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A  c s e h s z l o v á k i a i  m a g y a r  f ő i s k o l á s o k  l a p j a
I. év fo lyam  3 . s z á m  K a ssa , 1 9 3 2  nov. 1.

Tanulmányé

Ш е Ь е І ш Ь е т  § € ű a ó  g r á f  
m m i é k s E e i é r e .

. Egyike volt azon vezetőembereknek; aki a világháború után Ma
gyarország egyik legnehezebb közjogi állását töltötte be. Midőn 
1922-ben kultuszminiszter lett, reá várt a feladat, hogy kulturális 
téren az országot a világháború rombolásai után helyreállítsa és az 
úi, építő munkát megkezdje. Feladatát grandiózus tervei alapján 
valósította meg és a népkultúrától a legelvontabb tudományos ku
tatásig fejlesztett és támogatott minden törekvést, ami Nyugathoz 
közelebb hozta a magyarságot.

Elsősorban az Alföldön építette föl a tanyai iskolákat, gondos
kodott a népművészet megőrzéséről, majd a gödöllői premontrei 
gimnáziummal, a szegedi egyetemi, a sárospataki angolmintájú in
tézetekkel dokumentálni akarta, hogy nemcsak Budapesten, ha
nem a vidéken is otthont fog találni az európai nyugati kultúra. 
A külföldön alapított collegium hungaricum-okkal pedig beakarta 
vezetni a magyar ifjúságot a műveltség mestereinek műhelyeibe. 
Ezzel mintegy kárpótlásúl ideálisan nyugativá akarta neveini azt 
a generációt, melynek gyermekkorát a világégés pusztításai tönkre
tették. Azonban nagyvonalú alkotásaival csupán a külső keretet való
sította meg, megfeledkezve arról^ hogy ez a fiatalság, midőn dip
lomásán Nyugat minden kultúrfegyverével fölszerelve kilépett egy 
legyőzött ország mindennapiságába, nem találta meg azt a reális 
alapot, amire elsősorban megélhetését építhette volna. Mert hiába 
nevelkedtek a parkettes szobájú fényes termekben, ha mint okle
veles emberek csupán nagy várakozások és összeköttetések útján 
juthatnak be legfeljebb egy segédtanári vagy alorvosi állásba.
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mindennapi kenyerén, lakásán és szerény ruházatán kivűl. S ha ez így 
van csaknem egész Európában, abban az Európában ahol a hegemóniát 
kézben tartó nagy nemzetek, az angolok, franciák, németek, olaszok, stb. 
támogatják a maguk fiait, mennyire inkább így van ríálunk s mennyire hat
ványozottan érezzük a  helyzet súlyos voltát mi elszigetelt árva magyarok, 
akiket nem támogat senki, kiknek az idegen, sokszor csak hiányosan is
mert német vagy cseh nyelven elénkálló első vizsga nehézségeitől az 
állás- vagy exisztencia-teremtés gigászi tényéig mindent a magunk erejé
ből, óriási önbizalommal és energia-megfeszítéssel kell kiverekednünk. 
Ma a helyzet azonban minden nehézség dacára mégis csak az, hogy a 
diploma meghozza az exisztenciát, habár a fiatal orvosok legnagyobb 
része vidéken letelepedve úgyszólván kizárólag magánpraxisból kényte
len fenntartani magát esetleg családját és törleszteni azt az adósságot 
amit tanulmányi évei alatt csinált 'és amivel a kor igényeinek megfelelő 
felszerelés és rendelőberendezés vásárlásánál megterhelte magát. A  kórhá
zakban, szanatóriumokban, fürdőkön való elhelyezkedési lehetőség foly
tonosan csökken, az állami és az álammal kapcsolatos intézményekhez 
bekerülni, mint már előbb is vázoltam, úgyszólván teljesen lehetetlen, 
mert itt elsőbbséget élveznek velünk, szemben a magukat majoritásnak 
nevező nemzetiséghez tartozó orvosok. A szomszédos államokban sem 
rózsás a fiatal orvosok helyzete, bár a nacionális háttérbeszorítás té
nye az utódállamok kivételével mindenütt elesik, azért pl. a minket 
leginkább érdeklő helyen Magyarországon sem sokkal, vagy talán egy
általán nem kedvezőbb egy fiatal orvos elhelyezkedési lehetősége, mint 
egy fiatal magyar orvosé Szlovenszkón. Ennek főképen az az oka, hogy 
különösen a háború -utáni években a négy magyar, tudomány-egyetem 
ontotta a régi, n a g y  országot is bőségesen ellátó arányban az orvosokat, 
akik mind a  lényegesen megkisebbedett területen voltak kénytelenek 
keresni -megélhetésüket. Ausztriában is több az- orvos mint a hely,, 
de az elhelyezkedettek aránylag a legjobb viszonyok között élnek. —  
A csehszlovákiai németség helyzete természetesen ezen a téren is jóval 
kedvezőbb képet mutat, mint a magyarságé. Az itteni németség a maga 
3 és félmillió kollektivumával, minden tekintetben jobb közgazdasági hely
zetével, élénkebb kereskedelmével, óriási, fcjltt -iparával orvosainak is 
több és jobb elhelyezkedési lehetőséget tud biztosítani' annál is inkább', 
mert egészségügyi intézményei is fejlettebbek és. számosabbak mint a mi
eink.

A mai fiatal magyar orvos tehát állásra aligha számíthat,’ de privát, 
praxisából, ha lelkiismeretesen; jól • végezi dolgát, rendesen megélhet. 
De most jön a dolog súlyosabb része és pedig az, hogy a legújabb generá
ciótól már a  megélhetés lehetőségét is el akarják venni. A munkásbizto
sító, a betegsegélyző és a  .tisztviselői gyógyalap keresztül akarja vinni, • 
hogy pénztári orvosi állást csak öt évi gyakorlat után nyerhessen el az. 
új orvos és ugyanezen idő alatt ne rendelhessen a  tisztviselői gyógyalap 
részére sem. A zt kérdezem én most, hogy.mi lesz akkor, ha ezt a tervet, 

■tényleg meg fogják valósítani? Hiszen ma ez a fogalom, hogy privát 
praxis égyenlő majdnem a lécebny fonddal, tehát, ha a ma fiatal orvosa  ̂
csak ebből élhet meg, akkor a holnapi már ebből sem 1 Nem, ez nem me^ ’ 
hét igy a végtelenségig ezt a diploma-kiuzsorázást nem tűrheti az'egyete
mes orvostársadalom sem, de nem tűrhetjük mi magyarok se akik —
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mint orvosok szeretnénk és fogunk Szlovenszkón elhelyezkedni s akik
nek kötelességeink vannak nem csak magunkkal, hanem fajunkkal szem
ben is.

És most elérkeztem cikkem harmadik és befejező szakaszához, mely
ben vázlatosan egy kis tervezetet fogok nyújtani, ami a legújabb, most 
kikerülő magyar orvosnemzedék védekezési lehetőségét kívánja szolgálni 
a mindinkább reája nehezedő megterheltetésekkel szemben s amely egy 
anyagi jólét megteremtésének kilátásait is, mint halvány pásztortüzet a 
fekete éjben, elénksugározza.

