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Nem fenyegetést, hanem 
tetteket!

ír La: Prohászka Oltbkár
A nemzetgyűlés az alkotmányosság hely

reáll'itásán s az államfő jog-j s hatáskörének 
meghatározásán töri ez idő! szerint á fejét. 
Mindenesetre nagy föladat állami s társadal
mi létünk alapföltétele, hogy e kérdésekkel 
elkészüljön s hogy a mindig
háborgó káoszba támpontokat állítson és 
tengelyeket húzzon, melyek!körül a rend s az 
élet biztonsága kijegeccdheísék. Jóllehet azon
ban nagy fontosságot tulajdonítunk e helyre
állítási és berendezkedési törekvéseknek, még
sem siettethetjük azokat; eléggé, hogy elké
szülve velük, minél előbb a gyakorlati teen
dők mezejére lépjünk. Nekünk ugyanis a 
jog, az alkptmányosság s az állami hatalom 
mindmegannyi pillér, de csakis pillér, melye
ken hidat verve a szociális nyomorúság eny
hítéséhez férhessünk. Mi nem jogi disputák 
s alkotmányjogi disszertációk hosszú lére 
való eresztése végett jöttünk ide, hanem tenni, 
segíteni jöttünk; — azért jöttünk s gyűltünk 
össze, hogy a nyomorba túladó társadalmon 
segítsünk. Ezt a segítséget várja a szenvedő 
magyarság s az alkotmányossággal csak tür
tőzteti magát a jobb jövőnek s a gyors se
gélynek reményében.

E  reményében társadalmunknak s né
pünk nek csalvdnia nem szabad. Csalódott Ká
rolyiban s a szocialistákban, csalódott az 
őrült bolsevikiekben, csalódott — mondhatom 
— az eilenforradalomban, amennyiben a gaz
dasági képtelen helyzet elváltoztatására ha
tásosan semmi sem történt: most rajtunk a 
sor, hogy csalódni fog-e bennünk is a nép. 
Annyi bizonyos, hogy a nemzet a nemzet
gyűléstől nem szavakat s beszedeket, hanem 
tetteket s kenyeret vár.

L Szabadka
Ä vápös címerében egyvoroszlán van, mely ; 

két lábá/a állva, kivonj, " kardot tart, a régi : 
törőkverő idők emlékéül. De alapjában jobban 
illene ide egy huZakalász, lángoló pipaccsal. 
Mert az acélos bácskai búza adja meg ennek a 
széles és boldog metropolisnak a nemesi leve
lét, a gazdagságát és a boldogságát.

Tejjel és mézzel folynak itten a patakok és 
még egv nedűvel, melyről nem szabad elfeled
kezni : borral. Híres, hetedhétországra szóló 
dáridók, cigánvos esték, Jókai regényébe illő 
lakodalmaié zajlottak itt le. Ezeknek a mulato
zásoknak megvan a maguk stílusa, etikettje, 
kedves és semmihez sem hasonlítható varázsa. 
Kedély, humor cs valami finom önguny is van 
bennük. A régi vad mulatók, akik ezresbankó- ] 
kát ragasztottak a nagybőgőre és a ,,Pest“- 
szállóban tükröket vagy poharakat törtek szét, 
eltűntek. Eltűnt a cigányok nagy fájdalmára 
az a szabadkai aranvnábob is, aki minden al
kalommal sonkákat akasztott a barna zenészek 
nyakába és úgy huzattá a bandával kivilá- 
gos-kivirradtig. Annyiban azonban sokáig 
hűek voltak a szabadkaiak a hagyományhoz, 
hogy a cécóknak tilos volt egy nap alatt be vég
ződniük s a vendégeknek másnapra is ott kel
lett maradniok a „kárlátó“-ra, a korhelylevesre 
és a maradékra s tulajdonképpen csak har
madnap illett eltávozni.

