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SZ IL Á N K O K .
FRANCHET D'ESPEREY tábornok képvi

selte a görög király temetésén Franciaországot. 
Ahogy a nevét olvastuk, hirtelen eszünkbe jutott, 
hogy a tiszteletreméltó hadvezér neve nem siirü 
győzelmei, de különböző temetések révén váll 
közismertté. Először akkor hallottuk, amikor a 
bttlgárok könnyelműen eldobták győzelmes fegy
vereiket s a generális ur olcsó áron, kegyetlen, 
de indokolatlan gőggel ütött arcul egy vitéz és 
becsületes nemzetet. Másodszor Magyarország 
védtelen testével állott szemben Belgrádoan, ame
lyet szennyes pribékek hurcoltak atéitan elébe. 
A tábornok ur akkor is olyan kíméletlen és tudat
lan volt, mint egy rosszul sikerült Napoleon- 
paródia. Most pedig egy harmadik fejedelmi holt
test koporsójának környékén volt láiható... És a 
halott görög király se tiltakozhatik ellene . . . 
Oh igen, Franchet D’Esperey tényleg burokban 
született . . .

♦

AZ AMERIKAI republikánus-párt megláto
gatni W ilsonl s megkérdezte tőle, hogy mi az 
álláspontja a népszövetség kérdésében. Hogy 
Wilson mi! mondott, arról nem szól a krónika, 
de egy bizonyos, hogy a látogatás folyamán sírva 
fakadt. Ez a könyzápor megdöbbentette a meg
jelent hiveket, mi viszont elgondolkozunk rajta... 
Wilson sir? Európában millió és millió árva, 
özvegy, béna, megalázott ember véres könnyeket 
hullat ama hirhedt tizennégy pont miatt. Wilson 
s ir?  Kissé későn cselekszi s ha a szeméből ki- 
szivárgo nedvesség akkorára dagadna, mint az 
özönvíz, aákor se tudná lemosni azt a gyaláza
tot, ami a benne bízókat az ő révén érte. Hadd 
sirjon hát Wilson. Ez a legkevesebb, amit meg
tehet, krokodilus könnyekkel amúgy sem lehet 
lemosni vitéz, becsületes nemzetek homlokáról a 
wilsoni béke gyalázatát . . .

*
A CSEH NEMZETI egyház egyesül a szerb 

orthodox egyházzal — jelentették néhány hét 
előtt az aranyos Prágából. A kezdeményezés 
nem Belgrádból, hanem a csehszlovák nemzeti 
egyház központi bizottságátől indult ki, ez kérte 
fel a szerb keleti egyházat az egyesülésre. így 
már értjük, hogy miért kell Podkarpatszka Rusba 
bebocsátani a szerb gör. keleti papokat és 
hogy miért viselkedik a schizma ügyében olyan 
rejtélyesen az egyházi ügyek referense - Peáek !

•
A „FEKETE GYALÁZAT" ellen szövetség 

alakult Németországban. Fekete gyalázat alatt a 
németek, egészen jogosan, a megszálló fekete
francia csapatokai értik, amelyek baromi lényük
nek megfelelő kihágásokat követnek el. A nyugati 
kultúra egyik ismertető és jellemző jele a nége
rekkel való „civilizáció-terjesztés". Némelyeknek 
hiábavaló magyarázni, hogy a vakszerencse nem 
tényleges győzelem. Viszont, aki középeurópai 

tehát magasabb értelemben kulturember, 
az tudja, hogy a szerecsen atyafiság tüntető bizo
nyítása csak a „legyőzőiteknek" használ. Hogyne. 
Növeli bennünk az elkeseredést s azt a vágyat, 
hogy ma nekem, holnap neked. Brávo tisztelt 
szines-ántánt, kisántánt s a többi rokonok ! így 
születik meg a minden eddiginél elszántabb és
rettenetesebb reváns .. .

