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Zászlóhagyás. (Pártok Khon-fueionáldsa.)

Lovászi: Leteszem ezt a zászlót, mely annyi dicső csatát ért meg. Leteszem az ereklyemuzeum számára- 
Friedrich: Én pediglen felveszem e drága kincset és lobogtatni fogom a Keresztény Magyarország zászlaja

ként. Mert csak még most kell igazán vigyáznunk, hogy igazán függetlenek maradhassunk.
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Munkára fel...
Bús, vérző homlokod emeld az égnek 
És bizva hidd, hogy élni fogsz magyar!
A népemésztő, szörnyű zivatar,
A villámterhes éj elült,
S uj virradat bíbor tüzei égnek.

Uzsok . . . Doberdó.. . Lengyelhon mezői 
Látták titáni, hősi harcodat:
Megölni téged? Mily torz gondolat! 
Kacagjatok, ti szent rögök,
Magyar dicsőség néma hirdetői!

Egy-két fiadnak dőre árulásán,
Hiú önzésen dőlt el végzetee,
— Az ur gonosz vaksággal verte meg! —
Ki győztél góliáthokon,
Elbuktatott a liliputi ármány.

És azután jöttek . .  , jöttek a zsiványok,
Poklok fajzatja, ördög-regi ment,
Lábal tiporva mindent ami szent 
Csúf dühtől habzó ajkunkon 
Szitokká torzult eszme, durva átok.

Oltáraink leköpve . . . meggyalázva . . .
Szent himnuszunk, zászlónk is tiltva volt . . .  
Hős volt a becstelen, ki ölt, rabolt,
S a hü, nemes polgárerényt 
Gonosz pribék, börtön, bitófa várta!

Ó drága népem, bármi lesz a sorsod,
E vérrel irt kört ne feledd el soha:
Reánk suhintott Isten ostora,
S e hitvány, törpe zsarnokok 
Véres kezén a Végzett ujja forgott.

Munkástestvéreim, jó volt e tanulság, 
Vasöklödet kufár fertőzte m eg!
Tudom, hogy titkon könnyes a szemed,
S az üliő, kalapács mögül 
Fürkészi már a szebb jövendő kulcsát.

Most uj idők riadója zendül:
Most fogjon össze mind, aki magyar.
Most váll feszüljön vállhoz, karba kar 
S majd uj dicső legenda kél,
Uj vérkötésről, uj szent Pusztaszerrül!

Munkára fel, hazám apraja-nagyja,
Szorgos munkára gyárban és mezőn,
Tudós, apostol uj csudát merőn,
Most átkozott a renyhe kéz,
Mely szent ügyünket gyáván cserbenhagyja!

Teremteni egy uj, dicsőbb világot 
Magyarhoz méltó büszke feladat: 
Turulmadár, most bontsd ki szárnyadat.
A szűz turáni őserőt,
Es mint a p hö nix, vess lobogva láncot!

Magyarnak lenni bús, de büszke végzet,
Magyarnak lenni szent vértanuság,
De jöjjenek bár uj, kemény tusák,
Szeplőtelen zászlónk, győzni fog,
Magyarnak lenni diadalmas élet!

1919. augusztus hó.

Szathm áry István.
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Egy kis politika.
Királyi nemzet voltunk kezdettől fogva, azok is 

maradunk végeztig, mig csak az Isten napja tart. A ma
gyar ember el sem tud képzelni más urat, mint királyt

Mert a magyar alkotmány egyik legszebb sarka
latos pontja, ahogy a király a nemzettel együtt bírja a 
Közhatalmat.

A korona csak csúcspontja e kettős szent egy 
hatalomnak.

Minden hatalom felülről van. És egy nemzetnek 
mindig olyan feje van, mint aminőt megérdemel. Kér
jük tehát meg a magyarok nagy, szent, jhatalmas Iste
nét, hogy végre a* ő szegény megzaklatott nemzeté
nek adjon olyan királyt, aki a nemzetnek is, meg 5 
neki is tetszik.

Isten, Király, Haza 
E nemzet szent jelszava.
Áldással kisérve,
A Hon szent, dicsére.

Csak a zavarosban halászoknak nem kell király. 
Kun Béláék megszaladt és itt rekedt titkos híveinek.

De majd vigyázni fogunk az ő .kegyes tizkör- 
mükre.

A király személyét illetőleg még csak szó sem 
esik. Korai is volna. Majd ha a nemzet már döntött az 
elvről, akkor még mindig ráérünk a személy megvá
lasztására.

Csupán csak arra óhajtunk még, de a leghatáro
zottabb rámutatni, hogy: a magyar királyság minde
nektől teljesen független, önálló legyen.

Semmiféle jogcímet nem fogunk el fogadni arra 
nézve, hogy bárkivel, vagy bármiért valakivel unióra 
lépjünk.

Még csak personál-unió sem kell nekünk.
Elég volt 400 évig Nagyon is elég volt.
Nagy történelmi idők küszöbén állunk, iparkod

junk ehhez méltók is lenni.
Éljen a király!
Éljen a haza!
Magyarok Istene légy velünk 1
Az egész ország, mintha valami titkos rugó moz

gatta volna meg egyöntetüleg, egyhangúlag a királyság 
mellett mozdult meg.

Elég volt a szovjetekből. A köztársaság se más.
Vigyék el Kun Béla után.
A külföldi lapok hírei szerint Anglia is teljes ro- 

konszenvvel kiséri a magyar királyság mozgalmait.
Alig pár napja még csak, hogy egy névtelen pla

kát megjelent és máris megmozdult az egész ország, 
mindenkit melegen érint. Mindakiről egy lidércnyomás 
szakadt le.