Mindezek már hamvábahoit emlékek, 
mert a bácskai jókedv már régen, a háború 
előtt meghalt. Kipusztult a régi nemzedék is, 
mely végjgitta a nagy farsangot, idő előtt 
meghalt, nagyon szomorú és prózai beteg
ségben, ki májzsugorodásban, ki vérei mászp-! 
sedésben. Maguk a bácskaiak már csak csüg- 
geteg mosolylyai emlékeznek a mulatozás és'

Ezzel nem azt mondom, hogy a keresz
tény nemzeti kurzus a gyakorlati életkérdé
sek oldozgatásával ki lesz merítve. Az élet 
nemcsak kenyér, hanem sok más emberi, tár
sadalmi s politikai érdek s ez érdekek föl
karolására s szolgálatára is van a keresz
tény nemzeti kurzusnak sok világító s eliga
zító gondolata

Némelyek ugyan úgy tesznek, mintha e 
gondolatoknak s e programpontoknak nyomá
val sem találkoznának s egyre a régi politi
kusok felé sandítanak; i'öíhányják a kér. 
nemzeti kurzus gondolatszegénységét s  azzal 
vádolják azt meg, hogy még sehol sem fejtette 
ki ez a kurzus mondani- s tennivlóját. E vád
dal szemben a Kér. Nemzeti Egyesülés Párt
jának s a Kisgazdáknak programjára utalhat
nék, mint amelyek kemény pontozatokba fog
lalják teendőiket;, de kiemelhetem általános
ságban a kér. nemzeti kurzus vezető gondola
tait, melyek untig eléggé tájékoztathatnak, 
nemcsak az irányzat, hanem az uj feladatok- 
uak bősége és fontossága iránt is.

Véleményem szerint itt is a kenyér áll 
első helyen. Nekünk a tisztességes kereskede
lem törvényes védelmét s a zugkereskedelem 
kíméletlen üldözését kell első feladataink közé 
tűznünk, s biztosítanunk kell az élet-szükségleti 
cikkeknek, különösen az élelmiszerek forgal
mának önzetlen célú szervezetek által való le
bonyolítását. Távol kell tartanunk az élet alap- 
sellékeitől az uzsorát, a kegyetlen önzést s a 
lánckereskedelmet, — távol kell tartanunk az 
delmicikkéktől minden bankot és vérszopó 
üzérkedést. A pénzintézetek a lrankszerü üz
letek körére szoruljanak s ne ártsák bele n a 
pikat oly érdekek gondozásába, melyekhez a 
profitnak csak az élet sorvasztásnak árán le
het köze. A kenyérét minden áron elő kell te
remteni s minden kincsünket és aranyunkat 
Föl kell ajánlanunk, hogy kenyeret vehessünk, 
áki ezt a felfogást nem osztja, az bizonyára 
nem éhezik s aki az ily konkrét javaslatok elől 
i politizálás liceumbokrai közé veszi ma-gát, az 
tenyér helyeit fecsegéssel akarja feledtetni 
százezrek kínját és szégyenét. Jeremiás próféta 
rámutat a külpolitika kötelességeire az éhség

regényes korszakra, Tiz-tizenöt év óta csak 
módjával éllek a szelő édes mérgével, az 
újabb nemzedék csak olykor-olykor mutál ott, 
mintegy virtusból, hogy megmutassa, nem 
méltatlan az ősei nevére.

Azóta pedig hirteienül fellendült a város. 
Azaz az a békésen 'nyújtózkodó és álmos ház
tömb, mely addig csak az ország legnagyobb 
faluja volt és aranyparasztok, módos gazdák 
laktak benne, egyszerre Várossá cseperedett. 
A vidék városiassáca egyenesen arányban áll 
kávéházainak számával Itt is gombamódéa 
kezdtek szaporodni a kávéházak, sőt a kaba
rék is, a színház mindennap zsúfolásig meg
telt és a zenei élete is jelentősen fellendült. 
Beethovent, Bachot és Grieg-et hallgatták a 
bácskaiak Piros Józsi édes hegédüszója után. 
A kövér bugyeüárisok kinyi! ak és kuburcé- 
iokra csurrant is, csöppent is. Vasárnapon
ként tudományos és irodalmi felolvasásokat 
tartottak a gimnázium dísztermében. Úri 
tempóban, fölényesen és biztosan haladt a 
város a városok versenyében.