*
AMIATT PEDIG, hogy a magyar társadalmi 

egyesülések ellenőrzik Magyarország sorsát, nem 
kell izgulni, sőt örülni kell neki. Annak a jele az 
ilyesmi, hogy nem alszanak s hogy többé gyalá- 
zatos, nemzetgyilkos meglepetések nem érhetik a

magyart. A magyarság most ébren van, de elő
zőéit annyi valósággá vált rémes álma volt, hogy 
nein csoda, ha ideges, türelmetlen és harcrakész. 
Emlékezzznk vissza ama bizonyos októberre, 
márciusra és be kell ismernünk, hogy szervezett 
társadalom mellett egy maréknyi élelmes csirke
fogó sohasem tehette volna tönkre M igyarorszá- 
got. Egyenesen a keresztény magyarság érdeke, 
hogy komoly, tettrekész, gondolkodó emberek 
szoros szövetsége álljon mindenütt őrt, mert ha 
igaz, hogy az államot a polgárok összessége al
kotja, akkor az állam ereje polgárainak öntuda
tától, akcióképességetöl függ . . Eddig az volt 
a baj, hogy mindent a hivatalos hatalomtól vár
tak. Most pedig csak nem lehet bajnak nevezni 
azt, ha ennek a hivatalos hatalomnak a társa
dalmi egyesülések is önzetlenül a segítségére 
vannak? Hisz’ ez a társadalom — idáig szem
rehányóan agyonszónokolt — kötelessége . . .

A belső politika.
A legutóbbi két-hároin hét belső politiká

jának nem akartunk historikusai lenni. Nem pedig 
azért, mert minden egyekezetltnk, hogy az igaz
ságot kimondjuk, úgy is hiába való törekvés lett 
volna, — de nem irtunk kommentárokat az egyes 
eseményékhezeazért sem, mert azok még sokkal 
zavarosabbaknak látszottak, semhogy egészen 
tisztán beláthattunk volna azok mélységébe. Tar
tózkodó hallgatásukat tulajdonképen most sem 
hagyjuk abba, csak annyit Írunk meg, hogy a 
legutóbbi események tanúsága szerint Cseh
szlovákiában már el sem tudunk képzelni nem
csak egy homogén, hanem egy koalíciós kor
mányt sem, A németekkel úgy bánnak a cseh 
soviniszták, hogy nagyobb ellenségekké teszik 
őket, mint amilyen ellenségeikké tették a fran
ciák a nagy németeket. Ezeket ugyan egy koalí
ciós kormányba belevinni a történtek után lelie- 
hetetlenneá látszik, homogén, valamely többségi 
párt kormányáról pedig azért nem beszélhetünk, 
mert ilyen Csehszlovákjából! egyszerűen nincsen. 
A hivatalnok-kormány további működése a légio
náriusoknak, illetve most már valóságos kommu
nista pretoviánusóknak a kormányzásba való 
illetéktelen beleavatkozása teszi nevetséges eről
ködéssé. Az “ erős kéz" Námesztónál, Égerben, 
Brünben örökre lehanyatlott. A Druzsina egy
szerűen nem is vesz már tudomást róla. Tábor
ban ezek a pretoriánusok már egy hónappal 
ezelőtt megkísérelték a tanácskormány kikiáltá
sát. A zsidókat látszólag a soviniszták riaszt
hatják, de mi nem hiszünk ennek a látszatnak 
Leninék bizonyosan tudják, mi a céljuk ezzel a 
cécóval. Lenin okos fin, a párisi nagypáholyban 
tanították ki a mesterségére, onnan küldték az 
orosz forradalom megcsinálására, ő tudja, hogy 
mi a célja egy látszólagos antiszemita herce
hurcával, mi csak arra gondolunk, hogy Prága 
hadosztályparancsnoka egy olyan légionáriusok
ból lett ezredes, aki a bábom előtt sörgyári 
munkás v o ts a  háborúban szakaszvezető. Mi csak 
arra gondolunk, hogy Csehszlovákiában legyön- 
gült az „erős liivatalnoli-miniszterium", nem le
hel egységes kormányzó párt, de még csak koalí
ció sem, de vannak ott pretoiiánusok és so
viniszta jelszavak alatt zavart csináló különböző 
elemek akiknek a leninizmus lehet csak az apja 
és a bolsevizmus lehet a gyermeke. Svellla min
den fáradozása, hogy ez ne úgy legyen, hiába
valónak látszik. . ,

