait engedi.
Ez mű-magasság !
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A szerelem a kult,úrtársadalomban a
legmagasabb drámától a kifigurázó bódés
komédiáig csúszott. A pénz és az erőszak
főbbe kerekedett. Leigázta és fajtalan
ságba kergette.
Ez természetellenes mélység !
*

A kaotikus mozgásnak alkonyodott.
A kavargó atomok lelket kaptak, moz
dulataikban bizonyos ütemesség jelent
kezett és egy új intelligens vonás : a ki
választó, rokonérző képesség ; egy új ér
zelmi vonás ; a társulási vágy.
Haszontalan mozdulat azontúl nem tör
tént. A sürgő-forgó atomok párjukat, tár
saikat és hasonlóikat keresték. Moleku
lákba házasodva, azok újra rokonmole
kulákhoz társultak ; nagyobb és nagyobb
közösségek, halmazok, aggregátumok,
majd végtére testek keletkeztek, melyek
nek egymáshoz való viszonya minden
változatban megtartotta az ősatomok
tulajdonságait.
Ez volna nyers vázlatban a teremtés
őselve, amely az első naprendszerek élmé
nyeihez : a ködfoltokhoz vezet bennünket .
(Folytatjuk.)

MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEN ÉS MŰKINCSEK
Elrabolt műkincseinK.
I r t a : Dr. Lechner Jenő.

A trianoni térképcsinálók botorul el
szabdalták ezeresztendős drága hazánk
földjét, amelynek minden talpalatnyi
területéhez, minden rögéhez őseink mun
kájának verítéke, fájdalmas küzdelmeink
nek vére tapad. Elszakított testvéreink
mellett a magyar közgazdasági munka
ezernyi értékét, gyárainkba, ipartele
peinkbe, bányáinkba ölt nagy nemzeti
vagyont raboltak el tőlünk, a magyar
akarat, a magyar életerő alkotásait, a
Széchenyi nagy erőfeszítéseiből sarjadzott,
lüktető magyar közgazdaság szívverésének
mindmegannyi tápláló forrását a meg
szállott végeken. De idegen kézre kerültek
legjava műemlékeink is, amelyeknek kövei
magyar históriát sugároznak, amelyek
magyar történelmi hagyományai minden
gyalázatos békekötés ellenére is szilárd
kapoccsal fűzik össze a szomorú magyar
jelent a küzdelmes, dicső magyar múlttal,
Ezek az ódon kövek, a régi magyar szá
zadok művészi emlékei, a maguk nyelvén
legyőzhetetlen, örök harcosai az integri
tásnak. Álljanak bár a nagykövetek taná
csától részünkre engedélyezett területen,
vagy az elrabolt részeken, mindenkor a
magyar kultúra dokumentumai lesznek.
Á Felföld. Nyugatmagyarország, Erdély
és'a Délvidék egyaránt, de talán a török
hódoltságtól ment volt Felsőmagyarország
és Erdély különösképen a magyar törté
nelmi hagyományoknak, nemzeti törté
nelmünk emlékeinek, a magyar hajdankar
kulturális hagyatékának kimeríthetetlen
tárházai.
Felsőmagyarország nemzeti jellegű mű
vészetével, Erdély ezenfelül csodásán gaz
dag faj magyar népművészetével •— olyan
fundamentális életerő hatásáról szólanak,

amelyek a magyar múltban gyökereznek,
egy ezredéve onnan táplálják s fogják
táplálni néma jajaikkal ezután is a magyar
nemzetnek a világ népei között példátlan
ellenállását, a megsemmisítésére törő min
den hatalommal szemben.
Elszakított magyar földeknek vértől és
könnytől ázott mezőiről integetnek Ménk
az új határokon át régi magyar kultúránk
e színes, hervadhatatlan virágai, mfiv eszi
kultúránk e maradandó emlékei, a magyar
igazság e győzhetetlen fegyverei, amelyek
ellenségeink kezében sem szűnnek meg
igazunkért hadakozni. A magyarság év
százados szenvedéseinek, értünk, a jövő
magyar generációért folytatott nehéz har
cainak színterei ezek. Á kötelékek, ame
lyek ezekhez a történelmi emlékekhez
fűznek, elpusztíthatatlanok és kiapadha
tatlan forrásai az elvesztésük fölött érzett
magyar fájdalomnak.
Mennyi történelmi név, mennyi magyar
históriai esemény rajzik elénk e műem
lékek falairól.
Az építőművészi alkotásokat a gyakor
lati élet szükségszerű követelményei őrzik
meg számunkra továbbra is, mert nem
pusztíthatják el elleneink a saját javukra
elrabolt városokat. Annál türelmetlenebb
mohósággal, annál szemérmetlenebb, kul
túrában dühvei vetik magukat honvédemlékeinkre, nagyjaink emlékét megörö
kítő szobrainkra. A művelt világ elé tár
tuk már azokat a felháborító atrocitáso
kat, amelyekről tudomást szerezhettünk
és a »művelt nyugat« nem botránkozott
meg rajtuk ! A Kossuth-szobrokat minde
nütt megcsonkították, ledöntöttek, Nagybecskereken a vicinális vasúthoz kötött
kötéllel rántották le Kiss Ernő szobrát.
Petőfi szobrát Segesvárott, Arany Jánosét
Nagyszalontán, Kölcseyót Szatmáron,
Wesselényiét Zilahon ledöntették és da

rabokra zúzták. Rettegnek az érc- és kőszimbolumoktól, amelyek a magyar igaz
ság bosszuló kardját mutogatják nekik.
A nyugtalan lelkiismeret eltávolíttatja
velük e rémképeket. Millenniumi emlé
keinket levegőbe röpítették Zimonyban,
Munkácson, Brassóban, Zoborhegyen és
Dévényben is. Még olyan művészi értéket
sem kíméltek meg, mint a Fadrusz mester
gyönyörű Mária Terézia-szobra Pozsony
ban . Hatósági segítséggel döntötték porba
a város e kiváló díszét, a magyar képző
művészet e büszkeségét.
A kolozsvári egyetem oromzatáról Fe
renc József fejét leütötték és az utcai
suhancok labdáztak vele.
De félre e rettenetes képekkel.
Erdély bércei a himes Kalotaszegen,
Torookón át a Székelyföldig visszhangoz
zák az új magyar Miatyánkot, hogy : nem,
nem, soha ! A Felvidéken Rákóczi nevét
lengeti a szellő, aki Túrna határában rej
tette földbe a kardját utolsó nagy csatája
után. A hagyomány azt tartja róla, hogy
csak aki azt megtalálja, teheti majd sza
baddá és boldoggá az országot . Már halljuk
a magyar Sigfried kürtszavát, már idecseng-bong pörölyének ércszava, amellyel
e megszentelt földjeinket felszabadító
»Nothung«-ot, a Rákóczi felfedett kardvasát kovácsolja . . .
Nem fegyverrel győztek le elleneink s
él e haza minden gyermekében az öntudat,
hogy azt a kulturális fölényt, amelyet az
elszakított területeinken az évezredes ma
gyarság képviselt a határmegyéinkben élő
nemzetiségeinkkel szemben,soha semmiféle
erőszak meg nem semmisítheti. Az »kitör
és eget kér« és hovatovább meg fogja ér
lelni számunkra a magyar igazság diadalát.
Es akkor mint kitaszított gyermekek
térhetünk majd elrabolt műemlékeink
mohlepte falai közé — haza.
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Aki a nudliit nem tiszteli; az érzi, hogy jövője nincs.
A vallás virága csak a szív talajában foganhat meg.
A hitetlen ember: fáról hulló levél.
Azt hiszi, ha lehull: az a fa már nem él.

(sz. b. b.j

KÖNYVE*
Az"elct könyve azt a nemes
célt tűzte ki, hogy a művelt
közönséget az »életet« érintő
kérdésekről egyszerű, érthető
nyelven tájékoztassa. Rova
tunk tehát főleg orvosi prob
lémákkal foglalkozik. Vala
mint a modern orvosi tudo
mánynak egy egész sereg mellékt udománvra van szüksége,
hogy célját elérhesse, úgy ro
vatunk is fel fogja ölelni
mindazon tudományok egy
szerű ismertetését, amelyek
az élettel és az életjelenségek
kel foglalkoznak.
A jó orvosnak pl. ma már
nem elég az, ha a szigorúan
vett saját szakmáját érti,
hanem szinte hihetetlen sok
tudományban kell neki kellő,
sőt sokszor a szakembereké
vel vetekedő jártasságot tanú
sítania. Hogyan kapcsolódnak
ezek a tudományok az orvosi
tudományhoz, ennek ismer
tetése sem érdektelen a művelt
közönség előtt.
Nem várható ugyanis az,
hogy művelt közönségünk
sza k köny ve kl>ől igye kézzék
tájékozódást szerezni. Elte
kintve attól, hogy ezt nem is
tudná elérni, hiszen ezekben
a kérdésekben a részletekbe
ható alapos tájékozottsághoz
egész emberi élet szorgalmas
tanulmánya kell.
Olyan könyveink, melyek
ezt a célt szolgálnák, nem igen
vannak, úgy hogy ebben az
irányban ezen tudományok
rövid és egyszerű ismertetésé
vel rovatunk hézagpótló akar
lenni.
Vájjon kit ne érdekelne pél
dául a régi kuruzslások he
lyetti kutató, modern, vegy
tani alapokra épített orvostudomány minden egyes prob-

lem áj a és már elért célja? Kit
ne érdekelnének társadalmat
érintő problémák: mint fajnemesítés,
elmebetegségek,
közegészségügy
stb., stb.
mind olyan kérdések, amelyek
be igen sokan beleszólnak,
gyakran anélkül, hogy még a
lényegéről is tájékozódva vol
nának. Nem az a célunk, hogy
tudálékos laikusokat vagy ép
pen kuruzslókat neveljünk,
hanem át akarjuk hidalni
azt az űrt, mely a laikus
és a szakember között fennáll.
Sokszor szakemberek is hibá
sak abban, hogy nem akarnak
leereszkedni még a művelt
laikus nívi'íjára sem, hanem
igyekeznek tudásukat néhány,
a közönség előtt érthetetlen
műszó mögé burkolni, pedig
sok esetben pár egyszerű szó
val bárki előtt érthetővé lehet
tenni a legbonyolultabbaknak
látszó kérdéseket is.
Ma csak odavetőleg néhány
példát említünk, látni fogja
közönségünk, hogy mennyire
fontos és szükséges feladatot
vállalt magára szerkesztősé
günk.
A fajnemesítés problémá
járól mindennap hallunk nagy
hangú kijelentéseket s olva
sunk merész közleményeket.
Sokan követelik, hogy a »degenerált« egyéneket nemcsak
hogy tiltsuk el a családalapí
tástól, hanem egyenesen te
gyük őket operatíve a fajfenn
tartásra alkalmatlanná. Hát
ez így egyoldalú megvilágítás
ban nagyon tetszetős s aki csak
így egyoldalú, felületes beállí
tásban hall róla valamit haj
landó ezt igazságnak elfogadni
s azt mondani, hogy mért ne
lehetne csak teljesen tökéletes
egyéneket párosítani, akiken

egyáltalán nem találhatunk
semmiféle terheltséget, hogy
a következendő utódok bol
dogabbak, szebbek és tökéle
tesebbek legyenek. Ha azon
ban tudjuk azt, hogy minden
degenerációs j elenség négy nem
zedéken keresztül kiküszö
bölődik a nemzedékből, s ha
tudjuk azt, hogy különféle
fajnál különféle korokban lép
hetnek fel olyan jelenségek,
amelyek miatt az illetőt ilyen
faj fenn tartá sra a 1kai m atl an nak nyilvánítanék, mindjárt
nem merészelnének ebbe a
különben igen szép problémába
olyan biztos kézzel belenyúlni.
Hiszen az élet bizonyítja, hogy
sokszor testi épségük- és szép
ségünktől megfosztott egyé
nek hányszor és hányszor vol
tak és lehetnek a tudomány,
művészet stb. stb. fáklyavivői.
A görög apának megvolt az a
joga, hogy újszülött gyermekét,
ha életképtelennek tartotta,
a Taigethosz hegyéről ledob
hatta.
Vájjon hány ilyen görög
apa sírna, ha látná azt,
amit korunkban lépten-nyomon láthatunk, hogy csenevész újszülöttből a legjobban
fejlett, testileg-lelkileg tökéle
tes felnőtt fejlődhet. Viszont
sokszor ifjúságukban jól fejlett
testi és szellemi épségű egyé
neken, akiket feltétlenül ép
nek és fajfenntartásra alkal
masnak kell nyilvánítanunk,
30, 40 vagy 50 éves korukban
vagy később elmebaj vagy más
súlyos betegségek törnek ki,
amelyekre való hajlamosság
esetleg átörökölhető. Nem
mondjuk azt, hogy ezen az ala
pon most már minden beteg
ember nyugodtan házasodjon.

hiszen a természet úgyis kikü
szöböli előbb-utóbb ezt a beteg
séget, de fel akarjuk csak hívni
a figyelmet arra, hogy nem oly
egyszerű probléma ez, mint
ahogy ezt sokan elintézhetőnek vélik.
A kérdést csak példának
hoztuk fel és csak érintettük
az egyes érveit, mert részle
tek tárgyalásával is akarunk
e helyen foglalkozni.
Rovatunk van hivatva is
m er-'tűi a komoly orvosi koz
metikát is, amellyel szemben
művelt emberek, sőt komoly
orvosok is a legutóbbi időkig
bizonyos fokú idegen kedéssel
viseltettek. Szégyenlették volna
pl. komoly emberek az arcu
kon levő szemölcsöt eltávolí
tani, nehogy embertársaik
hiúságnak tartsák, pedig ha
tudjuk azt, hogy ezek a sze
mölcsök sok esetbeír lehetnek
rosszindulatú daganatok, rák,
sarooma kiindulási pontjai,
bizonyára nem fogjuk hiúság
nak tartani azoknak eltávolít
tat ását .
Vagy ismét más példa. Ha
valaki tudja azt, hogy egy
felnőtt embernek óránként
körülbelül 34 köbméter leve
gőre van szüksége, tudni fogja
azt, hogy lakását miért és
milyen időközökben szellőz
tesse.
A felsorolt néhány példá
ból látja az olvasó, hogy rova
tunk milyen tárgykörrel akar
foglalkozni.
Természetesen
ügyelni akarunk arra is, hogy
ne csak száraz tudomány,
hanem várva-várt szórakoz
tató olvasmánya legyen min
denkinek ez a rovat is úgy,
amint azt egész lapunk szelle
me megköveteli.
Dr. Dálnoky Kázmér.
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Egy p illa n tá s a rádiu m -k o rszak b a.
És m ost . . . üljünk fel fantá
ziánk kiterjesztett szárnyaira, ül
jünk fel H. G. Wells híres idő
gépére és próbáljuk utolérni a —
jövő századot . . .
Az a kérdés, ki figyelte meg már
éjjel a tengert ? Ki figyelte meg
az alvó óriást, amint kincsektől
terhes hullámkeblét pihegve ki
tárja az ég titokzatos csillagvilága
felé ? És az a kérdés, ki figyelte
meg az e ve zöcs apások nyomán
támadó foszforeszkáló fónycsillám1ásókat ?
Én elárulom.
Dunay László egyetemi tanár
volt az, aki a budapesti tudományegyetem
nagy kupolatermében
2024 nov. 10-én tízezer főnyi hall
gatóság előtt >>A rádium-korszak
hajnalán« címmel szenzációs elő
adást tartott és arra a végső követ
keztetésre jutott, hogy a tenger
foszforeszkáló éjjeli csillámlása nem
más, m int rádium, és hogy ennek ki
aknázásával az emberiség olyan
kimeríthetetlen kincsnek a birto
kába juthat, m ely a fejlődést előre
soha nem is sejtett, soha nem is
sejthető dimenziók felé fogja
röpíteni.
A rádiumkérdés volt ugyanis
ennek a korszaknak — a XX.
század utolsó évtizedének — legizgatóbb problémája, mely iránt
nemcsak a hivatásos tudósok kis
ded csoportja, hanem a népesség
legszélesebb rétegei is a legélén
kebben érdeklődtek.
Dunay a következő szavakkal
fejezte be előadását :
>>Uraim, kedves barátaim !
A lelkemben egy különös zené
nek az akkordjait hallom meg
csendülni. Ügy érzem, mintha ez
már a jövő zenéje volna . . . Nem !
Ügy érzem, — valamely égi hang
súgja — hogy ez már a nagyszerű
rádiumkorszak muzsikája !
A legnemesebb energia forrása :
a rádium kimeríthetetlen rezer-

