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

Vili. évfolyam. 1937. április 15.

Húsvét éjjelén.
Kék szoba. Benne: 
hallgatag ember.
Talpig vörösben.
Olvas, megállván, 
alig hajolván.

Kéklő szoba tere az égbolttá tágul.
S felveszi lelkemet éji vándorútján.
Vörös ruhás ember: birám s vezetőm most.
A könyv, amit olvas, lelkem legbelseje. 
Szeme szánva szánt át gyöngéim dús során 
S látja igaz gyászom mindegyik felett.

Lábam elé írja 
a halnak jegyét.
Hogy nyomán keressem 
az élet vízét 
s könyörgésem útján, 
hűn menjek tovább.

És akkor sír a föld minden nemzetsége
Irta Hegedűs Lóránt 

(Máté evangéliuma, X X IV . rész, 2 7 — 31. vers.)
Ha kinyitom a Bibliámat, néha az az érzésem, 

hogy Valaki elsuhan mellettem és ezt mondja: „Ez 
az izenet neked szól."

Máskor az az érzésem, hogy a Valaki ezt 
mondja: „Ez az izenet a ti nemzedékieknek szól."

Mikor Máté evangélista könyvének XXIV. 
részéhez jutottam, egyszerre betöltött az a világos
ság, hogy messziről egy egész nemzedéknek jött 
üzenet. A szöveg így kezdődik:

„Mert amiképen a villámlás napkeletről támad 
és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember 
fiának eljövetele is."

Letettem a könyvet és a villámlásról gondol
kodtam. Mert a villámlás rendesen nem keletről 
nyugatra szokott menni, hanem felülről lefelé. Ha 
keletről nyugatra vagy nyugatról keletre menne, 
akkor nem is érintkeznék a földdel és a villám- 
csapás soha nem sújtana le. Kétségtelenül valami 
egész különös villámról van szó, egy irtózatos vil
lámról, amely keletről ment nyugatra és mindeneket 
megrázkódtatott. „Ellátszik egész napnyugatig." 
Micsoda villám lehet ez? Jön a magyarázat a kö
vetkező versben:

„Mert ahol a dög, oda gyűlnek a keselyűk."
Úgy érzem, hogy itt jövendölés történik va

lamely rettentő nagy katasztrófáról. A 29. vers az
tán megmondja, hogy „nyomorult napok jönnek." 
A 30 vers betetőzi a nagy‘üzenetet, mondván: „És 
akkor feltetszik az ember fiának jele az égen s ak
kor sír a föld minden nemzetsége és meglátják 
az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalom
mal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy 
trombitaszóval és egybegyűjtik az ő választottait a 
négy szelek felöl, az ég egyik végétől a másik 
végéig."

Megint letettem a könyvet és láttam a lá- 
tományt. A világháború ez. Keletről, Boszniából 
indult egy förgeteg, egy villám, mely eljutott egész 
nyugatig, Amerikáig. Mikor ez bekövetkezett, min
den népek nyomorúságba jutottak s mindez kellett 
azért, hogy a Jézus megjövendölte idő közelebb 
jöjjön hozzánk.

Mert az idő közeledik az Írás szerint is, amely 
csodálatosképen föllebbenti nemcsak a jövő fátyo
lét, hanem a jelen nagy ködét is. Jézus eljövetele, 
a szeretet dicsőséges megérkezése föltételekhez volt 
kötve. Ezek csak most tudnak bekövetkezni. Kellett 
először egy világháború, amely megrendítse mind 
a villám kelettől nyugatig az embersziveket. Kellett
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nagy nyomorúság, hogy mindenek sírjanak. S most 
kell más, kelleti, amit nem vettünk észre, az a le
hetőség, hogy a négy szelek felől, az egyik végé
től másikig végig egybegyüjthetö legyen az emberi
ség.

íme nagy jövendölés közeledése. Ahhoz, hogy 
a szeretet megérkezzék a maga isteni teljességé
ben az emberiséghez, kellett először, hogy a föld
terület minden része fölfedeztessék. Másodszor 
kellett, hogy az emberiség egymással érintkezésbe 
tudjon jutni, mert különben az egyik végtől a má
sikig nem tud áthatni az a láthatatlan erő, amely
nek reménye a megváltást hozza. Mindez lassan
ként megérkezik. Képtelenség lett volna előbb vár
ni a szeretet országának megérkezését, amíg fizi
kailag, földrajzilag és technikailag az emberiség 
nem tudott egymással érintkezni. Egy olyan keresz
tény vallás, amely csak egyik vagy másik népet, 
egyik vagy másik földrészt elégíti ki s a többit 
kizárja, ellenkezik Jézus parancsával. Mindeneknek 
át kell hatva lenni attól, hogy készen legyenek az 
Ige megérkezésére. Ez a nagy előkészület két ezre
dévet vett igénybe. Most közeleg az a második 
kor, amikor már nem a keletről nyugatra végigci
kázó villámoktól, nem a sírások nyomorúságától, 
nem a világ négy táján eredő szelektől, hanem— 
magától az emberiségtől függ az, hogy megérti-e, 
hogy elérkezik az idő teljessége.

A történelem kétezer évig semmit sem tett, 
csak előkészítette a talajt arra, hogy legyen em
beriség. A technika az utolsó századokban öntu
datlanul hihetetlen erővel dolgozott azon, hogy elő
készítse az emberiségnek fizikai érintkezését. A 
politikusok öntudatlanul oly katasztrófát teremtet
tek, amelyben a nemzetek könnyei egymásba foly
tak, „sírt a föld minden nemzetsége, hogy meg
láthassák eljönni az embernek fiát," Mikor eljön 
mindennek bevégzettsége, akkor érintkezik az új 
húsvétnak nagy szellője.

A Jézus eljövetele az emberiség szivébe elő 
van készítve a történelem, a fizika és a katasztró
fák sokasága által. Most már csak egy kell, hogy 
megérkezzék: maga az emberiség, amely megérett 
ahhoz, hogy kitárja keblét és befogadja Jézus szi
vét. Ez a Biblia nagy üzenete minden népeknek 
húsvét ünnepén.

Pius pápa kétszázezer emberre adta 
áldását a Szent Péter-templom 

erkélyéről
Betegsége óta ez alkalom m al jelen t m eg először a  

nyilvánosság előtt.
Régen volt olyan nagy érdeklődés a Vatikán 

húsvétja iránt, mint amikor híre terjedt, hogy 
XI. Pius pápa is résztvesz az ünnepi nagymisén 
és utána áldást oszt a Szent Péter-templom előtt 
összegyülekezett hívőseregre. Húsvét vasárnap zsú
folásig megtelt a Szent Péter-bazilika, mintegy 
60.000 ember lehetett az óriási templomban. Ott 
voltak az összes vatikáni követek és nagykövetek, 
külföldi előkelőségek.

Az óriási tömeg leírhatatlan lelkesedéssel 
köszöntötte a pápát, aki teljes egyházi díszben, az 
ezüst pápai harsonák hangjai mellett, hordozható 
trónján ülve jelent meg a templomban. A világ 
minden nyelvén hangzottak az üdvkiáltások:

— Éljen a pápa!
A Szentatya arcán erősen meglátszottak a 

hosszas betegség nyomai. Lassú kézmozdulattal 
adta áldását a hívőkre, amint az oltár felé haladt. 
A szentmisét, amelyet Pignatelli bíboros celebrált 
huszonkét más bíboros segédletével, Pius pápa a 
trónszékén ülve hallgatta végig.

A szentmise után újra a hívők tízezreinek 
üdvrivalgása közben vonult el a pápai menet, fel 
a bazilika erkélyére, hogy a pápa áldását adhassa 
a Szent Péter-téren egybegyűltekre. Beláthatatlan 
tömeg, legalább 200.000 ember töltötte meg az 
óriási térség minden zugát és hatalmas ovációval 
fogadták a pápát, amikor baidachin alatt, főpap
jaitól körülvéve megjelent a bazilika középső er
kélyén, hogy a hagyományos „Urbi et Orbi" áldá
sában részesítse híveit. Az áldásosztás előtt latin 
nyelven rövid beszédet mondott, hogy az áldás 
atyai hálájának a tanúsága azokért az imádságokért, 
amelyeket betegsége alatt érte a Mindenhatóhoz 
intéztek, A pápa szavait az óriási tömeg mély áhí
tattal hallgatta, egyetlen hang nem zavarta meg 
az áhítatos csendet.

Az áldásosztás után a pápa visszatért ma
gánlakosztályába, az orvos nyomban megvizsgálta, 
de semmi rendellenességet nem talált, csak annyit 
állapított meg, hogy a szertartás némileg kifárasz
totta a 80 éves egyházfőt. Pius pápa maga már 
annyira jól érzi magát, hogy ismét beköltözik a 
hivatalos pápai lakásba, amely a fogadótermekkel 
van összeköttetésben. Fogadta Pacelli bíboros-ál
lamtitkárt is és kifejezte előtte meghatottságát, hogy 
milyen szeretettel és lelkesedéssel fogadták hívei 
úgy a Szent Péter-templomban, mint az áldásosztás 
alkalmával.

A páp a  körlevele valamennyi német püspökhöz.
XI. Pius pápa március 14-én, valamennyi 

német püspökhöz enciklikát intézett, amelyet Né
metország katolikus templomaiban virágvasárnap 
olvastak fel. Berlinben a Szent Hedwig székesegy
házban Preysing berlini püspök olvasta fel.

Az enciklika három részre oszlik. Az első rész 
az 1933-ban kötött konkordátummal foglalkozik. 
A második rész az Istenbe, Jézus Krisztusba vetett 
hittel, az Anyaszentegyházban való hittel foglalko
zik, nemkülönben azokkal a jogokkal, amelyek a 
keresztény erkölcs értelmében a szülőket megil
letik. A harmadik rész Isten irgalmasságát kéri 
mindazok számára, akik fenyegetésekkel vagy Ígé
retekkel arra ragadtatták magukat, hogy Krisztus 
ellen beszéljenek.

A Szentatya kijelenti, hogy ha a német biro
dalom és a Vatikán közötti konkordátumot nem 
tartották tiszteletben, ezért nem a katolikus egyház 
a hibás.

Hogy a pápa nem mondotta fel a konkor
dátumot, ez mindössze annak tulajdonítható, hogy



B I Z A L O M 51

aggódik a rábízott lelkek üdvösségéért.
— Továbbra is védeni fogjuk a hívők jogait — 

folytatja a pásztorlevél. — Átmeneti sikerektől vagy 
balsikerektől nem engedjük magunkat befolyá- 
soltatni.

— Az egyház — mondja a továbbiakban a 
körlevél — sohasem fog önként olyan iskolákat 
elismerni, ahol a vallásoktatással megbízott tanító 
nem szabad és ahol a tanítás keresztényellenes 
szellemű.

Az enciklika végül felhívást intéz a papokhoz 
és a szerzetesrendekhez, akikre különösen nehéz 
feladat hárul.

A pápa megkezdi nyilvános kihallgatásait.
Vatikán városból jelentik: XI. Pius pápa csü

törtöktől kezdve megkezdi nyilvános kihallgatásait 
második emeleti fogadótermében. Ez most már 
tulajdonképeu a Szentatya teljes hivatali tevékeny
ségének megkezdését jelenti. A szerdai és szom
bati napot Pius pápa az ifjú házasok és kiváltsá
gos zarándokok fogadásának szenteli. — A Vati
káni udvarmester rendelkezései szerint a pápa 
személye körüli szolgálatot újból úgy szervezték 
át, mint ahogy a pápa betegsége előtt volt. Ez a 
rendelkezés egyik jele annak, hogy a pápa egész
sége már teljesen helyreállt és a lábbadozás idő
szaka is a vége felé közeledik.

„Majd az egész világot 
fegyverben látjuk"...

Zrínyi Ilona megható anyai tanácsai 
Rákóczi Ferencnek.

Feltámadásnak, rügyfakadásnak, virágba szök
kenésnek ékes ünnepe: Húsvét. Megérkezett hoz
zánk, hogy megbékítse a lelkeket, pihenőt adjon 
és reménységet hozzon megpróbáltatásoknak, elemi 
csapásoknak idején. Eljött, hogy visszaszorítsa a 
medrükből kiáradt folyókat, felszabadítsa az áradat
tal elborított legelőket, szántókat. Felszabadítsa a 
szenvedélyek áradatától elborított lelkeket. Meg
fogja az emberek kezét és elvezeti őket az ünnepi 
érzések tisztaságába, ahol egymásra találhatnak.

Hús vét. Hófehérre, aranysárgára festették a 
messzi falvakban a kicsi házakat. Tisztára söpör
ték az utcákat, az ünnepre készülődve. Elkövet
kezett a vidám húsvéti locsolásnak is az ideje. 
Boldogan kacagott a fiatalság, belefelejtkezett a 
testet-lelket üdítő ünnep örömébe. Mi pedig azalatt 
visszafelé lapoztunk a történelem lapjain és a 
régi húsvétok mondtak el nekünk édes-bús tör
téneteket

Kincs az igazi szerelem.
Zrínyi Ilonának, a magyarok nagy asszonyá

nak, II. Rákóczi Ferenc édesanyjának 1688. év 
március havában, húsvét-elöjén nagy megpróbál
tatást jelentett a tavasz szent ünnepe. Ebben a 
hónapban érkezett meg Becsbe a Munkács várá
ban kötött megállapodás után.