A cseh, az ántánt állal alkotott uj államok 
legintelligensebbjének vélt népfaja. nem bizonyul 
„lég erősnek a normális államélct tnegleremlé- 
^ re. Az osztrák állam kötelékében megtalálták
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fejlődésük garanciáit. Ausztriában vezető szerepük 
volt, ellenük vagy nélkülük nem lehetett sikerrel 
kormányozni, kullurájuk, irodalmuk magas szín
vonalat ért el s a diplomáciában, hadseregben, 
közigazgatásban, közgazdasági téren számarányu
kat messze túlhaladó súlyhoz jutottak. Ainig anyagi 
megerősödésüknek szilárd volt az alapja, -  inár 
mint Ausztria — amíg szorgalmuknak tág teret 
nyújtott az érvényesülésre egy monarchia nagy- 
hitalm i tekintélye, amig Így vo lt: addig meg 
voltak számára a normális élet és fejlődés néhány 
legfőbb föltételei és merész sudákba csökkent a 
cseh kultúra, a csehek versenyképessé váltak a 
népek gazdasági versenyében.

Most -  Csehország nem tartomány többé, 
köztársasági elnöke és önálló hadserege van ; 
ami alapot egy nagyhatalmi monarchia tekintélye 
adott neki előbb, azt magának kell már bitni, 
ami erkölcsi súlyra van szükség, azt mngából 
kell mentenie, mert ezt kivánja az önállóság jel
lege. És ez az alap nincs meg, amig a kormányra 
bármilyen legionista csoportnak befolyása lehet 
és az erkölcsi erők forrása nincs meg, amig a 
régi, tartománykorbeli kisebb verekedések és 
veszekedések ma komoly összeütközések és 
összetűzések alakjában jelenhetnek meg. Régeb
ben legfeljebb kellemetlen dolgokat ütöttek egy
más fejéhez a Reichsratban a cseh és a német, 
ma valóságos harcc i lőtt a harc és a fejbeütés
nél komolyabb dolog az, amikor saját iskolájá
ból, színházából, templomából verik ki a más 
nyelven beszélő és az igazság mérlegébe kapasz
kodó polgártársakat.

A kommunista légionáriusok a felfordulást 
jelentik. Egy becsületes keresztény politika a 
békét és haladást jelentené. Csak ennyit.

E zt tudni kell!
Örvendve láttuk, hogy amiért mi is tollal, 

szóval, már öt éve küzdünk, az reményteljes fej
lődésnek indul.

A magyar belemelegszik. A magyarral csoda 
történt, kezd kereskedni.

Bravó, bravissimo !
Ez reális antiszemitizmus. Ez ha kitart, 

okvetlenül győzedelmeskedni fog
De . . .  de, egy nagy bökkenő van a do

logban! Sőt kettő is. Az egyikről emlékszünk 
meg előbb, a másikról azután. Az egyikről be
széljen a példa.

Keresztény részvénytársaság alákul. Hozzá 
még altruista. Igazán, nemcsak címben altruista. 
Üzletet nyit egy városban. Pártolják a keresz
tények. Nála vesznek. Hogy is ne vennének, mi
kor a legolcsóbb a boltja. Ezzel is mutat, hogy 
altruista. Nagy a forgalom De nem nagy, sót 
igen csekély a részvénytársaság haszna, uj és uj 
belektetéseket kell a város fogyasztó közönsége 
érdekében tennie. A közönségnek nagy a haszna, 
olcsón vásárolnak. Most azonban ám vagy csak 
készpénz ellenében, hagy rövid határidőre adnak. 
Ép mert altruista a részvénytársaság, azért a ha
szonból nagyobb befektetést nem csináltat, rész
vényeket pedig nem jegyeznek, amit jegyeztek, 
nem szívesen fizetik vagy nem pontosan. Ha a 
fizelésre fölszólítják, pláne hogyha hivatalos for
mában szólítják fel, önérzetében van megsértve. 
Mert — sajnos! - a keresztény magyar közön
ség még úgy-ahogy a régi. Azt kívánja a ke
reszténytől, hogy jó árut és olcsón kapjon, tehát 
neki haszna legyen, de már, hogy ö is áldoza
tot hózzon embertársaiért, hogy jegyezzen pár 
ezar korona részvényt, s ezt be is tizesse, azt 
nem teszi.

Gazdag keresztény városban igy áll meg 
a keresztény társaság.
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Megáll, a mi keresztény közönségünk el- 
zsidósodott bankokba rakja a pénzét, vagy a 
ládafi iban heverted fölösleg' s pénz .1, de altruista 
keresztény részvénytársaságukat nem támogat.

