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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól

20. szám. VI. évfolyam. 1935. október 15.

Október
a Mérleg* hava.

Az ég alja fehér...
Mének száguldanak.
Tágult orlukakból,
Bűvös tüzet fújnak,
Arany felhőn futnak,
Mindég megújulnak.

Ég teteje bíbor...
Szén feketét hullajt.
Zokogó könyörgést 
Haláljajjá fullaszt,
Mindent jéggé fagyaszt.

Fel- és alvilág közt,
Lakik a nagy bíró 
Halál kapuján túl,
Mértéket fel-író,
Végzetet ki ránk ró.

Mérlege híddá lesz,
Új életek felé,
Lélek örömmel megy 
Önbüntetés elé:
Sorstársai mellé.

*A régi egyiptomiak vallása szerint a halottak szivét 
túlvilági bíró mérlegen méri le s a megmért lélek önként 
vállalja a javulásához szükséges vezeklést.

Augusztus húszadika.
Irta: Herczeg Ferenc.

A nagy kitüntetés, melyben a katolikus egy
ház feje a magyar hercegprímást részesítette, mi
dőn megbízta személyének képviseletével a down- 
sidei (Anglia) templomszentelésen, némi fényt vet 
egész Magyarországra. Ezt jóleső érzéssel veheti 
tudomásul még a nemkatolikus magyar ember is. 
Úgy látszik, a brit szigetek katolikusai mindent 
elkövettek, hogy az ünnep külsőségeiben is méltó 
legyen magasztos eszmei tartalmához, mert az an
gol lapokból értesültünk, hogy dr Serédi Jusztinján 
kíséretében két bíboros, két érsek és kilenc püs
pök volt, a világi vendégek sorában pedig megjelent 
a londoni lordmajor (polgármester) is. A katoli
kus egyház bölcsen tudja, milyen fölemelő és hó
dító hatással vannak szertartásai, ha nemes művé
szi keretben jelentkeznek.

A downsidei ünnep alkalmat adott nekünk, 
hogy újból visszaemlékezzünk a magyar katolikusok 
legfényesebb ünnepére, Szent lstván-napjára. Ami
dőn ezen alkalomból rámutatunk a reformokra, 
melyeket a Szent István-nappal kapcsolatban szük
ségesnek hiszünk, az érdekeltek és érdeklődök közt 
csendes eszmecsere indult meg a tárgyról, melynek 
részleteit nem, hanem csak végső eredményeit sze
retnék olvasóinkkal közölni. A legértékesebb gon
dolatokat Kovácsházy Vilmos tanácsnoknak köszön
hetjük, aki hat esztendeje vezeti a külföldi propa
gandát és rendezi az ünnepnap látványosságait. 
Hogy milyen sikerrel, arra nézve jellemző a hódító 
út, melyet Szent István-napja az európai köztudat
ban máris megtett.

Ma már tisztában lehetünk vele, hogy Szent 
István-napjában még igen nagy idegenforgalmi
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lehetőségek lappanganak, azok pedig akkor fognak 
megérni, ha el tudunk hárítani bizonyos gátlásokat, 
melyek a természetes fejlődést akadályozzák. Az 
erre vonatkozó gondolatokat három pontban fog
laljuk össze: '

I. Szükséges, hogy augusztus húszadikát tör
vényhozási úton nemzeti ünnepnappá avassák. 
Szent István ugyanis mindmáig katolikus egyház 
ünnepe, mely kizárólag csak a katolikus hívőket 
kötelezi. A gyakorlatban ugyan már nemzeti ün
neppé növekedett, szükséges azonban, hogy a tör
vényhozás szentesítse ezt a jellegét, mintegy arany
hidat építve a nemkatolikus magyarság számára. 
Jellemző, hogy éppen egy kiváló protestáns főpap 
szájából hangzott el ilyenféle kívánság, alkalmasint 
azért, mivel a protestáns magyarság szükségét érzi, 
hogy az egész nemzettel együtt ünnepelje annak a 
királynak emlékét, akinek személyében leginkább 
testesül meg a magyarság államalkotó hivatása.

II. A Szent Jobb körmenetét Budáról le kell 
hozni a pesti oldalra. A Pesti Hírlap 1930. évi 
augusztus 22-iki számában vezércikk jelent meg, 
mely a Szent Imre-esztendőben megtartott szent- 
istvánnapi körmenet tanulságaival foglalkozván, 
azt hangoztatta, hogy a „Szent Jobb jöjjön le jö
vőre is az Andrássy-útra.“ (Abban az esztendőben 
tudvalévőén az Andrássy-úton vonult végig a kör
menet, az áhítatos nézők százezreinek lelki épülé
sére.) A cikk kifejti, hogy „hiába csinálunk propa
gandát a Szent István-ünnepnek, hiába próbáljuk 
idecsődíteni a vidék és a külföld tömegeit, ha a 
nagy parádéhoz nem tudjuk őket közel engedni. 
Százezer és százezer' ember van még itt Buda
pesten is, aki csak az idén látta először a körme
netet. Nem azért, mert eddig közönyös volt, hanem, 
mert tudta, hogy csak hajnali kelés, órák hosszáig 
tartó ácsorgás árán juthat el kordonzárás előtt a 
menet utcavonalára. Ha pedig eljut, egészségének 
állandó veszedelmével lehet csak tanúja az elkö
vetkezendő eseményeknek, mert a zsúfolt tömeg
ben beékelve, mozdulatlanul kell megvárnia a szer
tartás végét."

Amit öt esztendővel ezelőtt igazság volt, az 
ma és a jövőben, mivel az ünnepi vendégek száma 
évről-évre emelkedik, még inkább az. Az Andrássy- 
úti körmenetnek csak egy komoly akadálya lehetne: 
a papság ellenállása. Nem hinnők azonban, hogy 
ilyen ellenállással számolni kellene, mert a reform, 
meggyőződésünk szerint, elsősorban egyházi érde
keket szolgálna. Ha az egyház a szent ereklyét 
tüntető menetben kiviszi az utcára, bizonyára azért 
teszi, mivel a nagy nyilvánosságot bele akarja 
voni a kegyeletes aktusba. Ezt a szándékát Pest 
körútain, százezrek jelenlétében jobban megvaló
síthatja, mint Buda szűk keretében, ezrek vagy 
tízezrek jelenlétében.

