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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a viliig folyásáról és az ember alkotásairól.

21. szám. X. évfolyam. 1939. november 1.

Halottak napjára.
Viruló fiatalok, bölcs öregek!
Anyák, hitvesek, testvérek, gyermekek! 
Mind, mind akik odaát vagytok 
A halálkapuján túl, —
Azok is köztetek, akik azt hiszik magukról, 
Hogy nincs már a földön senkijük se, 
Érezzétek ma, mellettetek dobogni szíveinket! 
S halljátok meg hozzátok szóló,
Rejtett bensőnk szavát, amely azt kéri: 
Keressétek mostani létetekben,
A sebek Gyógyítóját, bűnök Megigazítóját: 
A Szeretet Urát!

Krisztus é l ! . . .
Nincs vége? Vég 
Nincs is? Elég!
Ha meghalunk? . . .
— Feltámadunk — . . .

Csak az a jó,
Vigasztaló,
Hogy a Sorsunk • 
Megváltható.
Mert Krisztus él!
Értünk beszél,
Ahogy szívünk 
Megérdemli.

Raáb Mihály.

A pénz története.
Irta: Ajtay József.

A pénz szerepe a munkamegosztáson alapuló 
modern közgazdaságban az, hogy általános csere- 
és hitelnyújtási eszközül szolgáljon. A pénz köz
vetítésével bonyolítjuk le ugyanis a javak és szol
gáltatások cseréjét, illetve ezeknek kölcsönbeadását. 
Tehát csak látszólag fizetünk és nyújtunk kölcsönt 
pénzzel, valójában azonban javakkal és szolgál
tatásokkal teljesítjük fizetéseinket és ugyanezeket 
hitelezzük a pénznek, mint közbeiktatott tényező
nek közvetítése útján. Ebből következik, hogy a 
pénzproblémának lényege nem a pénz sokaságá
ban rejlik, hanem abban, hogy melyik az a pénz- 
rendszer, amely a javak gazdaságos cseréjét simán 
és biztosan le tudja bonyolítani és lehetővé teszi a 
biztonságos hitelnyújtást.

A pénz lényegére, annak közvetítői szerepére 
világot vet a pénz történeti kialakulása is. Isme
retes, hogy már a kezdetleges korszakokban is, 
amikor a termelés és fogyasztás főleg az önellá
tásra berendezett kis zártgazdaságokban ment vég
be, jelentkezett a csere szükséglete. A természet
ben való jószágcsere közismert nagy nehézségei 
azonban és az ezzel rendszerint járó károsodások 
már korán rávezették a gazdálkodó egyedeket arra, 
hogy általánosan kedvelt és keresett olyan javakat 
igyekezzenek megszerezni és készenlétben tartani, 
amelyekért a saját gazdaságukban elő nem állít
ható szükségleti cikkek más gazdaságoktól bár
mikor könnyen beszerezhetők voltak.

Mily jószágokat használtak kezdetben 
pénz gyanánt?

Kezdetben pénz gyanánt a cserélhetőség 
mellett hasznosságot is nyújtó javakat használtak,
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így háziállatokat. A fejlődés folyamán a gazdál
kodó ember tapogatódzva kereste — a csereszük
séglettől és annak minél gazdaságosabb kielégít- 
hetésétől ösztönözve — a csere közvetítésére szol
gáló minél előnyösebb, minél megfelelőbb eszközt, 
így csereeszközül használt — az állatokon kívül — 
bőröket, prémeket, kagylókat, vasat, rezet és más 
egyéb hasznos, avagy fényüzési tárgyakat. Foko
zatosan előrehaladva, eljutott a nemes fémekhez: 
az ezüsthöz és az aranyhoz, majd pedig e nemes 
fémekből vert és pénzegységül szolgáló érmékhez. 
Legvégül pedig, tapasztalati tények alapján, a 
haladottabb államokban ma már az aranyat favo
rizálják.
Miért bizonyult az arany a legcélszerűbb általános 

csere- és hitelnyújtási eszköznek?
A jó csereeszköz utáni kutatásban a gazdál

kodó ember mindig azt a jószágot kereste, amely 
lehetőleg széles körben volt kedvelt, azután azt a 
jószágot, amely viszonylag értékesebb és így köny- 
nyen megőrizhető, halmozható és szállítható volt. 
De kereste főleg azt a jószágot, amelyben leg
inkább vélte feltalálni az értékállandóságot, hogy 
így elkerülhesse azt a hátrányt, hogy a csere
eszközül használt jószág addig is, míg csereköz- 
vetítöi szerepének betöltésére sor kerülhet, esetleg 
értékcsökkenést szenvedjen. Az értékállandóságot 
tapasztalatok alapján leginkább a nemes fémekben 
találta meg, az ezüst értékhanyatlása után pedig 
az aranyban. Azt tapasztalta ugyanis, hogy az évi 
aranytermelés rendszerint csekély az évezredeken 
át felhalmozódott aranymennyiséghez képest, ami
nek következtében az arany kínálatában máról 
holnapra nagyobb növekedés nem szokott bekö
vetkezni és így az arany — nagyobb arányú kí
nálattal — önmaga nem rontja más jószágokhoz 
való csereviszonyát. Ennek folytán viszonylag érték
állandónak mutatkozik.

Emellett az aranytermelés rugalmasan és auto
matikusan alkalmazkodni szokott a jelentkező szük
séglethez. Termelése csökken, ha vásárló ereje 
hanyatlik és fokozódik akkor, ha csereértéke na
gyobbnak mutatkozik. Évezredes tapasztalás szerint 
az arany birtoka viszonylag és hosszabb időt vé
ve figyelembe, előnyösebb és biztosabb gazda
sági helyzetet, nagyobb mozgási lehetőséget, ked
vező cserélési feltételeket, tehát nagyobb és kon
centráltabb gazdasági erőt jelent, mint a más jó
szágokban megtestesülő vagyon. Ezért és sok egyéb 
más alkalmatossági tulajdosága (romlatlanság, egy
neműség, oszthatóság, stb.) miatt az arany győzel
mesen nyomult előre a pénzként, vagy pénzalap
ként való felhasználás terén.