A másik bökkenővel hamarább iné ?gleszünk. 
A keresztények is kezdenek kereskedni és ami 
erre való ismételt megjegyzésünket illeti, ismét 
nundjUk: 3 avó, bravissimó!

De liiba v itt másodszor is a kréta körül! 
A ke esztény kereskedőknek inkább csak nagyobb 
kivüteli és behozatali vdltalkozdsokhöz van ked
vük. Jó ez, szükséges eZ, de néni leltei mindjárt 
ezzel kezdeni.

Kezdjük csak a belkereskedeletnin. 1 T i ke
reszté ry szaci iii.zi.ik. úgy ügyellek benneteket, 
úgy varon tóletek, hogy minél több uZccií bódé 
legyen a tietek. Ezzel kezdték azok a nem ke
resztényik is, akiknek ma palotáik vannak. De 
nem azért, mert ez a dolog természetes rendje, 
nem azért várom én ezt tőletek is, liánéin azérl, 
in ;rt ez mindenkire nézve jó t  jelent, azért kell a 
be‘kereskedeiemre fordítani a ftgyeiméteket A 
drágaságot a nagy export cégeit okozzák. Az 
árak esése a neki lendült belkereskedelemtől 
várható. A n így export vállalkozásokba keresz
tény nem foghat egyedül, meri még nem éri 
hozzá, ha meg zsidóval kezd, zsidó lesz belőle 
és éppen olyan haszonra fog diágitani, mint az. 
Ezt kell tudni és ezeket szem elölt tariva ke
reskedni a keresztény magyarnak!

A Horny-ügy
hivatalos befejezése.

Annakidején megírtuk, hogy Horny Oszkár 
helybeli s.-lelkészt azzal rágalmazták meg, hogy 
a Gizellaházbrn történt tífuszjárvány alkalmával, 
a szegény betegeket nemhogy vigasztalta vo na, 
hanem karörvendve nézte a betegek vonaglását 
sőt a rá alom szerint egyenesen isten bünteté
sének jelentette ki elöltük belegségiiket, amiért 
megtagadták magyarságukat. Azzal is vádolták 
Horny segédlelkeszt, hogy „Kossuth ünnepén" a 
□izei aházban istentiszteletet tartott, amelyen az 
irg. nővérek nemzeti színű kokárdákkal jelentek 
meg A tífuszjárványt pedig ugy tüntették fel, 
mintha azt az irg. nővérek szándékosan idéztek 
volna elő.

A rág,lom burját először a „Slovensky 
Vychoil" pendítette meg és a nagy dobot Pesek 
verte, aki Hornyval ugy akart elbánni, mint alá
való hazaárulóval. Horny bebizonyította ártatlan
ságát, a Slovensky Vycltod ellen sajtópert Indí
tott es ereiyes fellépésével Pestktöl elégtéteil 
követelt az irg. nővérek és az ö meghurcoltatá
sáért.

Erre Pesek megindította a „nyomozási". 
Négy hónapig folyt a magyar ember elleni hajsza, 
n.ig végre Podkaip. Rus polg. közigazgatásától 
6700 1920. sz. a. megkapta Horny az elégtételt.

A hivatalos nyilatkozat Kijelenti, hogy Horny 
Oszkár ur teljesen ártatlan, az ellene felhozott 
vádak alaptalanok. Az irg. nővéreket csak annyi 
bán hibáztatja, hogy kuijuk nem felelt ra; a 
hygienia követelményének és hogy egy szolgáló
juk betegségéi 4 hétig titkolta.

Ennek közlésere a Siovcnsky Vychodot is 
elköteleztek.