III. Szükséges, hogy az ünnepi látványossá
gok rendezőinek az eddiginél bővebb pénzalap le
gyen rendelkezésükre. Meg kell állapítanunk, hogy 
ami eddig a Szent István-hét vonzóerejének foko
zásra történt, azt a székesfőváros tette. Ö fedezte 
fel és hozta Budapestre a Gyöngyös Bokrétát, 
mely, úgy látszik, az összes istvánnapi látványos

ságok közül leginkább érdekli a külföldieket, és ő 
rendezi évről-évre az ünnepi estet befejező gellért
hegyi tűzijátékot. Amit azonban a székesfőváros 
ezekre a látványosságokra áldozni képes, az édes
kevés, mondhatnék: szégyenletesen kevés. Kovács- 
házy tanácsnok nyilványosságra hozta az istván
napi idegenforgalom mérlegének némely adatait és 
azokból megtudjuk, hogy míg a Hitler-féle tűzijáték 
Németországban 300.000 márkába került, a Hohe- 
Wartén rendezett Dőlifuss-tüzijáték Bécsben 150.000 
sillingbe, addig a gellérthegyire 19.000 pengő állt 
rendelkezésre Szent István-napján.

Pedig ne higyük, hogy ez a 19.000 pengő 
haszon nélkül puffogott el az éjszakában. Ez egyike 
azoknak az alkalmaknak, mikor a magunk szemé
vel láthatjuk, a jó órában és jó helyen kidobott 
pénz hogyan indítja meg a megrekedt forgalmat. 
Kovácsházy megjegyzi, hogy van olyan dunaparti 
kávés, aki a tűzijáték estéjén szerzett keresetéből 
ki tudja fizetni egész évi járdafoglalási diját. És 
kiszámítja, hogy a budapesti házmestereknek ezen 
az estén többet jövedelmez a kapupénz, mint 
amennyibe a tűzijáték kerül.
• íme, a három föltétel, melynek teljesítése 
olyan lendületet adhatna a szentistvánheti idegen- 
forgalomnak, aminőről ma még álmodni is alig 
merünk. A kérdéssel mindenesetre érdemes foglal
kozni, mert Szent István-napja, eltekintve mélysé
ges vallásos és nagyjelentőségű nemzeti vonatko
zásaitól, nemcsak a budapesti, hanem az egész 
magyar idegenforgalom problémájának kulcsa.

Húsz ismeretlen katonája mellé 
helyezték örök nyugalomra 

Hindenburgot
Megragadó katonai pompával helyezték végső 

nyugvóhelyére Hindenburg vezértábornagyot a vi
lágháború nagy német hősét ki később éveken át 
volt a német birodalom elnöke. Akit az elmúlt év
ben ideiglenesen temettek el a tannenbergi emlékmű 
egyik tornyába.

Most külön a vezértábornagyról elnevezett 
tornyot építettek földi maradványai számára. A 
Hindenburg-toronyban a német nemzet nagy ha
lottja nem egyedül nyugszik: húsz ismeretlen hősi 
halott, a tannenbergi csata húsz ismeretlen hőse 
alussza vezére mellett örök álmát.

A gyászpompába öltözött Hochensteinbe Ber
linből különvonatokon érkeztek a vendégek. Az 
emlékmű tornyán gyászfátyollal bevonva lengett a 
birodalmi lobogó. A gyászünnepségen az elhunyt 
legközelebbi hozzátartozóin és barátain kívül meg
jelent Raeder tengernagy, a német haditengerészet 
főparancsnoka, Göring tábornok, Milch altábor
nagy, a hadsereg és a haditengerészet számos 
vezetője. A régi hadsereget Mackensen vezértábor
nagy képviselte.

Tíz meg tízezer kéz emelkedett a levegőbe, 
amikor Hitler kancellár megjelent az emlékmű előtt.

Gyászének kíséretében tisztelgésre meghajtott 
zászlók sorfala között, halk dobpergés közepette 
hozták fel a tengerésztisztek és pilótatisztek vállu
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kon ideiglenes kriptájából a tábornagy holttestét. 
A Hindenburg-torony körül ott állott valamennyi 
német ezred zászlóvivője. Hitler kancellár közvet
lenül a koporsó mögött haladt.

A dobpergés mindaddig tartott, amíg a ko
porsót vivő tisztek elérték a főbejáratot. A birodalmi 
zászlóval letakart koporsóra helyezték el a tábor
nagy sisakját és kardját. A marsall-botot a német 
vezérkar egyik tisztje vitte a koporsó előtt. A sírbolt 
előtt virágágyra helyezték a koporsót, amely mellett 
Dorman tábort püspök mondott emlékbeszédet.

A püspök beszédének végeztével a díszszáza
dok tisztelegtek fegyverükkel, majd a földig hajtott 
zászlók felemelkedtek és felhangzott a német Him
nusz. A három Hindenburg-ezred díszlépésben vo
nult el a sírbolt előtt. A gyászünnepséget huszon
egy ágyúlövés fejezte be.

A tannenbergi emlékművet a Hindenburg- 
torony felavatásával kapcsolatban birodalmi em
lékműnek nyilvánították.

*
Hitler vezér és kancellár kiáltványt adott ki, 

amelyben többek között ezeket mondotta: 
„Hindenburg tábornagy földi maradványait ma, 
a tábornagy nyolcvanadik születésnapján, he
lyeztük örök nyugalomra a tannenbergi em
lékmű Hindenburg-síbroltjába. A dicsőséges 
tannenbergi győzelem színhelyén talált örök 
nyugvóhelyére Németország halott marsallja, 
körülvéve a tannenbergi csatában elesett hős 
katonáitól. A Német Birodalom a mai nappal 
átveszi a tannenbergi nemzeti emlékművet, 
amely örök időkre a bajtársi szellem és a 

német áldozatkészség jelképe marad.“

Az első nap az új elöljáróságon
Az új, a XIV. kerületi elöljáróság (Budapest 

ma már nem X, hanem XV kerületből áll. A XlV-ik 
a külső Terézváros) homlokzatán még leng a zászló, 
amelyet okt. 1-én a megnyitás ünnepére tűztek ki, 
de a folyosókon az épületben már megkezdődtek 
a hétköznapok. Az ünnep fénye után beköszöntött 
az első szürke nap, az élet.