Mindenekelőtt le kell szögeznem, hogy etikai és főleg gazdasági hely
zetének ' javítását az új magyar orvosgeneráció csakis egy érdekvédelmi 
egyesület megteremtése útján érheti el. Mielőtt azonban erre vonatkozó 
nézeteimet kifejteném, szükségesnek tartom röviden ismertetni azokat 
a kereteket, amiken belül a m ai. orvostársadalom él, hogy annál jobban 
láthassák tisztelt olvasóim az- általam felvetett eszme megvalósításának 
szükségességét.

. , Az orvostársadalom életét két törvény szabályozza: az 1929 évi 113-as 
mely az orvosi kamarákról szól és az 1929 évi 114-es, mely az . orvosi 
gyakorlatot determinálja. A republikában -van három orvosi kamara, 
a prágai, .brünni, és a pozsonyi, mely utóbbihoz a minket érdeklő, Szlo- 
venszkó és Kárpátalja területén' élő orvosok' ügyei tartoznak-. A kamara 
nem egyesület, hanem hivatal, mely az orvosi gyakorlat körüli jogok 

' és kötelességek betartására, ügyel fe l,. etikai és fegyelmi' fórum, mely 
megintéstől az orvosi' gyakorlat betiltásáig terjedő mértékben büntethet 
is. Mind. a három kamarának van elnöksége,' tanácsa, választmánya, fe
gyelmi bizottsága és taggyűlése. A kamarák egységes .működését a ka-, 
maraközti bizottság szereplése teszi léhetővé. Mindezeket az orvosok ösz- 
szessége választja. Az orvosok, anyagi kérdéseivel és gazdasági helyzeté
vel az Orvosegyesület (Jednota Ceskoslovenskych Lékárű; Praha) fog
lalkozik s melynek tagjai, az ú. n. ■ szervezett orvosok különféle alosztá
lyokba tagozódnak. Ilyenek a hatósági-, kör- és községi orvosok, beteg
pénztári- és fürdőorvosok és még mások alosztálya. A jednotának mint 
központi szervnek vannak expoziturái: a zsupák, vagyis bizonyos területi 
egységen lakó orvosok egyesülete, ilyen a republikában 36 van, közülük 
bennünket magyarokat legjobban érdekel a 34-ik pozsonyi és a 36-ik 
kassai. A zsupáknak elnökségük és választmányuk van, egyes vidéki góc
pontokban pedig fiókjuk, szintén elnökséggel és választmánnyal. A zsu
pák delegálják azokat a tagokat akik időnkint, Prágában a  Jednota dele
gáltjainak gyűlésén megjelennek, hogy megvitassák az általános és spe
ciális orvosgazdasági kérdéseket és ezekről döntsenek. Ez volna tehát az 
a keret, melybe a csehszlovákiai orvosok összessége beilleszkedik s 
mindezekből mit látunk, hogy a magyar orvosok mint egyének tagjai ugyan 
a kamarának és a jednotának, de az egyetemes magyar orvostársadalom 
bennük mint egység egyáltalában nincs képviselve, de nem is lehet, 
mert nemzeti és gazdasági alapon nincs is megszervezve s így közös ér
dekeit nemcsak biztosítani de megvédeni sem tudja. Mi tehát a teen
dő ? Megteremteni a magyar orvosok érdekvédelmi szövetségét és min
dent elkövetni, hogy . ez mint jogos intézmény elismertessék és hogy ep 
a megalakítandó szövetség a kamarában, de főképen a jednotábán kellő
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mértékben képviseltessék. Ugyancsak szükséges, hogy az új magyar or
vos, — minthogy nyugdíjas állás elnyerésére, avagy a megnyirbált ma
gángyakorlat miatt vagyon gyűjtési lehetőségre nem nagyon számíthat, — 
öreg napjairól valamiképen gondoskodjék. E  célt szolgálná egy temet
kezési és segélyalap megvalósítása, mely idővel nyugdíjalappá nőhetné 
ki magát. Ezt a következőképen képzelem el: Szlovenszkón és Kárpátal
ja  területén él megközelítő pontossággal 1450— 1500 működő orvos, eb
ből 100— 280-nak van csak nyugdíjképes állása, marad tehát kb. 1200 
orvos, akinek saját érdekéből, józan belátásból hozzá kell járúlnia egy 
segélyalap létesítéséhez. Ebben a számban azonban bennfoglaltatnak a 
más nemzetiségű kollégák is és én nem számítok tehát csak a megma
radó kb. 800 magyar orvosra, kiknek száma azonban rövidesen nagyon 
meg fog szaporodni. De még mindég hajlandó vagyok engedni, tudva 
azt, hogy az eszmének nem lesz lehetséges mindenkit megnyerni. Ve
szek tehát kereken 500 magyar orvost. Tehát 500 orvos létesít egy ön
segélyző alapot s e célból lefizet mindegyik 1000 koronát. Ez nyomban 
egy félmillió tőkét reprezentál. Kötelezi továbbá magát minden tag évi 
100 Ke befizetésére, ami évi 50 ezer koronát jelent, valamint arra, hogy 
minden tag elhalálozása esetén szintén lefizet 100 Kc-t, ami 16 ezrelékes 
mortalitást véve alapúi, körülbelül 800 korona újabb fizetséget jelentene, 
miáltal a tőke évenkint 390— 400 ezer Kc-val szaporodnék. Ezzel szem
ben azonban a segélyalap pénzbeli segítségben részesítené az elhunyt 
orvos családját s a megrokkant, munkaképtelenné vált tagokat olyan mér
tékben, hogy az alaptőke évenkinti elég nagymérvű növekedése meg
maradjon. Már az első évben minden valószínűség szerint lehetséges 
volna az elhúnyt orvos családtagjait esetenkint 30— 40 ezer K i segítség
ben részesíteni és ugyancsak szép összeget lehetne juttatni a munkaképte
lenné vált orvosoknak is, természetesen a rokkantság aránya szerint. 
A tőke évenkinti elég nagymértékű emelésének szükségességét azért k í
vánom hangsúlyozni, hogy idővel ez a segélyalap nyugdíjalappá fejlődhes
sék, ami tulaj donképeni végcélja tervezetadásomnak s ami által a tisz
tes munkában kifáradt, megöregedett orvos élte-alkonya mentesítve volna 
az anyagi gondoktól.

Amit én Szlovenszkó egészségügyi viszonyairól, az új orvosok hely
zetéről, kilátásairól nyújtottam s az a kis tervezet amit nekem a jobb 
magyar jövőbe vetett hitem diktált, nem egyéb egy két szerény, vázlatos 
ecsetvonásnál a kifeszített vásznon, amiből azonban mesteri, az enyém
nél hozzáértőbb kezek művészi zsánerképet formálhatnak. S ha e néhány 
sornak nem lesz több eredménye, csak annyi, hogy valaki az igen tisz
telt olvasók közűi magáévá tesz egy gondolatot belőle és ennek meg
valósítására megteszi az első lépést, úgy én boldog vagyok, mert adtam 
egy kavicsot a magyar élet monumentális épületének felépítéséhez.