Ennek a bácskai paradicsomnak a képe 
nem teljes Palics nélkül. A szerény, kedves al
földi fürdőhely adja a bőség és nyugalom mellé 
a szükséges izgatószert, a romantikát. Fülleteg 
nyári éjszakákon a taván csónakok ringanak, 
göröggyufák gyulnak és rakéták sisteregnek. 
Ezt itt „velencei éj“-nek nevezik.

Vasárnap látni igazán a szabadkai társa
dalmat. Délelőtt a bunyevác lányok korzóznak. 
vagyont érő bársonyszoknyában, halvány nya
kukon sok-sok aranyéremmel. Nagyon érdeke
sek és szépek. Arcukat mérgekkel fehérítik. A 
Piac-téren összegyűlnek a parasztgazdád a 
„szakáls7áritó“-n és.csöndes pipaszónál beszél
getnek. Ez a parasztkaszinó. Este kigyulladnak 
a. Kossuthrutca ivlámpái és ekkor a lila vil
lanyfényben a bácskai arszlánok és nők kor
zóznak.

Az Uj NamzedéK mai szarna 12 oldal,

gel szemben, mikor mondja, hogy az akkori 
Zsidóország szövetkezeit Assurral és Egyip
tommal, hogy éhségét kenyérrel csillapítsa. 
Nem kell-e nekünk is szétnéznünk s megaláz
tatásunkban á gazdag Bácskát és Bánságot erí 
foglaló szerbek felé tekintenünk és nem haza
árulással, de okos szerződésekkel az ottani 
nagy gabonafeiesiegeket megszereznünk?!

Kenyér és valuta, a mi két égető problé
mánk! Hogy valutánk javuljon, az megint 
a mi áldozatkészségünktől, a mi adórend
szerünktől függ. Földünk sok van s az min, 
den aranynál többet ér; háborús nyeresé
geink nagymérvűek s vannak még hatalmas 
vagyonok, melyek még e rettenetes időkbeq 
is áldoznak a' fényűzés förtelmes szenvedé
lyének, mintha csak figyelmeztetni akarnák 
az adók rendszeresitőit, hogy hol, merre 
vannak még az adómegterhelés alanyai. 
<L’opulence c’est une Infamie», — mondotta 
D’Alembert; máskor az ilyen mondáson mea- 
botránkoztunk, azonban a mai fény űzési di
vat igaz s találó megvilágításba állítja az ily 
kemény szókimondást is. Nos, ha a kemény 
szót kimondtuk, vigyük bele értelmét adó
rendszerünkbe !

A főidbirtókreformröl már nem is szólók, 
csak azt az egvci mondom, hogy a nemzet
gyűlés becsülete forog itt kockán. Az egész or
szág, a szegény emberek, a hadviseltek, a 
rokkantak, az özvegyek a földet rögzítik s 
ha á véres küzködések. a borzalmas áldozatok 

. s  szenvedések után elgyötört lelkűknek s 
elsorvadt testüknek valamiféle, kis enyhet 
reméihek, azt a földtől várják, attól a meg
nyugtató kis leiektől, háztól és kertecskstől, 
melyről azt mondhatják: ez a miénk!