Az aranyutalvány és a csak részben arannyal 
fedezett bankjegy.

Az arany bizonyult ugyan eddig a legcél
szerűbb általános csere- és hitelnyújtási eszköz
nek, de a fejlődés és a gyakorlati tapasztalat meg
mutatták, hogy nem csupán a valóságos arany
pénz tudja betölteni a pénz szerepét. Ugyanis ele
gendőnek mutatkozott az is, ha a pénznek szoros

és állandó kapcsolatát fenn lehetett tartani az 
arannyal, ha a törvényes pénzegység megfelelt bi
zonyos meghatározott súlyú és finomságú arany
nak, ha tehát a pénz aranyalapon nyugodott. Ez 
azt jelentette, hogy a törvényes fizetési eszközök
ért — lett légyen azoknak anyaga ezüst, nikkel, 
réz, avagy papír — a törvényes aránynak meg
felelő mennyiségű aranyat, illetve aranyérmét lehe
tett beszerezni, valamint aranyértékű külföldi pénz
nemet (valutát) avagy pénzértéket (devizát) lehet 
az aranyértéknek megfelelő árfolyamon kapni. A 
törvényesen megállapított értékviszonynak fenn
tartásáról a pénzjegy és arany között, az úgyne
vezett „árfolyam-paritás" biztosításáról rendszerint 
a pénzjegyek kibocsátásával monopóliumszerűén 
megbízott „nemzeti jegybankok" gonoskodtak úgy 
a belföldi mint a külföldi forgalomban.

A fejlődés során — amint ismeretes, — az 
aranypénz mellett csakhamar helyet foglalt az arany
nyal teljesen fedezett bankjegy, az aranyutalvány, 
majd pedig az aranyra való beváltást Ígérő, de 
csak részben arannyal fedezett bankjegy. Az ilyen 
bankjegyet áruváltók ellenében, rövid lejáratra köl
csönadják, az árucsere lebonyolításának céljára, 
jól tudván azt, hogy a kibocsátott bankjegyek je
lentékeny részét a forgalmi szükséglet állandóan 
lekötve tartja és így aranyra való beváltás céljára 
csak kivételesen és csupán kisebb részben mutat
ják be őket.
A belföldi forgalomban használt pénznek mi az

igazi fedezete a modern államokban?
További fejlődésnek és az aranyfedezettől 

való nagyarányú függetlenülésnek lehetőségét nyi
totta meg a modern állam kialakulása a maga 
hatalmas arányú adó- és vámrendszerével, egyre 
nagyobb gazdasági jelentőségű közüzemeivel. A 
pénz a modern államokban törvényes fizetési esz
köznek nyilváníttatván, azzal nem csupán pénz- 
tartozásokat lehet kifizetni azonos névértékben, ha
nem száz- és ezermilliókra rúgó köztartozásokat 
és kisüzemi díjakat is. A pénznek ilyenmódon 
való könnyű beválthatósága adja meg a modern 
államban, az ország belső forgalmában, a pénz 
igazi fedezetét, illetve valóságos és feltétlenül 
szükséges jószágértékét. (A villamoson felhasznál
ható „tantusz“-nak is könnyű beválthatósága adja 
meg az alapot arra, hogy azt Budapesten és köz
vetlen környékén pénz gyanánt is elfogadják.)

Az aranynak fedezeti szerepe már hovato
vább főleg csak a külföldéi való forgalom viszo
nyában marad meg. Itt is azonban az effektiv 
arannyal (aranypénzzel) való tényleges fizetés szük
sége egyre inkább visszaszorul és a „devizákkal" 
(rövid időn belül esedékes, feltétlenül jó üzleti 
váltókkal) való fizetés nyomul előtérbe. A jeg y 
bankok feladatává lesz, hogy egyszínten tartsák a 
honi pénznek a külföldi fizetési eszközökkel való 
értékviszonyát (árfolyamát) és így biztosítsák azt, 
hogy az ország pénze külföldi viszonylatban — 
arannyal való fizetés nélkül is — állandóan arany- 
értékűnek mutatkozzék. Rá kell mutatni arra, hogy 
a nemzetközi forgalomban is épúgy, mint a bel-
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földi forgalomban tulajdonképpen áruk és szol
gáltatások kölcsönös kicserélése folyik, de szintén 
nem közvetlenül, hanem immár két tényezőnek; 
a belföldi és külföldi pénznek közbeiktatásával. 
Tehát valójában itt is, mint a belföldi forgalom
ban, árukkal és ellenszolgáltatásokkal fizetünk és 
pedig a pénz közvetítésével.
A pénzhelyettesítők és pénz nélkül való forgalom 

kialakulása.
De lássuk a további fejlődés folyamatát. A 

helyes pénzrendszer, illetve az úgynevezett „jó 
pénz" kialakulása feltétlen bizalmat ébreszt, min
denki szívesen odaadja pénz ellenében áruját és 
szolgálatát; ezzel vásárol, fizet, ezt adja kölcsön. 
Mindez növeli a pénz forgási sebességét, ugyan
azzal a pénzjeggyel számos csere- és hitelügylet 
nyer lebonyolítást. Kialakul a kölcsönös elszámo
lások és a pénzhelyettesítő eszközök alkalmazása 
és így bekövetkezik nagymértékű csökkenése an
nak a szükségnek, hogy a pénz tényleges leszá
mítolása útján történjenek a fizetések. Tehát csök
ken az effektiv pézszükséglet. Ily esetben nagy
arányú árú- és liitelforgalmat lehet lebonyolítani 
aránylag igen csekély effektiv pénzmennyiség igény- 
bevételével. Pénzben kifejezve ugyan, de pénz 
leszámítolása nélkül, elszámítolás útján nyernek 
lebonyolítást jórészben az árucsere- és hitelügy
letek. Anglia kereskedelme és hitelforgalma pél
dául óriási és mégis annak lebonyolítása aránylag 
jóval kisebb mennyiségű valóságos érc- és bank
jegypénzt igényel, mint az igen kismértékű ma- 

I gyarországi gazdasági forgalom. Az aranynélküli, 
sőt pénznélküli forgalom-lebonyolítást tehát nem 
kell kitalálni, amint ezt újabban sokan erőnek- 
erejével felfedezni próbálják, mert létrejött az már 
régen és gyakorlatilag érvényesül is, de éppen az 
aranyalapon nyugvó, illetve aranyalapon elindított 
jó pénz uralmának hatása és következménye gya
nánt.
A modern pénzrendszere az aranyalapon nyugvó 
és a forgalomhoz simuló rugalmas jegy kibocsátás.