A várat védelmező hős asszony először Po

zsonyba ment. Onnan érkezett Bécsbe. Akkor még 
az volt a reménysége, hogy gyermekei, a fiatal 
Rákóczi Ferenc és leánya, Juliánka mellette ma
radnak. Nem is tudta, nem is sejtette, hogy akkor 
már készen volt Kollonits érseknek a terve. Elha
tározta már akkor az érsek, hogy Zrínyi Ilona szi
véről leszakítja reménységét, büszkeségét, Rákóczi 
Ferencet. Kollonits érsek 1688 március 14-én irta 
meg Klobusitzkynek, a Rákóczi-uradalmak jószág- 
igazgatójának, hogy igyekszik majd elkülöníteni Zrí
nyi Ilonától a gyermekeit, mert a neveltetésükről ő 
akar gondoskodni. A fiatal Rákóczit csehországi 
szemináriumra, Juliankát pedig kolostorba óhajtja 
adni.

Később aztán mégis úgy döntöttek, hogy Ju 
liankát egyenlőre otthagyták az Orsolya-apácák zár
dájában, édesanyja védőszárnyai alatt. Idegen be
folyás azonban módot talált arra, hogy viszályt 
keltsen anya és leánya között. Sok keserű, nehéz 
órát okozott ez a nagyasszonynak, akinek hűséges 
szive-Ielke mindvégig felülemelkedett a súlyos csa
pásokon, megőrizte szeretetét gyermekei és sze
relmét második férje, Thököly Imre iránt. Itt ismer
tetjük egyik jellemző levelét a nagyasszonynak, 
amelyiket 1691 február 21-én írt férjének. A levél 
ezt mondja a többek között — amint ez olvasható 
Takáts Sándor „Régi idők, régi emberek" című 
könyvében.

„Isten áldja meg kegyelmedet, szerelmetes 
Uram, minden áldásival. Istennek legyen hála, én 
jó egészségben vagyok s nincs mit panaszolnom. 
Csak azt óhajtanám tudni, mi lesz velem? Kegyel
med itt akar-e hagyni, avagy kiváltani? Szépen 
kérem kegyelmedet, jó Uram, bánjon emberségesen 
a foglyokkal, mert attól tartok, hogy ellenkező 
esetben velem is keményebben bánnak. Egyébként 
a jó Istenre hagyom magamat és a kegyelmed 
szeretetére. Nagy kincs a házastársak között az 
igaz szerelem és a lekötelezettség. Ebben maradok 
én kegyelmednek igaz hitestársa."

így írt Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc édes
anyja, az urának, hosszú esztendők harcai, csa
pások, meggyötörtetések és megpróbáltatások után. 
Jellemző Zrínyi Ilonának férje iránt érzett, sírig 
tartó szerelmének az a mondata, amit későbbi leve
lében írt.

„Bár meg tudnám váltani uram életét az én 
halálommal. Kész vagyok rá, amint az a becsü
letes asszonynak köteíessége is."

A nemeslelkű asszony hosszú könyörgések, 
tárgyalások után elérte azt, hogy megengedték 
neki férjéhez, Thököly Imréhez való utazását. Mi
előtt eltávozott Bécsből Zrínyi Ilona, búcsúlevelet 
írt a fiához.

Bárhová vet a sors...
Minden időknek egyik legszebb és legtanul

ságosabb írása marad Zrínyi Ilona búcsúlevele. 
Elsorolja ebben az évek történetét. Megmagyaráz
za a fiának, hogy azért nem írt neki addig, mert 
nem volt szabad írnia. Igyekezett azonban gon
doskodni róla, amennyire körülményei megenged
ték. „Ha jól szemügyre vesszük a dolgok állását,
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— mondja a levél többek között — majd az 
egész világot fegyverben látjuk s csak az nem 
károsodik, akinek semmije sincs."

Tudatja ezután, mi történt a munkácsi vár 
ingóságaival. Elbeszéli, hogy semmi arany és ezüst 
értéket nem kapott kézhez. Vigasztalja fiát, mert 
javai idegen kézen vannak és pusztán állanak. Azt 
mondja: „Újra helyrehozhatod azokat. A hadak le
rombolták váraidat, adja Isten, hogy Te ismét fel- 
épithesd magadat"

A levelet így végzi Zrínyi Ilona: „Nincs a 
világon szebb és dicsőbb dolog, mint a becsületes 
név és a jó hír. Ez soha meg nem hal, hanem 
örökké él. A földi javak elveszhetnek — az nem 
baj, — de aki becsületét elvesztette, mindenét el
vesztette. Ezért édes Fiam, tebenned légyen minden 
gyönyörűségem, ne szerezz nékem keserűséget."

A búcsúlevél utolsó ajándékul ezt üzeni a 
fiúnak:

„Bárhova vet a sors, maradok mindenütt és min
denkor a te forrón szerető anyád —  Zrínyi Ilona."

Magyar feltámadás.
A kárpátok alatt, az alföldi rónán,
A hargita alján, Erdély bérc ormain 
Kárpát koszorúján, nyugati végeken 
Al-Duna partján — kisértetek járnak.
A föld is mozog már. Megindult, reng a nagy, —

ezeréves határ.
Megnyílik itt-ott a földnek kérges háta 
s nő millió számra a sok emberszálfa,
Az erdők mélyében táltosok nyerítnek, 
hortobágyi pusztán kurucok nyergeinek.
A hegyek méhében, izzik. . . forr a láva; 
megrezdült az ország szívé-trombitája.
A megindult föld reng, mint dörgő zuhatag. 
Morajlik és zajlik föld fölött, föld alatt.

Az agyonkinzott nép végső sikoltása 
bezúgja a földet — s nincs ki útját állja,
Zúg, zeng, reng az ég is. Villám csap a földre. 
Égi szó hallatszik a menyből dörögve;
„Láttam szenvedéstek, látom kínjaitok, 
mondjátok Magyarok, hallom — mit akartok?!" 
Mint egy tüzes orkán zúg millió torok:
„Magyar föltámadást! Nagy-Magyarországot." — 
Zúg a nagy Mindenség zengik a csillagok, 
tűz, víz, föld harsogja; „Előre magyarok!"
Reng az ég. Reng a föld. Bilincs törik . . . szakad 
Diadalmaskodik a „Magyar Akarat!"
S  az ősi föld lerázza kínzó bilincseit 
s magához öleli édes gyermekeit.

Kossuth fogsága.
írta: Preszly Elemér.

A lusta magyar tavasz végre mégis bekö
szöntött.

Az elmúlt vasárnap az öreg nap fiatalos 
hévvel, pazar bőkezűséggel ontotta, szórta, sugá
rozta reánk áldott meleg sugarait.

A vakító fehér fénybe öltözött fővárosi utcá
kat százezernyi ember öntötte, lepte, özönlötte el, 
boldogan sietett szabad levegőre a hosszú tél 
után öreg és fiatal. A tereken gyereklárma ked
ves zenéje hangzott.

Remélhetjük, hogy a visszatért tavasz most 
már állandó vendégünk lesz és március 15-ike 
után a tél nyűgét levetve, szívben-lélekben meg
fiatalodva, egyetértő csendben ülhetjük meg: a 
Húsvétot is.

Érdekes, hogy a márciusi ünnepnek más ér
telmét látja és ünnepli a főváros és a vidék la
kossága, az ifjú és idősebb nemzedék.

Az ifjúság március 15-ében a fiatalság tett
erejét, bimbóba szökkenését érzi, kipirult arccal 
a Márciusi ifjakat, a Tizeket idézi.

A főváros és a sajtó a gondolat- és a 
sajtószabadság emléknapját ünnepli Március Idusán.

Irodalmi társaságok Petőfi ünnepévé avatják 
e napot.

A föld népe pedig, különösen az Alföldön, 
március 15-én a föld felszabadulását, apáinak, 
nagyapáinak kiemelkedését ünnepli az örök jobbágy
ságból. Vallásos áhítattal gondol a negyvennyolcas 
hősi nagy időkre és annak hatalmas vezérére, 
Kossuth Lajosra, akit az alföldi nép kitörülhetet- 
lenül szívébe zárt.

Az ünnepvárás áhítatában teljesítem köteles
ségemet Kossuth Lajos iránt, melyet Hegyaljai 
Kiss Géza, a kiváló Kossuth-életrajz szerzője bí
zott reám.

Arra kért meg ismeretlenül, lendületes levél
ben: hívjam fel az ország közvéleményének fi
gyelmét 1937 május 4-re, amikor száz éve lesz 
Kossuth bebörtönöztetésének.

Keserűen panaszkodik, hogy Kossuth buda
vári Werböczi-utcai börtönének falán mindmáig 
nem hirdeti emléktábla a nagy eseményt. Legalább 
a százéves fordulóra helyezzék azt el.

Szerinte nem is egy, hanem két emléktáb
lára van szükség: az egyik Kossuth fogságának 
emlékére, a másik tábla báró Wesselényi Miklós
nak, a magyar történelem egyik legnemesebb alak
jának, továbbá Batthyányi Lajos és Czuczor Ger
gely emlékére, akik szintén itt voltak bebörtönözve 
és Wesselényit innen szállították Grefenbergbe.

Amíg Wesselényi a fogságban szemevilágát 
vesztette el, a jobb sorsra érdemes fiatal Lovászy 
László elméje elborult, addig Kossuth nagy lelkét 
a fogság nem törte meg, sőt képességei a börtön
ben bontakoztak ki teljes nagyságukban, itt tanult 
meg angolul, itt hatolt be Shakespeare óriásvi
lágába, sajátította el Shakespeare bűbájos nyelvét, 
mellyel angol és amerikai hallgatóságát később el
varázsolta, itt érlelődött martírkoszorúval övezve a 
nemzet vezérévé.

Hegyaljai Kiss Géza kívánatosnak tartaná azt 
is, hogy a régi börtönépületben múzeumot rendez
nének be egy-két szobában, ahol Kossuth, W esse
lényi, Batthyányi és Czuczor fogságára vonatkozó 
emlékeket lehetne összeállítani és kiállítani.

Kész örömmel teszek eleget Hegyaljai Kiss 
Géza felhívásának és bizton hiszem, hogy a szép
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gondolatot felkarolja és megvalósítja elsősorban a 
pénzügyminisztérium, hiszen Kossuth Magyarország 
első pénzügyminisztere volt, de az épület is a mai 
pénzügyminisztérium fennhatósága alatt áll.

Felkarolja a sajtó, hiszen Kossuth a sajtósza
badság mártírjaként szenvedte el három évig tartó 
fogságát, melyre az osztrákok ítélték öt el.

A Nemzeti Múzeumban őrzött vádirat szerint 
Kossuth az Országgyűlési és Törvényhatósági Tu
dósító szerkesztőjeként követett el lázítást az 
osztrák kormány szemében.

Milyen szép, nemes, tiszta lapja történel
münknek az Országgyűlési és Törvényhatósági 
Tudósító megszületése, s mennyire eredeti ma
gyar. Magyar csoda.

Pozsonyban a követek megbízásából Kossuth 
ifjú jurátusoktól körülvéve tudósítja a megyéket 
az országgyűlés eredményeiről. Hiv szellemben, 
de mégis a bécsi kormányt támogató szónok be
szédjénél följegyzi a zúgást és felháborodást, W es
selényit, Széchenyit magasztalja, gyászol, amikor 
Kölcseyt visszahívja a diétáról Szatmár vármegye. 
Felháborodik, mikor a rendek a jobbágyokat nem 
szabadítják fel és amikor 1835-ben megszűnik az 
Országgyűlési Tudósító, a búcsúszóban már Kos
suth megteremti a politikai és mégis irodalmi, 
tüzes-színes, fordulatos lobogó magyar vezércik
ket. Az Országgyűlési Tudósító helyére lép a 
Törvényhatósági Tudósító, mely az ország várme
gyéiben teremt egységes, lelkes hangulatot és köz
véleményt.

Kossuth kiszabadulása után 1840-ben Deák 
Ferenc lelkes tömeg élén Pest megye székházá
ban üdvözölte és adta át a nemzet tízezer fo
rintnyi adományát. Pest vármegye közgyűlésén 
tartotta a fogság után első nyilvános beszédét, 
itt nevezte el Kossuth Széchenyit a legnagyobb 
magyarnak. Itt ütközött össze a két tiszta lelkű 
magyar óriás. Amikor Kossuth megvált a Pesti 
Hírlap szerkesztésétől, Pest megye egyik csendes, 
bájos magyar községébe, Tinnyére vonult vissza, 
hogy erőt gyűjtsön a reáváró küzdelmekhez.

Pest megye követeként került Kossuth 1847- 
ben Pozsonyba az országgyűlésbe, melynek rövi
desen vezére lett.

Kossuth a vármegyei önkormányzatban rejlő 
nemzeti erőt mindig nagyra becsülte és mikor 
1848-ban úgyszólván egyik napról a másikra át
tért a nemzet a rendiségről a parlamentarizmusra 
és központi felelős kormányzatra, Kossuth men
tette át a megyei önkormányzatot és iparkodott 
összhangba hozni a parlamentarizmussal.

Jól érezte Kossuth, hogy a megyei önkor
mányzatra szüksége van a nemzetnek.

A magyar igazságért még megvívandó har
cainkban nagy erkölcsi tőkéje a nemzetnek a Kos
suth nevében rejlő tiszta érték.