Az Ekelhaft Náthán a keleti
pályaudvaron felkapaszkodik egy
Hatvan felé induló vonatra. A
rákosi állomás előtt a kalauz nézi
a jegyeket s mert Náthánnak efféle
nincs : a kalauz kirugja a vonat
ból. Náthán az állomáson nyugod
tan leül, várja a következő vona
tot s azzal megy tovább.
Pécelen ismétlődik az előbbi
jelenet, Náthán repül s ismét várja
a következő vonatot, de most
va.
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voárja fel van fedezve, csupán az
eszközöket kell gyorsan megtalál
nunk, melyekkel megbecsülhetet
len kincsünket valósággal kultú
ránk szolgálatába állíthatjuk.
Minden reményünk megvan
arra, hogy ez hamarosan sikerülni
fog%
Uraim, testvéreim !
Bízzatok egy szent ügytől ihle
tett lélek jövőbelátó próféciájában!
Nem lesznek többé sötét éjsza
káink •. világítani fog számunkra
a rádium !
Nem fogja többé fagy elpusztí
tani gyümölcsfáink virágait és
reményeink szimbólumát : a zöldelő vetéseket. A rádiummal örök
tavaszt varázsolunk a földre !
Nem lesz többé proletár, aki
a befejezetlen emberi kultúrának :
a gépnek rabszolgája. A rádium
megfordítja a termelés eddigi rend
jét és a gépet kényszeríti arra,
hogy rabszolgánk legyen !
Nem lesz többé betegség a
földön, mert minden betegség kór
okozóját előre elpusztítja a rádium !
Nem lesz többé szegénység és
szükség a földön, mert az örök
tavasz és örök nyár világa száz
szorosán is megtenni az ember
minden szükségletét.
Nem lesz többé a természet
sem elnyomó zsarnokunk, mert
legnemesebb ajándékával : a rá
dium kimeríthetetlen kincses ten
gerével, önmagát is kiszolgáltatta
nekünk !
Győzni fogunk ! Talán már
holnap felemelt fővel indulhatunk
el a jövő nagyszerű távlatai felé . . .
A rádium legyőzi a sötét m úl
tat, hogy földre varázsolja a jóság,
boldogság, ragyogás és emberi átszellemülés korát.
E pillanattól kezdve a rádiumkorszak misztkikus
bölcsőjénél
állunk . . .
Soká éljen, égig érjen a rádium
jegyében megszülető új emberi
jövő !<«

A harmadik vonattal Náthán
eljut a bagi megállóig, ott újra ki
rúgják s most már egy kukoricás
ban hasrafekve vár újabb vonatot,
arra is felmászik s kissé nyögve
leül, szemben egy hitsorsossal, aki
megkérdezi tőle, hogy hová uta
zik?
>>Miskolcra szeretnék, ha ki
bírná odáig a — nadrágonu, felel
búsan Náthán.

*

A virághagym áK
üzenete.
Azok között a szegény agyon
gyötört emberek között szenved
tem, akiket a világháború vihara
a csöndes családi otthonból kirán
gatott és a lövészárkok poklába
száműzött.
Nem tudom, más is így tapasz
talta-e, de én úgy éreztem, hogy
a szenvedése k est elás lt lki átalaku
lásokat ielézhetnek elő. Ügy érez
tem, hogy az elme lassanként el
m élyül, a lélek kitágul és valami
ismeretlen, t eldig nem is sejtett
dimenziók felé szárnyal.
Hetek óta ebben a különös,
vibráló érzelem világban élte m mér,
amikor a tábori posta váratlanul
kis csomagot kézbesített.
Istenem, ki gondolhat énrám, ki
küldhet nekem csom agot? És
vájjon mi lehet a csomagban?
Amint a címírás finom, hegyes
betűit tanu 1máryozgattom : <gyszerre nagyot dobbant a szíve m.
Igen, ez csak 0 lehet ! Csak Mar
git lehet, a madonnaarcú, szenzibilis lelkű tanárnő, akivel fele jthetetlenül élvezetesen beszélget
tünk párszor elmélyedésre ösztönző
elvont dolgokról.
Ideges türelmetlenséggel bon
tottam fe l a csomagot. Vájjon mi
lehet benne? Ah, milyen csalódás,
milyen talány ! A csomagban né
hány tulipánhagyma volt, semmi
egyéb. Vájjon miért küldte ezt
Margit ? Tréfa, pajzánt ág vagy
afféle hazai »hadi léhaság«, ami
lyenről akkoriban sok szomorú
dolgot lehetett hallani?
Egyszerre azonban világosság
sugárzott át elmémen. Gondolkozni
kezdtem:
Vannak mélyebb szemlélet és
mélyebb elgondolás nélküli tuelósok, akik így szólnak: Ismerem
-oz emberi testnek minden pará
n y á t: szétfűrészeltem az agyat,
földaraboltam a szívet, kettévág
tam a májat, szétboncoltam a ve
tés, a tüdőt és a lé p e t: de sehol se
Az Egyesült-Állam ok elnöke
nagy reprezentációs ebédet ad,
melyre hivatalosak az indián ter
ritóriumok főnökei is. Az asztal
nál egymás m ellett ülnek a vitéz
Sólyomszem s a bölcs Nagy medve
s komoly méltósággal eszik a >>nagy
fehér főnök« pompás ebédjét.
Minden két teríték között áll
egy kis mustáros csésze, a hozzá
tartozó kanállal. Nagymedve ad
dig biztatja Sólyomszemet, mig
ez megkóstolja a csésze tartalmát.
Lenyel egy tetézett kanálnyi irgal
matlanul erős angol m ustárt, ami
től a szeme azonnal könnyben
úszik.
Nagymedve csodálkozva kérdi :
»Miért sírsz Sólyomszí m ?«
Ez félig megfulladva felel :
»Eszembe jutott a szegény édes
apám, aki m ost húsz éve veszett
oda a Potomac mocsarai közé«.

akadtam nyomára annak, amit
közönségesen léleknek neveznek.
Ugyanezt n tudósoknak azonban
ezt 1< bet ne felelni : Ti tehát a
f( ldaraboltembí rtestben nem talál
tátok meg a lelket ? Jól van.
Próbáljátok m ost kettévágni a
viróghogymákat, vájjon megtalál
jatok-e bt nne a pompás illatot, a
reszkt tő szirmokat és a gyönyörű
harmóniában összeolvadó színe
k e t. . . ? Ügyebár mindebből sem
m it sem találtok, holott minelez
kétségtelenül benne van a virághagymában, csak éppen hogy ti
még nem láthatjátok. És hogy a
szín, illat, forma, szépség és a
virágba szökő harmónia valóság
gal láthatók, érzéki Illetők és élvez
hetők legyein k : nt m is kell hozzá
egyéb, mint hegy a hagymákat egy
vízzel m egtöltött pohárba h< lyezzét< k, majd eng< djét< k néhány
szor rámosolyogni a Napot és két
kedő szemetek bámulva lesheti
meg nagyszerű virágos lelkedzésiikt t . . .
Rohamok forgatagában, gép
fegyverek kattogásában, gránátok
és srapnellek zúgásában százszor
és százszor is tépelődtem már
azon, hegy valóban van-e hát
lélek és hogy ennélfogva valami
lyen formában van-e hát tovább
élés a halál után : és amiről nem
tudott meggyőzni száz pap bizta
tása. nem tudott meggyőzni sok
sok bölcselő könyve : arról íme
teljesen meggyőzött engem a jácintés tulipánhagymák néma és mégis
beszédes ékesszólása.
Szilárdan hiszem, hogy van
1él* k, és szilárdan hiszi m, hegy a
lélek számára a testi világon kívül
van még egy láthatatlan magasabbrendű szellemvilág is.
. . . Áldott lt'gyen a szív, mely
nem feledkezett meg rólam, sze
gény szenvedő katonáról — és
áldott legyen a kéz, m ely a jácint*
és tulipánhagymák virágos üzene
tét utánam küldte mennyei vigasz
talásul a tépdődések és kétségek
véres éjszakáiba !
>>Hát az az izé jó?«
»Kitíinő, — tudják ezek a sá
padt arcúnk, hogy mi a jó,— kós
told meg csak to is«.
Nagym edve lenyel egy jó kanál
mustárt s némán sírni kezd ő is.
>>Hát te m iért sírsz ?<< — kérdi
nemes részvéttel Sólyomszem.
Nagymedve levegő után kap
kod ü aztán válaszol : »Hát csak
azért sírok, hogy húsz évvel ez
előtt, szegény apáddal együtt,
mért nem vesztél ti' is ott a Potomac mocsarai között. !<<
*

Utazik a tót Amerikába. Az
Atlanti-Óceán közepén jön egy
nagy vihar, dobálja a hajót ideoda, a tót kezdi tarthatatlannak
érezni a helyzetet s oda vánszorog
a parancsnokhoz, mondván : >>Knpitany nr, én kisznlom !«
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nyék, mórt sehol ezek az adatok,
(>zek az új magyar históriát adó
tényok ogybogyiijtvo, feldolgozva
edd*igeié nőm voltak. A külföldöt
is érdekli ez a speciális magyar in
tézmény, do kellő anyagra nem ta
lálhat. "Mennyivei inkább érdekel
het minket, akiknek egyéni sor
sába, létébe vág a rend sorsa, a
rend tagjainak m űködése.
Egy új, régi hagyományokon
épülő, régi, de örök eszményeket
védő, csodálatos intézmény képe
bontakozik ki előttünk az eszmék,
nézetek, tóvtanok mai zűrzavará
ban. A mai kaotikus állapotban
minden magyar léleknek igaz megmeg

1921 novem ber 1">
nyugvást adhat, hogy van egy
szilárd szikla, melyen a nemzeti
gondolatot ostromló ár csapkodó
hullámai erőtlenül megtörnek. A
mai szomorú, fekete magyar égen
egy ritkafényű, legendás, új csillag
virraszt az éjben, ragyogását ligyclik visszafojtott lélckzettel a
nagy magyar éjszakában árva mil
liók. A hadak útján áll c csillag,
a mennybolton nem versenyez
véle bolygó, a magyar nemzeti
eszme, a magyar faji <ró, a magyar
jövendő, a magyar feltámadás
vezóresillaga ez, amely előremutat,
mint egykor a karácsonyi csillag
gyermek Jézusnak intett.
a gyermek
intett,