A pénz újabbkori történetének tanúsága sze
rint a legmegfelelőbb pénzrendszer az aranyala
pon nyugvó, az aranyhoz rögzített pénz, amelynek 
belföldi értékállandóságát (vásárló erejének állan
dóságát) a helyes elveket követő, mindig a for
galmi szükséglethez simuló, rugalmas jegykibo
csátási politikával szokták biztosítani. A pénznek 
külföldi értékállandóságát (árfolyamparitását) pe
dig — normális viszonyok között — a külkeres
kedelmi forgalom és a külföldi tartozások nagy
ságához képest kisebb-nagyobb arányú aranyfedezet 
mellett megfelelő deviza-politikával érik el. Akik 
azt hiszik, hogy az aranyalapot a pénzrendszerben 
teljesen és végleg el lehet vetni, mert úgy látják, 

■ hogy effektiv arányban történő fizetések nélkül is 
szemünk előtt funkcionál a pénz, azokat megté
veszti az alap láthatatlansága, elfödött volta, ame
lyen az újkori pénzrendszerek emeletei egyre jobban 
eltávolodni, függetlenülni látszanak. Azonban mi
ként az épületeknél az alap láthatatlansága ko

rántsem jelenti annak mellőzhető voltát és a leve
gőben való, alapnélküli építés lehetőségét, úgy van 
ez a pénzrendszernél is.

Az utóbbi évek súlyos gazdasági válságainak 
egyik legfőbb oka az, hogy az államok letértek 
avagy kénytelenek voltak letérni az áruk forgalmát 
és a biztos hitelnyújtást lehetővé tevő, gyakorlati
lag bevált pénzpolitika útjáról és a természetben 
való nemzetközi árucserének és az önellátás erő
szakolásának ingoványos talajára tévedtek. Ezt síny
li meg mostanság oly erősen a termelés és a fo
gyasztás egyaránt.

Dal a munkáról.
Emberek, mikor műhelybe léptek, 
Vegyétek le a kalapotokat!
Mert templom ez: a munka temploma, 
Be, Istentelen, ne lépj oda,
Alkotást nézni profán szemekkel.
Gyalupad, ülő, mind egy-egy oltár,
És a munka a legszebb áldozat,
A kerékmoraj, kalapácszengés,
Gyalu suhogás és fürészcsengés,
Mit ember hall ott, legszebb orgona.
Óh szent a munka! Belőle fakad 
Mi életet ad, minden jó, nemes, 
Nyugalom, jóság, emberszeretet,
A remény, a hit, ami elveszett:
A munka nyomán újra visszatér.
Belőle épült a múlt, a jelen;
Belőle épült falu és haza.
A munka tartja fenn a világot 
Verejtékéből a rög ha megázott 
Láttátok milyen gabonát terem!
Krisztus-Krisztus volt mégis dolgozott, 
Napszám faragott szarufát, tetőt,
Hogy födél alá vezesse, akit 
A romlott élet kárhozatba vitt,
S a léha erkölcs megmételyezett...
Csak a léha nép félti a munkát 
És a műhelyt a bűnös kerüli,
Latrok, naplopók, kik tivornyázva 
Lökik a földet nyomorba, gyászba, 
Irtóznak csak a munka dalától.
Emberek, mikor műhelybe léptek. 
Vegyétek le a kalapotokat,
Mert a műhelyben Isten van jelen 
Minden csepp munkán, minden kis jelen, 
Be, Istentelen, ne lépjen oda!...

Telek A. Sándor.
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Világ folyása.
<»/v̂

A háborús állapot továbbra is tart, szá
razföldön, vizen és levegőben egyaránt. Lengyel- 
országot Németország és Oroszország felosztották 
egymás között. Lengyelországtól északra fekvő 
bárom kisállam: Lettország, Észtország és Litvá
nia orosz hatalmi körzetbe került. Jelenleg a ma
gyarral rokon finn-nép sorsa van az egész világ 
érdeklődésének központjában. U. i. Finnországgal 
szemben Oroszország bizonyos követeléseket tá
maszt. Ennek a kérdésnek békés elintézése min
den kultúr nemzetnek szívügye. Svédország fővá
rosában Stockholmban a négy északi semleges 
állam államfői találkoztak, hogy megbeszéljék 
milyen magatartást tanúsítsanak a béke érdekében. 
Összejöttek ott: a svéd, a dán, a norvég király 
és a finn köztársasági elnök. — Ezalatt a szö
vetséges Francia és Angolország Törökországgal 
szerződést kötött. — A francia határon még nem 
fejlődött ki nagyobb csata, a németek és a francia
angol hadsereg között. — Hitler Adolf német 
vezér és kancellár bejelentette, hogy a német
lengyel háborúban 10.000 német esett el, 30.000 
sebesült meg, 3.000 tűnt el. — A lengyel foglyok 
száma 600.000 körül van, az elesettek és mene
kültek száma is óriási. — Amidőn az alábbiakban 
részletes híreket adunk az utóbbi idők esemé
nyeiről, felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy 
ma minden keresztény embernek egy közös kö
telessége van: imádkozni a békéért, könyörögve 
kérni Isten kegyelmét, hogy mielőbb ismét béke 
lehessen.