Na végre 1
Elég jól megy minden, csak bár már a békekö

tésen is túl lehetnénk.
A döntés a magyar nemzet kezében van most. 

jó kezekben van.
Nem tartunk semmitől.

0 0

Apró szegek.
Kezd a helyzet tisztulni. A sokféle nevű, irányú és 

törekvésű párlok, kezdenek tömörülni és fuziónálni.
Ami mindenesetre üdvös hatású, mert általa tisz

tul a helyzet, könnyebb a pártok áttekintése.
Már megtörtént a keresztény szociális gazdasági 

párt és a keresztény Nemzeti párt egyesülése.
Keresztény Nemzeti Egyesülés Párja címen.
Szerintünk Egyesült Keresztéay Nemzeti Párt. el

nevezés nemcsak magyarosabb volna, de találóbb is.
Úgy vesszük azonban észre, hogy a szociális szót 

akerják sz egyesület szavában kifejezni bizonyos nyo- 
matékkal. Ám legyen. Így se rossz.

A fő az, hogy a keresztény testvérek egymásra 
találtak és egymás megértésében vállvetve működnek 
össze a közüdv javára.

A keresztény szociális gazdbsági párt, Huszár 
Károly, Haller István és Pékár Gyula vezérlete alatt sok 
tekintélyes páríhivvel jelent meg a Wenkheim-palotá- 
ban székelő Nemzeti-párt helyiségében, ahol már vár
ták őket.

Huszár Károly miniszter. Haller István miniszter 
és Anka János lelkes felszólalásaik után a keresztény 
pártok egyesülek.

Rendkívül nagy és üdvös horderőt tulajdonítunk 
e szerencsés egyesülésnek. A hazafentartó elemek lég- 
szemenszedetebb dolgozó tagjai csoportosultak együvé, 
hogy a jövő nagy feladatait minél több sikerrel tudják 
megoldani, ügy adja az Isten 1

*

Ezzel szemben a túloldalon is történtek párícsat- 
lakozások, legalább ezzel is tisztultabbá lett a láthatár, 
mert a soknevü és irányú pártok között még a leggya- 
korlottab politikus sem igen tudott tájékozódni.

Ezentúl azonban szinte könnyűvé lesz a megkü- 
lömböztetés.

Az egyik oldalon a keresztény elemek, a másik 
oldalon pedig az u, n. polgári demokraták tömörülnek.

Ma történt meg a Lovászi-féle 48-as pojgári és 
a régi, úgynevezett nemzeti munkapárt és a Vázsonyi- 
féle demokrata-párt egyesülése. Országos nemzeti de
mokrata párt címen. Legyenek boldogok.

Hogy Lovászi feladta a 48 as függetlenségi zász
lót és helyette keblére ölelte a régi munkapártot és Vá- 
zsonyi-féie demokrata urakat lássa ő 1

Az igazi 48-as keresztény elemek már úgyis jó
val előtte otthagyták ezt a pártot, mely a még nem 
rég is, a szovjettel | kacérkodó Garamiak és Peidl-ék 
diszkoszorujából állottak.

Lovászi tekintélye nemcsak most, de már jóval 
előbb megingott, mikor Garamiék 100 ezer koronás 
szovjelpénzét próbálta tintára mosni. Nem sikerült neki.

De most már legalább tudjuk, hogy kikből áll 
az Országos nemzeti párt.

Lovászi letette kezéből a 48-as ftiggetleoségi párt 
zászlóját, átadva azt, a múltak emlékének. — Pedig a 
függetlenségi eszmék még nem haltak meg, sőt nem is 
szabad meghalnia, mert csak még most kell igazán őz- 
ködnünk azon, hogy függetlenek maradhassunk.

A függetlenségi eszmék ápolása helyett, Lovászi 
ur keblére ölelte a régi munkapártot. Lukács László 
vejével Hantos Elemérrel együtt és a hires sópanamás 
Lukács Jászló társaspártjával együtt. Ki hitte volna. De 
a zsák megtalálta a foltját.
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Magyar ima.
Uram! én csak magyar legyek! 
Edzett, erős magyar, 
idővel vésszel dacoló,
Mint Kárpát sziklafal.

Uram! én csak magyar legyek!, 
Hogy büszkén, szabadon 
Éljek virággal, dalosán,
Mint útvesztő Bakony.

Uram! én csak magyar legyek! 
Képzetem enyhe, lágy,
Végtelenbe‘ merüljön el,
Mint sima Hortobágy.

Uram! én csak magyar legyek; 
Könnyekben olvadó,
Tűrő, munkás. . .  Fajtiszta, mint 
A négy magyar folyó.

Uram! én csak magyar legyek! 
Hogy sok vihar után 
Ragyogjon lelkem, mint a nap 
A kéklő Adrián.

Cselekedni kell.

— Mit szólsz a népszaváé!? kegyességéhez, hogy 
egyelőre beszüntetik az osztályuralom elleni gyűlöletet.

— Nagyszerű hitvallás! Tehát idáig osztálygyülö- 
leiet hirdettek.

— Sőt cselekedtek is.
— Akkor hát most minekünk is cselekednünk kell.

Süge-Mesiige.

— Csupán csak aztot az egyet szeretnék thodni 
hogy miért harangoznak Magyarországon a Galíciáikra.

— Már pedig az nagyonis egyszerű. Mert árdrá
gítók. Lelkiismeretlenek és csalók.

— Csakhogy ám ők ezt tagadják ám!
Na hiszen még csak az kellene, hogy még csak 

ne is tagadják!

Szalmatűz.