minket illet, ma idegen kincs
Messze évszázadok legendás kincs
tárba vándorolt. Magyar véreink
homályába bámul új, szomorú sírnak és a magyar ember rab
század' gyermekeinek fáradt szeme.
szülőföldjén. Soha
Régen még voltak hősök, voltak szolga a saját
szükség a magyar önfel
elényekkel ékes, ragyogóköi)tüsű nagyobb
áldozásra,
a
magyar
akaratra, ma
lovagok, akiknek pajzsán ott fe gyar munkára, hősiességre
és össze
hérlett a kereszt, Akkor még ad tartásra nem volt, mint a nemzeti
tak életet. vagyont, kincset szent, létért való küzdelem ezen keserves
t iszta ideálokért. Ezer és ezer lovag
halt meg egy eszméért, Ezért ezt napjaiban.
A hosszú, arányaiban minden
a kort a ma anyagias, idealtalan
gyermekei megbélyegezték és »sö- eddigieket felülmúló világháborús
küzdelem
a magyar erények régi
tet<> középkornak nevezték el.
A huszadik század újra a nagy ragyogását, magyar vérrel folyo
Vétót m ond u n k ! Mert nem
elhatározások, nagy tettek, nagy patakok minden szónál ékesebben
A Nemzet hálája.
egyéb ez, m int a kényelmesek,
kataklizmák, hatalmas emberi ön beszélő óriási <rófeszítését látta.
A
messze
elnyúló,
kietlen
földek
önzők,
fukarok és hálátlanok ha
ül áldozás, küzdelem, kín és harc
Bátorság dobogott szívükben, zug lírai sóhajtásai ; hazabeszélő,
kora, Más fegyverekkel, más öltö véráztatta föidje a legendás ma
gyar
erő
—
önfeláldozás
—
és
vitéz
lelkesedés lobogott h Ildikben, ma zsebféltő nyögdécsclései . . .
z e t ben, szürkén, porosán, (((‘ ideá
lért izzó lélekkel új milliók léptek ségnek soha el nem halványuló pél gyar rónák napsütése csillogott
Tudjuk, hogy az államkassza
a hadak útjára, hogy a maguk dáit mutatta. Soha alkalmasabb s z í 'in ükben és virág díszítette sap- üres, tudjuk, hogy a kormány
pillanat
a
magyar
históriában
néni
nagy és nem kevésbé kemény har
maga is keserves harcok árán vesz
káj ukat.
cát mogvíják. Ezek az uj kor volt, mint ez á mai, hogy egy új,
Ügy mentek harcolni az egész fi 1 kölcsönöket: de egyúttal azt
keresztes liősei, az új kor világos erős, tiszta, nagy és szent ideálo világ ellen, úgy mentek meghalni is tudjuk, hogy megmérhetetlen
ságot hintő, oltárt, tűzhelyet, ha kért küzdő, önzetlen és honmento a sz' ntnek vélt ügyért.
nélkülözhető érték van még mindig
rend alapíttassék, mely tartalmá
És megtörtént, ami a világ felhalmozva a társadalom külön
zát védő lovagjai.
ban, lelkületében. eszmónyisógé- történelemben még nem fordult böző rétegeiben és csak a lelke knek
Egy ország omolt Trianonnál ben a régi. nagy lovagrendekhez
romba. Évezredes, kemény és igaz hasonló. És külsőben a mai idők elő. Győztünk száz csatában, hogy kellene megnemesednie és csak a
határokat bontott le kegyetlen szellemének, gazdasági, társadalmi a százegyedikben — a viszonyok szíveknek ki lleno rokkant hőseink
ellenségek ádáz dühe. Az ország él, berendezkedésének mogft h ló, mint hatalmának súlya alatt, csorbítat sikoltó nyomorúságát átéreznie,
hogy a zsebek megnyíljanak és a
a birodalom áll, mert a magyar ilyen a magyar nemzeti eszme, a lan dicsőséges fegyverzetben
nemzet nagy épülete megbontha magyar erkölcs, a magyar haza végleg elbukjunk !
jólét rejtett forrásai nemes bővü
Iszonyatos temetők, iszonyatos léssel felbuzogjanak !
tatlan. Nem egy »paktum«, de még szeretet. és nemzeti lét alapbás
százszor hatalmasabb erők sem tyája, végvára, utolsó, szilárd biz tömegsírok j< lzik a soha nem látott
Sohasem szabadna elfelejteni,
titáni harcokat.
vehetnek erőt rajta. A nemzetnek
hogy minden rokkant hős egy-egy
A tömegsírokat viszont, igen olyan honfitársáért ontotta veret
a szent koronában kifejezett egy tosítéka, ereje és reménye legyen.
így alakult, ezekkel a gondola sokszor nem jelzi semmi sem. Pedig és áldozta fel testi épségét, aki
sége. országa feloszthatatlanul él
a földben, a hegyben, a vízben, tokkal, ezekkel az eszmékkel tá az iszonyú jeltelenségek tragikus véletlenül ép és sértetlen maradt . .
az emlékben és akaratban, erős madt, a nemzeti szenvedés, meg mélységében a névtelen hősök
És sohasem szabadna elfelejteni,
vár, mert igaz, hosszú évszázadok aláztatás, nyomor és kétség nap százezrei: a Nemzet színe-virága hogy egy nemzet megromol ha
sűrű ostroma m m tudott erőt jaiban, a végső szükség idején az van eltem etve !
tat
lan
belső erkölcsi értékét min
venni rajta, csak ideiglen, a magyar új vár, a magyar Phoenix fészky, a
Amikor elindultak bizakodva, dig az fejezi ki legbeszédesebben,
integritás élete nem véges, a ma magyar erény és akarat mentsvára: bátran, szent elszánással. magabízó hogy m ilyen mértékben rótta le
a Vitézi Rend.
gyar integritás ereje, léte örök.
nagy magyar akarással, virággal
Ennek a megalapítása vitéz sapkájukon, vidám dalolással nó háláját érte vérező hősei iránt !
Régi évszázadok viharaiban ha
Mindenki tudja, hogy a magyar
talmas egyesülések alakultak a nagybányai Horthy Miklós kor tán ajkukon : akkor azt hitték,
szent eél. a hit, a lovagi eszmék mányzó nevéhez fűződik.
hogy mindazokat, aki közülük nemzet a lehetőség határain belül
véd( Imére. A tcinpláriusok, a jovisszatér : egy örökké hálás nem nem akar háborút.
#
De azt is mindenki tudja, hogy
hanniták, a máltaiak és a sok
zet istápoló gondoskodása és daj
Mindazt,
amit
itt
az
új
rovat
egyéb lovagrend emléke meg él
káló szeretető fogadja ölelő kar o lehetőségek határaival nem min
dig mi rendelkezünk. Lehetnek
a mai emberek szívében. Olvas hasábjain eddig röviden (‘lőrebo jaiba . . .
tunk, hallottunk róluk eleget. .Ne csátottunk, többé-kevósbbó min
És ehelyett mit kell látnunk ? körülmények, amelyek akaratunk
künk magyaroknak is volt egy denki tudja. De szükséges volt
Sánták, bénák, fólkezík k, ideg ellenére ismét élet-hal ál harcok me
ilyen rendünk, asárkányos lovagok mindezekre még egyszer világosan sokkosok, szívbajosok és világ zejére kényszeríthetnek . . .
rendje. Azok más idők voltak. Az rámutatni, hogy azokat, amik talanok százai és ezrei bolyonganak
De kérdjük : ha a nemzet fiai
más kor volt. Azóta sok idő elmúlt ezeken a hasábokon ezután követ nyomorultan, elhagyatva, ron
azt látják, hogy a Nem zet elisme
és az emberiség úgynevezett előre keznek, jobban megérthessük.
rése
nem áll arányban a titáni
gyokban járva, koldulva és kop
haladása. a »civilizáció« és a >>kulHárom csoportba oszthatjuk lalva ugyanabban a Hazában, küzdelmekkel; ha a nemzet fiai
túra« megszüntették az efféle in azokat a közleményeket. ann lye- amelyért vérüket ontották, testi azt látják, hogy a rokkant hősök
tézményeket. legfeljebb annyiban ket itt olvasóink számára fel fo épségüket feláldozták és végig vérző sebei, béna tagjai és égremaradt nyomuk, hogy a világon gunk sorakoztatni. Az első cso mentek az emberi szenvedések sikoltó ólctküzdclmoi egyáltalában
egy régi szimbólumokkal felruhá portba tartozik mindaz, ami ma minden poklain . . .
nem érdeklik a társadalmat, a
zott. de áj célokat elburkoló ilye gára a »Vitézi Rend«-re mint cso
Es ennek a Hazának, ennek a Nemzet összességét : vájjon elég
tén szervezet maradt, a szabadkő dálatosan szép, érdekes és szín- társadalomnak nem ébred fel a lelkesedés fogja-e fűteni lelkűket,
művesek páholyai, avagy a minden magyar intézményre vonatkoznak. lelki ismére te !
hogy hősies elszánással, halálromantika iránt lelkes amerikai A második csoport a »Vitézi Rend«
A vaslábak, — mint valami megvető bátorsággal újra a Haza
titkos szervezetek régi mintákat tagjaira vonatkozó adatokat, ér tetemreliívó tompa kon gatás — védelmére siessenek . . . ?
követve, saját céljaik megvalósí dekes események krónikáját adja, ott kopognak fülünk hallatára a
A rokkant-kérdés rendezése sok
tására rejti Inies rendeket alapí amelyből megismerhetjük majd kövezeten ; a szívbajosok, — kal nagyobb probléma, m int ázt
tottak. mint amilyen a Ku-Kux- ennek az intézménynek tagjait mint a rémületcs múltnak vissza ál tálában hiszik.
Clan szövetség.
egyenként. A harmadik csoport a járó vonaglásai — ott vágódnak
A jövő mindig a jelen méhében
De ezek már mind nagyban kü •Vitézi Rend<< körül történő újabb el szemünk láttára utcán, sárban, fogamzik. Mert, ha a nemzet fiai
lönböznek a régi rendektől. A eseményeket és a vitézek műkö aszfalton, kapukai j aha n és a fé azt látják, — és akarva, nem
forma régi, a tartalom új. A kéz dését mutatja be. Lgy meg fogjuk nyes kirakatok előtt ; a világ akarva útón-útfélen a nap m in
Ezsaué, a hang Jákobé. Nem ismerni a >>Vitézi Rend* keletke talanok, — m int egy elsüllyedt den szakában csakis azt láthatják
tiszta a cél, nem szent a lelkesedés zésének történetét, a rend céljait korszak örök sötétségre ítélt kárho — hogy a Nemzet a rokkant hő
és áldozat, nem egyetemes eszmé és a megalakulását szabályozó in zottjai — itt bolyon ganak közöt sök iránt nem ismer bálát, nem
nyek állnak az oltáron immár, ha tézkedéseket. dokumentumokat ; a tünk, itt tapogatóznak házt ól - ismer kegyeletet: — ezzel előre
nem egyéni hatalomra törekvés rendnek mint eleven valóságnak házhoz, utcasaroktól-utcasarokig, clsikélyesítik és elbátortalanítják
mozgat mindent.
működését és azokat a tetteket, hogy szégyenletes koldulással ten a 1( lkokét, ami pedig az élet
A magyar nemzet hosszú his melyek mint magyar vitézi tettek gessék szerencsétlen életü k et. . . halálharcok döntő pillanatában a
tóriája alatt soha nehezebb időt a magyar vitézség ragyogó meg
Azt mondják, szegények va Nemzet életét vagy halálát je
meg nem ért, mint a mai. Életéért, nyilvánulásai, amdyek a maguk gyunk ; azt mondják, az állam lentheti.
létéért küzd. Teriiletém k, népé összességében hozzájárultak a hal kassza üres és akármennyire fáj
A rokkantkérdóst tehát —
nek, természeti kincse inok egy hatatlan magyar dicsőség soha is ez a szégyenletes állapot : meg éppen a Nem zet érdekében — a
nagy része idegen birtokba, idegen <1 nem halványuló ragyogásához. nyugvással el kell viselnünk, mert legnagyobb figyelemmel és oda
uralom alá került, és ami pénz és
Szükségesek ezek a köziemé- nem segíthetünk rajta ! — —
adással meg kell oldani.

ROKKANT HŐSEINK

Beépíteni a Tattersaal és a marhavásártér
óriási területeit!
Ha tíz esztendővel ezelőtt idegen utas len özvegyek, elhagyatott árvák, sokvetődött Budapestre valahonnét a messze gyermekes tisztviselők és munkásprole
nyugatról : napokig nem tért magához tárok : mind-mind hasztalanul sikoltotaz álmélkodástól, mert hiszen Budapestet tak fedél után !
egy kis balkáni provincia legnagyobb
Százezrek voltak prometheusi láncok
falujának képzelte, ahol szalmafödeles kal a lakásnélküli reménytelenség és két
viskók, hepehupás, sáros, poros falusi ségbeesés elmozdíthatatlan sziklájához
utcák, legelésző kecskék, mélabúsan röfögő láncolva, anélkül, hogy egyetlen mentő
disznók, bőgő szarvasmarhák és sarkan- kéz nyúlt volna feléjük, — anélkül, hogy
tyús osizmájú, lobogóingujjú, kifent ba- egyetlen biztató, bátorító szót mondtak
juszú, fokossal hadakozó lakosság fogadja volna nekik . . .
a »művelt« idegent . . .
Cselekedetek kellenek.
És ehelyett szemükbe mosolygott egy
erőtől, ifjúságtól és reményektől duz
Nem akarunk e helyen senkit vádolni,
zadó, kultúrával telített ifjú főváros, nem akarunk meddő tetemrehívásokat
amely igen sok tekintetben túlszárnyalta rendezni !
a nagy nyugati metropolisokat.
Kgy szóval sem mérnök azt állítani,
És az idegen, aki látta parlamentünket, hogy a kormány, valamint a főváros ta 
látta királyi palotánkat és monumentális nácsa és polgármestere nem szerették
középületeinket ; látta a Várkertet, a Mar volna minden erejükkel ezt a csapást —
gitszigetet, a Halászbástyát, a fejedelmi amely szinte nagyobb volt a pestises jár
Dunát és a királyi Dunapartot, — látta ványoknál — a főváros szerencsétlen la
a Városligetet és gondozott parkjainkat, kosságáról elhárítani.
— látta az Andrássy-utat és a Szabadság
Mi csak szomorúan és egész lelkűnk
teret, — látta, a körutakat, a pormentes ben megrendülve azt állapítjuk meg, hogy
utcákat, a fényes kirakatokat és a fényes ez a törekvés nem sikerült!
kivilágításokat : valóban nem egyszer
De — anélkül, hogy e kérdésbe csak
tört fel ajkukon az ismeretes önfeledt a legtávolabbról is politikumot óhajta
kiáltás :
nánk keverni — felvetjük azt a kérdést,
—• Budapest a világ legszebb városa ! hogy valóban nem lehetett-e hát segí
De azután jött a világháború : por, teni !?
szenny, piszok, rongálások, dúlások, forra
Mert a jószándék egyedül — bármilyen
dalmak . . . A lyukas csatornát, a meg nemes elhatározás fűtse is — még nem
rongált tetőt, a lehullott vakolatot többé elég.
senki sem javította. Ami azelőtt fényes
De nem elég a legfényesebb elmélet
volt, új volt, biztató volt, mosolygós volt sem, mert az, akinek sürgős szüksége,
és hívogató volt : az egyszerre kopott, van lakásra, akire nézve majdnem élet
keshedt, színtelen, diiledező, sivár, egész kérdés, hogy beteg családjával, didergő
ségtelen és elriasztóvá változott.
gyermekeivel nyomban fedél alá juthas
És jött a mindennél szörnyűbb csapás, son : nem mehet lakni a fényes elméle
amire egykor még delíriumos lázas ál tek kényelmesen berendezett sokszobás
mainkban sem mertünk gondolni: a lakás palotájába . . .
ínség !
Elkésve bár, de A Nemzet megjelenésé
Télvíz idején, huszonötfokos szibériai vel mégis egyidejűleg, tisztelettel felve
hidegek idején a fedéltelenség szörnyű tünk egy gyakorlati kérdést: egyelőre
réme, a vagónlakások iszonyú kálváriája, csak egyetlenegy kérdést, bár igen sok
a barlangi megbúvások, a szennyes hen- hasonló is kínálkozik, de először erre a
tergések korszaka és a Lakáshivatalok legelső kérdésünkre szeretnénk illetékes
helyről kielégítő választ kapni.
Golgothajárása !
Miért nem építette be az állam vagy a
Ifjú párok évekig viselték meddő mátkaságukat ; menekültek, akik megszállott főváros a Tattersaal és a marhavásártér
területen hagyták mindenüket ; tehetet óriási telkeit, amelyek a Keleti pályaudvar

érkezési oldalával szemben, valósággal a
főváros szívében, valósággal a Budapestre
érkező sok tízezernyi utas tőszomszédságá
ban : reménytelenül kínálják fel óriási tér
ségeiket erre a nemes — valósággal hon- és
nemzelmentő célra . . . ?
Vájjon annyira életbevágó okok köve
telik, hogy a Tattersaal pontosan ott
álljon mai helyén? Vájjon annyira égrekiáltóan fontos, hogy a tisztafajú komon
dorokat, farkaskutyákat, pulikat, selyempincsiket, foxikat és daxikat pontosan a
a mai Tattersaal épületében lehessen ki
állítani . . . ?
És vájjon az óriási marhavásártérnek,
mely évente alig húsz-huszonöt napon
keresztül van vásárokkal elfoglalva : pon
tosan azon a helyen kell-e lennie? — Pon
tosan azon a helyen : — a főváros szívé
ben, alig pár lépésnyire a Keleti pálya
udvar érkezési oldalától - - kell-e a fel
hajtott állatoknak gazdát cserélni?
Ha e kérdésre megkapjuk az egyetlen
elfogadható választ, mely csak tagadó
lehet : újra felvetjük tulajdonképen kér
désünket, hogy : miért nem építette hát
be az állam, a kormány, a főváros vagy a
társadalom ezeket a hatalmas térfogatú
és csodálatosan kedvező fekvésű területe
ket, holott egy ilyen nagyarányú és sze
rencsésen megoldott építkezéssel egy csa
pásra tízezreket lehetett volna szeren
csésen lakáshoz ju tta tn i. . .?