„A City of M andalay" nevű 7000 tonnás 
angol gőzöst egy német búvárhajó elsüllyesztette 
az Atlanti-óceánon.

A litván csapatok szombaton és vasárnap 
vonultak be Vilnába.

A Scapa FIow hőse, Prien Kapitanleutnant 
(sorhajóhadnagy, vagyis századosi rang), aki el
süllyesztette a „Royai Oak“ brit páncélost, 31 éves. 
Édesanyja vidéken él és éppen a frontra vissza
térő második fiát kísérte a pályaudvarra, amikor 
telefonon értesítették tengerész fia bravúrjáról. 
Nyomban repülőgépre ült s Berlinbe utazott, hogy 
magas kitüntetésben részesült hős fiával találkozzék.

A párisi légvédelmi intézkedések során az 
Eiffel-tornyot is „új ruhával" látták el, hogy 
amennyire csak lehetséges, csökkentsék feltűnő 
voltát. Az Eiffel-tornyot sötétszürkére festik be. 
A torony befestéséhez kereken 40.000 kiló festékre 
van szükség. A Petit Párisién megjegyzi, hogy 
a párisi növénykert mögött lévő török templom 
is vakítóan fehér s ezért a légvédelmi parancs
nokság elrendelte, hogy a mosét kékre kell festeni.

Az a német repülőgép, amely augusztus
ban barátsági repülést hajtott végre Berlin—Tokió 
között, jelenleg a sziámi bangkokban van és nem

térhet vissza Németországba, miután német repü
lőgép nem szállhat el brit és francia terület fölött.

A b e lga—holland katonai szövetség ter
vét Hollandia elutasította. A brüsszeli Soir amsz
terdami tudósításában rámutat, hogy Hollandia 
nem tartja valószínűnek, hogy a két állam semle
gességét egyidőben sértenék meg, de különben 
sem hajlandó semmiféle szövetséget kötni.

Két dunai gőzösön bolgár építő- és föld
munkások indultak Németországba.

A ném etország i kutyák hadi szolgálatra 
való behívásával kapcsolatban pótlólag közli egy 
rendelet, hogy az ebek életkora nincs korlátozva 
— felfelé, csak az alsó életkor 6 hónap. Ennél 
fiatalabb kutyát nem hívnak be. Az előírt magas
ság 55 centiméter, de nagyságra való tekintet 
nélkül be kell jelenteni október 28-ig a rendőr- 
kutyafajtákat (farkaskutya, dobermann, airdall-ter- 
rier, német boxer, schnauzer), valamint a vadász
kutyákat.

H ollandia diplomáciai úton tiltakozott a 
német kormánynál az ellen, hogy német légelhá
rító ütegek tüzeltek hollandi gépekre.

Egy franc ia  szená to r javaslatára a had
vezetőség fontolóra veszi, hogy a francia haditen
gerészeknek rendszeresen osztrigát adjanak. A téli 
időjárás folyamán a szárazföldi hadsereg katonái 
forraltbort kapnak.

N izzában akarták rendezni 1940-ben az 
Eucharisztikus Kongresszust, de a háború miatt 
most lemondtak róla.

A „Mimi H orné" nevű német gőzöst Cu- 
racaoban zár alá vették, mert nem fizette meg a 
kikötőilletékeket.

A délafrikai P o rt E lizabeth  városa 300.000 
fontot gyűjtött, a pénzt Angliába küldik, hogy 
megépíttessék a város ajándékaképpen a „Délaf
rikai" nevű torpedórombolót.

Az angol é le tstandard  szeptember óta tíz 
százalékkal drágult. A munkanélküli férfiak száma
75.000- e! csökkent, a munkanélküli nők száma
175.000- el emelkedett.

Roosevelt bejelentette, hogy november 11- 
én Amerikában függetlenül az új háborútól, idén 
is megünneplik a világháborús fegyverszünet em
léknapját.

Az olasz had itengerésze t 20 motoroshajót 
aknakeresőnek szerelt fel.

Az első b rit repülő had ik itün te tést, a 
pilóta hadikeresztet K. C. Dórán 26 éves és A. 
Mc. Pherson 22 éves pilótahadnagyok kapták a 
kiéli hadi kikötő ellen végrehajtott sikeres repülő
támadásukért.

Himmler, ném et rendőrm in isz ter elren
delte, hogy minden Németországban élő 15 évnél 
idősebb francia állampolgár jelentkezni tartozik a 
hatóságnál. A rendelet a protekturátusra is vonat
kozik, s az illető franciák a rendelet megjelenése 
óta nem hagyhatják el eddigi tartózkodási helyü
ket a rendőrségi engedély nélkül.
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Svédországban lefoglaltak minden 10 kilón 
felüli borsókészletet.

Mint a G renzbote jelenti, szlovák dele
gáció utazott Berlinbe, hogy ott a protektorátus 
különválása folytán előállt ügyeket rendezze.

Raczkiewicz, az emigráns lengyel kormány
elnök, mellhártyagyulladásban megbetegedett.

Faruk  egyiptom i király a Ramazanböjt 
alkalmából rádiószózatot intézett a mohamedán 
államokhoz, kérve a mohamedánságot, imádkoz
zanak Istenhez, hogy elháruljon az emberiség felől 
a háború veszedelme és az igazság győzedelmes
kedjék, mert csak az igazság és szabadság hoz
hat tartós békét.

Az am szterdam i Hét Volk Hollandia ka
tonai helyzetével foglalkozva, megállapítja, hogy 
ma már napról-napra nehezebb lesz egy hirtelen 
támadás a holland semlegesség ellen. A hollan
diai határ rendszeres megerősítése következtében 
az ellenség az áttörési kísérlettel oly sok időt 
vesztene, hogy azalatt külső segítség érkezhetne 
Hollandia számára. A segélycsapatoknak a hol
landi repülőterek és tengeri kikötők is rendelke
zésre állnának.