— No Amice mit szól a helyzethez.
— Tartok tőle, hogy csak szalmatüz az egész.
— És mit lehelne ez ellen tenni ?
— A szép lendülethez kitartó munka is kellene.
— Talán majd meg lesz az is.
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Emlékezzünk a régiekről.
(Megjelent a Herköpáter 1899. április 8-iki számában.)

A czuczills khongresszus vége.

Néppártjóska: De mennyire jól esik nekem ez a pár kis pofon, hogy szinte ki sem mondhatom!..
Csak segéljen az Isten továbbra is titeket ilyen szép szűzi erényre! Heppedsett! (Szőrül szóra a szöveg is.)

Apró igazságok

Az ember csak akkor lehet boldog, ha boldogulni tud.

*

A töke mindent felfal, végül maga-magát is.

*

A szegénység olyan betegsége a társadalomnak, min* 
a gazdagság, melyből ki kell gyógyítani az embereket-

Kinek többje van, mint másnak, vagy szerencsés, vagy
bűnös.

*

Aki a holnaptól fél, ma már tönkremegy.
*

Az élet legnagyobb ludomáuya: sokáig élni és keve
set koplalni.

Az élet: cselekvés.
*

Aki semmire se jó, az mindenre jó.
*

Hol titkok lappanganak, bűnök rejtőzködnek.*
*

A létért való harc; küzdelem az uralomért.
*

Igazi tehetségnek nem kell rang.
*

A proletárok lefelé vonzzák egymást.
*

A szellemi munka közvagyon.
*

Aki dolgozik, megérdemli, hogy ur legyen.

Fekete Józsej,
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Fohász.
Uram! Hozzád sir az ének:
— Vess már véget! vess már véget!

Vess véget már a viharnak,
Vég nélküli földi bajnak,
Földi bajnak, sötét árnynak, 
Virrradatlan éjszakának
Vess véget a kísértésnek,
Nyári fagynak, jégverésnek, 
Jégverésnek, szárazságnak,
Vess véget már a csapásnak!
Vess véget a jajnak, vérnek, 
Didergésnek, éhezésnek,
Éhezésnek, könyhallásnak,
Vess véget a hazugságnak!
Vess véget a gyülölségnek,
A kétségnek, az Ínségnek,
Az ínségnek, örök gyásznak,
Vess végett már a halálnak!
Mindenható! változtasd át 
Pirkadássá az éjszakát,
Legyen fény a sötétségből!
Vigasság a szenvedésből!
Legyen öröm sötét gyászból,
Örök élet a halálból!

Uram! hozzád sir az ének:
Vess már véget! Vess már véget!

m agyar sógor, német sógor.

— Na Ponz:ohíer sógor, ha Ausztriához csatolják 
Sopront mi lesz a«kor?

— Hát etyszertien ki fokog vándorolni.
— És honnan fogsz te kivándorolni.
— No hád Ausziriából.
— És hová fogsz vándorolni.
— Hát Matyárorszakba.
— Szóval te nem akarsz osztráknémet lenni?
— Nem, nem:
— Hát milyen német akarsz lenni akkor.
— Kruzi firken, hát matyár nemed.

iő  kritika.

Magyar Jóska furulyája.
Bécset is már kerülgeti a szovjet, a szovjet, 
Bárha ott még azt se tudják,
Hogy Pesten az hogy lett, az hogy lett. 
Verjék agyon jó Kun Bélát 
Úgy félig legelőbb,
S egy nyegle gróf kebelére 
Vegye őt, vegye őt.

Másnap aztán tiz milliós 
Sáp után, sáp után,
Gróf helyén a Kun Bélát 
Lássuk ám, lássuk ám.

Czuczil Miska azt izente,
Mert fogytán a regementje,
O szta/yharcot most egyhamar 
Egyelőre hát nem akar.

Tisztelt Bolseviki Jakab 
A szerénység nem tör nyakat,
Mondja csak, igy jobban illő;
Ej, savanyu már a szőlő.

Szervezik a karhatalmat,
Melyet sokan nem javainak,
Népszava is bőn kesereg,
Kevés benn a szovjetgyerek.
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Mi a —  Nemzeti Ú jság?

Virradat!  —  Az Uj Nemzedék  —  kezében.

Öltözködés
— Férj: De mit gondoltál asszony ? Talán csak 

nem akarsz ilyen hijányos öltözetben látogatóba menni1
— Feleség: Ej, mit értetek ti férfiak a nők öltöz

ködéséhez,
Hát nem látod, hogy a gyűrűket, a karperecét, a 

ülbe valókat, még nem vettem fel?

Bárki legyen is az.
— Mit szeretne a nászom jobban, királyt-e, vagy 

Elnököt.
— Egy Elnököt, aki a királyt mielőbb meghozza,
— Haszen ilyen elnökünk már is van.
— Akkor hát az ur isten éltesse ütet is, meg a 

királyt is, bárki legyen is az.

Ismeri már
— ügy vigyáz magadra Hasele, hogy én egy po- 

fontot súlyos testi sértésen alul, nem igen adok ám.
— Nuná! Majd nem ösmerlek én tégedet. Ha 

alul nem adod, majd adod te azt még fölül is.

Jó biztatás
— Kedves ügyvéd ur szíveskedjék végre már 

rendbehozni az örökségemet.
— Legyen nyugodt, kedves barátom, rövidesen 

végére fogok neki járni.

Úgy látszik.
— Hallottad Biri, hogy a Maca tudni se akar a 

jegyeséről.
— Ugylátszik hogy már nagyon is sokat tud

róla.
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Fráter Veredikus köppentyüs 
röppentyűi.

A bíró olyan, mint a savanyu bor: kivallat. 