Pénz van, csak az előteremtés
módját kell tudni.
Szinte előre halljuk a háromszoros
visszhangú választ :
»Államnak és fővárosnak ilyen arányú
építkezésre egyáltalában nem állott meg
felelő tőke rendelkezésre.<i
Annyira mi sem vagyunk elmaradva
a világtól, hogy ezt körülbelül ne tudnánk.
De kérdjük : Mi akadálya lett volna
annak, ha a legmesszebbmenő kedvezmé
nyekkel — például cgy-két évtizedre
szóló adómentességgel — a főváros vagy
állam a magánvállalkozás számára hir
detett volna egy építési pályázatot, mely
felölelte volna az egész Tattersaal és
marhavásártér teljes, tervszerű beépíté
sét záros határidő alatt és állami ellen
őrzés mellett?
Mi akadálya lett volna ennek, különö
sen akkor, amikor a tőkések tízezrei őrü
letbe sodró, lihegő haláltáncot lejtettek
a tőzsdézés aranyborjúja körül és a pénz-
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bőség kétségbeesett elhelyezkedési lehe
tőségekét kerésétt ?
Kérdjük ismét : feleletet várva, fele
letet remélve
mi akadálya volt egy
ilyen nagyszabású magánépítkezési vál
lalkozás lehetőségének ?
Vagy mi akadálya van esetleg, még e
pillanatban is?
[gaz, hogy az egykori nagy pénzbőség
jutott valamennyire ökör, ló, tehén,
A Mohos tulkai.
ma már igen szűkösre fordult ; igaz, hogy
tulok, juh, de megmaradt hat pár tulok,
lila : Benedek Elek.
a hatalmas vállalkozási kedv is alaposan
a legszebb, s mert tizenketten voltak
lelohadt: de azért még most is meg van
osztozó testvérek, egyre csak egy ju to tt
Sűrű
erdő
borította
hajdan
a
Moliosminden valószínűsége annak, hogy egy
párja nélkül. Az ám, de mind párosával
ilyen egészen újszerű és rendkívüli arányú liegyet Gömörben. Hanem egyszer arra szerette volna.
építkezésre még most is akadna megfe vetődött egy szegény ember, akinek egy
No mit csináljanak, hogy tegyenek
lelő tőke, mert ilyen alkalmakkor a fejsze volt minden gazdasága s addig igazságot ?
vágta,
irtotta
az
erdőt,
mígnem
a
Mohos
rejtőző készletek mindig újra felszínre
Azt határozták, hogy kieresztik a paj
kerülnek ! Hogy ez egyben mit jelentene hegy megkopaszodott. Csak itt-ott ha tából a hat pár tulkot, hadd menjenek
gyott
egy-egy
fát,
bokrot,
hogy
ha
ki
munkaalkalom tekintetében és mit jelen
szabadon s amelyiknek a földjén meg
tene az építési ipar fellendülése érdeké fárad a munkában, legyen aminek árnyé állapodnak, legyen azé.
kában
megpihenjen.
A
vidékbeli
emberek
ben : ezzel e cikk szűk határai között
csóválgatták a fejőket ; ugyan mit akar Kieresztik a tulkokat s ím, azok neki
most nem kívánunk foglalkozni.
rugaszkodtak a hegynek éktelen bőgéssel
Mindössze egy kis számszerűséggel sze hat az a szegény ember ?
Az pedig nem szólt, csak mosolygott s egy szempillantásra úgy eltűnnek a
retnénk még rámutatni azokra a csodá
hegy tetején, hogy csak csengőjük szava
latos lehetőségekre, melyek e páratlanul magában s felszántott egy jó darab hallatszott, az is alig. Hej. vájjon hol
nagyszabású terv szerencsés befejezése helyet a Mohos lankásán. A felszántott állapodtak meg.
helyet bevetette pirosszemű búzával s
esetén megvalósulnának.
Mind abban reménykedtek, hogy az
Tegyük fel, hogy a mai Tattersaal és esztendőre olyan szép vetése volt, hogy
övén. Nosza, szaladtak ki a tetőre, hadd
marhavásártér helyén húsz olyan mam- csudájára jártak.
— Lám, lám, ki hitte volna, — mon lássák a tulkokat. Az ám, nem látták
muth-típusú modern, tűzmentes, egyszerű
sehol. Mennek erre, mennek arra, keresik
és mégis sok kényelmet nyújtó tisztviselő- dogatták az emberek.
A szegény ember minden esztendőben mindenfelé s hát egyszerre csak megés népszállót építenének, melyeknek be
fogadó képessége egyenként ötezer lélek- nagyobb-nagyobb darabot szántott föl állanak mind, mintha földbe gyökerezett
s egyszerre csak nem volt szántatlan volna a lábuk. Ott, ahol legkeményebb
szám lenne . . .
Ez a húsz main műt h-szá 11oda — a fő-i hely a Mohos tetején, oldalán. Búzavetés volt a föld, íme, most süppedős selymék,
város szívében, alig pár lépésnyire a Ke hullámzott a tetőn, szőlő mosolygott a halálfia, aki rálép. És kihallik a földnek
leti pályaudvar érkezési oldalától — ilyen napos oldalán. Közben a szegény ember gyomrából a tulkok szomorú bőgése . . .
— Ó, drága szép tulkaim !
kiál
arányok mellett kereken százezer hajlék nem búsult azon, hogy mit adjon a gyer
talan vagy nyomortanyákon összezsúfolt mekeinek. Az asztalfiából a kenyér soha tottak fel a testvérek egyszerre s sírva
embernek adna tűrhetően jó, vagy mér ki nem fogyott. Ahogy szaporodtak a borultak egymás nyakába.
gyermekek, úgy szaporodott a gazdasága.
— Istennek ujja ez, — mondta a leg
sékelten kellemes otthont . . .
Mit jelentene ez a közegészségügy Számát sem tudta ökrének, lovának, öregebb testvér. — Nem hallgattunk
édesapánk szavára, hné, az Isten meg
terén ? Mit jelentene ez a bűnözések és a juhának.
És nőttek, növekedtek sorba legények, m utatta, hogy mit tegyünk.
társadalm i elziillésck megfékezésének
terén? És mit jelentene ez ama szeren leányok ; azok megházasodtak, ezek férj Visszamentek mind az apai házba s
csétlen tízezrek révbeérkezése és meg hez mentek, de egy sem hagyta el az többet egy sem gondolt az osztályra :
váltása térén, akik évek óta bolyonganak apai házat. Ahányan voltak, mind egy együtt éltek, együtt dolgoztak.
Hanem a süppedős selymék meg
a lakástalanság reménytelen kálváriás kézre dolgoztak s így sokkal többre
maradt a Mohos tetején s éjjelenként
útján és a nyomortanyák sikátoros sötét mentek.
Lássátok, — mondotta az öreg — mintha kihallanék a tulkok bőgése.
útvesztőiben '!
— Halljátok, — mondják ilyenkor a
A feleletet adják meg azok, akik a ha én behúnyom a szememet, akkor is
lakástalanság szörnyű Golgotháját fer maradjatok együtt, a birtokot el ne környékbeli népek — bőgnek a Mohos
dére taposott cipőkben és véresre sebezett osszátok. Sokan vagytok, egyre kicsi tulkai. Bizonyosan osztozkodnak vala
szívekkel járják évek óta, reménytelenül, esnék, de ha együtt maradtok, egymást hol . . .
támogatjátok, soha ki nem fogy a kenyér
hasztalan !
az asztalfiából.
Nem is merték emlegetni az osztozko
dást az öreg életében, de amint a szemét
Mi lesz vájjon?
NEM KIÁLTUNK MINDIG. . . behunyta, ez is, az is mondogatni kezdte :
Irta
: S z o m b a ti S za b ó Is tv á n .
mégis csak jobb lesz, ha megosztozunk.
Kiki magának, mint a lúd . . .
Nem kiáltunk mindig-, sokszor némán
Ha meghalok majd :
Na, abban mind meg is egyeztek, hogy
Amiket együtt-temetnek velem,
| várunk,
osszák el a birtokot. A földet, a pénzt,
A zárt-ajkú halottal :
Erős hitünk a mi legerősebb várunk*
Mi lesz vájjon a meg-nem-szillt dalokkal ?
a lábasjószágot s mindent. De mintha
Vád a néma könny is, mely pillánkon Isten sem akarta volna, hogy megosztoz
S a virágokkal,
kodjanak, százszor is elszakadt a mérőIrezeg j
Amiket majd a koporsómra szórnak,
lánc, amint húzták keresztül-kasul a
Vád a néma sikoly, mely lelkűnkben
Meg amazokkal, amiket
szántóföldeken. 8 amikor nagy üggyelA sziv-vázdban magammal viszek ?
| reked ;
bajjal megcsinálták az osztályt, egy sem
Vád a sóhaj is, mely vérző szívből fakad. — volt azzal elégedett. Az egyik többet
S a vágyaimmal,
Amik egyszer mind robbanásra vártak,
Jaj. hangosan nekünk még sírnunk kapott, de rosszabbat. A másik jobbat,
Ott lenn mi lesz vájjon . . . Titok.
| sem szabad . . , de kevesebbet, de volt olyan is, aki amiatt
Lent nem robbannak a vágy-dinamilok ?
békétlenkedett,
hogy
kevesebbet
kapott
De Te meghallgatod megalázott néped í
s rosszabbat is.
S a barna hantok
Mindenható Isten s íme hívunk Téged 1
Aztán a lábasjószágokra került a sor
Omolnak-é majd rám oly gyötrelemmel,
Mikor meglátnak holtan :
De még csak itt gyűlt meg a bajuk
Ahogy reájok sokszor én omoltam ?
igazán ! Mert ment, ahogy ment az
osztás addig, amíg egyforma számmal
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D elejország
delejes h atalm a.
Ugyan ki hallott már valamit
a >>lelkek olvasztó kohójáról« ?
Gondolkozzunk.
Régi népek homályos regéiben
gyakran hallottunk már egy olyan
csodálatos delejes országról, moly
nagy távolságról mindent ellen
állhatatlanul magához vonz, ma
gához ragad. Ebben a mesebeli
delejes országban van a »lelk< k
olvasztó kohója«.
Váj jon van-e ilyen ország a
valóságban is ?
Gondolkozzunk.
Gyermekéveink és fantáziánk
tündérregéje nem mese többé :
régen hatalmas valóságra váltotta
azt az idő.
Ezt a mesebeli Delejországot
ha úgy tetszik, nyugatnak hívják,
ha úgy tetszik Amerikának hív
ják : de légióként és legtalálóbban
ku 11úráiíak hívják.
Igen, kultúrának: vagy m ásszó
val a >>lrlkek olvasztó kohójának<<.
Kemény gyémánt a lóhk ; de
ebben a kohóban, melyet egy
hatalmas kultúra izzó lávájával
fűtőnek : megolvad ez a legkemé
nyebb gyémánt is.
A legnagyobb
Delejország :
Amerika.
Ez a kultúrából épült hatalmas
nyugati ország már több mint
egy millió színtiszta magyar em
bert vonzott magához.
Hogyan, milyen vidékről, mi
lyen tájról, milyen titkos erőktől
űzetve kerültek oda?
Mi talán tudjuk, de tőlük
hiába várnánk biztos feleletet.
Az emberi lélek talán még ön
magának sem tud számot adni
róla, hogy micsoda titkos erő
hatalom az, mely lassanként hatal
mába keríti őt, mely ellenállhatat
lanul vonzza, sodorja őt Delej
ország felé?
Hóimét tudná azt az ezernyi

NapKönyv.
Az érvényesülést követelő ma
gyar lélek új könyvtípust terem
tett. A bölcsességgel, költészettel,
művészi intuícióval teljes magyar
elme és kedély, mely leszoríttatott
volt az idegen nyugati szellemtől
a ponyvára, felemelkedik az öt
jogosan megillető magas polcra :
a tudomány, irodalom, művészi*!
magas szintjére s nem vetvén meg
a m eglevőt sem, a naptárból és az
almanachból egy harmadikat, egy
újat terem tett : a Napkönyvet.
Az ország legjelesebb tudósai
ismertetik a turáni kérdést, őseink
és rokonaink magas műveltségét
s jövő nagyságunknak és dicsősé
günknek a törvényszerű cl követ
kezését s amely e hit szimbóluma
ként a kormányzó úr finom művű
képével és Gyökössy Endrének
róla írt költeményével nyitja meg
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vas- és acélszilánk, hogy miért
ragadja őket magához és miért
tartja fogva ellenállhatatlanul a
titokzatos erejű acéldelej?
Hóimét tudná azt a megsárgult
falevél, melyet leszakasztott fájá
ról a vihar, hogy miért kell neki
szelek szárnyán ismeretlen hatá
rokra repülnie?
Éppen így járt Delejország föld
jével — Amerikával
a hazát
cserélő sok százezer magyar em
ber is.
Hogyan, hogyan nem : csak
azon vették észre magukat, hogy
egysze rre csak ott vannak D< lejországban, - Amerikában — az
idegen lelkek olvasztó kohójában.
Mint tehetetlen, apró va^szilánkokat ragadta őket magához Delej
ország hatalmas delejes ereje.
És De] ej országnak örökké izzó
csodás kohói vannak !
Csodás kohói, melyeknek lán
goló lávatüzében nemcsak a ke
mény vasérc olvad meg : hanem
a legkeményebb, legacélosabb em
beri lélek is !
Ez a kohó a kultúra kohója ;
ez a kohó a fejlődés, a haladás, a
bőség, a gazdaság és az emberi
jólét kohója. Emberi lelkeket ol
vasztó hatalmas tüzét nyolcvan
millió ízig-vérig amerikai ember
lelki lobogása táplálja.
Aki ebbe a csodás kohóba bele
kerül, — akármilyen távoli ég
alatt látta is először felkelni a
Napot — menthetetlenül megolvad
a nyolcvan milliónyi amerikai lélek
földöntúli tüzében.
És Amerika, amely több mint
30 nemzetből és különböző nép
fajból tevődött össze : nem ismeri
a nemzetiségi kérdést : nem ismeri
a nemzetiségi gyűlölködést. Béké
ben megférnek, egyforma érzésűvé
csiszolódnak, észre sem veszik,
hogy mikor olvadtak meg a lelkek
nagy olvasztó kohójában.
Vájjon miért nem csináltunk mi
is ilyen kohókat
legalább kicsi
ben — ezer év alatt !?
a könyvet. Pékár Gyula, Ugrón
Gábor, Márki Sándor. Vitéz Raics
tábornok, Abdul Latif török fő
pap, Nagy Sándor, Kiss Menyhért
és mások szólalnak meg először.
30 vérbeli magyar író adja a
könyvben legértékesebb alkotá
sát, — gyöngyeit a magyar iroda
lomnak, úgy versben, mint elbe
szélésben. De megszólalnak roko
naink is, köztük Zubeir Hamid
tatár költő, ki Petőfiről idáig a
világon a legszebb verset írta.
Arcképeiket is hozza a Nap
könyv.
De hoz sok más turáni vonat
kozású (magyar, török, japán)
képet is és színes térképet a turáni
népek világhatalmáról, elterjedé
séről, finom fehér papiroséi 200
oldalon.
Gyönyörű, piros-fehér-zöld vi
rágos címképét Nagy Sándor a
gödöllői festőiskola mestere fes
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A mai emberiség túlnyomó
többségének
felfogása
szerint
semmi sem annyira céltalan és fö
lösleges tudomány, mint a csilla
gásza t.
De ez. csak azért van, mert
rohanó életünk és fogyatékos ne
veltetésünk lehetetlenné teszik,
hogy a világmindenség titokzatos
csillag világa ivnl is foglalkozzunk.
Pedig nincs a világon semmi
féle olyan tudomány, mely annyira
magában egyesítem* minden más
tudományt, mint éppen, a csillagok
tudománya.
Es nincs a világon egyetlen
olyan meggyőző tudomány, egyet
len olyan meggyőző világszemlélet,
bölcselet vagy evangélium, am< ly
olyan csodálatos átalakító hatás
sal lenne az emberi 1élekre, amely
olyan ellenállhatatlanul Istenhez
és a vallásos meggyőződéshez so
dorná az emberi lelket, mint a
csillagászati filozófia !
A kozmikus világtörvények
megismerésének még csak a 1<gelsö betűjénél tartunk : mégis a
legnagyobb emberi elmék vallják
már, hogy ezeknek a törvényi km k
a megismerése teljesen át fogja
alakítani az emberi lelkeket és az
átalakult emberi lelkek egy új —
a maitól teljesen iltérő, tökélete
sebb, harmonikusabb és boldo
gabb — emberi társadalmat fog
nak teremteni.
ím e : nagy, merész és felületes
kontúrokkal megjelölve az össze
függés, mi ly a csillagok világát a
földi lehetőségi kki 1 szoros vonat
kozásba hozza.

#

A csillagászati filozófia szí rint
az Ég nem egyéb, mint óriási
vegyi műhely, melynek minden
ható, mindent alkotó legfőbb Né
gy észe : Isten !
Ebben az-óriási műhelyben a
Mindenség örökös munkája soha
egy pillanatra sem szünetel. A Vi
lágok. Napok. Rendszere k szüle
tése és halála itt épúgy követik
egymást, mint a Földön a nemze
dékek élete és halála.
tette. a sok művészi rajzot Varga
Nándor, a képzőművészeti főis
kola tanára készítette.
Van benne képes rovásírás
ábécé (5. oldalon), van hangjegy
Murgáes és Farkas Dezső lólekgyujtó dalaiból s a nemes szóra
kozást szolgálja 14 oldalnyi apró
ság, adoma, gúny, nem is szólva
a szétszórt gondolatok gyöngyei
nek garmadáiról, melyek minde
nütt a maguk helyén vannak.
Felvilágosít, tanít, izzásig lel
kesít és a legnemesebb! n szórakoz
tat a Napkönyv, a Turáni KépesNaptár és Évkönyv.
20 rovatba rendeződik a ren
geteg anyag, amelyek a követke
zők :
Naptári rész. — Csillagászat. —
Cikkek. — Történelem. — H ad
ügy. — Külügy. — Vallás. — Köz
oktatás-. művészetügy. —- Földin ível ésügy. — Ipar-, kereskede