S ezt az enyhot” adó kis birtokot s kis! 
házat meg keil védenünk. Jogrendszerünknek 
a. kis ember érdekeit keii megóvnia s a nép 
lelke szerint kell annak kialakulnia. A köz- 
igazgatásnak nem úri szinekurákat, hanem 
a szociális érzés s a közszolgálat szerveit kell 
a világba állítania; hivatalokat, melyek nem 
a cifra nyomorúság menhciyci, hanem jól 
fieztett gazdasági és közigazgatási tehetsé
gek érvényesülési terei.

H a még hozzáteszem, hogy a munkás*

Milyen történelmi emlékei vannak? „Za* 
badkavár“-nak hívták valaha, a vár falát ma 
is látni a barátok templománál, ez vetett gátat 
a török hadaknak. Régi mesék szólnak Mária 
Teréziáról is, ajei különösen kegyelte az alföldi 
várost és a német nevét is tőle kapta: Maria- 
íheresieopel. Jámbor Pál, aki Petőfi ellenfele 
volt és Hiculor álnéven irt, itt élt és itt halt meg. 
A helyi színházban emlékére évente előadták 
regényes történelmi színmüvét: „A .törvényte
len vér“-t. Gyónt Géza szegény, innen indult a 
világháborúba. Segédszerkesztője volt a ..Bács
kai Hirlap“-nak, melyet a vezércikktől kezdve 
a napihirékig maga irt meg. Most emléktábla 
jelöli azt a helyet, ahol lakott Przemysl költője. 
A békében az ő magas, cilinderes alakja dél
előttönként gyakran feltűnt a ,,Bárány“-szálló 
előtt, egy kávéházi bádogasztalra könyökölve 
irta-irta verseit, melyeket soha.se közöltek a 
budapesti lapok.

Valaha a bor, búza és békesség városa volt,
A háború mindent távoli emlékké lett.

Szabadkai,

2. Nagy szálon fa
Aki repülni..szüreteli autón, az Nagyvárad

ról Püspöki -vágy Nagyszalonta felé hajtott ki 
a városból. Az aradi vámsorompónál elmarad 
az utolsó váradi rendőr és a zugó telefonpóznák 
sorfala mögött egyszerre megnyílik a bihari 
róna. A pesti bérház negyedik emeletén, ahol 
ezt . a borongós képet ir.om Nagyszalontáról, 
soha, de soha nem jártak olyan friss szelek, 
olyan dús, édes illatok, mint amilyen hullámzó, 
tengerbe fut az ember, mikor lelép a váradi 
aszfaltról. Honnan lengnek ide ezek _az illatok?
Nein tudom, lehet, hogy a.fellegekből folynak 
le ; vagy a Retyezátról, a belényesi havasokról; 
a levegő puha mint a hó. tiszta mint a tej, sürü 
mint a méz? A Királyhágótól kezdve ide öntik
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Uj Nem zedék Vasárnap, 1920 február 29.
"kérdési az emelkedő & több jogot, igazságot 
s  jólétet igénylő osztályok természetes fej
lődési folyamatának kei'l néznünk s ai'ra tö
rekednünk, hogy a munkás u vállalatokban 
s  az egész termelésben nemcsak mint 'jatt- 
ment idegen, hanem mint érdekelt részes 
szerepeljen, — hogy ne futóhomok s ato
mizáló tömeg', hanem az anyaföldbe gyökere
zett, saját telkén élő nemzetrész Jegyen, — 
hogy' jólétét mindennemű biztosítássá t 's szö
vetkezettel fcmeljük s előmozdítsuk: akkor ti 
törvényhozási fcfádatok oly fontos s oly sza
kadatlanul fölfelé emelkedő skáláját leplez
tem le, melynek alsó foka a sivár jelen, 
mig egyre emelkedő felsőbb fokai már a nép- 
boldogság s dicsőség aranyos sugárzajában 
mosódnak el.