A konty olyan, mint a kazal: felrakják.

A kémény olyan, mint az országút: kotorják.

Izidorka pozdorjái.
— Mondjál csak apuka bűnös a kámfor?
— Miért volna bűnös?
— Nohát, mert el szokott illanni.

— Ugye Apele, a föld is egy kerge bika ?
— Dehogy is az.
— Hát akkor mér forog maga körül ?

— Apika rokonunk minekünk a kanász?
Már hogy volna rokonunk?

— Hát mivel ötét is úgy hívják, Khon Das.

— Hapuczi! A mai leckénk a thermészetrajzban 
ippeg az anyirul van írva.

— Hogy-hogy?
— Hát mert direkt a foghíjasokról szól a lecke.

A tojás olyan, mint a boltajté: feltörik.

Wilson egészsége olyan, mint a lerombolt nem
zeti színház, épülő félben van.

— Ap u k a  te minden hosszunapkor nagyon fázo l.
— Miért tárnék?
— Hát akkor miért veszed fel a nyakadba a ken

dőt és miért reszket a szakállad?

Valam ennyi népbiztos ur olyan, m int a meghalt 
ember á lla : Fe l kell kötni.

Nem szól.

— Tessék!
— Mondtam már ne kotyogj, hanem na szólítalak 

egyszerűen gyere ki.
— Igen is!
— Mégis szólsz ?
— Többet nem szóllok!
— Hallgass háti
— Hallgatok.

Futja.

— Apukám édes, csak 4 ezer korona egy szép uj 
rokolya, az egyik süldő ára éppen kifutná.

— Egy hangot se halljak erről többet.
— Na hiszen gondolhattam volna is azonnal. De 

sebaj! Árultam a nyáron! át 6 ezer koronát tojásból, 
majd futja abból.
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Éljen a Magyar Királyság!

Király kell minekünk
Király kell minekünk, 
Bár ki az, mellékes, 
Csak erkölcsi javakban 
Legyen drága, ékes.

Kit az egész ország, 
Kit az egész nemzet 
Kicsinje és nagyja, 
Odadón szerethet .

Kit a nép még haló 
Poraiban is áldjon,
Oly közszeretett legyen 
Az egész világon.

S oly királyt: akiben 
Mig a lét napja tart, 
Megsüvegelhesse 
Az egész világ a magyart. Aí.
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Érti a nyelvét

— Csak ne tagad Baruch, hogy te is kommunista 
voltál a diktatúra alatt.

— így görbüljek meg, ha vótam!
— Miért ippeg igy ?
— Hát mer ez nagyon is könyemre esne!
— No ugy-e ganef, hogy votá?
— Nu ná! Majd nem vótam.

Hasele-Masele.

— Pajtikám rossz hírek járnak a galiciaikra. Okvetlen 
ki kell menniők.

— Csakhogy én már háziúr vagyok ám Újpesten és 
meg Rákosfalván is.

— Aztán miből vetted?
— Hát egy kis lánckereskedés, árudrágitás, megmi- 

egymás.
— Jó, jó ! Csakhogy a gójóknak is van ehöz eszük. 

Hogy 5 éven belül híjába lett ám itt házi ur bár ki is.

Találós képrejtvények.

Á  je g ye se k.
Csókolódzr.ak egy keveset.

Galambócz 1
Hol az urad a bohócé ? T essék  m egkeresni
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Újságírók egymás között.

— Van egy 600 éves revolverein, vedd meg.
— Ugyan kérlek, hiszen 600 évvel ezelőtt még nem 

is voltak revolverek.
— De újságírók csak voltak?,’
— Azok lehettek.
— No látod, ha újságírók lehettek, hát magadról is 

tudhatnád, hogy revolver nélkül azok se tudtak dol
gozni. Az is bizonyos.

Czigány keserv.

— Gazember! Most fehér vagy, a kommunisták 
alatt vörös voltál.

— Mi tűrés tagadás a csigány mindig serette 
a veres nadrágot.

— Hát vót legalább?
— Bár lett vóna I ígérték egyre, csakhogy nem 

nem adták ám a gazemberek ?

Sajnálja
— Sohse sajnálja Józsi barátom azt a 20 koro

nát, amit Rosenbaum bérlő ur becsület sértési perében 
kapott. Órdőg vigye a dolgát.

— Ej tekintetes jegyző uram, ha legalább el is 
vitte volna az ördög, akkor hát nem is sajnálnám.

Micsoda trilla 1 
Hol vagy édes Lilla?

Hol vagy Terikém ? 
Itt vagyok Ferikém. Tessék megkeresni
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A Peéri Híradóból.e

Augusztus harmadikén történt, hogy az egyetemi 
ifjúság lelkes tömegben tisztelget a 48-as függetlenségi 
párt helyiségében Lovárzy Márton akkori elnök előtt.

Ünnepélyes szavakban kérve őt, hogy a közel 
jövő alakulásaiban, tekintve a vörös-szovjet rombolásait, 
szíveskedjék a jövőben nyomatékosabban a keresztény 
elemekre támaszkodni, akik egy Keresztény Magyaror
szág megmentése körül óhajtanak buzgolkodni.
És tekintettal a vörös-szovjet dicstelen múltjára és fájó 
emlékeire, legalább egyelőre, zsidó miniszter kinevezé
sétől óvakodni szíveskedjék.

Erre Lovászi sarkon fordult és ott hagyta fakép
nél a lelkes egyetemi ifjúságot.

Hagyjanak nekem békét és ne akarják megnehe
zíteni az én úgyis nehéz helyzetemet.