Hogy a világegyetem képe a
mi számunkra mégis az állandó
ság és örökös változatlanság ké
pét mutatja : ez ne tévesszen meg
senkit, mert ez csak onnét van,
hogy a Csillagvilágok élete millió
évi kre van ben ndezve, a miénk
pedig ehhez viszonyítva csak pilla
natokra.
Bár a Nap térfoglalata ezerszer
nagyobb a Földénél : a Világmindi őséghez viszonyítva a Nap
maga sí m egyéb, mint testetlen,
súlytalan porszem, mi ly más, újra
ezerszerte nagyobb Napok vonzó
körében ti hetetli nül végzi meg
szabott körfutásait : lebegve az
ür feneketlen mélységi iben és ro
hanva — és rohanása közben öszszes bolygóit magával ragadva
egy ismeretlen, sm ki által nem is
sejtett, egyedül Istentől tudott
titokzatos cél felé . . .
Vájjon száz- és százmillió évvel
ezelőtt, amikor ez a parányi — és
a mi szí műnkben mégis óriási és fel
foghatatlan t űztömeg — lassanként
a mai Nappá alakult és megszülte
a Földet, mely maga sem volt
egyéb, mint izzó, forrongó és ör
vénylő tűztömeg : ki merészelt
volna arra gondolni, — ha ugyan
már lett volna gondolkodó lény a
tomboló vulkánok feli tt — hogy
a pokoli káoszból a mai csodála
tos : formákban, színekben, szel1<mi és anyagi összetételi kbon gaz
dag földi élet fog kifejlődni ?
Pedig kétségtelen, hogy mindez
már az első pillanatban — sót már
régen az első pillanat előtt — benne
volt Isten felfogó, mindi nt előre
látó, teremtő koncepciójában.
Mindezek azonban csak erőtlen
és kifeji zésteli n i mberi nyelven
elsóhajtott nyögdéceelésok . . .
Kutatni, látni, gondolkodni és
elmerülni a kozmikus Mindenség
fenséges mélységeiben, mert ez az
út biztosan az Igazság megismeré
séhez — és az Igazság megismerése
mindi n levések kútforrásához :
Istenhez vezet !
Ez a csillagászati filozófia alapgondolata.
lem-, posta- és vasutügy. — Igaz
ságügy. — Közigazgatás. — Sze
gény- és gyermekvédelem. — Szépirodalom. — Tudnivalók. — Ve
gyesek. — Adomák, gúnyok. —
Turáni könyvtár. — Az év törté
netéből. — Hirdetések.
A könyv megteremtése hihe
tetlen küzdőit m ért clménye. Meg
kell ismerni, mire képes a feltá
madó ősturáni magyar lélek.
A könyvet Szépvizi Balás Béla,
a Kánaán pusztulása és Attila
urunk szerzője szerkesztette és
adta ki s ahogyan maga is inkar
nációja a magyar léleknek, sors
nak és megdönt hetet lonségnik.
könyve is e tragikumból születő
dicsőségnek a virágos, napsugaras
megtestesülése.
Az ára a szerzőnél. Gödöllőn
30.000 korona, bolti ára fiO.COO K.
CAÍlíV
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A NEMZET

»A világ csak hangulat . . . <« —
mondotta Reviczky Gyula. És a
lelki vagy érzelmi vi láger zókelést
ennél még senki som foglalta össze
kifejezőbben, tömörebben.
Hiszen a sokat szenvedő költő
bizonyára a saját lelkén, a saját
szenvedésein keresztül jött rá erre
az igazságra.
Mert voltak napjai, amikor a
virágfakasztó aranyos tavasz be
lopta magát az ő leikébe is. És
ilyenkor ó is szépnek, értékesnek,
gyönyörök forrásának tartotta az
életet.
De voltak napjai, amikor re
ménységének aranyos, hímos pillan
gói dermedt álomba szédültek és
lelkét bús sejtések csüggedt dene
vérszárnyai vitték az örök le
mondások és örök kétkedések sö
tét-bús birodalmába.
És így foglalta össze lelkének
váltakozó, hullámzó érzéseit ebbe
az egyetlenegy mondásba, hogy :
»A világ csak hangulat . . .«
Mi azonban a világnézetek har
cában nem annyira az érzelmi,
mint inkább az értelmi, a felfogás
beli világnézetek harcára gondo
lunk.
Mert a világnézet nem valami
elvont, távoli szférákban mozgó
ártatlan bölcselet: hanem húsból
és vérből való élő valóság, mely
befolyásolja cs< lokedeteinket és
cselekedeteink útján sorsunkat és
életünk minden megnyilvánulását.
Sokszor egy egész nemzet sorsa,
sót sokszor az egész emberiség
sorsa dőlhet (1 azon, hogy melyik
világnézetnek van több híve, vagy
melyik világnézetnek a hívei kérői
nek hatalomra.
Minthogy a világnézet nem
c'gy.íh, mint az a mód, ahogyan
a világot nézzük s a körülöttünk
és velünk történő eseményeket
megítéljük : ebből a megállapí
tásból önként következik, hogy a
világnézetnek ilyen vagy olyan
kialakulása egész nemzeti, állami
és kulturális életünkre döntő ha
tású lehet.
A szocialisták például azt állít
ják, hogy a keresztény vagy vallá
sos világnézet hívei azért nem
lehetnek zászlóhordozói a haladás

Kik azok, akiket a jövő szállásnak, mert az ó világnézetük sze mestereinek nevezhetünk ?
Azok, akik Isten leikéből egy
rint. a világot a legfelsőbb lény :
az Isten alkotta és Isten alkotása olyan világító szikrát kaptak, mely
más nem lehet, mint tökéletes ! sokszor századokig, sót ezredévekig
Aki ezt kétségbe vonja : az már világít a tévelygő emberiség sötét
Istennel vagy a vallással találja éjszakáiban.
Az ilyen szikra nem azonos
magát szemben . . . És —- vitat
ják tovább a szocialisták - a semmiféle más tűzzel, semmiféle
más
lángolással, mert a szikra,
vallásos világnézet szerint az em
bereknek nincs szabad akaratuk, mely Isten leikéből való : azzal
mert Isten irányítja minden csele a csodálatos tulajdonsággal bír,
kedetüket . . . Énnek a vil ágnézet hogy fordított arányban van az
nek a hívó mindent, ami vele és Idő múlásával : fénye nem csök
körülötte történik : a legnagyobb ken, hanem a milliók lelkén keresz
belenyugvással tartozik tudomásul tül szakadatlanul növekszik.
Nagy írók, akik lelkűk kincsét
venni, mert Isten legjobban tudja,
hogy mi helyes és jó a gyarló pazarul szétszórjak az emberek
emberek érdekében . . . A vallásos között; — nagy bölcselők, akik
világnézet híve tehát sohasem új megismerésekkel, lelkűkből szét
lázadozhat sorsa miatt, mert hi sugárzó új igazságokkal vértezik
szem sorsának intézését egyszer és fel az ingadozó lelkeket ; — nagy
mindenkorra Isten kezébe tette le... festők és nagy képfaragók, akik
A vallásos világnézet hívei vi a színek és formák csodálatos
szont a szocialistákról mutatják ki, harmóniájával rögzítenek meg
hogy anyagias világnézetükkel — örökszép eszméket, örökérvényű
melynek egyetlen irányító elve az igazságokat; — nagy feltalálók,
ordító gyomor — megmérgezik akik milliókat juttatnak új munkaa lelkeket, megölik a magasabb alkalmakhoz és megbecsülhetet
emberi ideálokat és aláássák az len új értékekhez ; — nagy állam
emberi társadalmak megtartó talp férfiak, akik a nemzet javáért,
boldogságáért, zavartalan fejlődé
kövét : a Hitet.
séért küzdenek ; — és nagy had
Annyi kétségtelen, hogy a világ vezérek, akiknek kardja hegyén
nézetek harcábfm ma már egyre valamely nagy nemzeti vagy em
hatalmasabb vonalakban kezd ki beri ideál v illo g : mind-mind a
domborodni az a meggyőződés, Jövő
Szál kismesterei, szálláscsináhogy a vallásosság és különösen a lói ! Szinte
megható elgondolni is,
kereszténység nemcsak nem lehet hogy talán épen ma született meg,
akadálya semmiféle haladásnak : valamelyik ismerotlen falucska, is
hanem éppen ellenkezőleg, csakis meretlen szalmafedeles házában,
a tiszta hit és az anyagiasságtól vagy valamely nagyvárosi tömegmeg nem mótelyezett vallásosság lakás nyomorúságos otthonában a
lehet az a soha ki nem merülő Jövendőnek valamelyik nagy szál
örök forrás, amelyből az igazi ; lásmestere, akit Isten saját lelké
emberi haladás meríthet !
nek egy világító szikrájával aján
A világnézetek harca talán soha dékozott. meg. . .
sem fog teljesen elsimulni, de ez
Mert sajátságos Sors- vagy Istentalán nem is kívánatos, mert a rendelés, hogy a Jövő Szállás
haladás, a fel vil égősül tsóg és az mesterei legtöbbször nem a palo
emberiség minden kulturális java tákban és nem bársonyban vagy
tagadhatatlanul a világnézetek bíborban születnek: hanem a
harcából jegecesedett ki.
szegényes falusi házak mesterCsak egyre kell vigyáznunk gerendás alacsony szobáiban ; —
féltő gonddal : hogy ezeket a har a középosztályok rosszul fűtött,
cokat. ne a durva erőszak fegyve rosszul világított, kopott bútor
reivel, hanem a szellemi felkészült
ség ragyogó vértezetében vívjuk
meg egymással.
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Dal a letart rózsáról
Pyy rózsa tört /<- . . . Jövő tava[ szoknak
Pazar pompája véle elveszett.
Sötét hatalmak' részvéllen
[ borongnak
/•; kifosztott, sívár világ felett.
Mi Szépség, Jóság,' Háj e földön
[ élhet,
Plfogja bánat, fojtó zokogás :
»Ha ilg kegyetlen, ily vak itt a
lvégzet,
Miért vagyunk ? Miért legyünk itt
[ tovább 9«
K o ró d a Pál.

zatéi lakásaiban és nem egyszer
a munkáscsaládok rongyaiban . . .
A mi szálláscsináló nagyjaink
legnagyobbjai : Kossuth, Petőfi,
Arany, szintén nem születtek bíbor
ban, ragyogó kastélyokban, mégis
kitörölhetetlen betűkkel vésték
bele nevüket a magyar történelem
és a világtörténelem koszorús órctábl áiba.
Isten nem földi értékelés szerint
mérlegeli a rangot és a származást.
Hiszen az isteni igék legnagyobb
földi terjesztője: Krisztus egy zsidó
szűz gyermeke volt. és egy b etle
hemi istálló jászolában született !
*
Mint intézmény : a Jövő Szál
lásmestere lehet valamely nagy
iskola, egyesület, művésztelep, tör
vényhozó testület vagy irodalmi
vállalkozás.
Mi úgy érezzük, hogy a »>Nemzet«
első számánakéitnakindításával, mi
is a Jövő Szállásmestert i vagyunk !
Ügy érezzük, nekünk jutott a
feladat, hogy új mesgyéket szánt
sunk a magyar ]élekből fakadó és a
magyar lelkekhez szóló új magyar
újságirodalom töretlen ugarán.
Mert az újságírás előttünk esz
mény és hivatás, m elyet a nemzeti
érzés, a tudomány, a haladás, a
kutatás, az elmélyedés és igazság
jegyében akarunk betölteni.
Ez a szó : Nemzet — úgy áll
lapunk homlokán, m int magasra
em elt fáklya, m int messzire vilá
gító eszmény.
Ez a szó : Nem zet — m ű
hely és oltár, ahol minden héten
a mi szent újságírói munkánkat és
áldozásunkat fogjuk bemutatni.
Aki rovatainkon végigtekint :
egy új vonalú újságirodalom hatal
mas körvonalait látja kibonta
kozni. Ordító szenzációk és ala
csony emberi ösztönök kultusza
helyett a magyar levegőjű, szem
léltető, oktató, nevelő és elmélyítő
újságírást akarjuk meghonosítani.
Hisszük, hogy ebben a fel
fogásban, ebben a célkitűzésben :
A Nemzet megjelentetésével mi is
a Jövő Szállásmesterei leszünk !

Huszonötéves az Uránia

A kultúra néhány rajongó hívó,
AMÍG A MÁSÉ . . .
ólén néhai Molnár Viktor kultuszminisztériumi államtitkárral, 1899
Sohasem láttam ős Kolozsvárt,
őszén lelkes hittel, bizakodó roniónynyol nyitott meg a magyar főváros
Nagyenyedet s a bús Világost,
szívébon
egy új kultúrcentruinot
Nem láttam én a büszke Kassát
abban a mórstílü palotában, amely
Sem Selmecet, a híres várost.
Uránia Tudományos Színház néven
vált népszerűvé. A bécsi és berlini
Uránia-előudások lebegtek az ala
Nem láttam én a drága Erdélyt,
pítók előtt, azok az ismeretterjesztő,
A bérces völgyes Felvidéket,
bemutatások, amelyek a
Csak a telkemmel, vágyak szárnyán szöveges
vetítés technikájának fejlődésével
Repültem át a messziséget !
egyre nagyobb közönséget hódí
tottak.
Csak a szívem dobbant feléjük
Tizonhét évig szolgálta az Urá
Es tüzes ménen vitt a v á g y am !.,. nia előadói emelvénye kizárólag ezt
Nem a mienk már egy sem, egy sem a célt, mivel azonban a magyar
közönség egyre ritkábban látogatta
S amíg a másé, ne is lássam 1 . . . a gyakran bizony kissé egyhangú

és többnyire egy kaptafára készült
előadásokat, 1919 karácsonyán az
eladdig tisztán tudományos színház
vezetősége úgy segített a színház
sorsán, hogy bekapcsolta a szóra
koztató mozit is. Új formájában is
hű maradt azonban eredő ti rendel
tetéséhez nemcsak abban, hogy
minden délután tudományos előadá
sokat rondoz, de azáltal is, hogy
minden komoly, tudományos filmet
bemutat vetítővásznán.
A negyedszázados Uránia törté
nete ilyenformán két fejezetre tago
zódik. Az első tizenhét esztendőt
tisztán tudományos és ismeret
terjesztő előadásoknak szentelte.
Ezeknek a daraboknak javát Tikár
Gyula, Havass Rezső tlr. és Gás
pár Ferenc dr. írták, de meg-
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A NEMZET ROSTÁJA.
A Fölfeszített holnaposított szavai.
El kell oszlatni a sötétséget,
meg kell termékenyíteni a lel
keket !
Mit értünk ezalatt?
Azt értjük, hogy voltak az em
beriségnek a múltban is egyes nagy
fáklya vivői, egyes nagy világító
szellemei, de a mi ideálunk mégis
egészen más.
Nekünk nem elég az, hogy egye
sek tisztán látnak és a haladás
ótori szárnyain egészen a zenitig
emelkednek.
Az eszméknek hozzáférhetőknek,
boszívhatóknak. illatúknak és ehe
tőknek kell lenni.
Kell találni mély zengésű, ha
talmas társadalmi szócsöveket, ame
lyek csengő, érces hangon kiáltják
minden élő fülóbo a Föl feszített
holnaposított szavait: Vegyétek a
Tudományt: ez az ón testem ; igyá
tok a Haladást: ez az én vérem ;
gyakoroljátok a Szorotetet: ez az
ón szent áldozásom !

önhitt építőik kétségtelenül egy
örök kév a lóságra szá ni a k.
Es ha az Idő tengermélységébo
nézünk, melyet múltnak nevezünk:
az Idő hullámain, a századokon túl,
megrendülve látjuk egymásután
színhez csapódni és elsüllyedni az
emberi művelődés ama roppant
hajóit, melyet önhitt uraik époly
csodálatos rövidlátással kormányoz
tak, mint o pillanatban Londont.
Párizst és a többi ellenséges álla
mokat . . .
Az idő a mi szövetségesünk!
Bünhödésót a bűn sohasem
kerülheti el.

A „N em zet" célkitűzése.