A hollandiai tulipánterm elők nem tudnak 
exportálni s ezért értékes tulipánhagymáikat állat
takarmánynak használják fel.

700 m ozi-autó járja azokat a német falva
kat, ahol nincs mozi. A mozi-autók híradókat 
játszanak és a front mögött is tartanak előadásokat.

VI. György angol király  fogadta Bastia- 
nini londoni olasz nagykövetet, aki átadta meg
bízólevelét. Róma hangsúlyozza, hogy a nagykövet 
nem vitt sem béke tervet, sem egyéb promemoriát 
az eseményekkel kapcsolatban. Ugyancsak fogad
ta az angol király Gambara tábornokot, az új 
spanyol nagykövetet.

Kari Hammes, a berlini Kroll-opera, vala
mint a bécsi opera volt ismert lírai baritonja Varsó 
előtt, pilótaezredesi rangban, hősi halált halt.

A usztrália partjain 500 tengeri moszatfajta 
terem. Ezekből most, japáni mintára, népélelme
zési célokra akarnak különösen tápláló moszat- 
fajtákat kikeresni.

A német női munkatáborok száma 760, 
de jövő tavaszra 950 táborban 52.000 Arbeits- 
maidot akarnak beszervezni. A lányok 90 százaléka 
mezőgazdasági munkát végez.

A kaliforniai St. Quentin-fegyházban be
vezették a korbácsbüntetést. 41 fegyencet fegyelmi 
vétség miatt megkorbácsoltak.

Edward Benn Smith, brit lándzsás lovas 
altiszt volt a legfiatalabb angol katona a világ
háborúban, aki 19 éves korában megkapta a leg
magasabb hadi kitüntetést, a Viktória-keresztet. 
Smith most újra bevonult. Hadnagyi rangot kapott.

A német légügyi minisztérium elrendelte, 
hogy a télen korán beköszöntő esti sötétségre való 
tekintettel az üzletekben záróra előtt is végre kell 
hajtani az elsötítési rendelkezéseket, vagyis nem

szabad kivilágítani a kirakatokat, üzlethelyiségeket. 
A polgári lakosság pedig köteles az eddigi ide
iglenes elsötítési berendezéseit végleges formá
ban felszerelni.

F ranciaországban gyapjú alsóruhát, inget, 
harisnyát, kesztyűt, mindenféle meleg holmit gyűj
tenek a frontharcosok számára. Göring lapja, az 
Essener Nationalzeitung megjegyzi, hogy úgy lát
szik a gazdag Franciaországban is sürgős gyűjtésre 
van szükség

G öring lapja, az Essener Nationalzeitung 
vezércikkben siet a téli hadisegélyakció Támoga
tására: mindenkinek kötelessége adakozni a gyűj
tésen. Berlinben 70.000 önkéntes gyűjt persellyel, 
a stockholmi német asszonyok ruhát, vásznat, ágy
neműt küldtek a német Vöröskeresztnek.

A háború kitörése óta most volt az első 
kivégzés Angliában: a Wandsworth-fegyházban 
felakasztották Hucker Georget, egy hatvanéves 
asszony gyilkosát.

Norvég jelentések szerint az Északi tenge
ren norvég halászgőzösök tengeri ütközet szem
tanúi voltak. A csata három angol és egy német 
hadihajó közt folyt le.

Örömmel jelenti az angol sajtó, hogy Dá
niából újból megindultak a malacszalonna-szállít- 
mányok Anglia felé. A sült szalonna (bacon) lé
nyeges alkatrésze a hagyományos angol reggelinek.

A béke érdekében való teljes együtt
m űködésüket hangoztatták  az északi államfők. 
Az északi államok államfői rádióbeszédet mond
tak. Kallio finn államelnök hangsúlyozta, hogy az 
északi szolidaritás bizonyítéka tettekben is látható. 
Valamennyi északi állam a közösség mély érzését 
tanúsítja Finnország sorsa iránt ezekben az órák
ban, amikor Finnország északi szomszédja a finn 
nép elé súlyos jellegű kérdéseket terjesztett. Finn
ország reméli, hogy hatalmas szomszédja tisztelet
ben tartja azokat a békés egyezményeket, amelye
ket Finnország vele kötött. Az egyezmények sze
rint a véleményeltéréseket békés úton rendezik. 
Finnország ezekhez az egyezményekhez tartja 
magát.

Gusztáv Adolf svéd király rámutatott arra, 
hogy az északi államok véleménye a politika ve
zetése tekintetében azonos. Lényeges segítségnek 
találjuk — mondta —, hogy országaink mind
egyike teljes függetlenségben folytathatja a pártat
lan semlegesség bevált politikáját. Nagyra becsül
jük az amerikai államok államfőinek üdvözletét. 
A tekintetben, hogy mint semlegesek megkapjuk 
jogainkat, bízunk valamennyi állam együttműkö
désében és támogatásában, amely hasonló semle- 
gességi politikát követ. Megbeszéltük a nehézsé
geket, hogy megtaláljuk a legjobb eszközöket, 
amelyekkel szembenézhetünk velük. Az északi né
peket az a kívánság hatja át, hogy mint békés 
nemzetek mindenkivel békében éljenek..

Keresztély dán király annak a reményének 
adott kifejezést, hogy az új összejövetel az északi 
államokat az őket fenyegető nehézségekkel szem
ben szorosabban összefűzi.
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Haakon norvég király hangoztatta, hogy az 
északi államok a legutóbbi évek súlyos idején tu
datára ébredtek, minő nagy kincs rejlik nemzeti 
szabadságukban és kormányrendszerükben. Bizo
nyos atelől, hogy az északi államoknak a béke 
érdekében való együttműködése ebből az értekez
letből megerősödve kerül ki.