Angliában, Amerikában, Olaszországban Kos
suth nevét ma is ismerik, tisztelik, becsülik, reá 
kegyelettel emlékeznek.

A külföld úgy érzi, vallja, tanítja, hogy Kossuth 
neve fogalom: egy a népek szabadságáért égő vágya
kozás, lobogó hit, kemény elszántság fogalmával.

Úgy tudja a külföld, hogy amikor a derék 
magyar nép 1848-ban Kossuth vezérlete alatt küz
dött hősi önfeláldozással a saját szabadságáért, 
nemcsak magáért, hanem Európa összes népeinek 
szabadságáért is küzdött, és pedig egyedül és 
ezért nyerte meg a világ népeinek rokonszenvét.

Erre a rokonszenvre van szükségünk ma 
fokozott mértékben.

Ezért ünnepeljük meg 1937 május 4-én 
Kossuth önkényes bebörtönöztetésének százéves 
fordulóját komoly méltósággal, tiszta lelkesedés
sel, idézve az örökké élő Kossuth Lajost, nagy 
késéssel megadva neki mindazt az elismerést, 
borostyánt, amit a magyar nemzettől jogosan meg
érdemelt.

Márciusi ünnepélyek.
Március 15-én országszerte hagyományos 

bensöséggel ülte meg a magyar társadalom a sza
badság ünnepét s a külföldön élő magyarok is 
mindenütt kegyelettel emlékeztek meg az 1848-as 
márciusi napokról.

Budapesten számos ünnepséget tartottak. A 
Magyar Újságírók Egyesülete 15-én délben ren
dezte szabadság-lakomáját. Márkus Miksa udvari 
tanácsos, a Magyar Újságírók Egyesületének elnöke 
mondotta az első pohárköszöntőt a kormányzóra, 
majd Szendy Károly polgármester emelkedett szó
lásra a Jókai-serleggel a kezében. Nagyhatású ün
nepi beszédében hangsúlyozta, hogy a nemzeti köz
vélemény március 15-ét kezdettől fogva ünnepnek 
érezte. Hittel és lelkesedéssel idézte az évfordulón 
nagy fiainak emlékét, Petőfi és Jókai szellemét, akik 
a magyar történelem egyik legszebb győzelmét vív
ták ki vértelen küzdelemmel. Korszakos jelentő
ségű vívmányokat értek el, anyagi hatalom nélkül, 
tisztán az eszmék erejével, a hit és a gondolat 
hatalmával. A márciusi eszmék azóta megvalósul
tak, beleépültek a nemzet alkotmányos életébe. A 
parlamentáris rendszer intézményesen működik, a 
többi nagy gondolat is testet öltött az idők folya
mán, az ország közéletét, jogrendjét, kultúráját a 
márciusi eszmékből fakadt szellem alakította ki és 
emelte arra a fokra, amelyen ma áll.

A szabadság ünnepnapján mélyen érzem a 
történelmi összefüggést a nemzeti szabadság, a 
szabad sajtó és az önkormányzat között. A sza
badság, újságírás, önkormányzat együtt járó fo
galmak, egyirányú, egytartalmú gondolat, egyik a 
másik nélkül nem életképes, nem igazi erő. A 
magyar géniusznak mindig a szabadság volt az 
éltető eleme. A szabadság napfény, amelyből a 
nemzet életereje fakad. Szabadság nélkül nem 
fejlődhetik értékálló, virágzó kultúra. Az önkény 
építhet piramisokat, mesterkélt politikai és gazda
sági rendszereket, de az emberiség fejlődését nem 
szolgálhatja. A fegyelmezettség —  amely nem gátja 
de egyik előfeltétele a szabadságnak— sorsdöntő a 
magyar jövőre. A sajtószabadság változatlanul egye
temes nemzeti érdek, a magyarság jövője követeli, 
hogy a sajtó megmaradjon alkotmányos jogaiban.
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Pihenő napomon.
Pihenő napokon a napot nézem én,
— amikor felkél és amikor lemén.
S amikor felkél, bánat az nekem,
— ha pedig letűnik, még meg is könnyezem.

Vár az édesanyám,
—  vár szerető hitvesem,
Mind a kettőt úgy szeretem,
— de egyiket se ölelhetem!...

Mert nem tudok én repülni —
— csak bánkódva sóhajtozni.
Számolni a heteket-napokat,
— melyek elhozzák...szabadságomat.

L. B.

Képek a tenyészállatvásárról.
Túl az Auguszta-telepen, a Pongrác-úton a 

hagyományos márciusi élénkség mutatkozik. így 
megy ez esztendők óta, ahogy kitavaszodik, el
érkezik március közepe: megélénkül a mezőgaz
dasági kiállítás hatalmas telepe. Már hetek óta 
nagy a sürgés-forgás. Az idáig nyúló vasúti vá
gányokon egymásután érkeztek a hosszú kocsiso
rok és hozták a pompás állatpéldányokat: büszke- 
léptű lovakat, nagyszarvu ökröket, dústögyü tehe
neket, zsírjukban terpeszkedő hízókat, hangoskodó 
tyúkokat, kackiás kakasokat.

Minél inkább öregszik az Országos Mező- 
gazdasági Kiállítás, annál frissebb, ötletesebb, an
nál nagyobb az életkedve. Most már ötvenhatodik 
esztendejében jár — az ötvenhat esztendő alatt 
néhány év kimaradt, de így is már a negyvenha
todik kiállítást rendezik. A félszázados jubileum
hoz közeledik a magyar föld és magyar mezőgaz
daság ünnepe, de már ez a mostani kiállítás is 
olyan, mintha jubileumot ünnepelnének. Amerre 
néz a szem, mindenütt mozgalmas élénkség, 
nyüzsgő elevenség:

Núdfedeles ház
Ahogy az ember belép a kiállítás területére, 

— mintha a magyar föld küldte volna üdvözletét, 
kedves, nádfedeles, fehérre meszelt ház fogadja. 
A fehér falakat piros keretes, zöld zsalugáterek 
még jobban megélénkítik, a nádfedeles háztetőn 
pedig ott van a magyar falu kedvenc madara: a 
gólya is. Csak éppen nem kelepei, nem emelgeti 
a lábát hanem mozdulatlanul áll. Kitömött madár. 
De a tollát megborzolja a márciusi szél.

És a falusi ház belül is tökéletes illúziót ad: 
a tornácos udvar éppen olyan, mint a magyar fa
lukban a verendáról még a futóka sem hiányzik. 
Csak a berendezés más. Itt nem búboskemencét 
látunk, hanem a magyar mezőgazdaságra vonat- 
kózó érdekes grafikonokat.

Az export iskolája
A Külkereskedelmi Hivatal, amely a múlt 

esztendőben is feltűnt érdekes pavilonjával, az 
idén is nagyon érdekes kiállítási anyagot sorakoz

tat fel. Talán azt a nevet lehetne adni ennek a 
kiállításnak: az export iskolája. Rengeteg képen, 
grafikonon, szemléltető rajzon ugyanis bemutatja 
a gazdáknak, hogy mit és hogyan kell exportálni 
s ez a törekvés kiterjed mindenre. Megadja a felele
tet arra, hogy hol termeljünk kivitelre lucernát, 
milyen előnye van annak, ha a hüvelyes magvakat 
kézzel válogatjuk, mennyi állatot és állati termé
ket vettünk ki a legutóbbi esztendőben és hogyan 
kell az export számára helyesen csomagolni a 
gyümölcsöt. És minthogy végig szemléltető módon 
dolgozik, nincs olyan kérdés, amire a kiváncsi lá
togató ne kapna precíz felvilágositást.

Gazdasági szakoktatástól — a  zöldmezökiállitásig.
A stabil pavillonok anyaga is érdekes és vál

tozatos. A gazdasági szakoktatási intézmények, 
mint tavaly, az idén is apró modelleken mutatják 
be a különböző mezőgazdasági érdekességeket. A 
múlt esztendőben, ha jól emlékezünk, a paprika
termelést vonultatták fel, az idén a széles asztalokra 
fektetett kis agyagmodelleken a burgonyatermesztést 
látjuk az első kapavágástól — amíg a télire el
tett burgonyát zsákokból kiválogatják. A cserma
jori Esterházy Miklós hercegről elnevezett Mező- 
gazdasági Szakiskola és Mezőgazdasági Szaktanács- 
adó Állomás csinálta meg ezt az ügyes modell- 
kiállítást, másutt pedig a szarvasi Középfokú Gaz
dasági Tanintézet ugyancsak apró modelleken a 
különböző öntözési módszereket mutatja be. A mi
niatűr agyagföldeken apró öntözőgépecskék dol
goznak, vékony kis sugarakban szórják a vizet.

Olyan mintha gyerekjáték lenne, de —  a na
gyok tanulnak belőle.

A kisérletügyi intézménynél a kukorica he
lyes termesztését és felhasználását mutatják be. 
A laikusra itt nagy meglepetés vár: kiderül, hogy 
a kukorica gyűjtőfogalma alá többszázféle tengeri
fajta tartozik. A termény- és vetőmag-csoport a 
növénytermelés eredményeit mutatja be, a vadászati 
pavillonban pompás kiállítás kelt érdekességet, kö
zéppontjában a Frigyes kir. herceg emlékezetére 
rendezett rész, amelyet Albrecht kir. herceg szemé
lyesen rendezett.

A halászati pavillon vízzel töltött üvegkalit
káiban a nyíltvízi és tógazdasági halak tátogatják 
kerek szájukat, a méhészeti pavillonban a magyar 
méhgazdaság érdekességei vonulnak fel, a szőlé
szeti és borászati pavillonban aranysárgán csillogó 
borok csalogatják az embert, az élelmiszer kiállítá
son ízes falatok csinálnak gusztust, a zöldmező
kiállítás pedig a szálastakarmánytermesztéssel kap
csolatos kísérleti és gyakorlati eredményeket mu
tatja be ugyanolyan egyszerű és könnyen érthető 
eszközökkel, mint ahogy a többi pavillon tárta 
fel a mezőgazdaság érdekességeit.

A tenyészállatok.
A kiállítás súlypontja persze megint a tenyész

állatok csoportja. Az anyag mennyiségben gazdag. 
Az idei kiállításon 191 ló, 600 szimmentáli és 
pirostarka, 126 magyar, 11 maremanne és 14 
borzderes marha, 990 mangalica és 424 hússertés,
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továbbá 670 juh, 4 öszvér, 2 szamár, 1 ponni, 
mintegy másfélezer baromfi, galamb és házinyúl, 
a kutyák csoportjában pedig 373 kedves, vidám 
kutyus szerepel.

De nemcsak a mennyiség gazdag, hanem a 
minőség is kitűnő. A lovak istállóiban nagyszerű 
arab, üpizzai, angol félvér paripák, noniusok és 
hidegvérű lovak sorakoznak a boxokban. Az árak 
ezer pengőnél kezdődnek s mennek négyezerig. 
Sok néző van Sztranyavszky Sándor a képviselő- 
ház elnökének négy lipizzai-ja előtt. Ráró II., Rá
tarti, Mimi és Vilma, a nógrádmarcali gazdaság 
büszkeségei — áruk együttesen 10.000 pengő. 
Egyik legszebb lova a kiállításnak hári Háry Kál
mán Lucifer nevű lova, amelyet a neve után fe
kete paripának képzelne el az ember, pedig szelíd 
almásszürke. Nagyszerű tartású pompás paripa. 
És nagyon sok nézője van egy Betyár nevű fekete 
lónak. Igazi sztár. De igazi sztár a gazdája is. 
Lilian Harvey, a karcsú filmsztár, akinek tetétleni 
gazdaságából került ki a gyönyörű ló.

Ám nem Lilian Harvey az egyetlen sztár, 
aki a kiállításon szerepel, a szimmentáli marhák 
között van négy remek példány, amely Németh 
Mária neineskoltai uradalmából került fel a kiállí
tásra. Egyikük a Hans nevű esztendős bikaborjú, 
a marhák rekordere: 3000 pengő az eladási ára.

A maremarm-szarvasmar/iák.
Szakértők szemében a tenyészállatvásár ér

dekességét a maremann-szarvasmarhák jelentik, 
amelyek ezúttal először kerültek kiállításra. Miután 
a szakértők sokat beszéltek róluk, szakértő felvilá
gosítást szereztünk, amelyet itt továbbítunk:

— A magyarfajta szarvasmarha régen nélkü
lözött vérfrissítése érdekében a földművelésügyi 
minisztérium 1934 őszén Olaszországból vásárolt 
két maremann-bikával, két maremann-tehénnel és 
huszonöt mezőhegyesi magyar tehénnel a kompol- 
ti állami béruradalomban vérfrissítési kísérletet 
végzett. Tekintve, hogy a maremann-szarvasmarha 
fajtajellege a közös származásnak megfelelően, a 
megtévesztésig megegyezik a magyar marha jelle
gével, ezenkívül gyorsabb fejlődőképessége, erő
sebb csontozata, tömeges törzse, különösen pedig 
nagyméretű faraiakulása és erős csánkja a magyar 
marha minőségi javítására is kiválóan alkalmas 
tulajdonságok, ehhez a kísérlethez már előre mesz- 
szemenő reményeket fűztek. A kísérlet eddigi ered
ményei teljesen beváltották ezeket a reményeket s 
ezért a minisztérium a vérfrissítésnek a törzsköny
velt állományban való kiterjesztését elhatározta.