Miközben végigjártuk a folyosókat és hivatali 
termeket, úgy érezzük magunkat, mint diákkorunk
ban, szeptemberben, amikor megkezdődött az is
kola. A hangulat pontosan olyan. Akkor is már 
megkezdődött ugyan a tanítás, de egyelőre még 
csak névsorösszeállítással tankönyvismertetéssel telt 
az idő.

Itt is megindult a hivatal működése, de még 
kevés az ügydarab.

A kapu alatt lévő fekete táblán három házas
sági hirdetés fehérük. Ezek közül egy már tegnap 
is ott volt, az elöljáróság a szerelem jegyében kezdte 
meg a müküdését. Az anyakönyvvezetöi hivatalban 
ma már két pár esküdött örök hűséget egymásnak. 
Az egyik vőlegény ácssegéd, a másik lakatos volt. 
Az ácssegéd menyasszonya könnyezett a megha
tottságtól, miközben az anyakönyvvezető hivatal 
fiatal tisztviselője elmondta első eskető szavait. 
Hányat fog még elmondani?...

A pénztárnál már tegnap js volt forgalom. 
Míg az épület előtt a polgármester ünnepi beszé
det mondott, tisztes adófizető polgárok hétezer pen
gőt fizettek be az új pénztárba. Ma már nyolcezret. 
Ez jó jel.

Halálozást hármat jelentettek be. Az egyiknél 
a halál oka tuberkulózis, a másiknál agyvérzés, a 
harmadiknál gyomorszükület. Az első két elhunyt 
idős volt, a harmadik negyvenhat éves. Születést 
még egyet se jelentettek be, aminek nem az az oka, 
mintha az elöljáróság hatáskörébe tartozó hetven- 
kétezer lélekszám nem gyarapodott volna, hanem 
inkább az, hogy a születések bejelentésének határi
deje nyolc nap s az elöljáróság területén összesen 
csak három kórház van. Ezeken sincs szülőosztály.

A folyosókon az altisztek udvariasan érdek
lődnek célunk felől. Még nincs sok dolguk.

— A doktor úr a száraz töpörtyűt.szereti — 
magyarázza az egyik altiszt a másiknak valamelyik 
tisztviselő gusztusát.

A tisztviselők és altisztek között nincs egyet
len újonnan kinevezett sem. Mindegyiket idehelyez
ték, A töpörtyűről szóló előadást a doktor úr régi 
altisztje tartotta az újnak.

Legnagyobb csend a kihágási osztályon volt. 
Eddig egyetlen egy kihágás ügyében sem intéz
kedtek. Az ügyiratok ugyanis még nem érkeztek 
ide a VII. kerületi elöljáróságtól.

A számvevőségnél ép olyan tempóban folyik a 
munka, mintha már régi lenne az elöljáróság. Ök 
magukkal hozták az anyagot.

A legnagyobb forgalom a szegénységi bizo
nyítvány-kiadásnál volt. Mintegy nyolcvan darabot 
intéztek el. Új iratot összesen hetvenhatot vettek 
át az iktatóban.

Az egészségügyi gondozóban összesen har
minc beteg jelent meg.

Sétánkat az elöljárónál fejeztük be.
— Az első nap tapasztalatairól még nem 

mondhatok semmit, — mondotta. Annyit azonban 
máris látok, hogy ha a kerekek forgásában még 
található is némi zavar, a hét végére az egész gé
pezet simán fog dolgozni.

Épen aziránt akartunk érdeklődni, hogy szid- 
ták-e már az új hivatalt, amikor egy szegény öreg
asszony így szólt előttünk:

— Rettenetes, hogy mit csinálnak itt az em
berrel?

Mit csináltak? Tévedésből ide jött a nyug
díját felvenni és útbaigazították, hogy a 72-es pos
tára menjen. Ott kapja meg a pénzt.

Ez volt az első „incidens." Lesz még több is.

MEMEL.
írta: Nagy Emil.

Hitler német államfő és kancellár nürnbergi 
nagy beszédének egyik része újból ráterelte az egész 
világ figyelmét erre a kis északkeleti tengerparti 
városra, amelyik egyike azoknak a szerencsétlen 
pontoknak, amelyeket a párizsköruyéki békék által 
létesített európai viharsarkoknak szokás nevezni. 
Hogy Memel mennyire kényes pont a háború vagy
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béke eszméjének, válaszútján, azt élénken mutatja 
az a tény. hogy az abesszíniái események izgalmas 
napjaiban is a nagy világlapok jelentős figyelmet 
szentelnek a memeli problémának, amelyet olyan 
tüzes szavakkal lökött újból a nemzetközi viták 
porondjára Németország feje. Hitler mostani beszé
dének az kölcsönöz pikáns vonást, hogy Hitler a 
törvényes memeli önkormányzati alkotmány meg
védését ugyanattól a genfi Népszövetségtől köve
teli, amelynek ö maga hátat fordított.

Hitler nem most ejtett ki először súlyos sza
vakat Memelt illetőleg. Május 21-iki reichstagi be
szédében még szenvedélyesebb és elkeseredettebb 
húrokat pengetett, mint most. Akkor egyebek kö
zött azzal vádolta meg Litvániát, hogy „olyan állam, 
amelyik mellőzi az emberi társadalom legprimití
vebb törvényeit is“, s szemére vetette Litvániá
nak, hogy „német érzülete miatt barbár módon ül
dözi és kínozza a memeli német népet, amelynek 
alig van ott több joga, mint a mező vadjának." 
Valóban komoly lehet a memeli probléma, ha Hitler 
ilyen nyelven kezeli az ügyet. Foglalkozzunk tehát 
az eléggé kuszáit anyaggal pontos adatok és tárgyi
lagos lelkűid világánál:

Memel tartomány, mely a Njemen folyó jobb
partján terül el, áll a kikötővárosból, mely Európá
nak azon az északkeleti részén igen fontos keres
kedelmi pont és áll egy ahhoz tartozó kis tarto
mányból, amelynek hosszúsága 70 mérföld s szé
lessége mindössze 10 és 20 mérföld között válta
kozik. Lakosságának száma körülbelül 145.000 főre 
tehető. Tehát ahhoz képest bizony kicsike tartomány, 
hogy mégis Európa egyik háborús ízű pontjának tart
sák. A versaillesi szerződés aláírásáig Németország
hoz tartozott ugyanúgy, mint akár Danzig. Régebbi 
időkben a hírneves Német Lovagrend tulajdonában 
volt s onnan vált a német birodalom szerves al
kotó részévé. De a versaillesi szerződés úgy a ki
kötőt, mint a hozzátapadó vidéket elszakította Né
metországtól s a győztesek által kényszerítve, a 
németek a versaillesi szerződés 99. pontjában le
mondtak a területre nézve az állami szuverénitás- 
ról. De ugyanakkor a győztes hatalmak nem terem
tettek végleges jogi helyzetet, hanem ezt későbbi 
elhatározásra tartották fenn s egyelőre beérték any- 
nyival, hogy egy francia főbiztos fővezetése alatt 
a tartomány a régi német hivatalnokok igazgatása 
alatt marad s azonkívül francia helyőrséget helyez
tek el Memelben és vidékén. A terv az volt, hogy 
később valaminö önkormányzatot kap Memel, gen
fi fennhatóság alatt. Hogy miért vették el a győz
tesek Németországtól Memelt, annak ugyanolyan 
természetű oka volt, mint Danzig és a danzigi kor
ridor elszakításának. Az utóbbiakat azért kellett ki
hasítani a német nemzeti államtestböl, hogy Len
gyelország utat kapjon a tengerhez, Memelt pedig 
azért kellett elvenni a németektől, hogy az új füg
getlen állam: Litvánia ugyancsak kijusson a tenger
hez legalább is semleges területen át, amire egyet
len lehetőségül a memeli tengeri kikötő kínálkozott.

A versaillesi szerződés félmunkájával terem
tett memeli ideiglenes állapot nem tartott soká, mert 
1923 január 15-én, a M?mel történetében nevezetes

napon, litván katonai csapatok megrohanták Me
melt, a csak nagyon gyengén, tessék-lássék módon 
ellentálló francia helyőrséget lefegyverezték s ki
kiáltották Memelnek Litvániához csatolását. Ennek 
az erőszakos foglalási ténynek Litvániában állítólag 
az volt a lelki előzménye, hogy viszont előzőleg a 
lengyelek is erőszakosan vették el Vilnát s Zeli- 
govski tábornok sikere adott vérszemet arra a lit
vánoknak, hogy ők is erőszakhoz folyamodjanak. 
Mint az események később megmutatták, a litvá
nok jól számítottak, mert ámbár először a Nagy
követek Tanácsa erélyes óvást küldött a litván
kormánynak Kovnóba, végül mégis a befejezett 
dolgok előtt meghajolván, 1923 február 15-én az 
erőszakkal létesített állapotot egyelőre hivatalosan 
tudomásul vette.

Ezt követelőleg megindultak a hosszadalmas 
tárgyalások a tartomány végleges közjogi helyzeté
nek és alkotmányának megállapítása irányában. 
Teljes megegyezés jött létre, amit az Egyesült 
Hatalmak 1924 május 7-én Írtak alá, Litvánia pedig 
május 17-én.

Az így létesített memeli közjogi helyzet és 
alkotmány felemás államjogi csodabogár lett, ami 
papíroson talán jól festett, de a való életben nem
csak csúfos kudarcot vallott, hanem elültette ké
sőbbi elkeseredett viszály végzetes magvait, aminek 
ékes tanúbizonysága Hitler mostani nürnbergi be
széde is.

A közjogi és alkotmányos elrendezés fő vona
lakban az lett, hogy ámbár az 1924.évi Statútum meg
adta Litvániának a jogi szuverénitást Memel felett, 
élére helyezve egy litván kormányzót s külpolitikai 
viszonylatban is Litvánia fennhatósága alá helyezte 
a tartományt, másfelől mégis Memel számára biz
tosított önkormányzatot és demokratikus képvise
lőházzal felelős tartományi kormánnyal. A tarto
mány igazgatását egy öttagú direktórium intézi, 
amelynek elnökét kinevezi a kormányzó, négy tagját 
pedig az elnök. Ez magyarul annyit tesz, hogy a 
Statútum értelmében a tartományi kormány litván. 
De ezzel szemben kimondja az alkotmány azt is, 
hogy ez a direktórium felelős a 29 képviselőből 
álló tartománygyülésnek a Seimelisnek s ha ez 
bizalmatlanságot szavaz a direktóriumnak, az köteles 
leköszönni s a kormányzó tartozik összeállítani 
olyan új direktóriumot, amely bírja a Seimelis bi
zalmát s természetesen ebből a célból a kormányzót 
megilleti a házfeloszlatási jog.

Megtartották az első választást 1925 október
ben s ennek az lett az eredménye, hogy bejött 27 
német képviselő és csak 2 litván. Mi történt? Nem 
történhetett más, mint az, hogy a Seimeleis azon
nal bizalmatlanságot szavazott a direktóriumnak. 
Erre a tartománygyűlést a kormányzó feloszlatta s 
megindult litván részéről a legcsunyább választási 
lélekvásárlás és erőszak, de eredménytelenül. A 
lakosság kitartott a mellett az alkotmányban gyö
kerező elv mellett, hogy neki önkormányzata és 
felelős kormánya van s így a direktórium csak 
olyanokból állhat, akik a tartománygyűlés bizalmát 
élvezik, a tarománygyülés pedig hajthatatlanul kitar
tott az egész tartomány német volta mellett. A
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kormányzó minduntalan feloszlatta a Seimelist, ez 
pedig a direktóriumot újra megbuktatta. így tartott 
ez a lierce-hurca éveken át, de nyílt kitöréshez 
csak akkor vezetett, mikor Németországban meg
alakult a Hitler-rezsim. A náci-propagandát teljes 
erővel átvitték Memelbe s erre viszont a litván 
kormány azzal felelt, hogy minden náci-propagan
dát büntetőjogi értelemben hazaárulásnak nyilvání
tott. Elkövetkeztek a tömeges letartóztatások s ez 
év áprilisában a katonai bíróság 91 memeli lakost 
súlyos fegyházbüntetésekre ítélt hazaárulás címén, 
közülök négyet halálra. Erre megindult a nagy né
metországi tiltakozás s abban a levegőben mondta 
el Hitler május 21-én azt a beszédet, amelyből 
cikkem elején már idéztem A litván köztársasági 
elnök a négy halálbüntetést életfogytiglani Tegyházra 
változtatta át.