Dr. Ballagj Aladár a már akkor Rector Magnifi- 
cus és Markos Gyula, a Herkó Páter szerkesztője, a 
Lovászi szerencsétlen szavai és tapintatlan magaviseleté 
után szótlanul Csszenéztek és együtt kifelé indultak az 
ajtón, mikor a lépcső elé értek, szinte egy ütemre, mind 
a ketten egyszerre ugyanezeket a szavakat mondták: 
(pedig nem beszéltek össze,) No, én ugyan ide többé 
nem teszem be a lábamat. Nem is tettük be többé, 
hanem azonnal mentünk és rögtön beiratkoztunk, én a 
Keresztényszoeialista, Ballagj pedig nemsokára a Keresz
tény Nemzeli pártba.

Soha életemben pártot nem változtattam. Mindig 
a becsületesen küzdő ellenzék szerény katonája voltam.

Sohasem voltam barátja a nagyhangú kilépő és

belépő-nyilatkozatoknak. Nem is volt rá szükségem. 
Nem is írtam Lovászinak sem kilépő-nyilatkozatot. 
Minek ? Én csak cselekedtem. íme ez a története annak, 
hogy miért hagytam ott a Lovászi-féle 48-as pártot és 
miért lettem én Keresztényszocialtsta, illetőleg most már 
Keresztény Nemzeti Egyesülés pártivá. Azért, mert a 
Lovászi-féle 48-as párt már akkor ugyanis nem volt 
48 as párt a sok betolakodott régi munkapárti és egyébb 
megalkuvó elemek miatt. Markos Gyula.

A Herkó Páter sohasem volt senkivel szemben 
igazságtalan, vagy elfogult, mert nem is tudott, meg 
nem is akart. Most is megadjuk Lovászi Mártonnak az 
őt megillető teljes igazságot, mert Lovászi Márton igenis 
Károlyival szemben gyönyörűen viselte magát, mert 
mikor látta, hogy a Károlyi teljesen a vörösek kezére 
akarja átjátszani a 48 as pártot, akkor Lovászi lemon
dott inkább a miniszterségről, ami nem kis dolog volt, 
de hiv maradt elveihez. És ekkor a Herkó páter is nem 
Károlyival ment, hanem megmaradt Lovászi mellett, 
aki a polgári elemeket gyűjtötte maga köré.

Egész a szovjet bukásáig nem is volt oka senki
nek még a Herkó páternek sem kifogásolni Lovászi 
eljárását.

De ami azután történt nem vallott Lovászi dicsére. 
Bizonyára sem Ugrón Gábor, sem Szederkényi, sem 
Bariha Miklós, sem Just Gyula, sem Holló Lajos meg 
nem fcgja őt dicsérni ezért. Bizony!

Czigány mentség. Lehet még segíteni.

— Tekintetes tervin biró ur, nagy az in pánaszom!
— Hadd hallom.
— Nem tudok megélnyi.
—- Hát menj dolgozni.
— De mikor nincs munka!
— Ha nincs, hát keress!
— Keress! Kennyi azt mondani, hát keres-kedi 

vagyok én?

— ügy hallom jegyző uram, hogy möglösz a 
Magyar Barik.

— Jól hallotta Márton gazda.
— Ippeg jókor! Mer ennyi pénzem sohse vót még.
— Csakhogy nem ám az a jó pénz Márton gazda 

akiből sok van, hanem az a jó pénz, amely ha kevés 
is, de mégis sokat adnak érte.

— Hászen majd azon is lehet még segíteni.
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Sokat mondó.

— Nos kedves doktor ur, hát kegyed eljegyzése 
a Kaczér Bőskével még mindig fennáll?

— Nem, csókolom a méltóságos asszony kezeit, 
már kiélesedett házassággá.

A zsidókérdéshez.
Alázatosan köszönjük Kóbor Tamás; ur őszinién 

nyílt és egyenes önvallomását, mely csaknem a hence
gésig önérzetes, de legalább férfias, ő  mondja, hogy 
a zsidóság a századok folyamán a vallásával a fajisá- 
got is fentartotta és látható is a faji külömbség testben 
és lélekben egyaránt.

Vagyis a zsidó megmarad zsidónak és százado
kon át nem tudott magyarrá lenni, S ezzel Kóbor ur 
még dicsekedik is, sőt azt is mondja, hogy ez jól is 
van, csak tessék folytatni tovább is.

Meg tudom érteni ezt a vélekedést, mert sehol 
magyar ügyet, magyar gondolatot nem termelt a zsidó
ság es mert mindenütt másutt is vannak zsidók, tehát 
internációnálisok. ,

Ismét egy nagyon szép önvallomás, hogy ami zsi- 
daink internacionálisok voltak. Nagy hiba volt ez ed
dig is noha nem is egészen igaz. Még nagyobb hiba, 
hogy Kóbor ur egyszóval sem mondja, de aztán ne is 
legyenek.

De gondoljunk azokra a rettentő zsidó tömegekre, 
melyek Oroszország felől ellepték Magyarországot. El
lepik most Budapestet egészen hazátlanul csak a köny- 
nyü és lelkiismeretlen meggazdagodásra gondolnak. 
De bizony csak gondoljuk. Sőt nagyon is gondoljunk. 
Mert ezt nem bírjuk el.

Túl sok is nekünk annyi jó egyszerre. És 5 év 
óta egyre több. Azért van ez a rettentő drágaság, mert 
összevesznek mindent és ők diktálják az árakat.

Hát érdeke ez a hazai zsidóságnak, hogy tűri ?

Az októberi forradalomnak nemzett alaptonusa 
őket is elkdbitotta.