Fenti szakértő véleményt személyes impresz- 
szióinkkal is alátámasztjuk. Különösen, ami az 
erős csánkot illeti.

A mosómedvék.
A juhok, a sertések, a baromfikiállítás s a 

házinyulak után — a szabad területen felállított 
nagy dróthálós ketrec vonzza a látogatót. A kiál
lítás újdonságai tanyáznak itt: mosómedvék. A 
múlt esztendőben nutriák jelentették az exotikumot, 
most a mosómedvék.

Aranyos, kedves kis állatok, amelyeket a 
prémjükért tenyésztenek. Az első pillanatban üres
nek látszik a ketrec, csak alaposabb szemlélgetés 
után derül ki, hogy a mosómedvék a ketrec föld
jébe ágyazott csupasz fatörzsre kúsztak fel és itt 
vannak négyen-öten egy csomóban, egymáshoz 
bújva, mozdulatlanul, mintha fára gubbaszkodott 
baglyok lennének. De aztán az őrzőjük megzavar
ja a nyugalmi állapotot: a varázsszer egy kis bur
gonya és répa, amit bedobnak és a mosómedvék 
mindjárt rávetik magukat az ennivalókra. És a kö
vetkező pillanatban megtudjuk, hogy — a mosó
medvét miért hívják mosómedvének?

A krumplit és a répát nem eszik meg mind
járt, hanem a kis vízmedencéhez rohannak vele, 
kis mancsuk közé szorítják és a vízben szorgal
masan, ügyesen mosogatják. Csak amikor egészen 
tiszta, akkor kezdik rágcsálni látható jóétvággyal.

A mosómedvék évenként egyszer, áprilisban 
szaporodnak, mégpedig 2— 6 kölyökkel ajándékoz
zák meg tenyésztőjüket. Fiadzás előtt a nősténye
ket külön ketrecbe kell tenni és a kicsinyeket há
romhetes koruk alatt nem szabad megnézni, mert 
az anyamosómedve különben elpusztítja a kölykö- 
ket.

A menüjük nagyon változatos: nagyon sze
retik a főtt daraféléket, krumplit, répát, konyha
hulladékot, gyümölcsöt, különösen a diót, csöves
kukoricát, a tányéros napraforgót, állatok közül a 
verebet, csigát, egeret, békát, cserebogarat, sőt a 
kiscsibéket, nyulakat, s az élő halakat is.

A kiállítás sztárjairól megtudjuk még, hogy 
prémjük nagyon keresett és jól használható, de 
külföldön nemcsak prémtenyésztés céljából tartják, 
hanem — szórakoztatásra is, mert nagyon mulat
ságos, vidáman hancúrozó, barátkozó természetű 
állatok. Csak az elhelyezésük komplikált kissé, a 
drótketrecet félméternyire a földbe kell ereszteni, 
különben kiássák magukat.

A mezőgazdasági gépek, szerszámok között 
vezet kifelé az út a kiállításról, amely már a fő
próba napján is impozáns képét adta a fejlődő, 
erősödő magyar mezőgazdaságnak.

Magyar vér csörgedezik Erzsébet 
angol királyné ereiben.

A májusi angol koronázás előkészületei köz
ben buzgalommal dolgoznak a levéltári búvárok, 
hogy felderítsék a ködbeburkolt történelmi hagyo
mányokat. A kutatókat legnehezebb feladat elé állí
to t t  az a probléma, hogy Erzsébet királyné ősei
nek történetét hitelesen összeállítsák. A királyné 
ugyanis a régi skót Bowes-Lyon-családból szár
mazik és Skóciában a familiáris hagyományok te
rén a zűrzavaros öreg krónikákban vajmi nehéz 
eligazodni.

Hónapok óta folyik már kutatás és eddig fel
mutatott eredményei között bennünket, magyaro
kat leginkább az érdekelhet, hogy Erzsébet király
né családjának ősi históriájában a magyar kapcso
latokat határozottan megállapították,
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Nagy Alfréd dinasztiájának utolsó sarjai egy
koron Szent István udvarában találtak menedéket, 
ahol Edward herceg nőül vette az első magyar 
király. Szent István nőtestvérét, Ágotát. A herceg 
feleségével és gyemekeivel 1057-ben került vissza 
Angliába, amikor kíséretükben több előkelő ma
gyar család is költözött oda. A magyar hercegnőre 
rossz idők virradtak. Férjél hamarosan elragadta a 
halál és az elárvult családnak angol földön a nor
mán betörések miatt többé nem volt maradása. 
Ágota asszony elhatározta, hogy visszatér magyar 
hazájába. Magyar kíséretével hajóra is szállott, de 
tervezésébe beleszólt a — sors.

Utazás közben a tengeren vihar keletkezett 
és a hajó kénytelen volt skót partokon kikötni. 
Ez a vihar valóban történelmi jelentőségű volt. 
Skóciában ugyanis az időben a híres Malcolni ki
rály uralkodott, aki beleszeretett Ágota asszony 
leányába, Margitba és feleségül vette. Így Skócia 
legendáshírű uralkodójának neje árpádházi hercegnő 
lett, akinek áldásos munkálkodását skót földön ma 
is magasztaló szavakkal emlegetik.

A hercegnő kíséretében levő magyar csalá
dok véglegesen letelepedtek Skóciában. A király 
gazdagon megjutalmazta őket: valamennyien kitün
tető címeket és földbirtokokat kaptak. Magyar ha
zájukkal való kapcsolatukat azonban sokáig fenn
tartották s erről régi hisztorikusunk, Horváth István 
sűrűén emlékezik meg muzeális irataiban.

A középkori krónikák névszerint felsorolják 
a magyar eredetű skót családokat. Újabb kutatá
sok során hét családot találtak, amelyeknek ősei ma
gyarok voltak. Ezek az előkelő famíliák most Fizzurd, 
Manle, Barthnik, Fethrikan, Creitchon, Leslie, Drum- 
mond, neveket viselnek és a családi levéltáraikban 
ma is kegyelettel őrzik az ősi múlt emlékeit. Kö
zöttük Skócia történetében a Drummond- és Manlc- 
családok tagjai jutottak a legelőkelőbb szerephez. 
Soraikból híres katonák és tudósok kerültek ki.

AAost kiderítették, hogy a Drummond-familia 
őse I. András magyar király fia volt, aki Ágota 
hercegnő társaságában jutott Skóciába, Ez az ős
magyar sűrűn szerepel a középkori skót krónikák
ban. Színes leírások számolnak be bátorságáról és 
lélekjelenlétéről, amikor a történelmi jelentőségű 
tengeri vihar alkalmával Ágota asszonyt és gyer
mekeit a hullámok közül kimentette. Hős cseleke
detének emlékére a Drummondok családi címerük
ben ma is viselik a halálos veszedelmet jelentő há
rom tengeri hullámot és őket az országos ünnep
ségeken mindig az első helyek illetik meg. Mellet
tük eseményekkel gazdag,, múlttal rendelkeznek a 
Manle-család sarjai is. Őseik hosszú időn á t tbi- 
zalmas levelezésben állottak magyar rokonaikkal és 
közülük hárman Magyarországból vittek ki maguk
nak feleséget.

A levéltári kutatásoknak reánk nézve legér
dekesebb eredménye az a megállapítás, hogy az 
ősrégi Bowes-Lyon-család — amelynek sarja Er
zsébet királyné — évszázadokon át többször ro- 
rokonságba került a magyar eredetű Drummond- 
és Manle-családokkal. Hiteles feljegyzések szerint 
mintegy harminc házasságról tudnak, amelyeket a

három előkelő família tagjai kötöttek egymással. 
Ily körülmények között a kutatók arra a végső kö
vetkeztetésre jutottak, hogy Erszébet királynéban a 
magyar vérségi kapcsolatot kétségtelenül fel lehet 
találni.

A holland birodalom súlyos problémái 
a változott világban.

A Magyar Külügyi Társaság a parlamenti 
múzeum előadótermében szombaton délután ülést 
tartott, amelyen dr. J. G. Sleesvijk, a delfti egye
tem tanára „Hollandia mint gyarmati hatalom z 
világpolitikában1' címen németnyelvű előadást tar
tott.

Sleesvijk professzor mindenekelőtt megálla
pította, hogy Hollandia, Anglia és Franciaország 
után a harmadik legnagyobb gyarmati hatalom és 
ílymódon természetesen a világpolitika részese. Az 
anyaországnak kereken nyolcmillió lakosa van, míg 
gyarmatbirodalma lakosainak száma több mint 60 
millió. Ötvennyolcszor akkora a gyarmatbirtok, 
mint az anyaország és Európa területének körül
belül negyedrészét teszi ki. A kiterjedt, sokfelé 
szétszórt gyarmatbirodalomban mégis nyugalom, 
rend és személyes szabadság tapasztalható. A vi
lágháború alatt a gyarmatbirodalom bizony igen 
nehézzé tette a semleges anyaország nemzetközi 
helyzetét. Ennek a nagykiterjedésű területnek vé
delme ma is súlyos probléma a kis Hollandia 
számára. Hollandia jól felfogott érdekében kerül 
minden egyoldalú lekötöttséget. Noha egyetlen 
nagyhatalommal sem kötött szövetséget: azt a tényt, 
hogy Kelet-lndia holland kezekben van, a legtöbb 
nagyhatalom nemzetközi politikai érdeknek tekinti.

Arról beszélt azután az előadó, hogy alkot
mányjogi szempontból helytelenül adta meg elő
adása címét, mert Hollandiának voltaképpen nincs 
gyarmata. A múlt század elején készült alkotmány- 
módosítás szerint a holland királyság részei: az 
európai Német-alföld a holland-keletindiai szige
tek, Holland-Guiana és Curacao. Ezek mind a ki
rályság részei és egyenjogúak, tehát nem tekint
hetők gyarmatoknak. Ez az egyenjogúság gazda
sági téren nem jelent egységet. Á holland gyar
matbirodalom egyes részeit egymástól és az anya
országtól vámfalak választják el és az anyaország 
még vámkedvezményben sem részesíti gyarmatait. 
Ez a körülmény és az egész világon tapasztalható 
autarkiás törekvések gazdasági nehézségeket okoz
nak. Hollandia maga nem tud elég gyarmati ter
méket felvenni és egyéb piacokra van szüksége. 
Az emelkedő konjunktúra és a holland forintdeval
váció folytán a gazdasági helyzet javult. További 
problémák: Japán gazdasági behatolása Kelet-In- 
diába, továbbá Jáva túlnépesedése. A gyarmatbi
rodalom 60 millió lakosából 40 millió itt lakik. 
Nagy változásokat fog előidézni a Távol-Kelet 
iparosodása.

A professzor végül a kielégítetlen nagyha
talmak, Japán, Németország és Olaszország gyar
mati problémájával foglalkozott és ennek a prob-
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léniának új formájával: a nyersanyagkérdéssel. Sza
badkereskedelem és valutáris kiegyenlítődés nélkül 
az utóbbi kérdés egyelőre alig oldható meg.

A jövőben újabb kérdés születik a Fülöp- 
szigetek függetlenségéből. A Csendes óceáni Fü- 
löp-szigetek kiharcolták az Egyesült Államoktól 
függetlenségüket, de ha megkapják (ami még nem 
teljesen biztos), akkor nem nagyon fogják tudni, 
mit kezdjenek vele. Függetlenségüket ezután már 
saját erejükből kell majd az esetleges északi ve
szély, vagyis Japán ellen megvédeni. Hollandiá
nak is kellemesebb, ha gyarmatai és a japán szi
getország között az Egyesült Államok bir'okai fc- 
küsznek és nem egy kis független szigetország. 
Remélhetőleg ezen a téren sem lesz azonban súlyo
sabb veszély. A gyarmatpolitikai korszak az elő
adó szerint még nem ért véget.

Az angol ifjúság történelmet 
tanul, hogy elkerülhesse az újabb 

háborút.
Róbert Balrnain Mowat angol történettudós, 

a bristoli egyetem tanára, Magyarországra jött, hogy 
előadást tartson id. gróf Andrássy Gyuláról, a híres 
magyar Külügyminiszterről. A professzor tulajdon
képpeni szakmája a 19. század történelme, igen 
sok, alapvető müvet írt erről a korról.

Mowat tanár borotvált, szőke, ötvenes, nyu
godt modorú férfi. De amint beszélni kezd, halk, 
szenvtelen szavai mögött minduntalan felcsillan az 
az elmélyült, szenvedélyes érdeklődés, mellyel 
minden szót felkap, mindenre felfigyel, ami Ma
gyarország fejlődésére utal vagy a magyar törté
nelemmel függ össze.

Megkérdezem, adatait személyesen és itt a 
helyszínen, Magyarországon gyűjtötte-e össze és 
kapott-e felvilágosításokat azoktól, kik Andrássy 
Gyulához közel álltak?

Nem. Először vagyok Afogyarországon és 
a szükséges anyagot legfőképpen a különböző 
külügyminisztériumok levéltáraiból, gróf Andrássy 
hátrahagyott műveiből és kortársainak írásaiból 
vettem.

Megkérdeztem, Andrássy Gyulán kívül fog- 
lalkozott-e még más magyar államférfiúval is?