A négy északi állam tanácskozásáról kiadott 
hivatalos közlemény hangsúlyozza, hogy a kormá
nyoknak a magatartását a felmerülhető problé
mákkal szemben az a törekvés fogja meghatározni, 
hogy teljes függetlenségben fenntartsák semleges 
helyzetüket.

A láírták az angol-francia-török egyez
ményt. Az Anglia és Törökország, valamint a 
Franciaország és Törökország közötti egyezményt 
aláírták.. Az egyezményen eredeti szövegéhez ké
pest igen lényegtelen változtatásokat hajtottak végre.

Az egyezmény értelmében:
1. A francia és az angol kormány kötelezi 

magát, Jiogy segítséget nyújt Törökországnak: a) 
bármelyik európai hatalom részéről történő táma
dás esetén; b) ha valamely európai hatalom ré
széről indított bármilyen akció olyan háborúra ve
zetne a Földközi-tengerhez tartozó övezetben, 
amelybe Törökország is belekeverednék.

2. Törökország hozzájárul ahhoz, hogy se
gítséget nyújt Angliának és Franciaországnak: a) 
ha bármelyik európai hatalom olyan akciót kezde
ményezne, amely az ellenségeskedések megindu
lásához vezetne a Földközi-tenger keleti részén; 
b) ha az Egyesült Királyság és Franciaország a 
Romániának és Görögországnak nyújtott szava
tosság következtében háborúba keverednék.

3. A három kormány hozzájárul ahhoz, hogy 
közösen tanácskozik a foganatosítandó intézkedé
sekről, amennyiben az előző szakaszokban emlí
tett valamelyik helyzet bekövetkeznék.

XII. Pius pápa: Isten ellenségeinek fe
kete árnyéka Európa felett. XII. Pius pápa 
magánkihallgatáson fogadta Girdvainis Szaniszlót, 
Litvánia szentszéki követét, aki átnyújtotta a Szent
atyának megbízólevelét.

A pápa ezután kijelentette, teljesen egyetért 
a követnek azzal a kijelentésével, hogy Litvánia a 
a katolicizmus északi előőrsét jelenti, majd így 
folytatta beszédét:

— Tudatában főpásztori tisztünkkel járó fela
datainknak, sohasem fogjuk megengedni, hogy 
— anélkül, hogy arra felkérnének — munkánkkal, 
amely mindig a lelkek üdvözítésére irányul, bele
avatkozzunk kizárólag világi jellegű kérdésekbe, 
mint például területi viszályokba. De ugyancsak 
tisztünkkel járó kötelességünk, hogy ne húnyjunk 
szemet akkor, amikor éppen a lelkek üdvössége 
szempontjából új és beláthatatlan veszélyek támad
nak, akkor, amikor Európa keresztény arculatán 
napról-napra veszélyesebben és közelebb jelenik 
meg az Isten ellenségeinek fekete árnyéka. Ilyen 
körülmények között a kereszténység örökségének 
megvédelmezése Európa nagy és kis népei szem
pontjából különös fontosságú.

Küzdelem a „Nagysárkány-rend“ ellen.
Regény.

Irta: Milgőma.
B ánáth István végrendelete.

Csak néhány sort tartalmazott.
„Alább felsorolt ingó és ingatlan vagyonom 

tétessék halálom után azonnal készpénzzé és for- 
díttassék" A „Nagysárkány-rend“ ellen való küz
delem céljaira". Aláírás, dátum mindenféle forma
ság teljes rendben.

A végrendelethez kísérőlevél volt csatolva, dr. 
Ábrahám István elmegyógyintézeti alorvos úrnak 
címezve.

„Drága barátom!
Mint tudod 10 esztendeig szolgáltam olyan 

magas állásban ahol a világot mozgató erőket kö
zelről megismerhettem. Helyem még ma is fenn 
van tartva számomra ez év végéig. Hogy el fogom-e 
foglalni vagy nem, azt ma még megmondani nem 
tudom. A jövőbe nem láthat senki sem, így bizony
talan, hogy a közeledben maradhatok-e, vagy el
szakadok-e tőled? Mivel azonban az emberi élet 
bármely percben végetérhet, szükségesnek láttam 
végintézkedéseim megtételét. Téged, kinek minden 
élő ember között legtöbbet köszönhetek, kérlek 
meg végrendeletem őrzésére és annak hűséges 
végrehajtására. E végrendelet célja, hogy 10 év alatt 
szerzett tapasztalataimmal minél több embernek 
legyek hasznára s felfedjem a „Nagysárkány-rend" 
titkát, melynek megismerése nagyot javíthat az em
beriség helyzetén. S amelyet munkakörömben sok 
oldalról alaposan megtapasztaltam, szörnyű és 
pusztító tevékenységében.

Tudom: te az együtt töltött évek alatt, soha 
se hitted el nekem a „Nagysárkány-rend" létezését 
s mivel elfeledkeztél arról az ősi igazságról, hogy 
gyerekek és bolondok az igazat mondják, hamis 
orvosi szakvéleményt formáltál rólam. Ez abban 
állott, hogy én emez egyetlen „rögeszmémet" ki
véve, teljesen normális vagyok. Holott bennem 
éppen az a legnagyobb világosság és érték, amit 
te „rögeszmének" neveztél. Ezt amíg az életben 
együtt voltain veled sohasem hangoztattam. Nem 
tiltakoztam ellene. Rád hagytam mindent. Nem 
akarlak azonban halálom után is tévhitben hagyni 
s ezért írásban szögezem le: soha egy pillanatig 
sem értettem veled egyet.

10 évi személyes tapasztalatom bizonyíték 
arra, hogy a „Nagysárkány-rend" nem képzelődés, 
hanem a valóságban létező titkos testület, melynek 
sok eszköze, de csak egyetlen célja van. Ez pedig 
az, hogy nem nagy számú, de az egész földkerek
ségen szétszórt „lovagjai" egymást támogatva a 
világ által észre nem véve, aláássák a jótörekvé
seket, tönkretegyék a jóembereket és hatalomhoz 
meg anyagi előnyhöz jussanak.