A m. inegjegyzünk csak ez: Mi az ügyei 
már az elsü közlés alkalmával befejezettnek tel in 
tettük abban az értelemben, hogy itt nemzed 
sovinizmusban túlbuzgó stréberek üldözésért i 
van szó és hogy az igazságnak ki kell derülnie. 
A Idavny s ln íiiik  segítségével és a legnagyobb 
apparátussal végzett hivatalos vizsgálai'sém álla
píthatott meg többet ts  ebből az ügyből k ifilyó - 
lag nem sikei'ült senkit felakasztani. Reméljük, 
hogy azután megfontoltabbak lesznek az illetékes 
hatalmi tényezők és n.-m indulnak el a Slovensky 
Vychodok nyilvánvaló rágalmai után Egyébként 
cboen a hivatalos elintézésben is van egy szép
séghiba. A O .z.l ihaz nem dl.to ll el svinmiiéle 
betegséget ezt az odajáró h íz-orvos is iptzolj.i. 
Ami a hygie ilkus i,ni.it illeti, o t  , eg ng .d jilk  
va : hiba, de ez a hiba a talajban van,’ a iieiy a 
Olzellah íz táj in még a Pes parancsára ■ eu 
lu jla iid )  adni. A hygieniiv.il egyébként a reie 
rém ur nagyon meg van akadva, ezt tudjuk á 
m u ik ics i „hygieuikus fii lietó Itlozellek" közis
mert históriájából.

2 o l d a l .

A m erika  nem  ism eri el
a  v e rsa ille s i b ék é t.

A republikánus követek csoportja Harding 
elnökhöz egy munkapi ugraniot nyújtott be, 
melyben követeli a versaillesi békének 
teljés elutasítását, az Egyesült Államoknak 
az ántántból való kiválását és a volt ellen
séges államokkal szemben a békeállapot
nak a kihirdetését.

Az államtitkári állásra legnagyobb kilá
tásai Knox szenátornak, Taft elnök volt 
államtitkárának vannak. Harding legmeg 
hittebb' párthívei Kiioxol a népek szövet
sége eszméjének ellenségeként ismerik, aki 
kész Németországgal külön békés i . tidést 
kötni, hogy az Egyesült Államoknak egy 
újabb európai háborúba való bekeverését 
megakadályozza. A kompromisszumos ál
láspont hivei Lodget akarnák külügyi 
államtitkárnak megtenni

HATÁRSZÉLI ÚJSÁG.

Benő. nyilatkozik. Dr. Benes Kllüi-vnii 
niszter, a külügyi bizottság fiiésáli kijele tette, 
hogy ha Magyai országon visszaállítanák a m o
narchiái, ez a körülmény nem szolgáltatna okot 
Csehszlovákiának arra, hogy Magyarország bel
iig veibe beavatkozzék Bems külUgymiujizt.-r 
az elölte inegielnil iíjságlrók előtt kijei nteite, 
li t-y Ausztriának a nep-ek szövetség be váló (el 
vét: már előrcli.il dob stádiumban . n - i s h i j y  
e/. a csehszlovák politikai érdekeknek is a,lég 
tökéieitíueobeu megfelel.

— Ezt az aggályomat Szvoboda az első alka
lommal elárulta az orosz fogolynak, aki eire 
lehúzta a csizmáját és annak belsejéből okmá
nyokat húzod elő, melyekkel személyazonosságát

De mivel én azután sem hittem neki, fel- 
fejtcíle báránybőr kucsmáját és annak belsejéből 
egy selyem darabra Írod igazolványt mulatott 
melyen a bolseviki hadseregben karcoló cseh-' 
légió parancsnokának aláírása és pecsétje volt

Ezt a selyini darabot megőrzés végett 
Szvob,ódára bízta, aki azt naiv bizalommal fo
gadta el. És ez okozta vesztél. Másnap ugyanis 
kihallgatásra vittek mindnyájunkat és od a fogoly 
orosz jelentése alapján megkeresték Szvobodánál 
a selyemdarabot. Ekkor láttáin móljára . .  Később 
hallottam, hogy agyonlőnék.. . Hogy igaz-e 
nem tudom

Egyik szobatársam, egy lengyelországi nemei 
80 éves, fehér, egyeiu-s szál einuer, azért kenut’ 
a citadellába, meri a bolsevikül: előnyomulása 
közben, családi kastélyában maradi, hogy az ott 
lévő értékeket megmentse. A lengyelek előtt 
gyanúba kerüli és halálra Ítélték,

- - Minden megindulás nélkül vclle Itidomásul 
a nagy szál einbei a halálos Ítéletet. „Eleget 
éhem már, nem bánom, ha meghalok"

-  Nagy unszolásra'tngedle meg, hogy gazdag 
hozzálartart izoin.ik levelet írjak és csempésszek 
ki a citadellából. És ez használt. Na 7  befolyású 
rokonai, gyermekei, megmentették a kegyelem- 
golyótól.