Ez alapvető gondolatok iránt alig lesz 
köztünk eltérés vagy ellenkezés íj ha igv 
egyetértünk, bizonyára rátalálunk a kivitel 
gyakorlati módjaira is; mert ha a nemzet
gyűlés tagjai átlag nem dicsekszenek fpoli- 
tikai múlttal, de éppen azért, mert a gyakor
lati életből1 jöttek ide, magukkal hozták a 
gyakorlati hozzáértést az élet e kínos pro
blémáinak szerencsés megoldására. Epén erre 
van szükség; Magyarországnak most nem fe
csegő, hanem cselekvő nemzeti képviseletre 
van szükségé.

Olasz tataiár levele 
az Uj Nemzedékhez

Jehlicska és: Dvorcsák ügyét 
nem szabad elejteni

M á r az  á l ta lá n c k  v á la s z tá s  id e jé n  k ife je z 
tük a magyarság megütközéséi azon, hogy 
u kormány' gondatlansága miatt sein J c h - 
J i.csk ii Feréucfet. /sem D v q k  s ák Győzőt 
nem vették fel a áivaiai*<jeíö!I.ek listájába, 
jóllehet hárme yikk^ílitel örömes' megválasz
totta volna ő^4»'"|képvise'őnek. Tiltakoztunk 
az ellen,, bdlfy a [kormány ilyen rövidlátás
ból és kulsőpoliliiai tájékozatlanságból eredő 
mulasztással el hagyja sikkadni a legjobb al
kalmat, amikor ue ország halárán tűi. is l e l 
t e i  bizonyíthatni!, hogy a keresztény magyar 
nemzeti irányzat]friss és őszinte demokrácia, 
amelyben .bármikor barálot és támogatót La
láinak a vele cgylzon sorsban összeforrt nem
magyar ajkú neptestvérek.

Kifejtettük. Ijpgy a kormány súlyosan 
véteti a magyarsá'g érdeke ellen, amikor nein 
ismerte föl azonnal azt a kötelességéi, hogy 
mialatt Jehlicska és Dvorcsák az egész el
lenséges világ előtt törhetetlen elszántsággal 
és harsogva tesz vallomást a magyar cs lói 
nép közős igazságáról, neki nyomban döntő 
és kétségbevonhatatlan lénnyel kell doku
mentálnia, hogy az ő hangjuk a mi han
gunk is, a magyarság hangia.

Vártuk, hogy a kormány legalább a pót
választáson jóváteszi hibáját, de ez nem tör
tént meg. Ehelyett felszólalásunknak olyan 
oldalról támadt visszhangja, amelyre leg
kevésbé számítottunk. Egy olasz lahárnak, 
C u o r b o u n e  Giacomo lurini gimnáziumi pro
fesszornak figyelmét magára vonta a Jeh
licska— Dvorcsák-eset s ebből az alkalomból, 
levelet irt lapunk felelős szerkesztőjének. Ez 
a levél hü magyar fordításban igy szól:

Uram!
Kérem, olvassa el soraimat. Néhány hetet 

töltöttem magyar földön egyik baráomnál. 
K o v a  e h  földbirtokosnál és meleg érdeklő
déssel kísértem azokat a politikai eseményeket, 
amelyeknek hivatása volt. hogy Magyarország 
rcnesszánszát megteremtsék. Szeretem ezt a 
nemes népet, talán azért, mert nagyon hason
lít az olaszhoz, vagy pedig azért, mert még 
gyermekkoromban láttam Magyarország láng
ját, az önök Kossuthját. . .

A magyarok iránt való rokonérzésem 
késztet arra, hogy néhány szót mondjak.