Működésük eredményeképen az emberiség 
helyzete mindinkább romlik s már nincs egy bol
dog sarka sem a föld kerekségének. A nyomor, a 
betegség, a bűnözés, a háborúskodás villámgyorsan 
terjed mindenfelé . . . egy készülődő minden ed
diginél szörnyűbb világkatasztrófa irányában.
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Ezalatt azonban a „Nagysárkány-rend“ lo
vagjai markukba nevetnek, mert mindaz a jólét és 
virágzás, ami az emberek véleménye szerint „meg
semmisült" valójában az ő birtokukba jut. Gazdag
ságuk és hatalmuk napról-napra növekszik. Mind 
merészebben nyúlnak bele még a családok életébe, 
a magán ember lelki világába is. Lassanként az 
érzések és gondolatok parancsoló uraivá lesznek. 
Minél nagyobbá válik hatalmuk, annál jobban el
vakítják az emberek ítélőképességét s a világ an
nál kevésbbé vesz tudomást létezésükről. Mivel pe
dig mindinkább sikerül nekik eltitkolni létezésü
ket; mind kevesebben és kevesebben tudnak róluk.

Ám ha ez továbbra is így lesz: az emberi
ség a legrútabb kínok közt fog elpusztulni.

E pusztulás csak akkor lenne elkerülhető — 
csakis akkor jöhetne egy jobb kor erre a szomorú 
földre, — ha a nagyközönség végre-valahára ki
nyitná a szemét és küzdelmet indítana a Nagy- 
sárkányrend ellen.

S ezt a küzdelmet nem lehet tovább halo
gatni, mert nemsokára késő lesz. Minden ember a 
saját bőrén érzi, hogy az utolsó óra ütött. E küz
delem céljaira hagyom minden értékemet."

Dr. Ábrahám elvállalta a lepecsételt végren
delet és kísérőlevél őrzését. Mivel Bánáthot igen 
pedáns embernek ismerte, természetesnek találta, 
hogy halála esetére is elrendezte dolgait, habár 
testileg makkegészséges volt s a negyven évet még 
nem töltötte be.

A rejtvény.
Az elmegyógyintézet hármas számú beteg

szobájának öt lakója közül négyen beszélgetnek 
egymással. Az ötödik kijáró beteg. Elment a vá
rosba.

— Alig várom már, hogy Seraphicus haza 
jöjjön! Nagyszerű rejtvényem van részetekre.

— Nos?
— Fontos megállapítást tettem.
— Éspedig?
— Megállapítottam azt, hogy ennek a mi in

tézetünknek az alaprajza, — természetesen a kertet, 
a melléképületet és hátsó udvarokat is beleszá
mítva, — pontosan olyan alakú, mint egy mézes
kalács szív.

— Mit beszélsz?
— Úgy látszik nem ismered azokat a mézes

kalács szíveket, melyeket népi ünnepélyeken, bú
csúkon és vásárokon árulnak? Szép rózsaszínre 
vannak festve és tarka cukorka virágokkal cif
rázza. Azon a helyen pedig, ahol a szív szívének 
kellene lennie, — ha ugyan volna ilyen — egy 
apró kép vagy parányi tükör van!

— Még mindég nem értem!
— Képzeld el ezt a mézeskalács szívet óriásira 

megnagyítva, és megkapod a mi telepünk alap
rajzát!

— Bár a rózsaszín nem tartozik az alaprajz
hoz, azt is megtalálod. Ha bárhol felásod a kertet 
oly mélységig, mint amilyen mélyen pincéink fe- 
küsznek: rózsaszín rétegre találsz. Pincéink padlói 
pedig mind ragyogó rózsaszínűek!

— Nem igaz! kiabál közbe az egyik ágyról 
egy mérges hang. — Pincéinknek nincsenek is pad
lói, — a tűzokádó szörnyeteg lángjaitól már régen 
összeégtek.

Senki sem felel neki. Peccatusnak, — az 
első beszélőnek, — a mézeskalács szív hívének 
nézete szerint: Leó lényéhez szervesen hozzátarto
zik a tűzokádó szörnyeteg rögeszméje. Ezért meg
értéssel és elnézéssel kezeli őt. Muki pedig, — a 
második beszélő, — megszokott óvatossággal an
nak az elvnek • hódol, hogy míg mások el nem 
döntik, kinek van igaza, — Leónak vagy Pecca- 
tusnak-e? — ő véleményt nem formál. Csöppet 
sem érzi bíráskodásra alkalmasnak magát.

Ám Leót társai hallgatása mindjobban fel
izgatja.

— Minden épeszű ember tudja, hogy a pincé
ben egy leláncolt szörnyeteget tartanak elzárva. 
Ez időről időre megpróbálja elszabadítani magát. 
Hányja ki magából felgyülemlett tüzét, hogy fel
égesse a házat, — rázza is magát és vadul tépi 
láncát. Az egész épület remeg tőle, mintha föld
rengés lenne. Ilyenkor nyugtalanok a betegek, 
dühöngenek a bolondok. Az orvosok pedig sza
ladgálnak ki-be.

Éjjelenként meg azért nem tudnak olyan so
kan aludni, mert hallják a leláncolt szörny óriás 
testének hánykolódását, félelmes torkának borzal
mas üvöltését . . .  Persze, akinek olyan mély álma 
van mint egy sült parasztnak, azt akár fel is 
akaszthatnák alvás közben, nem venné észre!"

Düh és megvetés szikrázik szeméből. Ki
hívását azonban nem viszonozza senki sem. A 
hosszúra nyúló hallgatásból végre is egy jóízű 
ásítás tör elő. A szoba hátterében szunyókáló 
Fráter Phlegmaticus szólal meg:

— Mindnyájan elismerjük, hogy Leónak van 
igaza s a pince rózsaszínjét már régen felégette, 
összetiporta az egyszemű szörnyeteg. Amidőn 
őszinte köszönetünket nyilvánítjuk Leónak az ér
tékes helyreigazításért, felkérjük Peccatust előadá
sának folytatására.