— Igen. Elolvastam németül gróf Tisza Ist
ván leveleit és nem is képzeli, mennyire érdekel
tek. Tisza mindenekelőtt magyar belpolitikával fog
lalkozott. Andrássy pedig minden igyekezetével 
arra törekedett, hogy a monarchia súlyát biztosítsa 
külpolitikailag. Ez annál fontosabb volt, — és eb
ben látom mindenekelőtt Andrássy Gyula külpo
litikájának áldásos hatását — hogy a monarchia 
és az akkori Németország együttműködése kitűnő 
egyensúlyi helyzetet teremtett Közép-Európában. 
Ez az egyensúlyi állapot 1890-ig tartott és azt 
hiszem, azóta sem állt helyre az akkori tökéletes 
erőelosztás.

Érdeklődöm, milyen tapasztalokat szerzett 
Mowat tanár tanítványai körében, talált-e érdeklő
dést a középeurópai ügyek iránt, akár a múlt

történelmével, akár a modern politikai fejlődéssel 
kapcsolatban?

Az angol történész mintha nagyon messzire 
nézne. Mosolyog.

Különös dolog az ezzel a „-középeurópai 
érdek!ődés“-sel, ahogyan nevezi. A világháború 
óta Angliában szinte lelkes érdeklődés tapasztal
ható a történelem és történelmi személyek iránt. 
Mintha az ifjúság mohón magába akarná szívni 
mindazt, ami a múltban történt, mindazt, amiből 
okulhatnánk, ha újabb katasztrófákat akarunk ki
kerülni. Elegendő végig lapozni az utóbbi évek 
könyvkiadványainak lajstromát, a legmagasabb 
példányszámokat a történelmi regények és törté
nelmi emlékiratok érték el.

Nincs ebben nagyfokú szenzációhajhászás 
is? — kérdezem,

Nem hiszem. Inkább azt látom, hogy a fia
talság az igazságot keresi, a való tényállást kutatja, 
nehogy a hibák megismétlődjenek. Azt tapaszta
lom, hogy — legalább is Angliában — manapság 
történelmet nemcsak hivatalos diplomaták és po
litikusok tanulnak, hanem mindenki, aki hivatását 
komolyan veszi.

— Nem tapasztalta az angol ifjúság körében, 
hogy eltávolodnak a történelem tanulmányozásától, 
mert saját maguk „történelmi időket" élnek át? 
Sokszor hallottam, hogy a mai ifjúság csinálni 
akarja a történelmet és nem tanulni.

— Nálunk, Angliában ez egyáltalán nincs 
így. Sőt, éppen ellenkezőleg. Tőlünk, tanároktól 
azt várják, hogy legrészletesebben, de teljes pár
tatlansággal tárjuk elébük a történelem folyását s 
az egészből ők maguk akarják levonni a mai idők
re illő következtetést. Ők maguk akarják látni a 
hibákat, hogy a lehetőség szerint elkerüljék. Mind
untalan azt látom, hogy a mai fiatalságunk rend
kívüli komolysággal merül el a történelem tanul
mányozásában és ennél a stúdiumnál mindenek
előtt egy újabb háború elkerülését tartja szem előtt.

Ünnepély a váci kir.orsz.fegyintézetben.
Megható és szívetdobogtatóau meleg ünnep

lésben részesítették Pollák Fülöp váci izr. főrabbit 
76. születési és lelkészi működésének 36. évfordu
lója alkalmából az intézet izr. letartóztatottjai, már
cius hó 21.-én, — virágvasárnap délelőtt.

E komor házban, ahol szinte áll az élet, s 
ahol csupán a munka ritmikus dala szakítja meg 
a templomi csendet, — ünnepély volt, melyet alig 
30 emberből álió kis csoport rendezett meg, s ame
lyen hallani lehetett szívből fakadó meleg szavakat, 
amelyen látni lehetett pirosragyult arcokat és sok
sok virágot, amelyet égi fénnyel vont be az egész 
termet átölelő nagy-nagy szeretet . . .

Szinte hihetetlen, hogy alig 30 ember közre
működésével yiit tud művelni ez a szeretet!

Csendben, finoman készülve a legkisebb zaj 
és feltűnés nélkül rendezték meg ezt az ünnepsé
get az intézet egyik csöndes zugában elhelyezett 
templomi helyiségben, amelyet valóságos szentély-
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lyé varázsoltak e napra a szorgos kezek. A 
templom ujjonan átfestve, virágokkal, örökzölddel 
díszítve. A thórával szemközti falon volt elhelyez
ve a leleplezésre váró kép, melyet Örökzöldből font 
girland vett körül s melynek két végéről két szám 
függött, a születési és a szolgálati évek száma.

36 év egy lapra gyűjtött szeretetteljes jóságát 
magasztalták e napon a lelkesedés hevétől dobogó 
keblű fegyencek, egy olyan jóságot, amelynek fő
könyvében a „jótétemények" számlájának „Kiadás" 
rovata messze felülmúlja az egy-két tétellel szám
ba se jöhető „Bevétel" rovatot.

De most mégis csak törlesztettek valamit a 
névtelen számok!

Kamatjaik egy részének lefizetésével meg
mutatták, hogy a daróc alatt is dobbanhat nemes 
szív, s hogy ez az elcsépelt, lépten-nyomon hasz
nált kijelentés nem mindig puszta szó, hanem néha 
— mint a jelen esetben is — testetöltö valóság. 
Megmutatták, hogy még a legelrejtettebb, legke
ményebb szívhez is van kulcsa a szeretetnek . . . 
Most bebizonyosodott, hogy ha éveken át üres is 
a lélek, jön idő, amikor megtelik hálával és mint 
sziklák közül a hús patak csörgedez elő, úgy bu
zog fel belőle is a hála, a szeretet! . . .

* *
*

T íz óra után pár perccel kezdődött az ünne
pély, melyen az intézet tisztikara csaknem teljes 
számmal vett részt. Alig lépett a terembe Pollák 
Fülöp főrabbi úr, dr. Schüszler Rezső fegyintézeti 
igazgató és Horváth Kálmán b. intézeti főtiszt, va
lamint dr. Czóbel István fogalmazó úr kíséretében, 
amikor a kar ajkán már felzúgott a dal: „Légy 
üdvözölve e napon," amelyet az ünnepelt állva 
hallgatott végig. Ezután L. B. fegyenc szavalta el 
ez alkalomra Írott „Adózzunk!" című, gyönyörű 
gondolatokat tartalmazó versét, tiszta csengésű 
hangon, majd B. B. elítélt lépett a kisasztalka elé, 
hogy ünnepi beszédét elmondja.

— Ne higyje senki azt, — kezdte a szónok — 
hogy a börtön hideg vasrácsán keresztül, mi ra
bok, nem látjuk az azúrban pompázó kék eget; 
ne higyje senki azt, hogy nem látjuk a kék égnek 
szabadon úszó örök vándorait, a fehér, fodrosán 
szálló felhőket, a virágot fakasztó, életet zsendítő 
áldott, meleg napot; ne higyje senki azt se, hogy 
sivár zárkánk rejtett zugába is nem hallatszik be 
olykor-olykor a dalos madárkák Istent dicsérő, 
zsolozsmás himnusza; ne higyje senki azt, hogy 
ilyenkor a mi látszólag kővé dermedt szívünkben 
nem mozdul meg az Isten plántálta, de az élet vi
haraiban álomba szunnyadt szeretet, édes vágyó
dás és valami különös, sajátos hála, hogy ez ün
nepi hangulatban szárnyra Kapva azokfelé szálljon, 
akiket szerettünk, akiket szeretünk, akiket tisztelünk, 
azokfelé, akik velünk — az élet mellékútjaira té- 
vedtekkel — mindig csak szeretettel bántak, min
dig csak arrafelé tereltek, ahol még, talán nekünk 
is fakad öröm és boldogság . . .

Egyre tisztább és tisztább lett a szónok hangja 
és úgy hullottak ajkáról a magasztaló szavak, mintha 
hófehér rózsákat dobált volna az ünnepelt asztala elé.

— Engedje meg az Úristen, — fejezte be be
szédét, — hogy egyszer a kövesútra hulló drága 
magvak is ki virágozzanak és ne kétszer-háromszor 
annyi bő, áldásos termést hozzanak, hanem telje
sedjék be az írás szava, s megszázszorozódván, 
hatalmas, erős fává nőjjenek, egyenként és szálan
ként, hogy a mi drága jó Főrabbink örömtől re
peső szívvel lássa meg, hogy az ő népe nem az 
elveszett, Istentől elfordult nép, s mi, a rossz út
ra tért gyermekek sem vesztünk még el teljesen; 
hogy az annyi éveken át bő kezekkel, gazdagon 
szórt magvak megtalálják végre a termő talajt — 
a mi szívünket.

— Szerettünk volna a mai napon adni va
lami szépet Nagyságodnak, de mit is adhatunk 
más ajándékot egy lelkipásztor számára, mint csen
des éjszakákon titokban elsírt, szenvedéseink kö
zött gyönggyé érett könnyeket, a bünbánat, a ma- 
gunkbaszállás mélyéről feltörő könnyeit!...

Sokat jelentő, szívből fakadó igaz szavak!
Beszéde végeztével a szónok leleplezte a ké

pet, amelyet egy letartóztatott festőművész festett, 
s amely élethű mása az ünnepednek.

Ekkor emelkedett szólásra dr. Schüszler Rezső 
fegyintézeti igazgató. Üdvözölte a maga és tiszt
társai nevében Pollák Fülöp főrabbi urat, majd a 
következő szavakkal végezte beszédét:

— Tisztelet és hála sugárzik e kis gyülekezet 
minden egyes tagjának arcáról, mivel hogy a há
la és a szeretet hozta létre ezt a mai ünnepet is. 
Nem parancsszóra jöttek, hanem szívük sugallatát 
követve gyűltek egybe s ez a tény mindennél job
ban beszél!... A szeretet és a hála eme spontán 
feltörő megnyilatkozása késztet arra, hogy éljek 
Főtisztelendő Uramnak, az előttem is többször 
hangoztatott szavával, amely szerint: „ha száz ve
szendő lélek közül csak egy is akad, aki megtér, 
akkor már nem volt meddő a fáradság, a tanítás.

— Tartsa meg Főtisztelendő Uramat a mind
nyájunk egy Istene, hogy még sokáig nyújthasson 
vigaszt ezen ház elesettjeinek és nyújtson balzsa
mot azok fájó lelkére!"...

...Egy pillanatnyi szünet után Pollák Fülöp 
főrabbi állott fel és a meghatódottságtól reszkető 
hangon, keresetlen szavakkal köszönte meg az ün
neplést. Megköszönve dr. Schüszler Rezső fegyin
tézeti igazgató és tiszttársainak a meleg érzésről 
tanúskodó szavakat, így fejezte be beszédjét:

— Ha egyszer majd nem lesz bűn a földön, a 
jó Isten boldog lesz, boldog, mint egy jó Apa, 
akire a gyermek mindig csak hálával gondolhat...

— Látom a falon az én képemet.
— És én kérlek most benneteket, vigyétek 

magatokkal képemet a tisztességes új életbe is ... 
Vigyétek az én képemet és a tiszttársaim képét, 
akiktől csak jót és nemeset tanulhattatok! Vigyétek 
magatokkal az Igazgató Úr képét, aki nemes jósá
gáról és igazságérzetéről ismeretes előttetek; vigyé
tek ezt a képet magatokkal, hagy majd a tisztes
séges életben is példaként álljon előttetek az Ő 
nemes egyénisége.

— Ez a kép drága emlék lesz nekem !...
— Engedje a jó Isten, hogy még sokáig le
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hessek veletek és a köztetek hintett Ige áldássá 
válva hozza meg gyümölcsét!...

A Himnusz eléneklésével ért véget az impo
záns ünnepély...

V. S.

Adózzunk!. . .
Ünnepélyre gyűltünk, évfordulót tartunk 

hetvenhatodik tavaszát éli szeretett jó papunk.
A daróc alatt megdobban, mindnyájunknak szíve 

hisz mi sem voltunk mindig a Sátánnak híve.
Ünnepélyre gyűltünk, ünnepséget tartunk 

Istenhez tekintünk ég felé száll dalunk,
Leszorított ajkunk hálaimát rebeg 

ősz Rabbink feje felett glória fény lebeg.
Ünnepélyre gyűltünk örömnapot tartunk 

és ezen a napon szivünkből adózunk! . . .
*

Adózunk annak, ki bánatunk nyomorában,
Iehajlik hozzánk a földnek porába;

Hogy bűntől sáros lelkünket a salaktól megtisztítsa, 
hogy eltévedt szívünket az Ég felé fordítsa . .  .

Adózzunk! . . .
Adózzunk lelkünk önzetlen pásztorának, 

hitünk és népünk öreg tudósának;
Kinek vállait hetvenhat év súlya, 

s egy háromezres múltnak tudománya nyom ja...
Adózzunk!

Adózzunk Rabbinknak, jó lelki-Atyánknak, 
ki reménnyel világít eltévedt nyájának,

Aki szemével behatol lelkűnknek mélyére, 
szavával balzsamot hint szívünknek sebére!

Adózzunk!
Adózzunk! . . .  mi koldusok, mi megbénult életek, 

egy áldó hő imát, egy lelkes éneket.
Egy könnyes néma sóhajtást, őszinte megbánást, 

Árassza Isten Rabbinkra, békéjét, áldását . . .
L. B.