Közben tovább folydogált a választási visz- 
szaélésekkel kisért tartománygyűlés-feloszlatási já
ték, ami végül mégis elérte azt az eredményt, hogy 
a litván képviselők száma felnövekedett 5-re de 
így is még mindig maradt 24 német. Azonban 
ezek közül 5-öt bezártak hazaárulás címén s így 
tényleg maradt a tartománygyűlésben 19 német 
szemben 5 litvánnal. Ez még mindig jelentékeny 
többség. Igen ám, csakhogy az alkotmány úgy szól, 
hogy a gyűlés tanácskozási képességéhez 20 tag 
jelenléte kívántatik meg. Tehát az 5 litván tag ahhoz 
a taktikához folyamodott, hogy egyszerűen nem 
mennek el az ülésekre, amivel elérik azt, hogy a 
19 német képviselő nem tarthat ülést, vagyis jogi
lag van ugyan memeli tartománygyülés, de tény
leg nincs.

Főleg ennek a lehetetlen állapotnak szól Hitler 
beszéde, különös tekintettel a közeledő uj válasz
tásokra.

Kétségtelen, hogy Hitlernek ebben a kérdés
ben igaza van úgy jogilag, mint erkölcsileg s ha 
Németország genfi tag lenne, úgy az egész kérdés 
oda kerülne, úgy, amint Abesszínia ügye.

Viszont Litvánia a kérdést a törvényes ön- 
kormányzati szempontok mellőzésével, mint poli
tikai hatalmi ügyet kezeli, mert számára gazdasági 
létkérdés, hogy a kikötő felett ő legyen a kizáró
lagos úr, nem pedig a memeli tartománygyülés 
bizalmából igazgató direktórium.

E végből Litvánia állítólag Oroszország vé
delmét keresi esetleges német támadással szemben. 
De a szomszédban Lengyelország is nyitott szem
mel figyeli az eseményeket.

így fest a memeli viharsarok s nehéz dió 
lenne Genfnek, ha oda kerülne, ahogy azt most 
épen Hitler követeli, ki tudvalévőén otthagyta Genfet.

A románok lefoglalták a nagybányai 
festőiskolát.

A magyarok szenvedései romániúban.
Az utóbbi időkben a bukaresti lapok egyré- 

sze tendenciózus támadásokat intézett a nagybá
nyai híres festőiskola ellen. A támadások igazi oka 
az volt, hogy a neves festőiskola vezetői magyarok 
és az onnan kikerülő művészek is nagyobbrészt

kisebbségiek. Emellett azonban számos olyan ro
mán festő is került ki az iskolából az utóbbi évek 
során, aki országos hírnévre, emelkedett. A lapok 
támadásainak eredményeképpen a város ideiglenes 
tanácsa határozatban értesítette Mikola Andrást, a 
müvészkolónia elnökét és Torma Jánost, a kolónia 
legrégibb tagját, hogy a város birtokába veszi a 
festőiskolát azzal a megokolással, hogy a vezetői 
nem működnek kellő hozzáértéssel és nem vezetik 
megfelelő szellemben a müvésztelep ügyeit. Egyben 
közölték a határozatban, hogy a jövőben a város 
nem részesíti a telepet az eddig nyújtott kedvezmé
nyekben. A kolónia vezetői bejelentették tiltakozá
sukat az erőszakos eltulajdonítás ellen, közölték, 
hogy a telep önálló jogi személyként működött és 
jogorvoslatért fordulnak a megfelelő fórumokhoz.

Betiltották a ditrói magyar elemi iskolát.
Chele megyei tanfelügyelő a közoktatásügyi 

miniszter rendeletére hivatkozva, közölte az itteni 
iskola vezetőségével, hogy nem engedélyezi a ka
tolikus elemi iskola megnyitását ebben az évben, 
mert az iskolaépület nem az egyház tulajdona, ha
nem a községé. Lőrincz József dr plébános iskola
széki elnök bejelentette, hogy beadványban tilta
kozik a betiltás ellen, mert igaz ugyan, hogy az 
épület a községé volt eredetileg, de a község be
leegyezésével már 52 éve működik a katolikus is
kola az épületben és így már elbirtoklás útján is 
átszállóit az iskolafenntartó hatóságok tulajdonába 
az épület.

A hontalanok köztársasága.
Valamennyiünkben, még felnőtt korunkban is 

megbuvik a gyermekkori Robinsonlélek, amellyel 
eltűnődünk a lakatlan sziget idillikus, kissé kalan
dos állapotán. Ha él az emberben a vágyakozás, 
hogy visszatérjen a természethez, az ősi élethez, 
ennek valóban az a legpraktikusabb módja, hogy 
az ember egy lakatlan szigeten telepedjék meg, 
ahol újra lehet kezdeni mindent és letisztítva ma
gunkról a civilizációt, a kultúra „tehertételeit", visz- 
szatérhetünk az ősi életformához.

Ez persze csak ábránd, amelyet sohasem vált 
föl gyakorlati próbálkozás. Legfeljebb néha olvas
hatjuk, hogy akadt kalandos lélek, amely lakatlan 
szigeten kötött ki. De hogy azután mennyi ideig 
tartott ez az ősi idill, azt rendesen nem tudjuk, 
de valószínű, hogy nem sokáig.

Mindezek a gondolatok úgy jutottak az 
eszünkbe, hogy hirt kaptunk egy orosz emigráns
nak, Decsenko Szergejnek a mozgalmáról. De- 
csenko egy déltengeri szigeten, amely lakatlan, meg 
akarja alapítani a „hontalanok köztársaságát." Ki 
is szemelte a szigetet, amely jelenleg az angol vi
lágbirodalomhoz tartozik és itt akarja letelepíteni 
a világ hontalanjait, hogy hazát adjon nekik. Már 
meg is kezdte a pénzgyüjtcst az új köztársaságra 
és most már csak az lenne szükséges, hogy a 
nagyhatalmak elismerjék a sziget-köztársaság fen
ségjogait, amelynek legsarkalatosabb pontja az len
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ne, hogy bármely hontalant fölvehessen az új ál
lam kötelékébe.