No de erről már ne is beszéljünk. Ez nem őszinte 
vallomás Kóbor ur. Mert őn mint pallérozott agyú ur 
nagyon is jól tudja, hogy az októberi forradalomban 
egy szikra nemzeti alaptónus nem volt, noha minden 
magyar örült, hogy az osztrák járom porba hullt, mégis 
azonban tisztába volt vele mindenki, hogy ezt KunBé- 
láék hozták készen Moszkvából. Ez már nem is forra
dalom volt, hanem egyszerre nyilt anarchia.

Ne legyen itt zsidő ember, akinek nem kell ke
resztény Magyaror zág abban az értelemben, amelyben 
az a jelszó kipattant a nemzet leikéből. Ugyanis a 
nemzetközi, vallástalan bolsevizmus ellentéteképen.

A keresztény Magyarország építéséhez minden 
lelki ö?szeüíközás nélkül az a zsidóság is hordhatja a 
téglát, mely magyarságával és képességénél fogva hasz
nos tagja a nemzetnek.

Ez már rendiben van. Hiszen akkor egyetértünk.
Nem kell tehát jajgatnunk oly nagyon, "hogy mi

ért akarjuk mi is ezt. Hiszen mi sem akarunk egyeb bet.
Más kérdés azonban az, amit Kóbor ur elhallgat. 

Hogy tudni illik, mi már igy vagyunk, mert nem foly
tathatják a zsidók, ahol elhagyták. No hát ez az, amire 
nincs szükség.

Kirándulás.

— ügy hallom, autó kirándulásod volt tegnap 
Dolfikám.

— Ne higyjél el, mert, nem igaz, mert alig értem 
ki a városból, az autó felborult és csak a kharom rán- 
dult ki.

Szóíalány
Két vége van, mint a botnak 
Csakhogy ezzel nem puffognak.
Szájra vesszük, hangot ad,
Hol szomorút, hol vígat.
Aki hallja, jól mulat.
Valahol a kert alatt 
Hallhatod e hangokat,
A szép magyar dalokat.

•Bifynjrnj Mi ez ?



14. oldal MAGYAR HERKÓ PÁTER 1919

Nem egy, de négyezer éves a 
Magyar Királyság.

{Négyezer éves Írott okmányok alapján bizonyítható)
A pusztaszeri milleniumi emlék leleplezése aL al

mából Barabás Béla mondott egy fenomenális beszédet 
az ezer éves magyar királyságról és az ezer éves magyar 
szent koronáról. Leírhatatlan hatást keltett azon kije
lentése, hogy nincs Európában egyetlen egy nemzet 
sem, mely ezer éves állandó királyi múlttal dicseked
hetnék, mint a magyar.

Vannak hatalmas dinasztiák, melyek akkor még 
meg sem születtek és vannak oly hatalmas világnem- 
:zetek, akik azonban már régen nincsenek is.

Tehát még az egyezer éves történeti múlt is mily 
káprázatos szép gyönyörűség!! Hátha még azt is be 
tudjuk igazolni, hogy r.em csak egy, de négyezer éves 
a magyar királyság története!!

Ami pedig nem is nagy boszorkányság, hisz írott 
okmányaink vannak róla, esak el kell tudni olvasni 
őket.

Nemcsak egyszerű irott okmányok, de szeniirás 
hitelességű okmányok, sőt maga a szentirás az.

Csoda-e tehát, hogy a magyar nemzet kezdettől 
oly teljesen átitatott királyi nemzet volt, mint aminő 
ma is.

De hadd beszéljen hát maga az irás:
Mózes Genézis könyve 12 szak. 1. verse igyszól:
És mondá az Ur Ábrahámnak: Eredj ki a te 

földedből, a te atyádnak házából a földre, melyet én 
mutatok neked. 4. vers. És kimene, amint az Ur mon
dotta vala neki.

Ábrahám pedig 75 éves vala, mikor kiméne Hárám- 
ból (világíeremtése után 2023-ban, az özönvíz után 
pedig 367 évvel.,)

Elindula, hogy Kánaán földjére jusson . . . Által 
mene Ábrahám e földön Szikem (Székem) városáig, 
Mamre tölgyeséig. Akkor Kananeusok valának e földön 
(XIV. szak. 13. vers). És lakozék az Emoreus (íjász) 
Mamrénak Eskol atyjafiának tölgyesében.

18. vers. Melchisedek pedig Salem királya, (vagyis 
az Igazság és Béke királya, mint azt szt. Pál a római
akhoz irt levelében értelmezi) kenyeret és bort hoza, ö 
pedig a Magasságos Isten főpapja vala (Mágus) és 
megáldd őt (Ábratiámot) és mondá: Áldott legyen 
Ábrahám a Magasságos Istentől, ég, föld teremtőjétől 
— és tizedet ada mindenből (Ábrahám Melchisedeknek).

Ez a titokzatos Melchisedek szittyául szólva Meleh- 
tizedek, (vagyis tizedek királya, nem én mondom, 
hanem Mózes) nem más, mint Abi-Mclecn. (Szittyául, 
Abukira, vagy Apakira =  apa király =  Putriarcha) Me- 
lech =  király (vagyis meleg szerető atya).

Ez volt az a gerári (györári) király, akihez az Ur 
Ábrahámot küldötte.

Zsidóul lehem — kenyér, (a szittya é-lehem-, éle
lemből jött szó). Zsidóul Bet— ház, védő, fedő, ól. 
Bet-lehem = háza a kenyérnek, mely szittyául:

Él-Iehem =  Élelem, Élő-kenyeret, vagyis az Élő 
(Isten) kenyerét je'enti. Béthel pedig szittyául Véd-hely, 
(fedél, ól). (A zsidó B betűben tudniillik, ha nincs 
benne egy pont, akkor V-nek olvasandó, a B és V 
betű azért cserélődik ki oly könnyen.)