...A kivégzések különben napirenden voltak. 
Feljártam az irodába, ahol feleségemnek levelet 
i>hallani (de azokat nem továbbították) és ott 
borzongvt láttam halálraitélt fogolvlársaiiniiak 
előre elkészített fejfáit. M indig tudtuk, hogy 
naponta kit és hányat fognak kivégezni. Később 
t'iszoklunk, mini a mindennapi szárazkenyérre.

U ji óüNSÁí j( >K.

A költözök.
VÉGVÁRI VERSE. 

(Kihagyással.)

Mi elmegyünk, de lelkünk i t t  mariid 
S körüllengi titkon a falakat.

S legyen bár ez lim-lommal tele,
Üres az elhagyott lak ürege.

S ki helyünkbe .jő, néha visszadöbben 
És megtanul; néha ,1 -dlszöbbe t.

Ér íéha meg-m-grémieik az árnyak,
Kik mineen zúgban ülnek s  reánk várnak.
És metsző hideg száll szive fölé,
Egy emlék, ami nem volt az övé!

S néha úgy érzi: valamije nincs -  
És égeti a kezét a kilincs.

És néha fel-felriad éjfél tájban,
Pedig tán csak a szú őrül a fában,

Mi elmegyünk, de lelkünk it t  marad , 
S körüliéiig! titkon e falakat.

Mi elmegyünk — s amíg távol leszünk, 
E v^ros o tt lesz, ahol mi leszünk.

' v a rsó i c itad e lla .
Szántó István, a vzrsói cit.idcii.ibúl. kiszn- 

badu I poh; .rtirsuilk lobbik t , ■; ! : köv tkező
élni érveit beszélte i l a R .  M. I I. o, M-i.ójának ;

Alig néztem kőiül az j h máris 
isin." ősre akadta . -..v Szvobod.i i vll cseh- 
szláv.-.!; hadim ,v .‘.zeiiiciy. ben. A l|-ik  napon 
egy lilokz.ilos id. .ci került i kör'iyez.i-IUlikbe.

— Ez a litokr, :os idegen t-gy orosz Hibába 
öltözült fogoly volt, fél szem bekötve, aki azt 
állította, hogy a bolseviki h.i-.l- reg kalouúia 
volt és ugy fogtál; el a froi b.m. El -ItU-rk cseh- 
mi; vallóim magit, aki j  bu'sevisi hadseregben 
li-ncoíó ise légi-í tagja és hamarosan szoros 
baiátságct fö löd Szvobodával,

Nekem már első fellépése gyanús volt és 
ügyelni síeltem rá a hadnagyot, hogy i.c érint
kezzék vele, mivel több mini ’ onyos, hogy 
Itngy I detekliv.

December 9-én
ívsz a kereszlényszociiilistál; kongresszusa Kassán. 
Ami üdvös, hasznos, valamely szervzet éleiében 
várható: az mindenkor az okos, bölcs tanács
kozásokból indul ki, aniiérl is a kongresszus 
ni, J.'.rlásál föltétlenül szükség s • : tátijuk. Fon
tos a kongresszus, mint seregszámla is. L'ssiik. 
mennyen v igyél ik, kik vagyunk, milyen erűi kép
viselünk. Sok becsületes igyekezetnek kell meg
nyilatkoznia a lton. nsszusoii és sok becsületei 
embernek kell egymással találkoznia. Alihoz az 
épülethez, amely I e melni ak im  1';, sziklákra van 
szükség, amelyekből dö ílhelellenn-lc épitjiik f.'l, 
amit építünk. J i j i i  el minden erős és műiden 
ledre kész, igazi t is ivé 'ii ik. A köinvü faiiulyu 
esz inő; és eszmeh’ird 'jzók a csak íalliiuai igyek
vők maradjanak otthon. Kiváncsiak vagyunk arra 
is, hogy kinek jut eszébe azok küz.lll, akik lehel
nék, megsegíteni ez alkalomból egyik másik ke
resztény lapunkat, hogy e lapok a kongresszuson 
elhangzott beszédeket, indítványokat le e lég 
egész tpriedelmükben közölhessék és azokhoz is 
eliidtalhnssák, akik a kongresszuson részt nem 
vehetnek? Kiváncsiak vagyunk, hogy fog-e maja
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