Felőry £ászló.

Aki 3 új előfizetőt szerez, 
egy évig ingyen kapja 
„A Jövő<É-t„►>
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II.
A csehszlovák köztársaság területén kétféle jogrendszer van érvény

ben u. ш. az Ausztriától idecsatolt részen (Cseh-, Morvaország és Szi- 
lézia) a régi osztrák büntető'jog (18 52 ,117 . sz. t.), ;a Magyarországtól 
lecsatolt részen pedig a régi magyar büntető jo g  (1878. évi V. te.) 
mely nálunk Szlovenszkón levő érvényességében egyedül az előre meg 
fontolt szándékos emberölés bűntettében mondja a halált (278 §) és 
előírja, hogy aki a bűntett elkövetésének az idején életkorának huszadik 
életévét még nem töltötte • be, halálra vagy életfogytig tartó fegyházra 
nem Ítélhető (87 §). És ha az enyhitő körülmények tulnyomóak, a cse
lekményre megállapított büntetésnek legkisebb mértéke alkalmazandó vagy 
megközelitendő (91 §); vagy ha az enyhitő körülmények annyira nyoma
tékosak, vagy p:lyan nagy számmal forognak fenn, hogy a cselekményre 
meghatározott büntetésnek legkisebb mértéke is súlyos lenne, ez esetben 
ugyanazon .büntetési nem a legkisebb mértékig leszállítható. A halál- 
büntetés helyett tizenöt évnél kisebb fegyház büntetés nem állapítható 
meg (92 §) és a kiszabott halálbüntetés zárt helyen kötél által hajtják 
végre (21 §)• . .

Hogy mily módon és az azt megelőző eljárást hajtják végre a halál- 
büntetést azt a bűnvádi perrendtartás idevonatkozó szakaszai tárgyalják 
(1896, X III) , mely kimondja, hogy a halálbüntetés csak akkor fogana
tosítható, ha a köztársasági elnök az elitéltnek nem adott kegyelmet 
(496 §). Ha az esküdtbiróság birói tanácsa halálbüntetést állapított 
meg az Ítélet kihirdetése után az elnök kérdést intéz az elitélthez az 
iránt, hogy kíván-e kegyelemért folyamodni. — ■ Közvetlenül ezután 
az esküdtbiróság birói tanácsa az államügyészség képviselőjének nem 
nyilvános ülésben való meghallgatása után indokolt véleményt "nyil
vánít arra nézve, hogy az elitéltet kegyelemre méltónak tartja-e (497 §) 
ha igen akkor felszólítják a védőt, hogy kegyelmi kérvényt nyújtson be, 
mely a legfelsőbb bírósághoz t e j  esztendő be (ha az ítélet ellen nincs 
semmiségi panasz) melynek büntető tanácsa zárt ülésben határoz a vezér- 
államügyész meghallgatása után és az iratokat az igazságügyminiszté
riumba teszik á.t ahonnan az igazságügyminiszter terjeszti fel a köztár
sasági elnökhöz. A köztársasági elnök határozatát az elsőfokú bíró
ság hirdeti Iá és a halálbüntetést'a kihirdetést követő nap reggelén kell 
végrehajtani. (498-— 501 §). Elmebetegnek vagy teherben 'levő nőnek 
felgyógyulásuk előtt sem a felsőbíróság ama határozata, nem hirdethető 
ki, melynek következtében az ellenük megállapított halálbüntetés jogerőssé 
vált, sem a kegyelmi folyamodvány eredménytelenségéről nem ér,esit- 
hietők, sem rajtok a halálbüntetés nem hajtható végre (502 §).

A halálbüntetés zárt helyen hajtandó végre. A végrehajtásnál jelen  
kell lennie az eljárást vezető államügyésznek vagy helyettesének, a tör
vényszék részéről kiküldött bírónak és jegyzőkönyvezetőnek, a hely
beli közigazgatási hatóság egyik főbb tisztviselőjének, a fogházfelügye
lőnek a lelkésznek és a halál megállapítása végett alkalmazott két orvos
nak. Ha. több halálbüntetés hajtandó végre intézkedni kell, hogy az az 
elitéit, a kire a sor később kerül, se az előbbi kivégzésnél jelen ne le
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gyen, se az előbb kivégzettet ne lássa. A végrehajtásról a kiküldött biró 
és a jegyzőkönyvezető veszi fel a jegyzőkönyvet. Ebben leírandó a 
végrehajtás egész lefolyása és különösen kiteendő a kivégzés megkezdé
sének, valamint a halál bekövetkezésének az orvosok által megállapított 
időpontja. A kivégzettnek holtteste, egyszerű és feltűnést nem okozó elte
metés végett a rokonoknak átadható. (503 §). A hóhér munkáját igazság
ügyminiszteri rendelet szabályozza.

Ezen intézkedések alapgondolatainak a törvénybe foglalása kétség
telenül nagy haladást jelentett az előző évszázadok büntető igazságszolgál
tatásával szemben, de már a XIX- század végén fellépő uj büntetőjogi 
iskola hívei, valamint a gyakorlati élet is kimutatta számos fogyatkozását 
a fennt említett törvénykönyvnek.

És mégis ezen törvény paragrafusai liberálisnak tűnnek fel a tör
ténelmi országok területén érvényes büntetőjogi szabályokkal összeha
sonlítva, mert míg nálunk egy illetőleg két esetben lehet kimondani a 
halálbüntetést (a robbanó anyagok használatáról szóló, nálunk érvényben 
levő, 134/1885. sz. törvény 4-§-a), addig Cseh-, Morvaországban és 
Sziléziában halállal büntetik:

1. a gyilkosságot (136  §), és a rablógyilkosságot (14 1 §),
2. az idegen vagyon rosszándéku megrongálását (86. §), gyújtogatást 

(167- §), és a robbanó anyagok használatánál, ha emberélet esik áldo
zatul (134/1885, 4. §) az 'említett bűncselekményeknek és a tettes előre 
láthatta cselekedetének a következményét; a gyújtogatás esetében akkor 
.is kimondandó a halál, ha a tűzvészt pusztítást célzó összeesküvőik! 
okozták.

3. a statárium esíetében halál jár a lázadásra (73. §), rablásra 
(190. §), és az idegen vagyon rosszszándéku megrongálására és a gyúj
togatásnak egyéb eseteire is (§§ 85,166).

Továbbá előírja, hogy 20-ik életévüket még be nem töltött egyének 
ellen- nem lehet halálos Ítéletet hozni.

A két jogrend önmaga végzi el az összehasonlítását és épen ezért 
fölöslegesnek tartom a különbséget a  boncolgatni s ^csupán annyit kívá
nok még megjegyezni, hogy a halálos ítélet végrehajtásának a foganato
sítása és az ezt megelőző eljárás ugyanazon irányelvek szerint történik, 
mint nálunk Szlovenszkón.