Betlehem tehát nem csak kenyér-házat, magtár-i 
jelent, hanem Véd-helyet is. Krisztus az £7d-kenyér 
az Élet-kenyere nem hiába születik Betlehem-ben, Véd- 
helyem-ben: vagyis snnak egy Odulam nevű barlang
jában, amely barlang Magtár (Makpela, Mag-beli, Mag- 
Béli barlang nevet visel, Béli =  Éli =  Éiü, Élő (Isten) 
magtára) =  Élés-tár.

Tisztázzuk előbb mi ez az Odulam (sőt Oldulam 
alakban is előfordul), aki zsidóul tud irni, olvasni, az 
tudja, hogy az 0  betű a V betű fölé egy ponttal 
jeleztetik.

Az Odulam tehát Vodulam-nsb is olvasható.
A vodulam pedig az Urszava kulcsával kettős 

pontozott: Vödelöm-öt jelent.
Csalhatatlm bizonyítéka ennek a magyarban még 

ma is ugyanazon értelmű két szava, az Ótalom és 
Védelem. Ezzel tehát megtaláltuk az Odulam vagy 
Oldulam barlang igazi szittya nevét és értelmét is, 
mely barlang Ótalom-ul, Védelem-Ü 1 szolgált a szüle
tendő Krisztusnak. Lévén ez a barlang Eskullő (Eskü- 
Élő, Él Esküje, az Ur eskühelye szóból rövidítve) 
(Eskol) szittya birtokos tulajdona, kitől Ábrahám 400 
siklós (siklus) ezüst pénzen vette meg, Magtár-nak, 
Zstá/tá-nak, ho!t-0/W-nak, Temető-nek (Sárát ide temette).*

1. Képzelhető-e Krisztusnak az Élő-kenyérnek, Kiasz - 
szikusabb születési hely, mint egy Makpela (Mag- 
Béli =  Mag-Élü, Élü-Mag =  É!ő mag) nevű magtár. 
Éléstár. A pátriárkák idejében: mag-om egyenlő =  fia-m. 
Élő-mag, Élmagja =  Isten fia.

2. Képzelhető-e klasszikusabb születési helye Krisz
tusnak, az egek-földek, a Menny-Urának, mint ha egy 
istálló, ól-bán születik? (Óidulam.)

Nem akarok itt bővebben kiterjeszkedni arra, hogy 
az Istálló szittya szóban már benne van az is, hogy 
Istoló =  Isten óló hely (óvó hely) sőt az álló szóban 
benne van az Ur szava kulcsa szerint az Éllő szó is 
(vagyis, az Élő Isten rövidítése).

3. Képzelhető-e klassikusabb születés helye Krisz
tusnak az Örök-élet kútfejének, mint ha holtak-óIában, 
(temetőben) születik.

Pedig a Betlehemi, a Védhelyemi, Odulam, Óta-

* A múlt század közepén Ravvingson kincseket adott volna 
e szó magyarázatáért, miután sem ö t m é n y , sem s z i r u s , sem a r a b ,  

sem p e r s a , sem k a l k a d e u s , sem z s i d ó  nyelven megérteni nem 
tudta. Szittyául, vagy magyarul pedig nem tudott.
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lom, Oldulam, Oltalom barlang ezt, mind a három 
értelmet magában bírja.

Nem tekintve azt, hogy Bét-el nem csak kódhe
lyet jelent szittyául, hanem É lő  Bettit, Első betűt is 
jelent, mely be fog telni Bet-Él-Hon-bán =  Betlehen-ben!!

Bét-el volt ugyanis azon kő neve, melyen Jákob 
látta álmában a megnyilt eget, mely Bet-Él kő lett a 
jaruzsalemi templom alapköve, mely Bétel-nél kezdődik 
Betlehemben-nél telik be 2000 év után, Odulam, Öta
lom, Védelem nevű barlangban, mely már világterem- 
tése után 2023-ban, vagyis özönvíz után 367. évben 
birja ezt a nevet a Gerári szittya kiráiy idejében.

Lássuk tehát most a Gerári szittya király idejében 
említett Melkisedek, jobban mondva melek-tisedek, nevű 
főpap neve mit jelent. Melek-tisedek tudniillik a magas- 
ságos Isten főpapja volt (vagyis Mágus, táltos, szittya 
pap), aki kenyeret és bort áldozik Ábrahámmal együtt, 
mely áldozat kedves volt az Ur előtt, vagyis tetszett 
az Urnák. Szittyául kedees — kedves, zsidóul kades.

Melkhisedek vagyis Meleh-Tisedek. {Nőmén*Ómen =  
Nevezet, mely vezet:)

Meleh-tisedek és Malah-tisedek- et olvassuk el 
szittyául, azaz jobbrul balra, lesz belőle: Kedees-Ithe- 
lem — Kenyér, Kedees-Ithalom — Bor.

Nem én mondom 1 Mózes írja 1 I 1
Maga a sző megmondja, a szidó szó, melyet csak 

szittyául kell olvasni.
Milyen király is lehetett az, akinek még az Ur is 

magyar kijelentéseket tesz?
Szinte látom a tudós rabbikat, hogy sietnek rája 

megfelelelni, hogy kananeus vagy filiszteus, ami egyre 
megy.

Elfogadom!
Mit tesz hát szittyául filiszteus?
E szó két összetett szóból áli. Filis (félés) és teos. 