Párizs nem hatalmasabb, mint
egykor Babilónia; — London nem
uralkodik szilárdabban, mint ogykor
Róma; Jugoszláviát, Romániát, Cseh
szlovákiát még csak ha-onlítani
sem akarjuk Társashoz, Karthágó
hoz, Ninivéhoz, Tjóbóhoz, melyeket

Túl egymással csatázó párttusákon, túl a tőke megrontó hatalmán,
túl minden társadalmi konvulzión,
túl minden politikai becsvágyon,
túl minden kaotikus hangzavaron és
nyílt vagy burkolt hatalmi versen
gésen : a Ma egyetlen, mindent túl
szárnyaló célja a nemzet talpraállitása.
Ennek a gondolatnak a jegyében,
ennek az eszmei célkitűzésnek az
elgondolásában született meg lapunk
A Nemzet*.
Es ennek a gondolatnak, ennek
az eszmei célkitűzésnek a szolgála
tában akarunk állni fennmaradá
sunkig.
Annyi bizonyos, hogy politikai,
gazdasági és társadalmi életünk
egész épületét súlyos válságok megmegújuló rohama rázza szüntelen.
De erős a hitünk, erős a meggyőző
désünk, hogy a vulkanikus kitöré
sek nem egyebek, mint egy most
születő új erkölcsi világrend szülési
fájdalmai.
A tepnap világa meghalt. A teg
nap világa elsüllyedt.
De az elsüllyedt tegnap világa
iszonyú fekélyt, iszonyú tájó sebo
kot hagyott hátra örökségül.
Mivel kell gyógyítani a beteg
társadalmat? Mivel kell gyógyítani
a beteg embereket ?
Munkával, szeretettel, világos
sággal !
A munka életet függetlenséget,
szabadságot ad, biztosítéka a fejlő
désnek, haladásnak.
A szoretot meggyógyítja a sebe
ket. a világosság egészségessé teszi
a lelkeket.
A szeretet melegséget sugároz,
a világosság fényt hint maga körül!
Legyen tehát munka, szeretet és
legyen világosság!

jelentők az Uránia színpadán Tormay Cocilo, Hankó Vilmos, Francé
Raoul, Giné vemé Györy Ilona ós
Csitnry Bólánó sikerült darabjai
mellett sok más magyar szerző
müvei is. Az olőadúk díszes sorában
elejétől kezdvo Cholnoky Jenő dr.,
akkor még csak egyetemi tanársogód, Lóczy Lajos, Kövcsligcthy Radó,
Klupathy Jonő egyetemi tanárok
arattak maradandó sikerokot.
1916 őszén néhai Virter Ferenc
szervezte újjá az anyagi nohézsógokkol küzdő színházat, amoly

azon óv karácsonyától 1924 szep
temberéig 1059 tudományos, 99
zenetörténeti ós 414 ifjúsági elő
adást tartott. Az
Uránia alig
nyolc osztendős második ciklusában
a magyar tudós- és művészvilág és
irodalmi élőt válogatott kitűnőségei
léptok ligyolmes hallgatóságuk ólé.
Hodászy Béla dr., az Uránia új
vezérigazgatója féltő gonddal ügyel
arra, hogy a méltán jónovü Uránia
színházat jubileuma után is biztos
kózzol vezesso kipróbált útján a
második jubiloum felé.

A jövő K örvonalai.
Ha vannak még hangosan elsírt
mükönnyek ; ál-hazafiasságot dörgő
ajkak ; merényleteket szervező konvulziós lelkek ; forradalmakat áhító
idegsokkos jollemok, akik mind »a
Nemzet jövőjéért aggódnak* : mi
megnyugtathatjuk őket: Hitünk,
meggyőződésünk, hogy a közel jövő
egyaránt újjá fogja alakítani a teg
nap és a ma társadalmát és új alko
tásokra fogja serkenteni, új élet
célokra fogja ébreszteni a Magyar
Nem zetet!
Hirdetjük, hogy a Nemzet Gé
niusza a népek nagy országútján is
az éleken lóg haladni és egyre
jobban meg fogja közelíteni azt az
új ideált, mely egyedül vezetheti
az emberiséget egy magasabbrendü
nemzeti jólét és boldogság biztos
révébe.

Süllyedő hajóK.
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A N E M Z E T

Froreich Ernő dr.
A bécsi Theresianum-ban ne
velték. iskolatársai : csupa
mágnásfiúk, grófi csemeték,
hercegek és főhercegek ivadé
kai. Apja altábornagy volt. Ö
maga az államtudományok
doktora és zeneszerző.
Es Froreich Ernő dr. gyilkolt .
Az apósát gyilkolta.'meg. Miért ?
() azt mondja, hogy családját
akarta megváltani. A vád azt
állítja, hogy haszonlesésből,
bűnös kincsszomjból. Egyedi
Artúr nagyon ragaszkodott az
életéhez és'attól lehetett ta r
tani, hogy még sokáig elélhet.
De Froreich türelmetlen volt.
Ö nem akarta megvárni, amíg
az öreg Egyedi Artúr a te r
mészet örök rendje szerint el
távozik az élők sorából. Előtte
lebegett a négyezerholdas ura
dalom, a megmérhetetlen va
gyon. És mint gyilkolásra
ingerlő fantom, mint egyetlen
akadály: az öreg Egyedi Artúr
roskatag alakja . . .
És kottaszerző, manikűrö
zött, hosszúkás, finom ujjaival
megfojtotta a hetven felé járó
öreg Egyedi Artúrt.
Bizonyos: hog3- Egyedi Artúr
nem tartozott a társadalom
értékes, magasabbrendü típu
sához.
Lelke nem volt rokon kultú
rával, irodalommal, művészet
tel. Nem volt gyöngéd. A szere
tet is régen idegen volt leikétől.
I)e mindez nem menti, leg
feljebb csak enyhíti a gyilkos
bűnét. Froreich Ernő bűntette
a lélekbúvár számára és az egész
társadalom számára továbbra
is mélységekbe révülő rejtély
marad.
Mert a magyar Egyedi Artú
rok fájdalom : még igen sokan

vannak. Nagy vagyonok, nagy
földbirtokok urai, akiket kor
látolt lelkűk zsugorgató ösz
töne fogva tart és jóformán
élni sem mernek. De ha a köl
tekező típushoz tartoznak : éle
tüket legjobb esetben is ala
csony duliajkodásokban és ti
vornyákban élik végig. Kul
túra? Irodalom? Művészet?
Hazafias fellángolások és áldo
zatkészségek? Hol vannak
ezek az Egyedi Art úrok leikétől,
a nagy vagyonok, nagy föld
birtokok uraitól? . . .
De ha az Egyedi Artúrok
többségben vannak is a magasabbrendű igazi úrféle fö lö tt:
mégis iszonyú még csak elkép
zelni is, hogy hova jutnánk,
ha mindegyiknek akadna egy
Froreich Ernője ! . . .
Froreich Ernő típusa min
denesetre talány. Asszonyos
szabású, érzelgős lelkű, puha
férfi, aki síró dallamokat, lágy
melódiákat komponál és gyilkol!
De egyáltalán felelhetünk-e
arra, hogy Froreich Ernő ki csoda ?
És
mindenekelőtt
tudja-e ő maga, hogy kicsoda?
A lélekbúvár elé, mint az
életnek egy iszonyú, szédítő
szakadéka mered a perdöntő
kérdés : Megismerhetünk-e va
lóban másokat ? És énünk ezer
és ezer változatai között megismerhetjük-e legalább önma
gunkat? . . .
Földi bíró felelősségre von
hatja és elítélheti Froreich
Ernőt, mert hiszen másként
nem is lehet : de a lélekbúvár
számára ezzel még nincs le
zárva az egész tragédia.
Froreich Ernő kettőslelke és
a gyilkosság ténye továbbra is
rejtély marad.

B B B C I H e e R R C I& B e C IB C IfiB B O H R

TOKAJ ARANYBO RA . . .
Tokaj aranybora, Erdély drága érce ;
Máramaros sója, T átránk büszke bérce;
Kárpátok villáma, Hargitánk zúgása;
Szegény rab magyarok fájó sóhajtása:
Erős karjainktól megváltását v árja!
Négy folyamnak árja, hármas bércfal orma ;
Kincses Kolozsváron Mátyás-templom tornya ;
Őseinknek lelke, hét vezérünk vére:
Mind-mind megtorlásért kiált fel az Égre!

W __________________________________
Mese a boldogságról.
Ir ta : Varga Béla.
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A kalifa örökké szomorú volt
Az emberek mindig a boldog
ként dolgozik ? A klinika orvosai
talanságról panaszkodnak. Milyen drága kincsei és gyönyörű hölgyei
nak csak 20%-a fizetéses, s ezeknek
Klinikáink sorsa.
boldogok azok, akik egyik napról között, Nem tudott gyönyörködni
a fizetése is olyan, hogy a leg
a másikra milliókat nyernek a palotája ponipá jabai i, nem h al
tőzsdén, sóhajt a munka robot bá lotta meg a májusi éjszakák szere
Szomorú
rószletjelensége
a utolsó. minden Képzettség nélküli
lemre hívó szavát, szomorú volt és trianoni békekötéssel kapcsolatos munkás sem vállalná el érte.
tort embere.
A varrók isasszonykák Jóikéból boldogtalan nagyon. Az ország »szanálás«-nak, hogy klinikáinkon, Nagy hibája még a mai egészségsóvárgó sóhajtás röppen.
mint bölcsei aggódtak érte. Tanakodtak, ahol az ambuláns-kezelés mindig ügyi rendszernek az is, hogy orvosi
félénk madárka,
halka n surranó miképpen lehetne elűzni a szomo díjtalan volt, — bár még hivatalo kérdésekben sok esetben minden
autók után. ahol a jólét pompázik rúság fellegét a kalifa leikéről. san az marad egy kis ideig — már képzettség nélküli laikusok intéz
a divat eszeveszett drágaságaiban. Végre a legöregebb, a legbölcsebb : megjelentek a segélykérő írások. kednek. Minisztériumokban a döntő
Milyen boldogok. Istenein, a főminiszter kitalálta, hogy ke A klinika, ez a nemes, szép intéz szó sohasem az orvosokat illeti
resni kell egy boldog embert, meg mény segélyért kénytelen könyö meg. A klinikák és kórházak
milyen boldogok azok . . .
kell venni az ingét, ráadni a k ali rögni még szegényebb s még igazgatóinak az ig<'Myléseit gazda
Fiatal pár sétál a ligetben,
agyonszanáltabb betegeihez. Fel sági hivatalok főnökei ítélik meg.
az arcuk derűs tavasz, a testük fára s akkor boldog lesz.
Megindultak az állam bölcsei hívásukban hangsúlyozzák, hogy Azt hiszem, nincs senkinek kétsége
életet 81igároz. A fiú szemében
életkedv lobog, bátor akarás, a a világ minden tája felé boldog ez egyelőre csak kórós, de ha aziránt, hogy az a bizonyos hajdú
leány kedves otthonról álmodik ... embert keresni. Hét álló eszten így folytatódik, kénytelen lesz a többet értett a harangöntéshez,
Amint úgy egymáshoz simulva <1- deig hiába keresték hót ország klinika is betegei után vizsgálati, mint ezek a — különben lehet, hogy
sétálnak. borongós szemmel pillant tájain, nem találták meg a boldog illetve kezelési díjat szidni. Meg igen derék emberek
az egész
utánuk egy öreg kisasszony, — s embert. Végre a fóminiszter egy döbbentő ez a jelenség akkor, ha ségügyi szükségletek elbírálásá
gyermekszobák zsivajában elfony- pásztorfiúval találkozott, aki mo tudjuk azt, hogy a klinikák nyil hoz. Egyik orvosi szaklapból ol
nyadt életét- sírja utánuk :
solygó arccal tilinkózott a folyó vános rendeléseit úgyis csak a vassuk, hogy a Zita-kórházat is
Milyen boldogok, ó milyen bol parton. Kérdezte tőle : boldog legszegényebb néposztály keresi bezárták s a kórházi orvosok
fel. Vájjon hova vezet ez, lui a bizottsága a miniszterhez intézett
vagy-e, fiam ?
dogok . . .
Miért ne, — válaszolt moso klinika nem fog gyógykezelést felterjesztést, melyben a bizottság
Pedig talán nem . . . nem. Aki
lyogva
a
fiú.
adni
olyan embernek, aki nem kifejti, hogy ezen az úton rövide
milliókat nyer a papírjain, azért
Hát aztán, mi az a boldog- tudja az államnak a gyógykezelés sen összes kórházaink csődbe fog
érzi magát boldogtalannak, mert
árát megfizetni ? Szegényebb nép- nak jutni. Hogy ennek a memo
nem többet nyer. Éjszakai álmát ság ?
megrabolják a gondok.
— Mit tudom ón, — válaszolt osztályunk egy része, sajnos, még randumnak mi lesz az eredménye,
ma is azon a fokon áll, hogy orvos egyelőre még bizonytalan.
a
fiú
—
mindenem
megvan,
amire
Az autó párnáin sem otthonos
Még szándéknak is megdöbbentő
a boldogság. A kényelem, a fény, szükségein van. Alah rám virrasztja nál betegségével csak akkor jelent
a pompa ára talán egy olyan élet, a reggelt, a Nap reám süt, a virágok kezik, ha az már nagyon kelle volt az a terv, hogy a szanálás
metlen.
A
klinika
volt
az,
amely
nekem
illatoznak,
megfürdöm
a
címén
az összes járási tisztiorvosi
amelyből száműzték a szerelmet.
Egy-egy visszakísértő emlék, egy hajnal harmatában, a gazdám en rá tudta szoktatni a szegény és állásokat eltöröljék. Szerencsére a
hervadt virágszál árnyéka von fel nem ad. a folyóból gyöngyöző műveletlen néposztályt is arra, terv helytelenségét elég korán be
leget talán n jólétben álmodott vizet iszom és minden alkonyaikor hogy baját idejekorán kezeltesse. látták az illetékes körök. De mi
titokban, szerelmesen kilopódzik Képzeljük el mór m ost azt a sze lett volna, ha megvalósítják?
boldogságra.
A jövőről, kellemes boldog na hozzám a szomszéd öreg bojtár gény, műveletlen embert, akinek Megfelelő számú, kellően képzett
pokról ábrándozó fiatal férfi arcát fiatal leánya. Mit kívánhatnék annyi pénze sincs, hogy baját szakember nélkül, hogy lehet jár
kezeltethesse. Ez bizony nem fog ványok kitörését elfojtani? Avagy
életgondok felhőzik: drágaság, ke többet ?
orvoshoz menni, hanem viseli be már csakugyan ott tartunk, hogy
— Tehát boldog vagy ?
nyér . . . A kisasszony ka szívében
rgen. Nagyon boldog vagyok. tegségét s embertársait is meg kívánatos volna valami tisztességes
a szerelem gyöngyvirága fölött
— Hát hogy még boldogabb fertőzi. Orvosaink emberfeletti mó járvány, amely a még meglévő
sötét árnyék rezeg : lesz-e la kás az
légy — édes fiam, itt ez a zacskó don igyekszenek megfelelni hiva csonka ország lakosságát is ki
esküvő után ?
arany, neked adom. Tócsák az in tásuknak. Vájjon hol képzelhető pusztítaná, hogy a megmaradók
Nincs boldogság a földön. Akik gedet add érte nekem.
el a földkerekségén még egy olyan tudjanak élni? Ha az illetékesek
hajszolják, sohasem találkoznak
— Nincs n ‘kém ingem, — intézmény vagy foglalkozás, ahol így képzelik, hát csakugyan jó
vele, elfut előlük, mint az őzike a nagyúr!
az orvosok 80%-a ingyen, minden úton haladnak.
vadász elől. A boldogság valami
Á főminiszter szomorúan esz ellenszolgáltatás nélkül rabszolga
Egy járásorvos.
távoli, ismeretlen világ föl dró mél t arra, hogy a földön csak egyet
té ved t aranyos sugára, titokban, len boldog embert talált, de annak
véletlenül lopódzik be az emberek még inge se volt.
szívébe, fényt gyújt váratlanul és
fiú derült arcán is megjelent
meleget sugároz egy pillanatra . . . az A
első fellep.
s azután eltűnik nyomtalanul.
Milyen jó lett volna, ha inge
A boldogság jótékony tündér, aki lett volna, eladhatta volna most
mesékből szökött meg a földre,
aranyért . .
hogy könnyeket törüljön, örömet, egy,Eszacskó
az egyetlen boldog ember is
fakasszon egy futó pillanatra. És boldogtalan
lett ettől a pillanat
végéig és .‘1 óra 2 perc
csak azoknak jelenik meg, akik tól . .
A monzai verseny. a5 verseny
másodperckor délután érkezik
még hinni tudnak a mesékben. Tu
dósok, bölcsek nem látják soha,
A monzai versennyel az idei a célhoz, 159km-es átlagos rekord
idő alatt futva be az előírt 800
elkerüli az aranyos trónusokat is.
európai autósport-szozón befejezés km-t.
A második, harmadik és
» a pénz, n kincs tájékáról borzadva
közeledik. A versenyt október
szökik tova. Elkerüli a palotákat,
negyedik
díjat is Alfa Romeo-koTÖ RÖ TT BÁLVÁNY hez
hó 1í)-én tartották meg! a monzai
és a szegénység kunyhóiba kopog
versenypályán. A 10 km hosszú csik nyerik, fényesen megerősítve
tat be szívestül. Aki az élettől sem Eltört a bálvány, eltört a kép
az
augusztusi
3-ki Európa nagy
a legmodernebb egész Euró
mit sem vár, annak adja drága S bennem minden törött cserép . . . pálya
pában és lehetővé teszi, hogy n díjáért lefutott lyoni győzelmet.
kincseit. Kis cselédleányok imaA verseny eredményét nagy
versenykocsik a maximális sebes
könyvén surran keresztül, s meg
ségüket kifuthassak rajta. A pálya ban befolyásolta a szerencsétlen
édesíti a találkozását, egymásért Zördülnek, csengnek tompán, búsan, sok és merész fordulója úgy a ve véget ért Zborovvsky gróf kataszsóvárgó, vergődő szíveknek. Apró Halott szirmoktól koszorúsán.
zetőket, mint a kocsikat a leg
jelentéktelenségekben, parányi örö Minden darab egy drága emlék,
Ascari ezzel a győzelmével így
nehezebb feladatok elé állítja.
mökben csillan elő, amikor nem is Másnak szemét, ha összeszednék.
A versenyen négy neves gyár in is. minden eddigi rekordot meg
gondolnak reá. De akik filozofálnak
döntött és teljesítménye annál
díttatta
verseny
gépeit,
de
tulaj
róla, akik definíciókat próbálnak De nékem minden darab drága !
donképpen a küzdelem a kon ipresz- csodálatosabb, mivel Boyer eddig
alkotni a boldogságról, úgy járnak Múltaknak síró, méla vágya,
szoroH Mercedes és az Alfa Romeo felülmúl hatatlannak hitt 158.063
vele, mint a gyermek a tarka papír- Szerelmek titkos, szent edénye,
között folyt lo. Mindkét nyár km-rs átlagos rekordidejét is túl
labdával : ha lefejti róla a csillogó Jóságnak tükre, hitek képe,
négy-négy legkiválóbb verseny szárnyalta.
külsőt, fűrészpor marad a kezében.
Az Alfa Romeo kocsik sorozatos
zőjét állította a küzdelembe, köz
A boldogság olyan virá g. melynek Remények lapja, bú keresztje,
tük a világhírű Aseari, Campari győzd me nemcsak az olasz autók,
nem a földben van a gyökere. Alázat-korsó, csók-serlegje.
yverner és a szerencsétlen végét hanem egyúttal az olasz ipar dia
A boldogságnak nincsenek'alkotó Nekem mindez és nekem minden,
ért gróf Zborowsky álltak u dalát is jelenti. Az Alfa Romeo
elemei, nincsenek létfeltételei. Nem Mert semmim sincsen . . .
kocsik (‘iné győzelmükkel termé
starthoz.
lehet analizálni és nem lehet elő
szetszerűleg az autóipar prezidiuállítani. Ahol boldogság van. ott
seny lefutása igen érdé mát foglalták el és mint értesülünk,
kés volt. Fülsiketítő lármával in
önmagától van. Ahol nincs, oda A múltam itt van összetörve,
dúlt pontosan 10 órakor egy esc az olasz gyár budapesti képvise
semmi mágikus erővel sem lehet Bálványom, oh, ki foltoz össze ?
ltje, a Steinitz Ernő-cég (Nádor
portban a résztvevő 12 koes
varázsolni. Független a tértől és az
ueea 11.) összes készletét úgyszól
időtől. Egy kis keleti mese jut az
Aseari, a verseny favoritja Alf
GXD
ván napok alatt helyezte el és
Rómeóján mingyárt az élre1 ikerü
eszembe, mely a boldogságról szól:
most mór a sorozatos megrende
biztosan tartja a vezetést
léseknek igyekszik eleget tenni.