III.
A büntetések jogosságáról és céljáról keletkezett számos elmélet 

közül a közül a Rousseauét vallom magaménak és tartom a legelfogad- 
hatóbbnak: Az állami szervezet egy hallgatólagos társadalmi szerződé
sen alapszik. A gonosztevő cselekedetével megsértette ezen szerződést, 
ezért ki kellene őt zárni a társadalom kötelékéből, de mivel ez kereisz!- 
tülvihetetlen helyébe a büntetés lép, melyet a gonosztevő már a cseleke
detével magára vállalt s amely oda irányul, hogy a tettest kitaszitás he
lyett megtartsa a társadalom számára, vagyis, hogy megjavítsa, tehát 
a büntetés célja a javítás. Éppen ezért korlátoltnak tartok minden olyan 
felfogást, mely a büntetés kiszabásánál a bosszuállás alacsony szem
pontját akarja érvényesíteni, mert nem méltó a társadalomhoz és nem 
is érdeke, hogy alacsony egyéni gyarlóságból származó szempontot fo
gadjon el az egyetemes társadalom érdekeinek a mellőzésével.
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Viszont a bíróságnak a feladata sem merülhet ki a cselekmény 
rosszalásában és abban, hogy a büntetésnek a törvény által kiszabott 
mértéket alkalmazza és az egész Ítélkezésnek csak úgy van értelme, ha 
a  társadalomnak megfelelő védelmet nyújt.

Ennél oly nagy szerepet játszik a halálbüntetés, hogy a mellőzésétől 
nem lehet eltekinteni ?

Nem. A halálbüntetés életben tartása úpúgy nem tartja vissza a go
nosztevőt bűncselekménye elkövetésétől, mintha a halálbüntetés a bün
tető törvénykönyvekből száműzve lenne, mert a bűntett végrehajtásának 
a pillanatában a gonosztevő sohasem tartja szeme előtt tettének követ
kezményeit és mindég reméli, hogy sikerül elkerülnie az igazságszolgál
tatás sújtó kezét.

Helytelennek tartom a halálbüntetést, mert amit a leghangosabb 
szószólói is hangoztatnak, hogy elrettentő hatása miatt kell életben 
tartani nem fedi a valóságot, mert ha a Magyarországi statáriumból 
vesszük a példákat akkor kétségtelenné válik előttünk céltalan és hatás
talan volta: Az első elitéit felakasztása után (Ondy) 12 órával meg
ismétlődött egy rablótámadás és bár most a statárium kiterjesztése főleg 
a biatorbágyi vasúti merénylet miatt történt, egy héten belül annyi vas
úti merényletet kíséreltek meg Magyarországon, amennyi egy évtized 
blatt sem fordult elő. Vagy elrettentőleg hat-e az az öt hat halálos 
ítélet amit évenként hoznak Csehszlovákiában ? Ha valaki figyelemmel 
kiséri a napilapok bűnügyi rovatait az tudni fogja, hogy nem. Hiszen 
a halálbüntetés még arra sem hat elrettentőleg, aki közvetlenül szem
lélheti a végrehajtását legjobb példa erre a közelmúltban Magyaror
szágon történt Horváth eset. A fogház büntetését kitöltő Horváth, jelen 
volt sírásói minőségben, sogora Ondy kivégzésénél, ki börtönből való 
kiszabadulása után két napra meggyilkolta a kötelességét teljesítő rend
őrt. És még számtalan példát sorolhatnék fel...

Ellenzője vagyok a halálbüntetésnek szociális szempontból is, mert 
az a szerencsétlen nyomorult, ki kis korától kezdve állandóan csak az 
uccán tartózkodva, ahol csak rosszat látott és csak rosszat tanult, végül 
is <&z éhségtől gyötörve gyilkosságra vetenledik, akire már az enyhítő 
körülmények sem vonatkoznak, mert hisz csavargásért és apró lopásokért 
már többször volt elítélve, nem egyedül felelős a tettéért része van benne 
a társadalomnak is amely kis korától kezdve kivetette magából. Ebből 
az emberből talán még lehetne hasznos tagja a társadalomnak, igen, de 
mily módon, hiszen a halálbüntetés végrehajtásával megölték a javítás 
lehetőségét is.

Mindezen felül embertelen is és nem felel meg a céljának bün
tetés sem mert az ítélet kihirdetése az elitéltben a büntetés végrehajtás 
előtt oly pszichikai rombolóhatást végez, hogy midőn az ítélet foganatosí- 
sára kerülne a sor, legtöbbször már elalélt vagy eszét vesztett örjöngőn 
hiajtják végre és ha az elitéit annyira cinikus, hogy a bakóval is tréfál, 
akkor számára nem képez büntetést és a táradalom  jogrendjén esett 
sérelem börtönbüntetéssel feltétlenül jobban van megtorolva.

A legsúlyosabb érvnek a halálbüntetés eltörlésére azonban a hely- 
rehozhataílánságát tartom. Az esküdtszék, mely legtöbbször tudatlan em
berekből van összeállítva, majdnem mindég érzelmi alapon ítél, mely a 
legtöbb esetben élénk ellentétben áll a jog és az igazság fogalmával,
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könnyen Ítéli halálra az oly egyént ki látszólagos terhelő körülményei 
dacára is ártatlan. Később a napvilágra kerülhetnek, amint ez számta
lanszor meg is történt, oly körülmények, melyek ártatlanságát bebizonyít
ják igen ám de az ítélet foganatósításával bezáródott mögötte az élet ka
puja, míg a börtönbüntetéssel sajtják mindég kérheti perének ujra- 
felvételét.

És a föntebb említetteken kívül még számtalan érv van a halál- 
büntetés ellen melyek mind azt bizonyítják, hogy a középkornak a leg
újabb korban is megmaradt maradványa, semmiképen sem illik a X X. 
század társadalmi berendezkedésébe. Szüksége volt rá a primitív ősem
bernek, mely más féle védekezési módot nem ismert, szüksége volt rá az 
ó- és középkori despotáknak, a főuraknak, hogy a nagy tömegeket 
minél nagyobb sötétségben minél jobban féken tartsa, de semmiképen 
sincs rá szüksége egy huszadik századbeli demokratikus államnak; mely
nek kormányzati alapelveivel homlokegyenest ellenkezik. Ellenkezik ezen
kívül a modern büntetőjogi felfogással is, mert a bűnügyi statisztika 
kimutatja, hogy amely államokban eltörölték, ott az ezelőtt halálbünte
téssel sújtott bűncselekmények száma jelentékenyen csökkent.