Phlegmaticus a békét helyreállítván, lassan 
az előtérbe döcög s leterít a padlóra egy ijesz
tően nagyméretű vásznat. Rajta megkezdett olaj- 
festmény. Ecseteket, festéket is készít melléje.

— Nagyon helyes, hogy ezt idehozod, mert 
éppen erről lesz szó.

Phlegmaticus lehasal a földre a kép mellé 
és azonnal szorgalmas festésbe merül.

Muki is kedvet kap s a vászon másik végén 
ő kezd el működni.

Leó nem nézheti nyugodtan munkájukat.
— Bár én már előre kijelentettem, hogy nem 

fogok részt venni ebben az extravaganciában, 
mégis minden alkalmat megragadok kijelentésem 
megismétlésére. Nehogy számítsatok rám!

Fráter Phlegmaticus: — Végtelen fájdalom
mal nélkülözzük ugyan nagybecsű közreműködé
sedet, de meghajlunk akaratod előtt.

— Legalább te gyere segíteni Fráter Pecca- 
tus, te dolgod a zöld s milyen kevés van még 
belőle.
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Muki könnyei hullanak a vászonra!
— Ha ezt a kéket látom, csak sírni tudok, 

sírni . . .
— Szerencsére a könny nem árt az olajfes

téknek — dörmögi Peccatus.
Hozzálát a zöld keveréséhez. Leóval a Phieg- 

maticus festette piros felület néz szembe. Dühös 
mormogással a fal felé fordul.

Az ajtó nyílik.
Seraphicus jókedvűen ér haza, s még jóked- 

vűbb fogadtatásba részesül. Mindenek előtt meg
nézi, hogy a kép mennyit haladt. A tekintélyes 
arányú piros, zöld és sötétkékruhás, álló női ala
kok kontúrjai élettől telítetten emelkednek ki az 
ólomszürke háttérből. A fekvő férfi alak azonban 
alig kivehető még.

— A te munkád van leghátrább, Seraphicus: 
a férfi alak! Igaz-e vagy nem?

— Igaz, igaz, de most azonnal belefogok
én is.

— Előbb meg kell hallgatnod mondókámat! 
— S Peccatus már is belekezd a mézeskalács 
szívhasonlat fejtegetésébe.

— Ohropaxot! — kiabál Leó. Adnak neki. 
Kőkeményre dugja be fülét s még takarót is húz 
fölébe, hogy semmiáron se halljon semmit sem.

— Akceptálod tehát, hogy mi egy nagy mé
zeskalács szív millieujében élünk?

— Természetesen!
— Akkor be kell látnod azt is, hogy nálunk 

is kell olyan valaminek lenni, amilyen a mézes
kalács szíven a képecske, vagy a tükör: Egy 
centrális darabkának, amint az előbb a szív szí
vének neveztem.

— Feltétlenül belátom.
— A rejtvény tehát, amit fel akarok adni 

elsősorban neked s utánad nagybecsű mindnyája
toknak, — így szól: hol van a mi monstruózus 
mézeskalács szívünknek a szíve?

Óriási nevetés.
Seraphicus; — A rejtvény nehéz, valódi fej

törő, de mielőtt hozzákezdenék abba, hogy derék 
jó fejemet eltörjem, szeretném mégis tudni, mi cél
ból kívánod tőlem ezt az áldozatot?

Peccatus: — Azért, mert én csak akkor dol
gozom tovább ezen a képen, ha ez ott fog füg- 
geni, ahol a szívünk szíve van.

Muki és Phlegmaticus egyszerre:
— Teljesen igaza van Peccatusnakl Ennek 

a képnek ott kell függenie, ahol a szívnek szíve 
van.

— A helye mindenesetre ott lenne és ha 
szépre csináljátok, ott is fog függeni. Egyébként 
azonban velem gyűlik meg a bajotok.

— Bennünket ne félts, csak segíts rejtvé
nyünket megfejteni.

Időközben Seraphicus is ingujjra vetkőzött 
s az utolsó szavak elhangzásakor már mind a 
négy laikus buzgón dolgozott a mestermünek 
szánt képgigászon. (Folyt, köv.)

Levél a Szerkesztőhöz.
A Bizalom legutolsó számában közölt „Szer

kesztői Üzenet" nagyon helyesen mutatott rá arra, 
hogy a iegtöbb letartóztatott csakugyan nem ren
delkezik semmi más felett, csak gondolatai felett. 
Vagyon felett nem rendelkezünk, értéktárgyak 
felett sem. Személyzet, alkalmazott felett szintén 
nem, hiszen a legtöbbünknek még hozzátartozóink 
sincsenek. Ám időnk, munkaerőnk, életmódunk, 
testmozgásunk és beszédünk felett sem magunk 
rendelkezünk s csakugyan nem marad nekünk 
semmi más, mint a gondolataink. A letartóztatot
taknak van egy része, aki gondolatait főleg avval 
foglalkoztatja, hogy milyen bűncselekményt fog 
szabadulása után elkövetni. Vannak mások, akik
nek gondolatai főleg akörül forognak, hogy az 
országnak minő igazságtalan törvényhozása, ren
dőrsége és szociális berendezése van. Azután 
sokan közülünk mindig újra meg újra a bajban 
lévő hozzánktartozónkra s szabadulásunkra gon
dolunk. Mi belátjuk, hogy gondolataink felett 
korlátlan urak vagyunk és szívesen fogadunk el 
a Bizalomtól tanácsokat a felöl, hogy min gon
dolkozzunk csak, szeretnénk tudni, hogy ennek 
későbbi boldogulásunk szempontjából van-e gya
korlati haszna?

Egy olvasó.

Keresztrejtvény.
Az október 15-iki (20-ik) számban kö
zölt keresztrejtvény helyes megfejtése:
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