A rák kémiai úton való 
gyógyításáról számoltak be a berlini 

sebészkongresszuson.
Korunk nagymértékben elterjedt baja, a rák 

kórokozójának megállapítása hosszú évtizedek óta 
foglalkoztatja a tudósokat. Voltak, akik a rákot egy 
ismeretlen bacillus okozta fertőzésre próbálták visz- 
szavezetni. Ezt a feltételezett „bacillust“ eddig még 
nem találták meg. Mások a rák örökölhetőségét ku
tatták és a szervezetnek bizonyos meglevő hajlamos
ságával, készségével magyarázták meg keletkezését. 
Azok a kutatások, amelyek a rák keletkezését külső 
behatásokra vezették vissza, azzal az eredménnyel 
jártak, hogy 1913. óta sikerült a rákot mestersé
gesen is előidézni és ezáltal a további kutatás ré
szére szinte szabályozni. A különböző utakon járó 
kutatásokat egységes irányban igyekezett össze

fogni a német sebészek társaságának a — Deutsche 
Chirurgische Gesellschaftnak — most a Berlinben 
megtartott háromnapos kongresszusa, amelyen egy
ben egy új gyógyítási módszerről is beszámoltak: 
a rák kémiai úton való gyógyításáról.

Ugyanúgy, ahogy a rákdaganatok sejtjeit át 
lehet oltani más állatokba, tehát rákkal átoltás 
útján fertőzni lehet, minden „rákbacillus" vagy or
ganikus ok nélkül is, kizárólag külső behatásra is 
előidézhető a rák. Bauer abból indul ki, hogy sejt
elváltozást, illetve sejtrombolást az örökléstanban 
megállapított „mutációs" törvény szerint is elő lehet 
idézni. Nem véletlen, — állapítja meg — hogy a 
röntgen-sugarakkal, amelyeket az örökléskutató 
mesterséges mutáció előidézésére használ fel, rá
kot is lehet produkálni. Ugyanígy hatnak kémi- 
káliák is: arzén, anilin és főképpen kőszénkálrány, 
amely teljesen egészséges embert is rákossá tehet. 
Tudjuk azt is, hogy bizonyos mesterségeknél 
milyen sűrűn fordulnak elő rákos megbetegedések.

Rákgyógyitás szénhidráttal.
A legveszélyesebb kémiai anyagnak a szén

kátrány bizonyult és így az volt a probléma, hogy 
a sokszorosan összetett szén-produktumnak melyik 
anyagrésze a rákokozó. így jöttek rá arra, hogy 
egy mikroszkóp alatt különösen fluoreszkáló anyag, 
az egyik magas vegyértékű szénhidrát az, amely 
a rákot előidézi. Ez a felismerés vezetett arra, hogy 
a rákban anyagcseremegbetegedést lásson Bauer. 
Ez a magas vegyértékű szénhidrát ugyanis össze
tételében szorosan rokon az emberi, illetve az ál
lati szervezet bizonyos savanyagával. így a chole- 
sterin, amely a legtöbb hormon anyaga, a maga 
stearin-összetételében azonos ezzel a kórtokozó, 
magas vegyértékű szénhidráttal. Szintétikusan si
került ilyen test-savakat szénhidráttá átalakítani; 
viszont az angol Cooknak sikerült olyan magas 
vegyértékű szénhidrátot előállítani, amely azonosnak 
mutatkozott ezzel az emberi savval. Bauer felté
telezi, hogy az emberi savnak a szervezetben ilyen 
szénhidráttá való átalakulására vezethető vissza a 
rák keletkezése. Ebből kiindulva kísérleteket foly
tatott, hogy a homeopata elv alkalmazásával — 
hasonlót a hasonlóval gyógyítani — nem lehetne-e 
a rák ellen a kémia fegyverével, ezzel a magas 
vegyértékű szénhidráttal harcolni. Egyelőre csak a 
börrákos betegekkel kísérletezett és a kongresszu
son be is mutatta az így elért gyógyulásokat.

Vitaminok jelentősége az orvosi 
gyakorlatban.

Amióta Bunge és Lunin 1880-ban először 
sejtették meg bizonyos, addig nem ismert, de az 
élethez szükséges anyagok jelenlétét táplálékokban, 
nagyot haladt a vitaminokról szóló kísérleti tudo
mány. Említett kutatók egereket eredményesen táp
láltak fel szárított tejporral. Ha azonban csak tej
nek megfelelő fehérjét, zsírt és cukrot tartalmazó 
keveréket adtak, az állatok elpusztultak. Ma már 
közismert a különböző vitaminok jelentősége. Néha



60 B I Z A L O M

alig lehel felülmúlni némely anya szakértelmét gyer
meke táplálékának helyes összeállításánál. Vitamin- 
hiány okozta betegségeknek olyan súlyos formáit, 
mint amilyenek kifejlődött skorbut vagy beri-beri 
esetén voltak láthatók régebben, ma már nagyon 
ritkán láthatunk.

Könnyen elképzelhető azonban, hogy a vita
minhiánynak enyhe fokai is előfordulnak. Ezek 
még kevéssé ismeretesek, pedig jelentőségük elég 
nagy lehet. Ép ezért értékes J. B. Youmans ame
rikai kutatónak alább ismertetett összefoglaló ta
nulmánya a felnőtteknél előforduló vitaminhiányok 
mai felismerési és kezelési módszereiről. A mo
dern orvosnak fel kell használnia a kutatások ered
ményeit, mert ily módon sok bajnak veheti elejét 
és sokszor segíthet betegén, ha gondol vitamin- 
hiányt s megfelelő kezelést alkalmaz.

Tekintetbe kell venni elsősorban, hogy vita
minhiány nemcsak egyszerűen hibás vagy hiányos 
táplálkozás következtében jöhet létre. Más beteg
ség szövődményeként is előállhat a szervezet hi
ányos vitaminellátása. Ennek oka lehet valamilyen 
táplálkozási zavar. Ha a beteg pl. csak folyékony 
tápanyagot tud magához venni, vagy betegsége 
miatt kénytelen szigorú diétát tartani, könnyen el
feledkeznek a szükséges vitaminok pótlásáról. Bél
betegségeknél előfordulhat az az eset, hogy a be
teg kap ugyan megfelelő táplálékot, azonban a fel
szívódás tökéletlensége miatt mégsem jut el min
den, így a vitamin sem, a szervezet sejtjeihez. Más
kor a szervezet vitaminszükséglete lehet fokozott 
valamilyen betegség, különösen lázas állapotok alatt. 
Ilyenkor a normálisan megszokott táplálék viszony
lag lesz vitaminban szegény.

Világos ezek után, hogy nemcsak az általá
nos gyakorló orvosnak, hanem minden szakorvos
nak kötelessége figyelni esetleges vitaminhiányra. 
Lássuk ezután, mely módszereket tart Youmans 
értékesnek, használhatónak, ilyen enyhe lappangó 
vitaminhiányok felismerésére és kezelésére vonat
kozólag, a felnőtt embernél.

A-vitaniin teljes hiánya esetén gyermeknél 
megáll a növekedés, ezenkívül a szem kötőhártyá- 
jáuak kiszáradása cs szaruhártyájának elhalása fe
nyeget. Korai tünet felnőttnél is, a szem sötétség
hez alkalmazkodó képességének csökkenése, vagy
is az a jelenség, hogy az erős nappali világítás 
mellett jól látó szem félhomályban, amikor egy 
egészséges szemű ember még jól eligazodik, már 
semmit sem, vagy csak igen keveset lát (hemera- 
lopia). Hogy A-vitaminhiánynak enyhe fokai nem 
oly ritkák, mutatják amerikai kutatóknak pontos 
látásvizsgálatai. Magukat egészségesnek tartó egyé
neken elég nagy számban lehetett kimutatni — érzé
keny műszerekkel — a sötétséghez való alkalmaz
kodásnak ezt a csökkenését.

Egy másik értékesíthető módszer a szem 
kötőhártyájának kaparékvizsgálata górcső alatt. El- 
szarusodott sejtek jelenléte ugyanis a táplálék A- 
vitamin hiányáról tanúskodik. Újabban Youmans 
bőrelváltozást is látott felnőttnél, melyet csukamáj
olaj adagolással teljesen megtudott szüntetni: apró 
elszarusodott bőrkiemelkedéseket a szőriüszők körül.

Ha valaki tehát rossz látástól, fénykerülésröl, 
szemégésről panaszkodik a modern orvos gondolni 
fog A-vitaminhiányra és módszerekkel igyekszik 
majd gyanúját megerősíteni.

A-vitamint tisztán még nem sikerült előállí
tani. Adagolására legalkalmasabb a csukamájolaj.

B-vitamint ma már többfélét ismer a vegyi 
és biológiai tudomány. Ezeket számokkal külön
böztetik meg egymástól. A B-vitamin hiánya okozza 
a beri-beri betegséget, melynek legjellegzetesebb 
tünetei ideggyulladás okozta bénulások. Hántolt 
rizzsel való táplálkozóknál, különösen Kelet-Ázsi- 
ában gyakori. Újabb vizsgálatok szerint a nálunk 
előforduló alkoholos vagy terhességi ideggyul
ladások fellépésében is szerepe van a Bi vitamin- 
hiánynak. Mások kevésbbé jellemző tünetek összesé
gét is Bi-vitaminhiányra vezetik vissza, mint az ét
vágytalanságról, bizonytalan fájdalmakról, gyenge
ségről, emésztési zavarokról panaszkodóknak be
tegségét.

Pontos módszer annak eldöntésére, hogy va
lóban fennáll-e vitaminhiány, nincsen. Egyedül Bi 
vitamin adagolás jó hatása teheti valószínűvé a 
feltevést. Ezt a vitamint már vegyileg tiszta, kris
tályos formában is előállították és befecskendezés 
útján lehet adni szükség esetén.

Nem pontosabb a Ba-vitaminhiány enyhe for
máinak megállapíthatósága sem. E vitamin teljes 
hiánya okozza a pellagra nevű betegséget, mely
nek egyik főtünete súlyos bőrgyulladás. Enyhe B j 
vitaminhiányra gondolhat az orvos kisebb bőrel
változásnál is, különösen, ha más panaszok is fenn
állnak a betegnél,például emésztési zavarok, ilyen
kor egyrészt a beteg étrendjének átvizsgálása, más
részt a vitamin adagolásának hatása adhat támpontot 
arra nézve,vájjon fennál-e Bi-vitaminhiány. Leg
célszerűbb ilyenkor élesztőt adni, vagy a még több 
Bo vitamint tartalmazó májkivonatot, injekció for
májában.

C-vitamin hiánya okozza a ma már oly ritka 
skorbutot. De, hogy enyhe, lappangó alakban a C- 
vitaminhiány igen gyakori, mutatják az újabb ku
tatások. E vitamin vegyi összetétele már pontosan 
ismeretes (ascorbin-sav, Szentgyörgyi). Annak meg
állapítására, hogy valaki szenved-e C-vitaminhi- 
ányban, jó módszer már a napi vizeletmennyiség 
elemzése C-vitaminra vonatkozólag. Ha ezen anyag 
kiürítése kevesebb naponta 20 milligrammnál, két
ségtelen, hogy a szervezet C-vitaminellátása nem 
elegendő. Újabban nagyobb C-vitaminmennyiség 
adagolása után kiürülő vitaminmennyiségböl is 
vonnak következtetéseket. Ha 600 milligramm adá
sa után kevesebb, mint 3 %  jelenik meg a vize
letben, a szervezetben túlkicsi a C-vitaminraktár, 
ezért tart többet vissza ebből. Ilyenkor kétségtelen, 
hogy az illető egyén tápláléka a szükségletnél ki
sebb C-vitamint tartalmazott. Legújabban a vérsa
vó C-vitamin tartalmából is igyekeznek következ
tetéseket vonni.

Legtöbb C-vitamin van a citromban, narancs
ban, paprikában, paradicsomban és a zöldfőzelé
kekben. De legyengült, vagy táplálkozási éppen za
varban lévő betegnél célszerűbb a tiszta ascorbin-
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sav adagolása, különösen, ha csak injekciós kezelés 
lehetséges.

D-vitamin hiánya okozza a gyermekek csont- 
betegségét: az angolkórt. Felnőttnél nagyon ritkán 
játszliatik szerepet ennek az anyagnak hiánya. Ezt 
nem is lehetne pontosan megállapítani, annyira 
belekapcsolódik a D-vitamin a kalcium, foszfor és 
mellékpajzsmirigy anyagcseréjébe. Még leginkább 
csontritkulással járó betegségeknél lehetne gondol
ni D-vitaminhiányra, például kevéssé magyarázható 
csonttörésnél, továbbá olyankor, amikor a szerve
zetnek több D-vitaminra van szüksége, mint ter
hesség és szoptatás idején, vagy bélfelszívódási 
zavaroknál.

Ilyenkor célszerű a tisztán előállított D-vita
min (besugárzott ergosterin) adása akár szájon át, 
akár bőrbe való bedörzsölés útján. Az adagolásra 
vigyázni kell, mert ez az egyetlen vitamin, amely
nek túladagolása kárt hozhat a szervezetre.