Egyszer már majdnem kiláboltak önök az 
elmúlt évek igazságtalanságainak mocsarából. 
De a legutóbbi parlamenti választás után szo
morúsággal látom, hogy önök még mindig 
megtartották legfőbb hibájukat. Az önök par
lamentjének nagy pártjai nagyon kicsinyesek

s nagyon önzők ahhoz, hogy bölcsek legyenek. 
Arról a páratlan oktondiságról beszélek, ame
lyet önök a választási időben követtek el, ami
kor a pártok fejei nem gondoskodtak arról, 
hogy Jehlicska Ferenc és Dvorcsák Győző, a 
szlovák nép kiváló vezérei képviselőséget kap
janak. Az önök nemzete rendkívül szeretetre
méltó nemzet, de mit gondolnak, hogyan sze
rezhetnék meg a szlovákok barátságát, ha leg
kiválóbb hazaiiaik nem kaphatnák helyet és 
nem beszélhetnek az önök parlamentjében ? Az 
isteni Gondviselés hatalmas fegyvert adott ez
zel a kezükbe s önök nem fogadtak el. Ezalatt 
pedig a csehek mindenképpen erőlködnek, hogy 
önöket lesújtsák . . .

Egyáltalán nincs szándékomban, hogy hi
báikról kemény beszédet mondjak, de utalok 
egy pozitív lehetőségre, amellyel tévedésükét 
helyrehozhatják. Azt mondják, hogy van 
önöknek a Tiszántúl egy városuk: Szarvas, 
ahol a legtöbb szavazatot a szlovákok képvise
lik. Érdekük volna, hogy az előbb említett ura
kat ott megválasszák. Ez önöktől függ, az 
önök pártjaitól, mert a város maga, — biztosí
tom róla önöket, — meg fogja választani őkel.

Kérem, hozzák nyilvánosságra ezt a javas
latomat. Remélem, önök lesznek az elsők, akik 
ezt szivesen megteszik. Ha a magyarok bará
tokként kezelik a szlovákokat, Európa is való
színűleg barátokként fog eljárni önökkel szem
ben. Olaszország szimpátiája nagyon is a ma
gyarok felé fordult, de ne felejtsék el soha, 
hogy a magyarok erkölcsi kötelessége, hogy 
meg ne csalják a hozzájuk szitó népeket.

Szomorúság fog el, hogy itt kell hagynom 
hazájukat, ezt a íölséges földet. Azon vagyok, 
hogy hálámat mindenképpen kifejezzem a ma
gyarok iránt. De ha önök kisded játékaikat a 
nép nagy érdeke fölé helyezik, más módon fo
gok beszélni. Hirdetni fogom kiáltó hangon, 
mindenütt szét fogom szórni azt, amit önöknek 
meg kellett volna tenniök.

Bocsánatot kérek, hogy nagyon őszinte 
voltam, de olasz vagyok és szerelem az önök 
nemzetét.

Fogadja, Uram, legnagyobb nagyrabecsülé
sein kifejezését.

Paks, a Duna mellett, 1920. február 15-én.
Giacomo Cuorbuono, 

a turini gimnázium tanára.
Nem akarunk most a levél egyes részeire 

kitérni, melyekre úgyis minden magyar ember 
magától adhatja meg a választ, csak ütmünk 
arra, hogy ha a barátaink is igy itélilc meg vi
selkedésünket a tót nép képviselőivel szemben, 
mit várhatunk az ellenségeinktől, akik az elfo
gultság és düh kéjes indulatával vetik rá ma
gukat mindenre, amivel a magyarságnak a kül
földön árthatnak ?

A Tiszántúl most van fölszabadulóban s 
nemsokára ott is megkezdődik a választás. Jeh-

/S. Békéscsabá
Magyarba ojloU LotpH âl, rikító stifusü 

Utcúivffl és házaivaL^Kfoídi tarka keverékek 
vei ntfeyon sajátságosváros, jobban mondva; 
í a 1 u-\ á  r py^Hmert jóformán minden meg
van benWTa primitiv faluból és a kispolgárit 
ságból kifelé kívánkozó városból egyaránt, 
aminek legszemmelláthatóbb illusztrációja a 
I7 i u m e-kávéházban billiárdozó gatyás tót- 
gazda, aki kivül-belül zsíros kalapját ötesz- 
lehdőnként legföltebb egyszer cseréli fel uj
jal, de fiát a Rudolf-íogim uázium ba já
ratja és a leányának már 12 esztendős ko
rában Bösendorfert vesz, közben a holdak! 
és tanyáudvarok száma egyre szaporodik a 
telekkönyvi rubrikákban. y ,