AUTOMOBI L

A többterm elés alapja
Bevezető rész. —
Irla

Erdővidéki Pál.

Az a tudás a többtermelés
alapja, amikor felismerjük az öszszes, jelentősebb termésfokozó
tényezőket és ezeket saját viszo
nyainkkal, ter més 1e be tősége in k1« 1
céltudatosan összhangba hozzuk és
felhasználjuk.
Magyar nyelven a több termi lés
kérdéséről évtizedeken át jelentek
meg tanulmányok, szakkönyvek,
szakcikkek, de ezek legtöbbjéből
kiórezik, hogy azok írói nem isme
rik a többtermelés igazi alapját,
vagy legalább is érdekük az egy
oldalúság. A többtermelés szakirodalmát ezideig, — csekély ki
vétellel — hazánkban az üzleti
érdekeltség, a haszonlesés és a
hozzá nem értés jellemezte. Olyan
is az eredménye.
A magyar gazdatársade 1om ta
pasztalta, látta, hogy napjainkig
a többtermelés szakirodalmát a
szakírók üzleti érdekeltsége, a
haszonlesés, az önös érdekek vezet
ték, mégsem szólalt, fel ellene. Ez
a régi és kényelmes maradiság.
Emlékezünk, nevek említése
nélkül is, nagyobb vonásokban a
hazai több termelési szakirodalomra. Egyik többtermelési szak
könyv a keskenyvágányú mezőgazdasági vasutakat állította be,
m int a magyar mezőgazdasági
többtermelés egyetlen megoldását
s a többtermelés minden lehető
ségét a keskenyvágányú vasutak
építésétől tette lehetővé. A magyar
gazdatársadalom hivatalos veze
tői, a szaktudás hivatott irányítói
tanácstalanul, tudástalanul tűrték
ennek a kicsinyes egyoldalúságnak
az előtérbe tolását. A keskeny
vágányú vasutak gyárosának szol
gálatába szegődött szakírói tekin
tély csinálta többtermelési szak
könyvével a maga üzletét. Egy
szóval és röviden kifejezve : vigéckedett a többtermelés hangzatos
címe alatt.
A másik többtermelési apostol,
o gazdasági akadémia magas dobo
gójáról kegyesen letekintett a ma
gyar többtermelés szűkös virányaira és lekicsinyelve a tapaszta
lásokat, gyakorlati tudásokat,szaktanulmányt írt a többtermelésről,
elméleti tudásának gazdag tár
házából kihozta, hogy a magyar
mezőgazdasági többtermelés egyet
len és biztos csodaszere a nemesí
tett vetőmagvak behatóbb föl
karolása a magyar gazdaközönség
részéről. Vagyis, aki kívánja a
többtormelést, elérheti azáltal, ha
nemesített vetőmagvakat vet. Ilyen
egyoldnlúlag és könnyedén oldotta
meg a többtermelés nehéz felada
tát az országos hírnévnek örvendő
akadémiai tanár és ez az egy
oldalúság azonnal érthető, ha tud
juk azt is, hogy állami szűkös
fizetését úgy pótolja, hogy egyik
magnemesítést űző uradalomban
irányítja csekély fizetésért s né
mely százalékos haszonrészesedés

ért a nemes vetőmagtenyésztés
jövedelmező üzemét.
Szaklapjainkban évtizedek óta
ezerszámra jelennek meg a többtermeléssel foglalkozó szakcikkek.
Egyik boldogemlékű föleim íveléH
magyar miniszter karolta fel ezt a
hangzatos többtermel és i jelszót s
azóta nem ment ki divatból, mert a
szükséghez képest előrángatják, sót
országszerte többtermelési bizott
ságokat alakítanak a gazdatársa
dalmi alakulatok kebelében.
Ügy a szaklapokban megje lenő
többternulési szakcikkeket, mint
a számos többtermelési szakbizott
ságok irán yát, a kicsinyes önérdek,
az üzleti haszonlesés, de legtöbb
ször a teljes hozzá nem értés jel
lemzik. Mert kislátókörű emberek
sohasem tudtak világproblémákat
megoldani, így nálunk is évtize
dek múltak el anélkül, hogy a
mezőgazdasági többtermeléshez ön
tudatos, határozott lépést tettünk
volna. Ismétlem, hogy a többtermelés alapja az a tudás, amikor
felismerjük az összes jelentősebb
termésfokozó tényezőket és ezeket
saját viszonyainkkal, tenné.-lehető
ségeinkkel céltudatosan összhangba
hozzuk és felhasználjuk. Legelő
ször tehát tudnunk kell, hogy a
mezőgazdasági többtermelés kiin
duló pontja a növénytermesztés,
mert ebből lesz a többi mind
mind. Növényből táplálkozik az
állat. A növényből és az állatból
— az ember.
ím e a többtermelés helyes út
ján vagyunk, de már az első ki
indulópontnál vigyázni kell, mert
ha rossz az alapzat, összedűl az
építmény. A növény alapos meg
vizsgálása nélkül nagyot téved
hetünk a többtermelés fiié vezető
tanulmány utunkon. Idejegyzem
tehát, hogy Földünk felületének
kétharmada víz, egyharmada szá
raz rósz. Az emberi test száraz
anyag- és víztartalma átlagosan
ugyanannyi. A növények átlagos
víz- és száraz anyagtartalma meg
felel az előzők arányának s egész
határozottan tudjuk, mint tapasz
talati tényt, hogy a növényi test
felépítéséhez legszükségesebb té
nyező a víz, mert ebből a legtöbbet
használ fel.
Nincs szükségünk további fej
tegetésre, mert a fentieket min
den gazdálkodó tudja és vallja.
A mezőgazdasági többtermelésnek
tehát elérkezünk az igazi gyöke
réhez, a való alapjához, amidőn
határozottan leszögezzük az alap
tételt, kimondva, hogy a mezőgazdasági többtermelés lehetősé
gének első és legszükségesebb
anyaga a víz, mert ebből szükséges
legtöbb mennyiség a növényélet
fentartásához, a növénytest fel
építéséhez.
Az alapkőletétel helyességét bi
zonyítja földrészünkön Hollandia
és Be lgium legtöbb e termelő mező
gazdasága, ahol valóban a legcél
szerűbb országos csatornázások,
vízelosztások létesíttettek Európá
ban s ezek által érték el a legma
gasabb átlagterméseket, termés
hozamokat.
(Folytatjuk.)

Közgazdasági szerkesztő: PARTLY MIHÁLY ELEMÉR.

A magyar szövőszékek.
Nem régen olvastunk vala- magunknak és másoknak, ha
liol egy keserű panaszkodási ruháinkat itthon készítjük.
arról, hogy idegen gúnyában A régi rossz szokás megfordult
jár a magyar nép, rászokott és jóra változott, a káros divat
a magaszőtte ruha helyett a most hasznos újítás lett.
rossz vásári holmira ; ezzel kül
Akit nemcsak a maga haszna
földre ju ttatta a ruhára szánt érdekel, hanem az egész hazáé
pénzt, a külföldi gazdagodott, is és aki arra gondol, hogy min
mi magunk szegényedtünk, den egyes ruhadarabnál, amit
míg végre világnyomorultjai magunk készítünk el, közelebb
lettünk és országunknak leg hozzuk azt a ma még távoli
nagyobb részét elvesztettük. valóságot, hogy a magunk
Rossz, csúnya szokás volt ez, ruhájával a magunk országát
amelynek egyik falu a másik is visszaszerezzük, azt csak
után rabja lett és veszni hagyta örömmel töltheti el ez az át
ősi szokásait, de veszni hagyta alakulás.
Ne áltassuk magunkat, ma
drágán megszerzett keresetét is.
Most új szokás indul meg, még nem olyan hangos a ma
bárha ez is oly ragadós lenne, gyar szövőszékek zaja, hogy
mint a korábbi és terjedne túl tudná kiáltani a külföldi
faluról-falura, városról-városra, gyárak dübörgését, amelyek
hogy mihamarabb az egész or ben részünkre ruhát készíte
szág ebben a szokásban élne. nek. De hétről-hétre, hónapról-hónapra szaporodik a hazai
mindnyájunk örömére.
Már kezdenek peregni a szö szövőszékek munkája és .ha
vőszékek a falun is, az egyik annyi esztendők nehéz mun
ben több, a másikban még ke kájába is kerül, eljöhet az idő,
vesebb, de lelkes asszonyaink amikor a magyar nép ruházati
sorra járják az országot és szükségletét mind itthon t udja
megmagyarázzák a falu népé elkészíteni.
Ezektőlaz esztendőktől azon
nek, hogy az ősi szokáshoz való
visszatérés hozhatja vissza ne ban, akármilyen fáradságosak
legyenek is, nem szabad meg
künk az ősi földet is.
Dolgozik a szövőszék, ké ijednünk, mert hiszen eszten
szülnek ismét a magyar ken dők hosszú sorába tellett az is,
derből és a magyar lenből, míg pipiskedve, habos-babos
vagy itt-ott — hiszen ezt most ruhában, a rokkát, szövőszé
még nem kerülhetjük el - ket padlásra dobva — hogy
pamutból szövött, kötött hol tönkre menjen — rohantunk
mik, ruhadarabok, amelyeket a magunk esztelenségében, a
otthon szőttek, tehát tartósak, könnyelműség útján, s pusz
nem kell olyan hamar kicse títottuk a magunk vagyonát
rélni őket, mint a régi, cifra és az országot is azzal, hogy
rongyot, s amelyek inkább kedvesebbnek tartottuk a
becsesek, mert a miénk, a mi drága és nem tartós külföldi
asszonyaink fonták, szőtték, s holmit a magunk egyszerű,
otthon a ládafiában marad az de elnyűhetetlen régi ruhánk
a pénz, amit korábban ruhára helyett.
A magyar szövőszékeknek
kellett kiadni.
De nemcsak a faluban ter ez az útnak indulása, mellyel
jednek el a szövőszékek. Nagy a magyarságot meghódítani
gyárak létesülnek arra, hogy a készülnek, a legszebb körme
hazai gyapjút — am it eddig net, amely az országon végig
olcsó áron elvesztegettünk a vonul és a leggondosabb ker
külföldnek — megfonják, szö tészmunka, amely mindenfelé
vetet, posztót készítsenek be elültet cgy-kót, későbben majd
lőle, és ezzel is növeljék azt dúsan termő csemetét.
a pénzt, ami itthon marad,
Fogadjuk mindenütt jó szív
és csökkentsék azt, am it kül vel és örömmel a magyar szö
földre kellene küldenünk az vőszékek terjedését, kérdezzük
ottani cifra rongyokért.
meg a boltban, ha posztót kell
Tme, mennyi hasznot hozunk vásárolni, hogy magyar ere-
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A pénz! a pénz!
Mocsarak helyére fényes palo
tákat varázsol — és fényes palo
tákat mocsarakká változtat át.
Áldás és átok, üdv és kárhozat.
Porba sújt vagy felemel, bol
doggá tesz vagy börtönbe juttat !
Eladod érte a saját lelkiismeretedet és megveszed érte a másokét.
Eladod érte a boldogságodat
és boldogtalanná teszel érte má
sokat.
Letörlőd véle a női szemérem
szűzi Ilim porát és megtanítod ken
dőzetlenül arcodba vigyorogni a
szemérmetlenséget.
Letaszítod véle trónjáról a Hitet
és Erkölcsöt — és trónra ülteted
hatalmával a Tagadást és a Feslottségct !
Megvesztegeted véle az Igaz
ságot és halált varázsolsz érte az
Ártatlanság fejére.
Beszennyezed érte a Tisztasá
got és fehér ruhába öltözteted véle
a Szennyet.
Elárulod érte hazádat és csalá
dodat — és vásárolsz érte magad
nak más hazát és inás családot.
Leszállsz érte a föld sötét
méhének mélységébe : és leküldesz
oda érte másokat örökre . . .
Kiüríted érte a méregpoharat
és titokban megmérgezel véle má
sokat is . . .
Emelsz magadnak véle oltárt
és templomot — és özveggyé
teszed érte a hitvest és árvává a
gyermeket.
A pénz ! a pénz !
Ördög és Isten, Üdv és Kár
hozat !
Hatalmad virágzóvá és termé
kennyé teszi a földet, mely előbb
kietlen volt és kopár.
Hatalmad művészetet teremt
a durva faragásból és emberré
magosztosítja a durva barlang
lakot.
OX=asHO>fSsí<i.
O

detű-e a/, és ültessünk a föl
dünkön - amennyire a talaj
megbírja — kendert vagy lent,
ami mind szaporítja a magyar
szövőszékek anyagát.
Akiknek pedig arra való
gyermekei vannak és elég
eperfa van a közelben, a falu
határában, az neveljen selyem
hernyókat minden tavaszon,
amennyit csak cltudnak gon
dozni. Sok drága rénz befo
lyik azoknak a gubáiból is, a
magyar állam vásárolja meg
azokat, magyar fonó- és szö
vőgyáraknak adja oda elkészí
tés végett, s a gazdagok is
magyar selyemruhában muto
gathatják magukat.
Minden korona, amivel töb
bet elvonunk a külföldtől,
— ruházati cikkekért — min