Decsenko egy lakatlan szigeten akar hazát 
adni a hontalanoknak. A gondolat nem rossz. Hiszen 
ezen a lakatlan szigeten újból lehet kezdeni az éle
tet, de egyet nem hiszünk: hogy a hazát, a helyet, 
ahol felnőttünk, ahol gyermekkorunk volt, pótolni 
tudja majd egy sziget, amelyet a hontalan „kine
vez" hazájának...

A lélek ajándéka.
Száll a lélek fel honába,
Az egeknek királyához,
Hogy fogadná be a mennyhonába.
De a Felség imigyen szól: 
„Távozzál, nincs hely itt neked, 
Míg a legkedvesebbet,
El nem hozod nekem."
Szomorúan távozik hát, 
Megszerezni ajándékát,
Mellyel megörvendezteti 
Az egek Urát.
Vissza térvén a bús földre,
Csata zaja szín helyére,
Hol patakokban folyik a vér, 
Szüntelenül a szent hitért.
Felszedi a vércseppeket,
Mint Istennek kedveseket 
És leteszi zsámolyához,
Bő jutalmát várva.
„Ajándékod ugyan kedves, 
Szemlélve e vér cseppeket,
Nem látok benne egyebet,
Mint adózó szeretetet."
így a lélek újból leszáll,
Hogy találjon alamizsnát,
Mit gazdag a szegénynek ád.
Fel viszi azt bizakodva,
Jól tudván, hogy Ő mondotta:
Ki a szegénynek ád,
Nekem adja.
„Ajándéka ugyan kedves,
Még ha nem is értem adja, 
Jutalmát még lent meg kapja."
Szomorúan távozik hát,
Hogy folytasa vándorutját.
És meg szerezze ajándékát,
Most meg talál szegény munkást, 
Ki imádkozik és dolgozik 
S erősen Istenben bízik.
„íme Uram fogadd el hát, 
Szegény szolgád bizodalmát, 
Munkáját és imádságát."
„Kedves nekem mindez nagyon, 
Jutalmatlan nem is hagyom, 
Jutalmát még lent megadom."

Most a lélek reményt, vesztve,
Száll le ismét a bús földre,
Nem tudván már hol keresse.
Végre talál bús magányban,
Könnyeinek záporában,
Egy zokogó! fájdalmában.
És a lélek szánva kérdi,
Mondaná meg mi fájnéki ?
Oh bűneim sokasága,
Már ki apad könnyem árja.
Most a lélek gondol egyet,
Bánat könnyet visz fel egyet;
Gondolván tán kedves neki,
A bűnbánónak könnyei.
Száll a lélek új reménnyel,
A bűnbánó könnyeivel 
S íme a menny kapujában,
Angyal sereg vár reája.
Közre fogják most a lelket,
S Istennek hálát zengnek.
Örvendezve énekelnek,
Öröme jött az egeknek.
Örömünknek mámorában,
Bekísérik Ég Urához,
Ki áldó karját kitárja 
És úgy fogadja magához.
Most tudta csak meg a lélek,
Hogy áldozat és ima,
Szeretet meg alamizsna,
Istennek nem oly kedvesek,
Mint igaz — bűnbánat könnyek!

Zs. J.

Magyarországra átlagosan 
négy éveként tér vissza az aszály.

Az idei katasztrófális szárazság erősen előtér
be hozta ismét a szántóföldi öntözés kérdését. Sok 
nyilatkozat hangzott el és látott napvilágot ebben 
a kérdésben, de ezek legtöbbje csak egyoldalúan 
állította a közvélemény elé az öntözés ügyét. Ha
lács Ágston dr gazdasági tanácsos, az Országos 
Mezőgazdasági Kamara főtitkára, aki a gyakorlati 
termelési kérdések egyik igen kitűnő ismerője, ér
dekesen világította meg azt a problémát: vájjon 
tényleg van-e összefüggés az idei szárazság és az 
alföldi vízlecsapolások között, valamint, hogy az 
Alföld öntözése olyan egyszerű, könnyen meg
oldható kérdés-e, aminőnek azt egyesek látják és 
valóban várható-e attól a szárazság következményei
nek teljes kiküszöbölése? Halács Ágoston dr főtit
kár erre a kérdésre a következőkben válaszol:

— Sajátságos magyar jelenség hogy ha vala
milyen baj, csapás üti fel a fejét, annak hirtelen igen 
nagy visszhangja támad minden oldalon. Egyszerre 
előáll a kritikusok légiója, akik a múltba tekintve 
a bajok okozóit keresik és azokat vádolják, de előáll 
ugyanakkor az orvosok légiója is, akiknek mindenike 
biztos és azonnali hatású gyógymódot tud és ajánl. 
De mindez a jelenség amilyen hirtelen fel lobbanó,
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époly hamar el is múlik, elhallgatnak a bűnbakot 
kereső kritikusok, visszavonulnak az orvosok és — 
megint csak marad minden a régiben.

— Ilyenformán volt ez az idei szárazsággal 
is. Amíg a gazda verejtékezve küzködött kővé szárad 
rögein, előállottak egyrészt a kritikusok, akik az 
idei nagy szárazság egyedüli okát a lecsapolások- 
ban keresték. Talán felesleges bővebben kifejteni, 
hogy ez nagy tévedés. Általánosságban, tehát az 
egész Alföld időjárását illetően a lecsapolások és az 
aszály között semmiféle összefüggés nincs. Hiszen 
a Meteorológiai Intézet jelentései pontosan kimutat
ták, hogy az idén júniusban kb. 70, júliusban kb. 
80%volt a csapadékhiány a 30 évi átlaggal szem
ben. Egy ilyen nagymérvű csapadékhiányt pedig 
már csak azért sem lehet a lecsapolások rovására írni, 
mert hasonló arányú szárazság látogatta meg Euró
pa más országait is. De, hogy mennyire tévedés az 
aszály és a lecsapolások között komolyabb össze
függést keresni, azt mi sem igazolja jobban, mint 
az, hogy a múlt században, amikor lecsapolások még 
nem voltak, 100 év közül huszonnyolcban volt 
aszály és emiatt gyenge termés. Pedig akkor még 
épen elég vadvíz hullámzott az Alföldön s azok pá
rolgása mégsem tudta kedvezőbbé alakítani a csa
padékviszonyokat.