Egy darab jellegzetes színfolt a nagy ma a 
gyár Alföld alsó szögéből, amelyet most eset
len oláh bocskorok lapodnak és a piactéri ar
tézi kút körül besüriisödött oláh szóval pró
bálnak leradirozni a hajdani lüres-nomzetes 
Békés vármegye szinpompás térképéről.

Mikor az ősszel ott jártam, bambaszáju 
oláh katonák terelgették a népet a vasúti ál
lomásnál. A nemes buzgólkodás okául vér- 
hasjárványt emlegettek, amely a városban dü
höngött és állítólag a Fiume-szálló kutjából 
hurcolták széjjel a fertőző bacillusokat. Nem 
tudom, hogy mennyit használt a veszedelmes 
kór ellen, de magam is szenvedő részese vol
tam a vasúti állomáson annak a különös hi
vatalos procedúrának, amely egyórai förtel
mes tolongásába és két korona készpénzébe 
került minden utasnak. Ennyit kellett min
denkinek fizetni, mielőtt vonatra szállt és ka
pott érte emlékül egy kis cédulát ékes román 
nyelvezettel megfogalmazva. A helves fordító 
kisilabizálhatta belőle, hogy c cédula tulaj
donosa nem szenved vérhasban, de még tetüje 
siiüÄ. hálaJäteimek, tehát latrán toyáhb uhu

Pardon . . .
Lovászy, a jó  doktor. Azt hirdeti Lovászi] 

Márton, hogy a: ország gyógyulásának a fővá
rosból kell kiindulnia. Lehet, hogy Lovászi/ 
Márton •— mint népies demokrata és hason- 
szenvi gyógyász — osztozik azon népies véle
ményben, hogy a kutyái szőrivel, a részeg em
bert borral kell gyógyítani. Ha igy gondolkozik, 
igaza van : mert Magyarország Budapestnek a 
betegje. Bátorkodunk azonban kételkedni Lo
vászt] doktor ur receptjében, mint ahogy egy
szer már irt ez a jeles nemzetdoktor egy nagyon 
rossz receptet, amikor Magyarországnak a paci
fista összeomlasztás első kórtüneteinél az ,,án- 
tántbarátság“ című gyógy javallatot adta. Ezer 
pardon, mintha Magyarország mégis jobb dia
gnoszta lenne saját betegségében akkor, mikor 
egy ántántbarát pacifista Károlyi—Lovászy- 
forradalom és a vörös gajdesz után oda vetek
szik, hogy cgyeseqyedül Budapest mérgezte meg 
öt és hogy a gyógyulás csak onnan indulhat 
meg, ahol a becsület, komolyság, munka és 
nemzeti lélek hevíti a sziveket: a vidéktől. 
Egyet mindenesetre megállapíthatunk Lovászi] 
Márton sajátságos gyógyjavállaláböl. Azt, hogy 
n vidéki mandátum lehetőségéről ezzel a nyilat
kozattal lemondott, Budapest mandátumai pe
dig valamennyien betöUvék. Pardon : muszáj
ból telle-e, avagy aszkéta elszántságból ?,

le az Alföldre, mint egy mély udvarra, a bihari 
hegyet a bükkerdők, tölgyfák, fenyevesek go- 
molygó lehelletét, a hüs láva harmatot hoz, 
fürdeti a földeket s aztán a napba száll délbe, 
mintha mennybe menne a magyar virágok illa
tával.