De ezzel azonban korántsem akarom kétségbevonni a  társadalom
nak a büntetéshez való jogát' Nem állok oly magas kulturfokon, mint 
Mellina nevű jezsuita páter, • aki azt állította, hogy- nem tudna elítélni 
egy olyan embert, ki megöli azt, aki legalább ■ egy tallér értékű dolgot 
akar tőle elvenni (Pascal, Pensées sur la religion), hanem igenis azt 
állítom, hogy nem csak, hogy szabad ■ büntetnie a társadalomnak, ha
nem büntetnie kell, azt ki legfőbb támasza a jogrend ellen vét, csakhogy 
ennél a büntetésnél, mint már említettem, nem középkori eszközöket kell 
alkalmazni, hanem általános emberi szempontoknak kell megnyilvánulnia, 
vétkest a lehetőség szerint még a társadalom hasznos tagjává kelj 
tenni. .

.- A fenntebb említett érvek mellett mily szegényesen hangzik a ha-- 
lálbüntetést védők álláspontja, akik igazoltnak látják az alkalmazását 
ott ahol jogrend megkívánja. De hogy hol kívánja meg arról nem tesznek 
említést. .

És mégis ők vannak uralmon és félős, hogy Csehszlovákiában. ők 
maradnak is, mert aki ismeri a büntetőjog kodifikálását végző bizottság 

maradi (büntetőjogi) felfogását a?, majdnem biztosra vészi, hogy az új 
büntetőtörvénykönyvben is helyet- fog foglalni a halálbüntetés. Ezt kel
lene megakadályozni,' ez ellen kéné minden elképzelhető módon harcol
nunk, hogy az unokáink ugyanolyan lidércnyomáskénit gondoljanak a 
halálbüntetésre, mint mi a középkori, inkvizícióra.

Burger Miklós.

Adakozzatok 
a menzákra!
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A nemzeti iátékszin kezdetei.
Kis -munkám célja: a  magyar színészet előzményeit, keletkezésének 

okát és első; éveinek történetét, műsorát bemutatni.
Az európai nemzeteknél a játékszín bölcsője a templom szentélye.. 

Az egyház színpadi elemeket vitt be az istentiszteletekbe, mert a szemlél
tetéshez szokott pogány mitológia díszletszerű koncepciójától él nem 
távolodott népet másképen nem tudta magához vonzani. A színpadiasság 
kultusza megmaradt az egyháznál az egész középkoron keresztül. A  vi
lági dráma is ezekből a. hosszú komplikált istentiszteletekből fejlődött, 
mégpedig úgy, .hogy az estétől másnap délig tartó hosszú istentisztelete
ket több részre, osztották föl s az egyszerűsítés folyamán a drámai elemek 
különváltak; ezekből fejlődtek ki később a misztériumok, amelyekben 
rendszerint • kigúiiyolták a- pogány ünnepeket, megmutatva azt, hogy a  
keresztény színjátékok szebbet, jobbat, szinpadiasabbat tudnak adni, mint 
a pogányok. Ezekbe a misztériumokba lassan-lassan mindég több és több 
világi elemet hoztak be s ebből fejlődtek ki a világi drámák: a. moralitá
sok, amelyek átmenetet alkottak az egyházi színjátékokból á valódi ke
resztény tragédiába, vígjátékba.

Kérdés: vájjon nálunk is így fejlődött-e ki á színjátszás és ha igen, 
mennyi eredeti magyar elem van középkori színpadainkon?

Hogy a pogány kalandozások korában voltak énekmondóink, akik 
mondanivalójukat taglejtésekkel' kísérték, az bizonyos. Ezeket a játéko
sokat. a keresztény .papság tűzzel-vassal. irtotta s helyükre új, idegen, 
keresztény jakulátorokat hozott az országba, akik a vallási misztériumokat 
honosították meg nálunk is. A nép azonban sóhasem szerette meg, sohasem 
vallotta magáénak ezeket a misztériumokat, egyrészt azért, mert politikai 
oka volt rá : semmit sem fogadott be szívesen, ami idegenből, különö
sen ami Németországból jött, másrészt, mert e misztériumok egyáltalán 
nem fogadtak magukba magyar elemeket. — A nép, tehát megmaradt ere
deti énekmondói mellett, akik azonban a. sok üldöztetés miatt elzüllöttek,
— így se a misztérium, se a pokánvkor-hagyományoztá jakulátorság nem 
tudott alapjává lenni egy későbbi, magas színvonalon álló színjátszásnak.

A XVI. században bukkan föl nálunk egy új drámai m űfaj: az is
koladráma. Idegenből jött ez is. Iskoladrámának hívjuk, mert az iskolá
kat fönntartó szerzetesek, vagy egyéb társulatok adatták elő növendéke
ikkel. Ezeket az előadásokat nem magának a színdarabnak a kedvéért tar
tották; — mindegyikben célzatosság volt: tanítás, a reformációs küz
delmek korában, támadás az ellenséges felekezetek ellen, stb. A legtöbb 
ilyen iskoladrámánk, valamint a protestánsoknál, úgy a jezsuitáknál is, 
közönséges hitvitává fajult. — A nem vallási célzattal írt iskoladrámák 
pedig politikai izüek s ha politikai célzatuk nincs is, valamilyen célzat 
mindég van bennük. Ezeknél a daraboknál tehát nem_maga a színpad a 
fő;.az csak.eszköz, — a fontos az érdek, a cél: a vallás, vagy a politikum, 
aminek szolgálatába állítják magát a színdarabot is.

Nemzeti színjátszásunknak tehát a  külföldi színpadhoz hasonló ko
moly, történelmi alapja nem volt. Másutt kell föllendülésének okát ke
resnünk. , ■ ------

Bár kétségtelen, hogy történtek már a X V I—XVII. században is 
olyan kísérletek, amelyek minden mellékes célzat nélkül való színjátszást 
igyekeztek elérni. A XVI. században Balassa írt egy szerelmi tárgyú
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komiko- tragédiát, a Credultis és Júliád, amely azonban előadásra nem 
került. Constantinus és Vicloria szintén szerelmi tárgyú darab, ebből 
az időből, de szintén kétséges, vajojn előadták-e. Nevezetes még Felvin- 
czy György Comico-tragoediá-ja, mitológikus vonatkozású mű, amelyről 
szintén nem tudjuk, előadásra kerűlt-e vagy sem. Bizonyos azonban, az, 
hogy Felvinczy adósságainak kifizetésére pénzforrást keresett s ezért 
szintársulatot akart szervezni, — I. Lipóthoz folyamodott, hogy erre en
gedélyt adjon neki. Lipót az engedélyt meg is adta, de hogy Felvinczy 
megvalósította-e tervét, nem tudjuk. Mindenesetre biztos az, hogy ez a  
kísérlet komolytalansága miatt nem szolgálhatott kellő alapot a magyar 
színészetnek.

A X V III század politikailag nagyon hátrányos volt a magyarságra 
nézve: először titokban, később egész nyíltan németesítették az egész 
országot, természetesen, kulturális téren a leginkább.