— Úgy látszik, meg kell végre barátkoznunk 
azzal a nem kellemes gondolattal, hogy a magyar 
mezőgazdaság kockázatához tartozik az átlagosan 
négyévenként visszatérő aszály és a gazdálkodás
nak kell úgy idomulnia, hogy ennek a kockázatát 
lehetőleg enyhítse, amire a termelési technika mai 
fejlettsége mellett nem is egy mód kínálkozik. Hogy 
mennyire nem újkeletű jelenség az aszály, tehát 
mennyire nem hozható összefüggésbe a háború utá
ni lecsapolásokkal, annak igazolására végül hivat- 
kozhatom Gyárfás Józsefre, a Növénytermelési Állo
más nyugalmazott igazgatójára, aki már réges-régen 
felismerte ezt a problémát s több könyvet írt a ma
gyar szárazgazdálkodásról. Egész más lapra tarto
zik persze az, hogy egyes kisebb vidékeken a le- 
csapolás tényleg nem hozta meg a tőle várt ered
ményt, de — ismétlem — ennek az országos szá
razságkérdéssel nincs összefüggése.

— Itt vannak azután — nagyon helyesen — 
az orvosok, akik már előrenéznek és a magyar szá
razság gyökeres, végleges megoldásának az öntözést 
hirdetik. És ha ennek az idei szárazságnak a sok 
csapása mellett az a következménye lenne, hogy 
az alföldi öntözés kérdésének megoldása gyakorla
tilag is komolyan megkezdődnék, a magyar gazda
közönség minden bizonnyal hálás lesz még ezért 
a nehéz esztendőért a sorsnak.

— Ámde túlzott várakozásokat ne tápláljunk, 
mert az öntözés sem olyan egészen egyszerű kér
dés, amint azt egyesek, kétségtelenül a legjobb szán
dékkal, elképzelik és elhitetni akarják. Megvan a 
vizet szomjazó föld, tehát csak vizet kell rá sze
rezni — gondolják — és kész az öntözés. Hát itt 
van egy kis tévedés! Az öntözés ugyan kétségte
lenül meglenne, de vájjon milyen hatása lesz an
nak, gazdaságilag? Mert sokféle föld van és sok
féle víz, de ezenkívül még sokféle növény is, amely

a legkülönbözőbb módon, mennyiségben és időben 
igényli a vizet. A szikesedésre hajló földeknél, már 
pedig ilyen nagyon sok van, ugyancsak alaposan 
meg kell állapítani, hogy annak használ-e az ön
tözés, vagy sem. Nem mindegy a felhasználandó 
víz sem, főként, ha az mesterséges víz, pl. mély
fúrásból eredő, amelynek esetleg oly nagy sótar
talma lehet, ami többet árt, mint használ a talaj
nak. A növények különbözőségét már említettem s 
csak arra akarok rámutatni, hogy az ország egyik 
legkiválóbb gazdája már régebben megpróbálkozott 
azzal, hogy a szárazságban sínylődő tengeri föld
jét öntözze s ezzel semmi eredményt nem ért el. 
Már pedig ezidén épen a kukoricát vetette vissza 
a szárazság. Az ok világos: nem minden növény
nél tudja az öntözés ugyanazt a hatást kifejteni, 
mint a természetes csapadék, mely utóbbinál nem
csak a leesett víz mennyisége számít, hanem a le
vegőnek a megváltozó páratartalma, a borulás és 
lehűlés, amivel az eső jár stb.

— Az öntözés kétélű fegyver. Növeli ugyan 
a termést, de ennek megfelelően fokozottabban fo
gyasztja a talaj tápanyagait. Ha nem gondoskodunk 
azok visszapótlásáról, akkor egy-két év alatt kime
rül a talaj, kárbavész az öntözés is. Pedig épen 
az Alföldön a talajerővisszadótlás nagyon szomorú 
képet mutat, az istálló- és műtrágyahasználat olyan 
kevés, hogy itt már most is tipikus talajzsaroló gaz
dálkodás folyik.

— Korántsem akarom e sok nehézség felso
rakoztatásával azt mondani, hogy ne öntözzünk. 
Sőt! Öntözzünk és pedig minél előbb, de oldjuk 
meg az öntözéssel összefüggő egyéb kérdéseket is, 
hallgassuk meg a vízimérnök mellett a talajkémi
kust, a növénybiológust, a növénytermesztőt, a me
teorológust, a gyakorlati gazdát és a kérdésben ér
dekelt összes többi szakembert. Csak ezek együtt
működése hozhat igazi eredményt. És még egyet! 
Akármilyen rendszerrel is történik az öntözés,azzal az 
Alföldnek aránylag csak kis részét fogjuk tudni víz
zel ellátni.A nagyobb részen tovább is probléma 
marad a szárazság, amin csak egy módon segít
hetünk, a szárazgazdálkodás már gyakorlatilag 
eléggé kialakult elveinek az alkalmazásával.

^  Hasznos tudnivalók, 
*̂xy.

A szán tás m estersége. A termelőtalaj, ha 
nem műveljük is, képes megteremni a növényzetet, 
amint azt a rétek, a régi legelők, vagy a parlagon 
hagyott területeken fejlődő növényzet is bizonyltja. 
Mégis a termőföldnek megmunkálása nagyban fo
kozza annak termőképességét. Ugyanis a megmun
kált föld sokkal jobban befogadja a levegő és nap- 
sbgár kozmikus behatását, de jobban beveszi az 
esővizet, vagy hólevet is, ezáltal a növényzet gyö
kerei könnyebben felvehetik a nekik szükéges táp
anyagokat és így fejlődésük gyorsabbá és erőtel
jesebbé válik.

Kertekben a talaj megművelését kézierövel 
szoktuk teljesíteni, ásóval, kapával, gereblyévcl.
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Nagyobb nyílt területek megmunkálására szolgál
nak az ekék, traktorok és gőzekék. Minél tökéle
tesebb a talaj megmunkálása, annál jobb termés
re számíthatunk. Ismeretes az a régi jó magyar köz
mondás: egy szántás egy kenyér, kés szántás két 
kenyér három szántás három kenyér. Hogy a mé
lyebb szántás is mennyire fontos, arra is van a 
magyarnak jó kifejezése, hogy: a mély szántás fél 
trágya.