Aki itt utazik, az elfelejti a tükröket, ki
rakatokat, hidakat, tornyokat, lomha ut
cákat, a páncélba vert városi sima utcákat 
lés megáll percekig a pacsirtadalt hallgatni, 
napfényt szagolni s  messziről száguldó fürge 
széllel borzoltatja la haját. Utána bámul a 
duzzadt tőgyü teheneknek és mosolyog a 
kávéházi ibrikeken, amelybe kiporciózzák 
elibe a szűzies tejet. ILL sétálnak előtte a gaz
dag gulyák, a Duna forrása vagy a Niagara- 
zuhatag bősége kápráztatja. E Kánaán csönd
jében mintha Afrikából hallaná a váradi rik
kancsok üvöltését, a tenger fenekéről felnéz 
és látja, hogy Váradon viharos gyűlések van
nak, színésznők puderezik arcukat esti elő
adásra, a déli korzó odahuz, ahová egy kis 
napfény ömlik az égből, írnak, ágálnak, szá
molnak, agitálnak, a tudósok, költők, szó
nokok belepirulnak valami megfoghatatlan 
hirdetésébe.

O ti lángoló apostolok, jöjjetek ki a 
bihari rónára és vessétek le saruitokat e 
végtelen muzeum kapujában, mert itt hiába 
emeltek pódiumot a hívságos tudománynak, 
itt elvesz a hang, az ég leért a földre s a 
horizonton úgy áll a csabai gyors, mint egy 
gömbölyű ceruza egy nagy, kerek zöld asz-

S a pódium, honnan egy embernek az 
egész világ meghallotta a hangját, mégis itt 
van. Nagyszalontán, a csonka tornyu hajdu- 
íészekbeu A világ legszebb Sekszpir-forditását 
itt irta a falu pennája, e tengeralatti csend
ben s a strattford-on-avoni Sekszpir-ház mú
zeuma ezreket fizetne nia is, ha megkaphatná 
Arany összes J&üslu <lo-

bolt az Ablaka alatt akkor is, ma is, az újság 
- -  hazugság, a Toldi-térch túrszekerek hord
ják a dr^ga búzát s ide járnak udvarolni a 
havasi mocok nevében a zsidók fehér ka
lácsért. így volt éz mindig, igy lesz ez 
örökké.

Téglagyár, telelőn, gőzmalom, cukorfi- 
nomitó, tornyos városháza, mozi. járda az 
utca partján — jó-jó, hát ez is valami. l)e a 
szaiontai céhek csizmái, meg1 virágos topán
kat ma is verik a váradi seiyembéiü cipel
lőket. amelyeket szakszervezeti alapon gyár
tanak. S tűi az emeletes házakon a szem 
szomjasan keresi a radványi sötét erdő ár
nyékát, meg a geszti kastély tornyát, ahon
nan a :Kegyelmes Ur beszélgetett a nagy
világgal. Ez az egy kastély egymaga súlyosabb 
volt a bihari serpenyőben; niint az egész he
gyes keleti Bihar, ide íü Jutlak le kacérkodni 
a legutolsó bihari demokrata főispánok és 
boldogok voltak, ha fogtak egy fiatal; ici
pici Tiszái a váradi jótékony egyesületek 
élére.

Szalonja voll a nagyút- szócsöve, innen 
tárlóim egyensúlyban az egyházak politikáját, 
a nemzetiségi kérdést és a gazdasági harcokat 
Biharországban s.a szaiontai presbiteri ölesre 
mindig teulaztak a váradi iapirók s a megye 
többi főszolgabírója mindig tisztelettel meg
várta : mit szól a dologhoz "a szaiontai főbíró ? 
A magyar virtusok ide meneküllek, Nagysza
lontára, a bihari kálvinista Rómába. Az" öreg 
harang nem kongott szebben, mint az az üze
net, amit innen hozott a posta a megye
házára.

A geszti kastély most üres, a román tábor
nok biztosan hazaparancsolta a Toldi-téri haj
dút a dobbal s ne féljetek: a csabai vonatot sein 
állítja meg többé senki sem.
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