Legkevesebbet tudunk még az E-vitaminról, 
mely gabonamag csirájában fordul elő legnagyobb 
mennyiségben. Ennek hiánya állatnál terméketlen
ségre vezet. Még kezdeti szakban vannak azok a 
kísérletek, melyek az emberi terméketlenséget igye
keznek befolyásolni ezzel a vitaminnal, ha azt 
semmi szervi ok nem magyarázza. Az E-vitamin- 
nak is ismeretes pontos vegyi összetétele.

A sarkvidéken.
Túra a sarkvidéken? Hogy kerül össze a 

hegymászás sportja az északi sarkvidékkel? Hi
szen ott csak tenger van, végtelen hósivatagok, 
zöldes-fehéren csillogó, határtalan jégmezők, me
lyek közrefogják és halálra Toppantják az odaté- 
vedö kutatóhajót és tenger felé igyekvő, kígyózó 
gleccsernyelvek — egyszóval minden, csak éppen 
olyan magas hegyek, ezer megmászhatatlan mere
déllyel körülbástyázott, szédítő szakadékokkal ba
rázdált, zordon fenségű hegyvonulatok nincsenek, 
aminők az Alpokban oly izgalmas szépségű, tes- 
tet-Ielket acélozó sporttá nemesítik a hegymá
szást... Hogyan is lehet a sarkvidék hegy mászó
túristák célpontja?...

Pedig úgy van... Egy pillantást a térképre 
vagy a glóbuszra és nyomban eloszlik a kétely. 
Mert mi is az az északi sarkvidék, az Arktis? 
Mindazoknak a sarkkörüli területeknek az összes
sége, melyek az északi sarkkörön (a 66V2 fokú 
szélességi körön) belül fekszenek. És mi van ott 
— lássuk csak! Svédország és Norvégia északi 
csúcsai, a Spitzbergák, a Ferenc József föld, a Lapp
föld, Szibéria legészakibb sávja s a vele átellenes 
szigetek; hatalmas területek Alaska, Kanada észa
ki részéből, a Baffin-föld, Grönland legnagyobb 
része, mind-mind az Arktis birodalma! És ebben 
a birodalomban nemcsak csupasz hó és jég van, 
hanem felette változatos tájképi alakulatok és ma
gas hegyek! Hogy hol?... Sok helyütt, elsősor
ban a Spitzbergákon. Már a név is arra utal, hogy 
a szigetcsoportot csipkézett, meredek bércek cso
portja fedi, melyek között a hegymászás szerel

meseinek bő alkalmuk kínálkozik kedves sportjuk 
gyakorlására. 600 méter vastagságban borítja a 
jég a sziklatalajt s föléje közel 2000 méter ma
gasságba tornyosodnak a szigetcsoport legmaga
sabb hegyei. Különösen a nyugati partszegély 
kápráztatja el a természetjárót szépségeivel; a hegy
tömeg szinte „festői rendetlenségben" hányódik 
ott egymás hegyén-hátán, minduntalan meg-meg- 
szaggatva mélyen a szárazföld testébe vágó fjor- 
dokkal és lépten-nyomon felbukkanó gleccserek
kel. Aki ide látogat, annak jó túristának kell lennie.

A púpos angyal.
Irta: Medveczky Bella.

Mellém került a padba. Riadtan és idegen
kedve néztem rá, önző gyermekérzéseimnek min
den nyílt ellenszenvével. Pedig finom és sápadt 
volt az arca, a szeme égszínkék és a szőke haja 
hosszú csigákban omlott a vállára. De a hátán 
kegyetlenül rút púp éktelenkedett.

Az osztály fel-felpillantott az olvasókönyv
ből, ijedt, furcsa gyermektekintetek villantak az új 
kis társnő felé. A tanítónéni szigorúan utasította 
rendre a nemfigyelőket.

Én sem figyeltem. Lopva egyre a szomszé
domra pislogtam. Néztem a finom kis száját, az 
ápolt haját, a fehér kezét, a szép ruháját és azt a 
megdöbbentő púpot a háta közepén. Az élet első 
nagy kérdőjele tűnt fel ragyogó gyermekéletem 
egén. Milyen furcsa isteni rendeltetés alkotta 
ilyenné ezt a szegény kislányt, miért tette elütövé 
tőlünk, miért formálta mássá mint bennünket, 
gondtalan, vidám, boldog gyermekeket? Miért 
olyan ijedt és egyben szelíd a tekintete, miért 
olyan halk és finom a hangja, miért néz rám 
olyan félő és mégis reménykedő pillantással?

Délben az édesanyja várta az iskola előtt. 
Karcsú, szép fiatal asszony és a kis púpos re
pesve ölelte át a nyakát.

Hallottam, amikor az anyja megkérdezte:
— Jól ment minden, kis szivem? — és a 

hangja aggódást árult el.
— Olyan jó iskolába járni! — felelte elra

gadtatással a kislány. —  Mindenki kedves volt 
hozzám. És annyi szép, okos gyerek van az osz
tályban. Ugy-e, most már mindennap elmehetek 
az iskolába?

És az anya fájdalmasan, boldogan mo
solygott.

Otthon lopva végigvizsgáltam négy testvér
kémet. Mindnek egyenes volt a háta, karcsú a 
dereka. Vidámak voltak, haszontalanok és majd 
kicsattantak az egészségtől, de én egyre a kis 
púposra gondoltam.. .

Másnap a rajzórán kezdődött el a barátsá
gunk. Az osztály közvéleménye szerint „gyönyö
rűen" rajzoltam. Nálamnál senki szebb kutyát, 
cicát, báránykát, madarat nem rajzolt a fekete 
táblára. Az én virágaim szinte illatoztak.

— Milyen ügyes vagy! —  sóhajtotta kis 
szomszédnőm a rajzfüzetbe pillantva és irigység
gel vegyes csodálat ragyogott kék szemében.
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— Segítek neked — ajánlottam hévvel cs a 
tanítónőm jólelküen elfordult, amikor látta, milyen 
igyekezettel segítek az új kislánynak, milyen össze
melegedve hajtjuk egymáshoz fejünket, milyen 
boldog öröm fénylik a kis púpos tekintetében.

Ettől a perctől barátok lettünk. Ettől a perc
től kezdve úgy álltam mellette, mint a harcrakész 
hős, hogy megvédjem a gyöngét, a tehetetlent. 
Körömmel és ököllel támadtam azokra, kik gú
nyolni merték, csúfolták, kinevették. Lassan meg
hódítottam számára az egész osztályt és néhány 
hét múlva huszonnégy, életkedvtől pezsgő, vidám, 
erős kislány kelt védelmére, ha valaki megbán
totta, vagy akár csak ferdén is nézett rá. s az 
angyalarcú, szőke kis nyomorék hálás mosollyal 
nyugtázott szeretetet, barátságot, lángoló gyermek
szív együttérzését.

Szerettük, becéztük, elkészítettük a leckéjét, 
csapatostul hazakísértük az iskolából és érte men
tünk havas, sötét téli reggeleken. A tízóraink leg
jobb falatait ráerőszakoltuk, agyongyötörtük a ked
veskedésünkkel, az anyáskodásunkkal, a szerete- 
tiinkkel és tudatlanul sok-sok melegséget loptunk 
nyomorék életébe. Ideális rajongásunkkal megszépí
tettük még az éktelen púpot is a finom, gyönge 
kis testén.

Csodálatos hetek voltak. Huszonnégy kislány 
előtt keskeny rés nyílt a titokzatos élet kapuján, 
hogy ezen a keskeny kis résen egy picikét, egy 
sejtésnyit betekinthessen a dolgok igaz értelmébe, 
egy csöppecskét szürcsöljenek a csodálatos jóság 
és szépség megmagyarázhatatlan titkaiból.

Tanultunk és játszottunk és szerettük egy
mást. Összetartoztunk, mint még iskolában soha 
össze nem tartozott huszonnégy gonosz, virgonc 
kislány. A huszonötödik volt a kapocs közöttünk 
és ha összevesztünk, mindig csak arról volt szó, 
melyikünk szereti őt jobban. Ha verőfényes de
cemberi napokon kitolongtunk az iskolából és ott 
láttuk a csöndes, szőke asszonyt a kapu előtt, 
kezet csókoltunk neki, nem is tudva miért, talán 
mert meg akartuk köszönni, hogy ö ajándékozott 
meg a kis nyomorékkal, gyermekéletünk első nagy 
rajongásának bősével. Jók voltunk és nagylelkűek, 
segítettük egymást és a gazdag gyermek nem 
nézte le a szegény gyereket. Minden óra örömet 
jelentett. Nem volt rossz tanuló az osztályban. 
A tanítónéni sugárzott. De a legkedvesebbek mé
gis a rajzórák voltak.

— Ma lerajzoljuk a karácsonyestét — mondta 
a tanitónéni tíz napppal az ünnepek előtt. — 
Mindenki úgy rajzolja le, ahogyan elképzeli, 
ahogyan várja.

És mi rajzoltunk. Édes primitív rajzok szü
lettek meg a nagylapú rajzfüzetekben. A kis Klári 
az asztalon álló karácsonyfát rajzolta le és Irénke 
az ő fácskája köré hat gyereket pingált, mert ők 
hatan voltak testvérek. A kövér kis Vilma a terített 
ünnepi asztalra finom ételeket rajzolt, mert ő a 
legjobban enni szeretett. Ellácska kis fája alatt 
rengeteg volt a játék, Piroska pedig katonákat és 
lovakat karcolt a papírra, mert ő mindig fiú sze
retett volna lenni. Egész óra alatt izgatottan raj

zoltunk, Mellettem a kis nyomorék ügyetlenül raj- 
zolgatta színes ceruzájával a karácsonyfácskáját. 
Én sokáig tűnődtem, bámultam magam elé, rágtam 
a ceruzám végéi Végül nekikezdtem. Ó . . .  én va
lami egészen gyönyörűt akartam rajzolni! Minden 
ügyességemet összeszedtem, hogy sikerüljön a cso
dálatos kép. Nagy, habos felhők közül apró an
gyalkák szálltak alá. A legelső kis karácsonyfát 
tartott a kezében, a többi hozta a rengeteg játékot 
és a lap aljára kis falucskát rajzoltam, apró házakat, 
templomot, magas toronnyal, hóval borított fákat, 
bokrokat és kis tavacskát.

Gyönyörű lett a kép! A tanítónéni álmélkodva 
hajolt a füzetem fölé.

— Még festőművésznő lesz belőled — mondta 
elismerően. A gyerekek mind látni akarták. Nagy 
volt a zsivaj, az öröm, a szünetben megéljeneztek, 
csak a legkedvesebb kis barátnőm, a kis púpos 
maradt csöndes és szomorú.

— Neked nem tetszik? — kérdeztem méltat
lankodva. — Hát nem szépek az angyalkáim?

— De igen! Gyönyörűek! — felelte szomorú 
mosollyal. — Ez hozzád hasonlít, ez meg Piros
kához — felelte hozzá túlzott fantáziával — csak 
hozzám nem hasonlít egyik sem!

— Hogyan? — kérdeztem megütöd ve. — 
Miért ne hasonlítana hozzád ez az angyalka, amelyik 
a kis fát viszi a kezében?

— Ez a szép angyalka hasonlítson hozzám? 
Hiszen ez nem púpos ! — mondta a kis nyomorék 
mély szomorúsággal és én hosszú pillanatokig 
szótlanul, ijedten bámultam rá. Néztem az édes, 
sápadt arcocskáját, a könnyes kék szemét, az arany- 
fürtös haját, azután hirtelen felkiáltottam:

— Hát jól van! Rajzolok én olyan angyalkát, 
amelyik hozzád hasonlít. És ez lesz a leggyönyö
rűbb angyal minden angyalok között!

Izgatottan rohantam a táblához. Az egészosztály 
mögöttem. A kis púpos reszketve állt mellettem. 
Rajzoltam. A puha kréta alól édes, kövér angyalka 
bontakozott ki. Fürtös volt a haja, kedves az arca, 
a kezében kis karácsonyfát tartott és a két szár- 
nyacskája közölt a hátán púp volt. A lányok szó 
nélkül, megdöbbenve nézték, micsoda szerencsétlen 
angyalkát rajzolok a táblára, de ők is, mint én, 
átérezték a helyzet kegyetlen szomorúságát, érezték 
azt a mélységes sajnálatot és szeretetet, ami az én 
szívemet feszítette. És mire elkészült a furcsa gye
rekrajz, kórusban kiáltották:

Ez aztán gyönyörű! Ez az igazi karácsonyi 
angyalka! Milyen szép!

Észre sem vettük, hogy vége volt már a szü
netnek, a tanítónéni ott állt mögöttünk és a fejünk 
felett a táblára bámult. A kis púpos vette észre.

— Tanítónéni! — kiáltotta elragadtatással. — 
Ez én vagyok, ez a gyönyörű púpos angyalka 
én vagyok!

Mindnyájan ijedten fordultunk hátra. De a 
tanítónéni nem szidott meg. És azt sem értettük, 
miért áll olyan sokáig, mozdulatlanul, lehajtott fejjel 
a tábla mellett. . .

Másnap a púpos angyalka nem jött iskolába, 
meghűlt, a tüdőgyulladás gyorsan végzett a gyenge
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kis testtel. Karácsony hetében eltemettük. Abban 
az esztendőben nem örültünk a karácsonynak. 
Azután újra iskolába jártunk, rosszkedvűek és 
összeférhetetlenek voltunk, az osztály fele nem 
tanulta meg rendesen a leckét. És egy rajzórán, 
úgy január vége felé, a tanítónéni azt mondta, hogy 
rajzolja le mindenki, milyen emlékei maradtak 
karácsony estéjéről.