Érced csengése reménységet fa
kaszt a kétségbeesett hűkében és
alkotó erőfeszítésre készteti a
szunnyadó géniuszt.
Érced ragyogása nappallá vará
zsolja az éjszakát és fáklyát gyújt
az emberi tudatlanság sötét éjje
lében.
Érced fényessége visszatükrözi
az emberi lélek fényességét és be
aranyozza a durva hétköznapokat.
Érced varázsereje szárnyakat
ad a tudásnak és a röghöz tapadt
embert sasszárnyakon a magasba
emeli.
Érced tüze száműzi a tél der
mesztő fagyát és éltet adó meleget
áraszt a boldog otthonban.
#
Ö pénz ! Légy áldva, amikor
táplálékot, egészséget, erőt és éle
tet adsz !
0 pénz! Légy átkozott, amikor
nyomort, rabszolgaságot, halált
osztogatsz !
ö pénz ! Légy áldva, amikor
üdvöt varázsolsz a szerető szívbe
és megelégedett boldog mosolyt a
szeretett lény ajkaira.
0 pénz ! Légy átkozott, ami
kor áruba bocsátód a legszentebb
érzést és jéggé dermesztőd az anyai
ajkon a boldog mosolyt.
0 pénz ! Légy százszorosán
áldva, amikor életrózsákat vará
zsolsz az ártatlan gyermekarcokra
és édes ajkaikról vidáman csengő
kacajt csalsz elő ! !
o 1léír/, ! Légy százszorosán
átkozott, amikor elhervasztod az
ártatlan gyermekarcok üde virá
gait — és légy százszorosán, ezer
szeresen átkozott, amikor az ár
tatlan kicsi gyermekajkak hiába
csengenek egy darabka kenyérért,
amely — nincs !

ket gyarapít, és minden ko
rona, amivel többet juttatunk
a magyar posztógyáraknak,
magyar selyemgyáraknak, szö
vőszékeknek, mind a mi el
vesztett nagy igazságunkat
segít kideríteni.
Amíg ez idegen gúnya ked
véért egyszer elvesztettük ősi
földünket, addig a magyar
szövőszékeknek
berregésére
lassacskán visszahódítjuk azt.
Türelem kell hozzá és szívós
akarat, az egyik falu kövesse
a másikat, a város járjon a
nyomukban s a téli hosszú es
ték mindenkire, aki ebben
dolgozik gazdagon jövedelme
zők lesznek s Magyarország
nak a hosszú tél után el
jön majd a boldogabb ta 
vasza is.

A Nemzet a diadalmas magyar
Holnapért bontott zászlót. Tud
juk, hogy rögös út áll előttünk es
ezer akadállyal kikövezett. Tud
juk, liogy meg kell küzdenünk a
közönnyel, fel kell vennünk a har
cot a ncmzctietlenkcdők ellen s
azokkal szemben is, kik gyáva meg
alkuvással bele akarnak törődni
a nemzet mai gyászos sorsába.
Önérzettel vállaljuk a küzdel
met azok ellen is, akik a nemzet
egységének, a társadalmi békének,
az összetartásnak megbontásán
dolgozgatnak.
A társadalmi osztályok és felekezetek között mesterségesen szított
ellentétek kiküszöbölésére minden
erőnkkel törekedni fogunk.
Mi jó magyarnak vallunk min
denkit, aki érzésben, gondolkozás
ban, cselekedeteiben magyar, —
aki hasznos munkájával vesz részt
abban a nemes törekvésben, mely
nek célja a régi boldogságot visszaküzdeni a magyar földre.
A napi politikával semmi vonat
kozásban sem foglalkozunk. Mi csak
egy politikát ismerünk : a nem
zeti becsület politikáját és egy célt :
a történelmi Magyarországot.
Hogy munkánk sikeres legyen,
szükségünk van a magyar társa
dalom támogatására.

lyet szentelünk a családot érdeklő
fontosabb kérdéseknek is. Hogy
olvasóink gyermekeinek is örömet
szerezzünk, már a karácsonykor
megjelenő első számunkhoz egy ked
ves gyermeklapot is mellékelünk.
Höl gy ol vasóinknak divatlap-mcl léklettel fogunk kedveskedni. A
sporttal külön sportlapban foglal
kozunk és sportkedvelő olvasóink
nak lapunkhoz mellékletül adjuk.
Már a karácsonyi számunkhoz gyö
nyörű képes m ellékletet adunk,
mely a hazai és a nagyvilág ese
ményeit m utatja bo képekben ol
vasóinknak. Mindezeken felül min
den számunkhoz ingyen adunk egy
teljes regényt is, legkiválóbb íróink
tollából.
Az a célunk, liogy A Nemzetet
egy csapásra megkedvel tessük a
m űvelt közönséggel.
Mindezekért csak azt kérjük,
támogassa vállalkozásunkat a kö
zönség azzal, hogy lapunkra elő
fizet.
Előfizetési díj :
egész évre 600.000 korona
félévre
300.000
*>
negyedévre 150.000
»
A Nemzet szerkesztősége nagy
áldozatot hoz a magyar olvasóközönségnek, de erre csak akkor
képes, ha a m űvelt közönség
támogatásunkra siet. Minél több
előfizetőnk lesz, annál szebb és
jobb lapot adhatunk. Aki nemcsak
előfizet, de előfizetőket is szerez,
minden 10 előfizetőért fél évig
ingyen kapja A Nemzetet.
Tartsa minden magyar hazafias
kötelességének, hogy idegen, érték
telen lap helyett A Nemzet-ct ren
del jo meg, amely hétről-hétre gaz
dag tartalommal, érdekes, tanul
ságos cikkeivol s a legjobb magyar
írók műveivel kedveskedik olvasói
nak.

Minden erőnkkel arra törek
szünk, hogy lapunk a magyar
értelmiség kedvelt újságja legyen.
Mutatványszámunk gazdag anyaga
igazolja, hogy rovatainkat min
denre kiterjedő figyelemmel állítot
tuk össze s gondoskodtunk arról,
hogy A Nemzet-bon minden olva
sónk megtalálja az ót legjobban
érdeklő olvasmányát. Rovatainkat
Oi jövőben bővíteni és szaporítani
fogjuk. Már most tervbe vettük,
hogy rovatot nyitunk a magyar ér
demeknek. Ebbon a rovatban hétról-hétro rövid életrajzot és fény
Megrendelhető :
képet adunk azokról, akik érdeme
ket szereztek, kitüntetést vagy el
A Nemzet kiadóbivatalá, Buda
ismerést nyertek. Nyitunk rádió pest, VIII., Rákóczi-út 15. II. em.
rovatot, sakkrovatot is. Külön ro
Minden kézirat A N e m z e t
vatban kívánunk foglalkozni a szerkesztősége címére, Budapest,
turisztikával és cserkészettel, he VIII.. Rákóczi út 15. sz. küldendő.
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Címképünkhöz.
Á ll a hét vezér, útra készen a honfoglaló sereg: a fegy
veres magyar nemzet I
Az ősi máglyán lobog az ősi tűz és az ősi tűz fölött
áldón terjeszti szét seregáldó kezét az ősi táltos.
Szimbóluma ez a dicső magyar múltnak és biztató záloga
a jövőnek.
A remek címképet Szatmáry Metz Rezső jeles magyar
festőművész rajzolta.

CÜNDJA MEGAZ OLVASÓ?
A Nemzet szerkesztősége állandóan
a közvélemény ütőerén akarja tartani a
kezét : éB ezért ebben a rovatban alkal
mat nyújt, hogy a szerkesztéssel szemben
minden kívánságát, minden észrevételét:

nagyobb értékeit? — Amikor az »Ame
rikai Magyarság«-ban szivárványos íve
lésű nagy szellemi aranyhidat építünk,
amelyen keresztül állandóan érintkezhe
tünk messzi tengerentúlra szakadt véreink
»Mondja meg az olvasó !«
kel? — Amikor a »Magyar Várak«-ban
Mondja meg az olvasó véleményét hétről-hétre felelevenítjük a magyar tör
»A Má«-ról, mondja meg »A Holnapiról. ténelem gyönyörű romantikáját ; soha el
Mondja meg az olvasó, hogy az újság nem halványuló véres dicsőségét; múl
írók koronázatlan fejedelmének : Rákosi takból jövőbe világító, lebírliatatlan hősi
Jenőnek nagy bevezető cikke, szívük- szellemét? . ..
lelkük szerint iródott-e meg? Hogy e
Mondja meg az olvasó : helyesen cselcgyönyörű cikk tömör igazságai, örök kedtünk-e, amikor a »Világnézetek Harcá«érvényű megállapításai kitörölhetetlenül ban hétről-hétre tisztázni akarjuk az
vésődtek-e leikébe?
egymással ellentétes fogalmakat ? •— Ami
Mondja meg az olvasó : meg van-e kor s>Túl a Földön« rovatban módot
elégedve gazdag tárcarovatunkkal? Meg adunk, hogy elmélkedjünk a lélek csodá
van-e elégedve azzal a törekvésünkkel, latos megnyilvánulásain ; hogy rokon
hogy A Nemzet-ben csakis kiváló ma érzésű lelkűnkkel leszálljunk más rokon
gyar Írók színmagyar irodalmi alkotásait érzésű lelkek megrendítő mélységeibe? —
m utatjuk be?
Hogy helyesen cselekedtünk-e, amikor
Mondja meg az olvasó, hogy jól válo »Száz év mulva« rovatban alkalmat ad
gattuk-e össze az »Ország-Világ« fonto tunk, hogy a fantázia csodás szárnyain
sabb eseményeit ? Hogy helyesen tettük-e elkalandozhassunk a végnélküli lehetősé
amikor a oTriar.oni árkokon túl« élő gek határtalan birodalmába? — Hogy a
magyar testvéreink ügyeinek állandó ro »CsilIagok Világáéban közelebb akarjuk
vatot nyitottunk?
hozni az Eget a Földhöz ; hogy a kozmikus
Mondja meg az olvasó : hogy helyesen törvények kutatásával és nagyszerű meg
éreztük-e meg a magyar lelkek szunnyadó ismerésével örökérvényű új erkölcsi és
érzéseit, amikor a »Történelmi Határna isteni igazságokat ültessünk az emberi
pokiban hétröl-hétre tetemre hívjuk a lelkekbe? . . .
dicső magyar m últat és a magyarság ellen
És mondja meg az olvasó : helyesli-e
elkövetett bűnöket? Amikor a »Magyar ama programmunkat, hogy »Rokkant
Családfák«-ban hétről-hétre ismertetjük Hőseinkéről és a »Magyar Vitézekéről
a nemzet ezeréves fájának hatalmas tör is érdemeikhez méltó módon emlékezzünk
ténelmi hajtásait? Amikor a »Magyar meg minden héten?
Mondákiban hétről-hétre felelevenítjük
És mondja meg az olvasó, hogy szíve
a csodás szépségű és kifogyhatatlan szerint cselekedtünk-e akkor, amidőn a
gazdagságú magyar mondavilág feledésbe »Turánok, Ősmagyarok« címen is állandó
temetkező kincseit? — Amikor »A nem rovatot nyitottunk, hogy »emlékczzünk
zet értékeiiben hétről-hétre a nemzet régiekről, emlékezzünk a végtelen túrán
elé hozzuk a nemzet élő halhatatlanjait : pusztákról, hol őseink éltek és nyájaikat
a nemzetnek minden anyagi kincsnél legeltették ; emlékezzünk meg a csodás
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magyar nemzet történeti emlékei és mű
kincseiéről ; a »Feltalálók világáéról;
a »Lelkek olvasztó kohójáéról; a
»Porban játszó eszmékéről; az »Élet
könyvéiről; a »Nemzet panaszirodájáé
ról és minden más rovatunkról, amelyek
nek bevezetésében egyedül állunk és elsők
vagyunk és amelyek e rövid összefoglalás
keretében egyenként mind fel sem sorol
hatók.
És végül mondja meg az olvasó lelke
szerinti igaz véleményét összefoglalóan
is : az egész A Nemzet-ről, mint irodalmi
célkitűzésről ; az egész A Nemzet-ről, mint
a magyar értelmiségnek szánt lelkitáplá
lékról és szellemi összekötőkapocsról ;
az egész A Nemzet-ről mint a jövendő új
magyar korszak irodalmi és társadalmi
tükréről és mint a merész magyar akarás
nagyvonalú új úttörömunkájáról !
És ha mindezekre az olvasó már lelkeszerinti őszinte feleletet adott : mondja
meg legvégül még azt is, hogy — mindent
összevonva, mindent lelkimérlegre téve —
érdemesnek tartja-e A Nemzet-et ma
gyar véreink lelkes és önzetlen támoga
tására ?

A Nemzet szerkesztősége.
Felelős szerkesztő: SZEGEDY LÁSZLÓ.
Kiadja: A NEMZET LAPKIADÓVÁLLALAT.
Felelős kiadók:
VARGA BÉLA dr. és SZEGEDY LÁSZLÓ.
Kiadóhivatali igazgató : CSOBANCZY LÁSZLÓ.
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'Portréfestészet! Heraldika!
D iszokm án yok tervezése!
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keletről, őseink bölcsőjéről ; emlékezzünk
meg a ma is élő testvémemzetekről és
emlékezzünk meg a nyolcezeréves szumírmagyar kultúráról, melyhez képest a
felületes és elbizakodott nyugati kultúra
még ma is csak papírtalpú gyermekcipők
ben jár? . . .
Igen : mondja meg az olvasó igaz véle
ményét összes többi rovatainkról is : »A
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A z o rs z á g le g je le s e b b tu d ó s a i is m e r te tn e k m e g b e n n e a tu r á n i k é rd é s s e l s
ő s e in k é s r o k o n a i n k é le té v e l. 20 je le s v é r b e li m u g y n r ír ó a d j a le g s z e b b e lb e s z é 
lé s é t, v e r s é t ( a l e g f ő b b a r c k é p é t is ). A m a g y a r o k s z ó r a k o z t a t ó j a : a z a d o m a
14 o l d a l t f o g l a l e l b e n n e . F e l v i l á g o s í t , I m z a f i s á g r a t a n í t , l e l k e s í t , n e m e s e n
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m ű v é s z fo s te tte p iro s -fe b é r-z ö ld v irá g o s c ím la p p a l b e k ö s z ö n tö tt c s o d a s z é p
k ö n y v . — A r a a szerzőnél: Gödöllőn 3 0 .0 0 0 korona. Boltban
korona.
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Budapest, az Athonaoum r.-t. könyvnyomdája. -

Nyomduigazgutó VWóznor TgnAo.

egindulunk .. . Szárnyat bontunk!
A N E M Z E T egyik későbbi számában mondjuk el, hogy miféle előre nem látható akadályok
tornyosultak egymásra, amelyek mialt a NEMZET megjelenése néhány hetet késett. De a NEMZET
valamelyik későbbi krónikása elégtételt jog adni és emberfölötti erőfeszítésünk előtt, — mellyel
elhárítottunk minden akadályt — az elismerés lobogóját a földig fogja hajtani.
Indulásunk, diadalmas szárnybontásunk bizonyltja, hogy győztünk!
Minden előfizetés indulásunk keltétől számítódik,

kik a NEMZET mutatványszámát látták: azt hitték, feliilmulhatatlant látnak. Akik a NEMZET
mai számát kezükbe veszik: azt hiszik. hogy most már csakugyan elérkeztünk a hírlapirodalom
legmagasabb csúcsára. . . Ha azonban a NEMZET-et igazi megértéssel fogadják, akkor a
NEMZET Napkorongja rövid idő múlva az egész magyar Eget be fogja sugározni!
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(EMZET mai számában egy világlap körvonalai bontakoznak ki az olvasó előtt. A NEMZET
szerkesztői e magyar világlap kereteivel utolsó betűig, utolsó vonásig elkészültek. A magyar
értelmiségen múlik, hogy e nagyszerű irodalmi alkotás keretei teljesen kitöltessenek. Szeressék,
terjesszék a NEMZET-et és a NEMZET lombkoronája rövid idő múlva minden eddigi irodalmi
alkotást árnyékba borit.