A magyarság felébredt és védekezni kezdett a támadás ellen. A nem
ied irodalom meghonosítása, a nemzeti nyelv elfogadása volt a jelszó s 
kulturharcosaink ennek szolgálatába állították minden törekvésüket. Már 
1780-ban Ráth Mátyás Magyar Hírmondó c. lapjában megkezdi az izgatást 
a magyar színészet, érdekében. Elő adták Müller Ferdinánd gróf Val- 
tronját, Kónyi János fordításában. Ráth állandó társulatot is akart szer
vezni, de ez nem sikerült neki.

A Minden Gyűjtemény 1790-i évfolyamában vetik föl újra ezt a 
kérdést: Illő volna, ha az 1790-i országgyűlés idejében magyar színé
szek játszanának. Utána Kazinczy szólal föl a magyar színészet érdeké
ben, —■ mert addig nem tud a magyar drámairodalom kifejlődni, amíg 
a magyar színtársulat, ennek a drámairodalomnak egyedül hivatott terjesz
tője, meg nem alakul.

Báróczi Sándor a védelmezett magyar nyelv-ben szintén hozzászól a. 
teátrum kérdéséhez. Aloyzius és István vitatkoznak arról, vájjon hasznos-e- 
a teátrum, vagy nem. Az egyik azt állítja, hogy a színjátszás az erkölcsökre 
rossz hatással van, — a másik viszont kiemeli, hogy az jó eszköz a nyelv 
terjesztésére.

Decsi Pannóniai Féniksz-ében behatóbban tárgyalja a nyelvi kér
dés mellett a játékszín ügyét. A magyarok idegenbe mennek mesterséges 
játékokat nézni, holott otthon is élvezhetnék ugyanazt. A játékszín elő
mozdítását főként nőinktől várja; — tanítsák fiaikat táncra, éneklésre. 
A megvalósítás módozatait nem tárgyalja részletesen — inkább csak 
eszmét ad.

Az 1790-i országgyűlés alkalmából elhangzott felszólalások csaknem 
teljesen hiábavalók voltak. Nem tudták létrehozni a játékszínt, mert eze,n. 
kor magyar vezetőméi még hiányzott a kultúrális közérdekhez szükséges ér
zék. Ha azonban az országgyűlés nem is tudta megvalósítani a dolgot,, 
megvalósította a társadalom. Különösen a fiatalság körében volt nagy alel- 
kesedés a színjátszó társaság iránt, úgy hogy Sóos Márton össze is hozta, 
az első társulatot, de ez feloszlott anélkül, hogy játszhatott volna.. 
Ugyanígy többen jártak, akik Unwerth grófhoz járultak játszási enge
délyért. Ez a Unwerth a budai és pesti színház albérlője volt abban az. 
időben, a magyarországi színjátszás teljhatalmú megbízottja, aki amint 
látni fogjuk, később is kerékkötője a magyar színészetnek.

A másik társulat, amely ha hosszú kínlódás után is, de színpadra, 
tudta vinni műsorát, az amit Ráday Pál és Kazinczy szerveztek. A tár
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sulatnak 14 tagja volt az elején, köztük négy nő. Rádayé az oroszlánrész a 
a társulat megszervezésében: alkalmas és méltó erre a munkára. Nagy
apja a magyar irodalom »megindítójának«, Kazinczynak nesztora és atyai 
barátja, nagytudású ember, aki ezt a nagy tudást, szellemi örökségül 
hagyta unokájára, ez a tudás s hatalmas vagyona biztosították, hogy a 
rábizott feladatot véghez tudja vinni.

Kazinczy és Ráday azonban az első szervező lépések után hasztalan 
futottak játszási engedélyért: a társulat anyagi helyzete nem engedte, 
hogy a német színház helyiségeiért (Várszínház, Rondella) annyit fizes
senek, amennyit Unwerth gróf kért tőlük. Nem hagyták mégse abba a 
szervezés munkáját, az egész ország fölfigyelt a tervezett színjáték — 
alapítás első lépéseire s kíváncsian várta ez eredményt. A régi hídfőnél, 
Budán, volt egy Reischl nevű ácsmesterének fabódéja, ide kértek a ját
szási engedélyt. Buda és Pest városától azonban nem igen várhattak 
kedvező döntést, mert szellemük német volt. Pestmegyéhez fordultak 
tehát. A megye ügyeket lelkesen karolta föl és a helytartótanácshoz! 
ajánlotta be őket.

Ebben az időben állott a színtársulat élén Kelemen László, aki 1768- 
ban született Biharmegyében. Édesapja kántor volt, később Pesten műkö
dött. Tanulmányait 1788 körül végezte be. Grassalkovich gödöllői ura
dalmának ügyésze volt, majd megvált állásától s teljesen a színészetnek 
szentelte magát. Kelemen igen nagy lelkesedéssel vette kezébe a társu
latot, de Unwerthtel, a helytartótanács felsz<SIítása ellenére sem tudott 
megegyezni. Az országgyűlés elé terjesztette az ügyet. Ennek a nyomása 
alatt Unwerth hajlandó volt belemenni a szerződésbe a következő két 
feltétellel: 1. a társaság minden hétfőn Budán és minden szerdán Pes
ten játszhatik; 2. a bérletekkel Unwerth rendelkezhetik. Ez a második pont 
azonban csaknem lehetetlenné tette a magyarokra nézve a bérlet elfoga
dását, mert így a németek bérlete a magyar előadásokra is szólt s ez a 
magyar színtársulatnak óriási veszteséget jelentett. Ráday ezt Unwerth 
szemére lobbantotta, mire ő egyszerűen visszavonta a játszási enge
délyt. Hosszabb utánjárás kellett hozzá, mig végre megegyeztek valahogy.

A játékot 1790 október 25-én kezdték meg Igazházi egy kegyes, jó 
atya c. ötfelvonásos «mulatságos játékkal«. Simái Kristóf volt a darab 
szerzője. A társulat eléggé jólsikerült előadásokat produkált, — ez or
szággyűlés azonban csakhamar megakadályozta sikerét: a rendek ugyanis 
Pozsonyba mentek s így nagy közönségük veszett el. Pesten kevés tagja 
maradt a társulatnak, anyagi viszonyaik mindég kedvezőtlenebbek és 
kedvezőtlenebbek lettek, úgy hogy ismét Unwerthtel voltak kénytelenek 
tárgyalni a játszási engedély kedvezőbb feltételeleiért. Unwerth minden 
kedvezményt megtagadott. A helytartótanács a vármegyéhez, a vár
megye Pest városához utasította felebbezési kérvényüket. A város ta
nácsa aztán erélyesen felkszólitotta Unwerthet, hogy állapodjék meg 
kedvezőbben a magyar színtársulattal. Unwerth ravasz csellel akart- ki
bújni a ránézve nem előnyös szerződés megkötése alól: kijelentette, 
hogy neki, mint albérlőnek nincs jogában a szerződést megkötnie, — 
holott eddig mindég ő kötötte meg a szerződéseket, a színház teljhatalmú 
urának mutatta magát. Kijelentette, hogy forduljanak a színészek 
Tuschl-hoz, a színház helyiségének főbérlőjéhez. Tuschl, aki Pozsonyban 
tartózkodott, még kevésbbé volt hajlandó tárgyalni, szerinte egyedül



80 A J Ö V 6  I. 3.

Unwerthé az átruházási jog. Minden oldalról csupa bizonytalanság ural
kodott tehát.