Lustán rajzoltak a lányok, ki hóembert, ki 
karácsonyfát, vagy szökefürtü babát, csak az én 
szememben villogott fel valami tűz. Rajzoltam. 
Egyik púpos angyalkát a másik mellé, szépszár
nyú, furcsa, púpos angyalkákat. A szomszédjaim 
észrevették, odanyujtották a füzetjeiket, nekik is 
rajzoltam, egyiket a másik után. Sok-sok púpos 
angyalkát, A tanitónéni megdöbbenve nézte és úgy 
láttuk, hogy fátyol borul a kedves tekintetű sze
mére. . . De nem szidott össze.

Huszonnégy füzetben mosolygott huszonnégy 
kövér, szőke, édes púpos angyalka. És az óra végén 
rajzoltam még egyet egy üres lapra és amikor 
szünetben magunkra maradtunk, kihúztam a kis 
asztalkából a fiókot ott, ahol a mi kis nyomorékunk 
ült és a fiók aljára odaragasztottuk a képet. A 
huszonötödik angyalkát! Legyen ő is velünk, a 
mi kis púpos angyalunk, ott az osztályban a sok 
gonosz, veszekedő kislány között.

Talán még most is ott van, a negyedik bé 
megfakult, összevagdalt, kopott kis asztalában be
leragasztva a mi púpos angyalunk.

SS Világ folyása.

E lfogytak  a  drótostótok. A háború előtt 
virágzó vándoripar, ami többezer élelmes, egész
séges kisiparosnak gondtalan megélhetést nyújtott, 
az egész országban háttérbe szorult és élete vég
sőket lobbant. A lassú pusztulási folyamat utolsó 
állomására a kereskedelmi miniszter rendelete hív
ja fel a figyelmet, amely a vándoriparágak felso
rolása és a képesítéshez kötöttség szükségtelensé- 
génék megállapítása után a törvényhatóság kezébe 
tette le annak jogát, hogy szabályrendeletben álla
pítsa meg a kiadott vándoripari engedélyek számát. 
A főváros ezzel a jogával élve, nyolcvan vándor- 
drótostót-ipari, harminc ablakos-ipari és huszon
nyolc esernyő-ipari engedély kiadását állapította 
meg a vándoriparosok számára.

Most azonban különös dolog történt. A ma
gyarországi drótosok és ablakosok ipartestülete 
emlékirattal fordult az illetékes hatóságokhoz, amely
ben a drótos-ipari engedélyek számát csak 60-ra, 
az ablakosokét csak 20-ra, az esernyősök iparen
gedélyét pedig csak ötre kívánja mérsékelni. A be
advány szerint az így csökkentett számok sokkal 
jobban megfelelnek a tényleges helyzetnek.

Ezzel a különös létszámcsökkentö kívánság
gal kapcsolatban azt a felvilágosítást kaptuk, hogy 
a mai élet megváltozott formája már nem nagyon 
tűri meg a hajdan virágzó vándoripart. Maguk a

vándorló kisiparosok hiába házalnak. Senki sem 
várja meg többé azt, amíg az utcában véletlenül 
felhangzik az elnyújtott, panaszos melódiájú kiáltás:

Drótoznyi, fotoznyi, ablakot csinyáltatni tessék!
A még meglevő vándoriparosok a tanyai 

világot járják. Budapesten már ritkaságszámban 
jelentkeznek. Akik nem bírták a vándoriparos sza
bad, be nagyon megnehezült életét, azok igyekez
tek maguk is letelepedni és most egy kis boltot, 
műhelyt nyitva, megöregedve, fáradtan küzdenek 
az OTI-val, a közterhekkel és sóhajtva gondolnak 
vissza azokra az időkre, amikor a hátukon cipelt 
üvegtáblákon napsugarasabb égbolt visszfénye 
ragyogott.

O laszország m egegyezett Ju goszláviával.
A két állam ötéves békeegyezményt kötött — Cianó 
gróf olasz és Síojadinovics jugoszláv külügyminisz
ter az egyezmény politikai és gazdasági olasz jelen
tőségéről.

A háború utáni évek egyik legfontosabb szer
ződését írták alá csütörtökön este a belgrádi kül
ügyminisztérium dísztermében Olaszország és Jugo
szlávia megbízottai. A két állam között létrejött 
politikai szerződés többek között kimondja, hogy 
a szerződő felek tiszteletben tartják egymás hatá
rait, nemzetközi bonyodalmak esetén kölcsönösen 
meghallgatják egymás véleményét, soha egymás 
ellen háborút nem folytatnak, minden vitás kérdést 
békés úton rendeznek, nem tűrnek országuk terü
letén semmiféle olyan aknamunkát, amely a má
sik állam területi épsége vagy kormányzati rend
szere ellen irányul. Ugyanekkor a két állam min
den lehetséges módon kimélyíti kereskedelmi kap
csolatait. Az olasz-jugoszláv békeegyezmény egye
lőre öt évre szól, később azonban évről-évre meg- 
hoszabbítják.

Cianó gróf és Sztojadinovics miniszterelnök 
nagy beszéd kíséretében jelentették be a szerződés 
aláírását. Mindketten hangsúlyozták, hogy új kor
szak kezdődik a két ország egymáshoz való vi
szonyában: az őszinte béke és barátság korszaka. 
Az olasz külügyminiszter azt is közölte, hogy az 
olasz kormány a délszláv nép iránt érzett őszinte 
barátsága jeléül az összes Olaszországban internált 
kissebbségi alakulatokat szabadon bocsátja.

Sztojadinovics miniszterelnök hangsúlyozta, 
hogy a szerződés nem irányul senki ellen, majd 
méltatta a gazdasági megállapodást.

Csak október végén fejezik be a Mar- 
githid átépítését. A Margithíd újjáépítési mun
kája nagyon lassan halad. A főváros közigazgatási 
bizottságának ülésén már szóvá is tették ezt, s 
azóta több munkást foglalkoztatnak a hídépítésnél. 
Még így is oly lassú ütemben folyik a munka, 
hogy csak késő ősszel készülnek el teljesen a híd 
átépítésével. A kereskedelmi minisztérium most 
írta ki a pályázatot a híd, a margitszigeti szárny- 
híd és tartozékainak mázolási munkálataira.

A munka megkezdésének legkorábbi ideje 
május 1, befejezésének határideje pedig október 
30. A vállalkozóknak a munka befejezésétől szá
mított két esztendőre jótállást kell adniok. A pá
lyázatokat április 12-ig kell benyújtani.
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V ilágkörüli ú tra indul egy m agyar ci- 
gány-m issionáriu s. Feketehajú, sötétbőrü, feke- 
teszemü ember, fekete ruhában, papos külsővel. 
Egyenes leszármazottja a „Magyar Orfeusz" B i
hari Jánosnak, 25 éves — és a cigányok prófétája. 
Végigjárja a pesti cigánynegyed utcáit, meghall
gatja az emberek panaszait, öreg, törődött cigá
nyokat keres fel, elbeszélget velük — aztán elő
veszi a Bibliát, felolvas belőle, magyaráz, vigasz
tal és tanít.

Úgy beszélnek róla a cigányok, mint egy 
prófétáról, aki életét az elesetteknek és nyomorul
taknak áldozta. Dunaföldváron született, szüleit 
hétéves korában elvesztette. Elvándorolt falujából, 
majd később — 19 éves volt akkor — visszament 
oda. A falu plébánosa megtanította írni, olvasni, 
házába fogadta. A pap halála után a fiatalember 
feljött Budapestre, a mesterutcai elemi iskola szol
gája lett. Esténként tanult s egyszer az egyik ma
gántanulócsoporttal ő is levizsgázott 4 elemi anya
gából. Pécsre került, a jezsuiták iskolájában tanult.

Tanulmányai közben erőt vett rajta kóbórló 
vére, bejárta a közeli falvakat és missziós munkát 
végzett. Bibliát magyarázott a falvak cigánynépének.

—  Életemnek kettős célja volt, — mondja 
— Isten országa és a cigányság. Úgy éreztem, ten
ni kell valamit, jártam közéjük és tanítottam őket. 
Az eredménnyel beérhetem.

A sátoraljaújhelyi plébánia bizonyítványa sze
rint missziós munkája eredményeképpen 150 ci
gány gyónt és áldozott, egy hitehagyott halálos 
ágyán megtért és öt törvénytelen házasságot szen
tesítettek az oltár előtt.

— Fel akarom keresni a világon elszórtan 
élő cigánytestvéreimet, — mondja — hogy tanít
sam őket. Papja leszek a cigányoknak. Magyarul, 
németül és cigányul beszélek, eredményeimet an
nak köszönhetem, hogy beszélek népünk nyelvén 
is. Bíznak bennem, hallgatnak rám én pedig sem
mi mást nem akarok tőlük, csak megmutatom ne
kik Isten országát.

M eghalt báró  Kwiek M átyás, „a cigány 
nem zet v ezére ."  Néhány aranydukát hegedül is 
tettek a koporsójába, pedig nem volt muzsikus 
cigány. Üstkészítő volt s ősei Romániából vándo
roltak Lengyelországba. Három évvel ezelőtt lépett 
a trónra, a cigánynemzet alkotmányának megfelelő 
szabad királyválasztás útján, a romániai cigányok 
azonban nem ismerték el érvényesnek Kwiek Mátyás 
királyságát s ellenkirályt választottak.

Bárói rangját a lengyel köztársasági elnök 
is elismerte. „Báró Kwiek Mátyás, a cigánykirály," 
így titulálták, ő azonban lemondott királyi címéről. 
Csak az lehet király, akinek országa is van, — 
mondotta — cigányország pedig nincs. Ezt a címet 
vette fel tehát: a cigány nemzet vezére.

Kwiek Mátyás* nem volt iskolázott ember, 
mégcsak írni-olvasni sem nagyon tudott, de nem
zete életét érintő kérdésekben fejlett műveltséget 
árult el. Ideálista ember volt, akiben egy sokat 
szenvedett nép érzékeny lelke élt. A cigányok fel

szabadítása érdekében sokat harcolt. Fel akarta 
szabadítani mindenekelőtt a cigány népet azokból 
a hibákból, amelyek évszázadokon át beleszívód
tak. Úgy látta, hogy ezek a hibák tulajdonságok 
lettek.

Fel akarta szabadítani a cigány népet mind
attól a káros előítélettől is, amellyel éppen a fenti 
hibák miatt, a világ sújtotta. Azt hirdette, hogy 
reformmal kellene változtatni azon a helyzeten, 
hogyha valahol lovat lopnak, mindjárt a cigányra 
fogják. Arra törekedett, hogy beléoltsa a cigány 
népbe a munka és a becsület fogalmát, hogy népe 
becsülje meg magát, ami által megváltozik a vi
lágnak a cigányokról alkotott véleménye is.

Ellenezte a cigányok nomád életét, a letele
pítését sürgette. Szerette hazáját s népét is hű 
hazaszeretetre oktatta. Különös szeretettel viselte
tett a magyar cigányok iránt. E sorok írójával 
gyakran beszélgetett a magyar cigányokról s min
dig hangoztatta, hogy sehol a világon a cigánynak 
nincsen olyan jó sorsa, mint Magyarországon. A 
magyar zenészcigányokat valósággal dédelgetik, 
mondogatta, de meg is érdemlik!

Fia néhány hónap múlva tölti be huszadik 
évét, a lengyel törvények szerint ekkor éri el a 
nagykorúságát. Kwiek fia nagykorúságát fényes 
ünnepély keretében akarta megülni. Erre azonban 
már nem került sor. Hirtelen halála közbe jött.

A cigánykirály temetésén bizony nem volt 
királyi pompa. Kwiek a legnagyobb nyomorban 
hagyta családját s a temetési költségre indított 
gyűjtés is csak száztíz zlotyt eredményezett. A 
temetési szertartás nagyon szerényen folyt le, éppen 
hogy tellett papra. A temetési menetben közel tíz
ezer ember vett vészt, köztük számos külföldi ci
gánydelegáció. A menet élén kék selyemzászlót 
vittek ezzel a felírással: „Báró Kviek Mátyás, a 
cigány nemzet vezérének vezetése alatt egyesült 
cigányok." A zászlón egyiptomi gúlák és egy szfinx 
fölött a cigánybáró kihimzett címere ragyogott.

— S iriu s m ester id ő jó sla ta . Mindenki az 
esős időjárás változását várja. Most megszólalt 
Sirius mester is. Szerinte április 9-től két-három 
szép meleg napban lesz részünk. Sajnos, a szép 
idő csak pár napig tart, utána újra eső, némi le
hűlés Ígérkezik. 15. és 20-a körül nagyobb csa
padék ígérkezik. Az időjárás fokozatosan javulni 
fog. Kevesebb eső és több napos időben lesz ré
szünk. Májusban az időjárás szép, meleg lesz, sőt 
hőséget is várhatunk. Azután párnapi lehűlés ígér
kezik 2 — 1 3 — 25 és 29. körül. A többi májusi 
napon szép, meleg időjárás várható. Sajnos, meg 
kell állapítani, hogy ezidöszerint Magyarországon 
van a legkedvezőtlenebb időjárás.
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