A kisfarmer ekéje túlnyomóan fogatos eke, 
amelyet ló, vagy ökör vontat. Ennél komplikáltabb 
a traktor, mellyel kiváló jó munkát lehet végezni 
és vele a cséplőgépet, darálót, stb. szintén hajtatni 
lehet. A gőzeke nagyobb uradalmak szántóeszköze. 
A jó fogatos ekétől megkívánjuk, hogy azt be le
hessen állítani mélyebb, vagy sekélyebb szántásra, 
továbbá, hogy vele keskenyebb, vagy szélessebb 
barázdát fogassunk. Megkívánjuk még a jó ekétől 
azt is, hogy kormánya jól fordítsa a földet és ha 
keskenyebbet fogatunk vele, akkor jól porhanyítson. 
Ézért a szántás minőségéhez képest kel az ekét 
beállítanunk; tarlószántásnál széles, de sekély ba
rázdát fogatunk, keverőszántásnál mélyebb, de kes
keny barázdát; végre az őszi szántásoknál közép- 
szélességű és mély barázdára szántunk. A mély 
szántásokat leginkább késő ősszel végezzük; répa, 
kukorica, vagy krumpli alá. Sekély szántásnál 8— 
10 cm-re, közepesnél 10—20 cm-re s végre mély
szántásnál 20 cm-nél mélyebben szántunk. Arra 
azonban ügyelnünk kell, hogy olyan talajnál, me
lyet mindig sekélyen műveltünk, a mély szántásra 
ne egyszerre, hanem fokozatosan térjünk át.

A gazdának ismernie kell földjének összeté
telét, vagyis annak a altalaját is. Mert ha ez pél
dául köves, vagy kavicsos, akkor a mély szántás
sal esetleg ronthatunk is földünkön. A mélyszán
táshoz azonkívül erősebb eke és jó erőben levő 
jószág is szükséges. Ahol a talaj alkalmas a mély
szántásra, ott feltétlenül át is kell arra térnünk, mert 
a mélyen munkált földben több a termőréteg, amely 
a gyökérzet erőteljesebb fejlődését mozdítja elő, 
azonkívül nem is szárad ki olyan könnyen, mint 
a sekélyen szántott föld, ami nálunk a forró, száraz 
nyári időjárás mellett különös figyelmet érdemel.

Világ folyása.
35*

H adüzenet nem tö rtén t, de a háború már 
folyik Afrikában. Az olaszok kezdték el s már is 
rengeteg pusztulás, halál... Istenhez fohászkodunk, 
hogy állítsa meg a szerencsétlenség hömpölygő 
áradatát...

Memel, német anyanyelvű városkában kép
viselő választások voltak. A világ figyelme a mai 
háborús gondok közt is oda fordul, mert ez az 
ismeretlen kis város is nagy tűzfészek. Erről rész
letes ismertetést közöl ilyen című cikkünk mai szá
munkban.

H azatértek  a Svájcban üdült gyerm ekek. 
Irlet Károly dr a svájci magyar gyermeküdültelő 
bizottság elnökének vezetésével a Gyermekvédő 
Liga szervezésében idén is nagyszámú budapesti 
és vidéki magyar szegény gyermek töltötte Svájcban 
a nyári szünidőt. A múlt hóban 152 gyermek érkezett 
vissza Irlet Mária Lujza és Burgert Anna vezeté
sével. A keleti pályaudvaron Kienast Ferenc svájci 
főkonzul és a Gyermekvédő Liga több vezetőségi 
tagja várta a gyermekeket, sok szülő társaságában. 
Megállapították, hogy valamennyi gyermek kitűnő 
színben van. Befejeződött 500 — 500 gyermek üdül
tetése a liga bakonyi és szigetmonostori telepein 
is, a Bakonyban még üdültek a franciaországi 
magyar gyermekek.

F abetegség  pusztít N agykőrösön. Nagy
csapás érte, mert a város utcáit szegélyező többezer 
gömbszilva az utóbbi időben tömegesen kezdett 
pusztulni. A város főkertésze alapos vizsgálat után 
megállapította, hogy a fákat a Hollandiából szár
mazó Graphium Ulmi nevű gombabetegség pusz
títja, amelyet külföldről hurcolhattak be. A napok
ban több szakértő érkezett Nagykőrösre a vesze
delmes fabetegség megvizsgálására. Ha nem sikerül 
a fákat megmenteni, a várost igen súlyos kár éri.

A S zah ara  te rjed ése . Afrika óriási sivataga, 
a Szahara évenként átlag félmérföldes gyorsaság
gal terjed dél felé és útjában minden életet elpusz
tít. Az utolsó három évszázadban 186 mérföldnyi 
sávot borított el a szörnyű homoktenger, Ezért a 
végtelen kárért pedig a középafrikai lakosság hi
bás gazdálkodási módszere felelős. E. P. Stebbling, 
az edinburghi egyetem tanára tudományos célból 
bejárta az arra levő francia és angol gyarmatok 
jelentékeny részét és azt írja, hogy három tényező 
járult hozzá ahhoz, hogy az egykor emberlakta 
vidékeken a sivatag terjeszkedik. A bennszülöttek 
kiirtanak egy darab őserdőt, eltüzelik a fáját és 
hozzáfognak a felszabadult terület megművelésé
hez. De amint a talaj a trágyázás hiánya miatt 
kimerül, magára hagyják és továbbvonulnak. Azt 
képzelik, hogy az irtás újra fákkal népesül be, 
holott a védtelenné vált területre a sivatag húzó
dik tovább. A másik ok az, hogy a bennszülöttek 
gyakran szándékosan tüzelik fel az erdőt és így 
elpusztítják a homoktenger elleni egyetlen termé
szetadta védőgátat. A harmadik tényező a helyte
lenül űzött állattenyésztés. Az állatok lelegelik a 
sűrű fűszőnyeget és a föld kiszárad. A kevés eső 
hamar beszivárog, mert nincs, ami megkösse. A 
bennszülöttek pedig tovább költöznek, újabb lege
lőt keresve és átengedik sorsának a szerintük „ki
ürült" területet.
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