/v társulat ismét a városhoz fordult, hogy erőszakolja ki Unwerthtől 
a kedvezőbb döntést. Elő is terjesztett egy javaslatot, mit hosszas, mér
ges vitatkozás követett. Pest városa nem akarta az ügy teljes elmérge
sedését, két tisztviselőjét bizta meg azzal, hogy hozzák rendbe az ügyet 
a társulat és Unwerth között. Amikor pedig ezek nem tudtak a veszeke- 
dők között megállapodást létrehozni, az egész ügyet a Helytartótanács
hoz tették át, ahol pedig még kevésbbé védték meg a magyar társulatot, 
mint a városnál.

A helyzetet súlyosbította az a körülmény is, hogy a társulat beliigvei 
sem voltak rózsásak. Kelemen ugyanis, látva, hogy így a társulat elszokik 
a játéktól és anyagilag is teljesen tönkremegy, a tétlenség helyett a ván- 
dorszinészkedést ajánlotta eddig, amíg az ügyek rendbe nem jönnek. 
Ráday azonban ellene volt a vándorlásnak: — ennek az antagonizmusnak 
eredménye hosszú viszálykodás lett, amiért rengetegen otthagyták a 
színtársulatot.

A Helytartótanács nem tudott megegyezést létrehozni Unwerth és a 
magyar társulat között, minden a régi kedvezőtlen feltételek keretében 
maradt. A Várszínházban és Rondellában játszhattak ezentúl, — de a 
nagy bérösszeg miatt rövid időn belül megint csak a Rischlféle ácsbódéba 
voltak kénytelenek visszavonulni.

Ki is bérelték a  nevezett bódét s rögtön probákhoz láttak. Most
csak észre, hogy milyen kevés bennük a művészei érzék, a képzettség.
Mester, rendező után néztek s egy Protasewitz Benedk nevű, lengyel szár
mazású és igen gyanusmultu kalandor ajánlkozott erre a  szerepre.

Alig, hogy betette a színészek közé a lábát, máris viszályt támasztott 
közöttük. Teljesen át akarta ugyanis venni a vezetést, s igy, ahol csak 
tudott, uszított az igazgató Kelemen ellen. Mikor aztán Kelemen vidékre 
btazott, Protasewitz a maga pártjára vonta a színészeket. Veszekedés 
támadt ebből, ami a társulat teljes széthullását készítette elő. Protase
witz ügyes fondorkodásaival átvette a társulat igazgatását, — de csak ad
dig maradt ebben a szerepében, amig a társulat kedvezőbb anyagi helve-
zetben volt. Amint megindultak az anyagi lejtőn, lemondott az igazgató
ságról, s rengeteg pénzt magáhozvéve, — eltűnt. Az igazgatóságot megint 
Ráday Pál vette át, helyettese Kármán József lett. Igazgatásuk alatt pél
dás fegyelem uralkodott a  társulatban; ez a békés állapot, sajnos, 
nem. sokáig' tartott, a társulat nemsokára, Ráday és Kármán megfelelő 
előzmények miatt való- eltávozása után a züllés útjára jutott és a végle
ges feloszlás előtt állott. — A tél beálltával már a fabódé sem volt 
alkalmas számára. A helytartótanács pedig nem teljesítette kérését. .A r
ról volt ugyanis szó, hogy nemzeti gyűjtés útján egy üres budai telken fel
épitik az első magyar színház épületét.

Br. Podmaniczky József vette át az igazgatást s ő teljesen rendbe 
tudta hozni a már-már züllésnek indult társulatot. A fővárosi igényeket- 
is kitudta elégíteni az a fegyelem, amit igazgatása létrehozott. Vessünk 
pillantást a társulatnak Podmaniczky által megszervezett belügyeibe:

A szorosan a  színházhoz tartozó személyek több osztályba tartoztak; 
i)  az első osztályban voltak a tkp. játszó tagok: nők, férfiak, A női gárda 
5 tagból állt, férfi i i  volt. 2) A direkció szolgálatában voltak: a m u 
zsikát direktora, egy kassza-tiszt, a színház súgója, egy irodatiszt és
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végül a  muzsikusok. 3) A harmadik osztályba tartoztak a »szubalternek«: 
díszletezők, stb. i

A gyakorlatban négyféle könyv szerepelt: 1) A főjegyzőkönyv, aho
vá az ékességek, aprólékos eszközök voltak bejegyezve, 2) Az öltözetek 
alapleltára, 2) Rekvizitumok kis jegyzőkönyve 4) Dekorációk kis jegy
zőkönyve. Ezeket tartotta rendben a súgó.

így alakult meg aránylag rövid idő alatt az első komolyan megszer
vezett európai nivóju magyar színtársulat.

1793-ban Unwerth, a nagy»ellenfél« helyébe Busch Jenő lépett, 
aki a magyar színjátszók igazgatását is átvette s ő hozta színre az első, 
magyarul előadott operát: Pikko herceg és Jutka Perglis cimen, ami nem 
volt egyéb, mint egy német daljátéknak, Hafner »Prinz Schnuddi und 
Prinzessin Evakathek-jének mcgmagyarosítása. A következő év hirtelen 
rontotta le ezeknek a kedvező eseményeknek eredményeit: Busch lemon
dott s nem lehetett szerződése megtartására kényszeríteni, a színészek 
között újabb ' viszálykodások törtek ki, — a színtársulatot kénytelen 
volt feloszlatni s csak 1807-ben tudott újra megtollasodni Pesten a 
magyar színészet.

A  XVIII. század végén még egy színtársulat szórakoztatta magya
rul közönségét: a kolozsvári. Ha valóban be akarunk pillantani a ma
gyar színjátszás kezdetének történetébe, azzal is kell foglalkoznunk.

Erdélyben már az 1790-ben tett kijelentések felébresztették az ér
deklődést a magyar játékszín iránt. Báró Naláczy József az erdélyi urak 
nevében föl is kérte Kelemen Lászlót, hogy adjon-véleményt az erdélyi 
színészet megvalósításának lehetőségeiről. Kelemen ajánlkozott, hogy tár
sulatával lemegy Kolozsvárra, de színészei tiltakoztak ez ellen s így a 
látogatás elmaradt.

Soós Márton volt az egyedüli magyarországi színész, aki befolyá
solni tudta az erdélyi társulat sorsát. Aranka Györgynek adott utasításo
kat, aki az első erdélyi színtársulatot akarta megalakítani. De neki sem 
sikerült a dolog, mert a közönség nemtörődömsége feledésbe vitte az 
egészet.