Teos ismét két szóból áll. Te, ős vagyis ősteő, ő s í e  =  

Östen, Isten. Filisteus tehát az Iste-filős. Ne tessék 
mosolyogni! A filisteus szót a görög bibliaforditók 
Allofiioi-nak fordítják mindig. Allo =  É l ő  (É l ő  Isten), 
filoi —félő. Tehát együttvéve ez is Isten félő. A filis- 
teusok a magyar törvénykönyvek szerint is a jász-kunok, 
sőt a palócok is.

Phalisteus =  Filisteus, vagyis Istenfélő, bizony ez 
mindenképen az is volt, a szittya, vagyis magyar nem
zet mindenkor.

A Gerári szittya király Abi-Meleh. — Abu Kira — 
i4/wz-kirá =  Pátriárka, tehát Krisztus születése előtt két 
ezer évvel előbb él, melyhez ha hozzá adjuk a Krisztus 
után való 1919 évet, kijön a közel 4 ezer év. Vagyis, 
bizony 4 ezer éves már magyar királyság története.

E kis helyütt nem lehet mindenre kiterjeszhedni, 
később majd másutt bővebbet és többet, tán nemsokára 
egy nyilvános felolvasáson.

15. oldal

Addig is legyen szabad nehány e korból való 
szittya szót ide iktatni. Például:

1. Ozárziv. Ez volt Mózes csúf neve az egyip
tomi egykori iratok szerint: szittyául olvasva jobbról 
balra Viirázo-i jelent. Hát nincs ez magyarul ?

2. A bibliai József neve egyiptomi nyelven Mózes 
I. könyve, 41. szak. 45. verse szerint Cabenat Faenak, 
Gabenás- Főnök. A zsidó t betűben, ha nincs pont sz, 
vagy s-nek is olvasható, igy lesz a Cabenat-ból Cabe- 
nas, vagy Gabenas- Főnök.

Még csak egyet. Üssük csak fel a legrégibb zsidó 
szótárt, ahol 4  ezer éves szavak bőven vannak. Ott 
találhatunk egy szóra, mely igy hangzik, Het-mogar, 
mely igen veszélyes ellenséget jellent, vagyis a Hét
magyart. Idáig senki sem tudla a magyar szót 8—900 
évnél tovább felvinni.

íme tehát mai naptól fogva ez is 4 ezer éves.
Egyszóval nem csak a magyar nemzet, de a 

magyar királyság is 4 ezer éves múlttal dicsekedhetik, 
melyhez képest Dávid zsidó király ideje 6—700 évvel 
fiatalabb.

Négyezer éves királyi nemzet tehát a magyar, csak 
meg kell érteni a régi írásokat. Igenis I

Markos Gyula.

Szerkesztői üzenetek.
Ombori. Adjon életjelt magáról, hol. merre van. 

— Bpest. B. K. Nagyon megörültünk, legközelebb élő 
szóval. — „Repülő milliók.“ Idáig csak guruló rube
lekről tudott a magyar. Most már varrnak repülő mil
liók is. A keresztény sajtóra összekoldult 12 millió 
az, amelyről ön megenilékszik. Hát biz azok röpülnek 
tényleg, csak nem a keresztény sajtóra. Vagy legalább 
nem arra a célra, amelyre koldulva lett, mert az alá
zatos Sajtó Alap azóta átvedlett Sajtó Vállalattá, vagyis 
egyszerű kseftté. Igaz, hogy R.-T. alapon, de az mind
egy, mert az úttörő 10, 20, 30 éves keresztény lapok 
csak egy garast sem láttak idáig a nagy segítő akció
ból, sőt valószínűleg nem is fognak látni, mert a kitűnő 
sine cura*ra jól felépített s magáról dúsan gondoskodó 
igazgatóság 2 hónap alatt már is 6 milliót elköltött 
saját vallomása szerint. S ha ez igy fog tartani tovább, 
hamarosan véget is fog érni a dicsőség. Minket, akik 
szeretünk a magunk lábán járni, nem igen érdekel a 
jóhiszemű publikum becsapása. De az talán másokat 
is érdekel, hogy ezen vállalat feltolakodo t atya mestere, 
akiről azt állítják, hogy 7 örmény, 7 cigány és 7 zsidó 
lakik benne, feltűnően nagy lábon él és ha 7 örmény, 
7 cigány már nem lakik is benne, de a 7 zsidóból 
legalább egy még mindig megmaradt benne minden 
keresztség dacára, mert ez az a jeles úriember, ki a 
proletárdiktatúra szellemi terméke osztályában állást vál
lalt, aki a kath. alapokat köztük a Sajtó Vállalat millióit 
is birtokba akarta venni, s aki ellen máig is czifra kis 
becsületbeli eljárás van folyamatban, miről térszüke 
miatt talán máskor. Ez az ur cseppet sem banga, sőt 
nagyon is szemfüles.



16. oldal MAGYAR HERKÓPATER 1919

Előfizetési felhívási
A levitézlett, átkos vörös szovjet óta ma jelenik meg harmadszor a Herkó Páter.
Elnémított bennünket is a munka jegyében garázdálkodó hóhér banda.
Ha soha nem lett volna is közszükséglet a jó sajtó, most azzá lett.
Megmutatták a kommunista pribékek, hogy mit akartak, mire törekedtek. Mi az ö üdvösségük. 
Óriási rombolásokat végeztek.
Nekünk tehát óriási nemzetfentartó munkára kell vállálkoznunk.
Minden olvasó legyen egy külön sajtó-apostol és terjessze a jó sajtót, szerezzen neki előfizetőket

A Herkó Páter előfizetési ára egész 

évre 52 korona, félévre 26 korona.
(Nem bírjuk olcsóbban adni a roppant nyomda- és 
papírárak miatt.)
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