Az első határozott lökés a nagyenyedi tógás deákoké és úrfiaké 
volt, akik 1791 szeptember 18-án nyelvművelő társaságot létesítettek. A 
tanárok lelkesedéssel karolták föl a dolgot s a tanulósággal együtt 
munkálkodva, szép eredményeket értek el. Hármas programmjuk volt:
1) latin, görög, német, francia színmüveket gyakorolni, 2) eredeti költe
ményeket írni és 3) eredeti magyar színmüveket előadni.

Kolozsvár közönségét, aki eddig nem akart tudomást szerezni a ma
gyar színtársulat megszervezéséről, lázba hozta ennek a programnak a 
híre. Báró Wesselényi Miklós védnöksége alatt azonnal megindult a szín
ház megszervezése.

Dr. ÍVáli Béla szerint a színtársulat megszervezője Kocsi Patkó 
János volt, a splényi ezred tisztje. Patkó a katonaságnál ismerkedett 
meg Wesselényivel. Fiatal korában a német drámaírókat s bírálatokat 
tanulmányozta, később az angol s a görög színműveket is. Festészetben 
is jó eredményeket ért el. Pszichológiai ismereteiről is hires volt: — 
elmaradt szinésztársainak tartott is pszichológiai előadásokat.

Dr. Ferenczi Zoltán azt állítja, hogy nem Kocsi, hanem Fejér János 
alapította meg az erdélyi színtársulatot. Nála a közönség szórakoztatása 
másodrendű cél volt: első volt a magyar közönség m&vsiése. Az erdélyi
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színtársulatnál három Fejér-test vér működött: Rozália, István és János. 
Tordamegyéből, Túr községből származtak, ahol apjuk középbirtokos volt. 
Apjuk halála után igen szűkösen eltek. A fiúk a kolozsvári ref. gimnázium
ban tanultak, a leány is valószínűleg jó nevelést kapott. Mikor a színészet 
gondolata felbukkant, elhatározták, hogy erre a pályára lépnek.

Hogy a két állítás közül melyik igaz, nem tudjuk. Annyi bizonyos, 
hogy a kolozsvári színtársulatnál elejétől fogva, mindkét név szerepel: 
a Kocsi Patkó Jánosé és a Fejér Jánosé is. Az is tény, hogy viszálykodá
sok voltak közöttük. A színészek ugyanis Kocsit nem szerették, mert túl 
szigorú volt velük szemben s így Fejér Jánost és Fejér Istvánt bízták 
meg (Váli szerint, aki az első igazgatónak Kocsit tartja) az igazgatás
sal; Kocsira csak a művezetést hagyták.

Míg Magyarországon a színtársulatot csak óriási küzdelmek árán 
engedték játszani, Erdélyben az engedélyezés csak 3— 4 napot vett igény
be. Csak olyan erkölcsös játékok előadásán engedélyezték, melyek már 
előre «megvizsgáltattak« a könyvvizsgáló »komissió« áltál, amikor pedig 
valamelyik községben játszani akartak, a helybeli hatóságnál jelentkez- 
niök kellett.

Kocsi Patkó János mondta el az első szót a kolozsvári magyar szín
társulat első előadásán: A titkos ellenkezés, alias Köleséry c. darabban.

Dilettáns volt ez a társaság s a  közönség legnagyobb része inkább 
szeretett volna egy nagyobb koncepciójú, jobban fölszerelt társulatot 
látni. Kocsi látta a  hiányokat, igyekezett pótolni egyet- s mást, de igye
kezetét nem igen koronázta siker, mert a színészek túlságos érzékenysége 
miatt csak belviszályokat szított s így a társulat nemsokára bomlásnak 
indult. Wesselényi nem akarta megengedni, hogy a társulat teljesen 
szétzülljön, pártfogásába vette és Fejér Istvánt, Kocsi legelkeseredettebb 
ellenfelét Magyarországba küldte, »tanúlmányútra«. így — némileg — 
helyreállt a rend..

Ugyanekkor őri Fülöp Marosvásárhelyt akart színtársulatot léte
síteni. Be is nyújtotta a «Kolozsvári Magyar Nyelvművelő Társasági
hoz kérvényét, engedjék meg, hogy Marosvásárhelyt is megnyílhasson 
a játékszín. A marosvásárhelyi tanács azonban nem engedélyezte a dolgot.

Pár heti béke után a kolozsvári társulatban ismét kitört a viszály. 
A társaság semmiképen nem akarta elismerni Kocsi fölényét, pedig 
ő csak jót akart. Tudását szigorral akarta érvényesíteni, mert fegyel
mezett, rendes társulatot akart. Szigoráért a főkormányszékhez színész- 
társai panaszt nyújtottak be, — ő is panasszal élt s elkeseredetten mond
ta el anyagi és erkölcsi áldozataival szemben a társulat hálátlanságát. 
Bizottság rendszabályozta meg a kolozsvári társulatot, viszont Kocsi 
felé is felállítottak bizonyos korlátokat.

A kolozsvári közönség sokkal jobban megbecsülte színészeit, mint 
a pesti. Állandó színházat akartak neki építeni. A terv azonban csak 
terv maradt. A társulat állandó. anyagi nehézségekkel küzdött, minden 
megbecsülés ellenére is, s Wesselényi aki látta, mennyire nem tudja az 
a harminc színész fenntartani magát Kolozsvárt, a felét áttelepítette Ma
gyarországra. Ennek a csoportnak első állomása Debreczen volt.

Nem akarok a két, illetőleg a kolozsvári társulat felosztásával 
már "három, — színtársulat történetével tovább foglalkozni. Csak az 
első évek küzdelmeit, zavarosságát akartam bemutatni, azt, hogy ezek 
a lelkes emberek mit szenvedtek, küzdöttek a magyar szó szinpadravite-
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léért, — s még az sem tudta bennük ellankasztani az erőt, ha a társulat 
rövidebb, vagy hosszabb időre a szétzüllés határain állott, egyéni, hiúsá
gi kérdéseket félretéve álltak a magyar szó szolgálatába, mert tudták, 
hogy kötelességük ez.

Budapest. Sziklay László.
Forrásmunkák: Bayer József: A nemzeti játékszín története (Bp. 

Homyánszky, 1887.) Ferenczy Zoltán: A kolozsvári színészet és színház 
története. (Kolozsvár, 1897.) Dr. Váli Béla: »A magyar színészet tör
ténete. (Budapest, Aigner, 1887.)
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Megszólaltak a középiskolások.

Középiskolások. Ahogy ők látják a 
helyzetüket. Ára 2.— Ke. Szerkeszté
sért és kiadásért Kardoss Ferenc (Ér
sekújvár) felel. Megrendelhető Lo- 
sonczi Sándor, Lucenec, Kisvég u. 7. 

Fönti címen a szlovenszkói ma
gyar diákság öntevékenysége folytán 
röpirat jelenet meg Losoncon. A röp- 
iratban tanár és diák őszintén és 
tárgyilagosan kívánják föltárni hely
zetüket, —- amint a füzet elején írják,
— ahogy ők látják. A félszáz olda
las füzetben a következő tanulmá
nyokkal találkozunk:

Krammer Jenő: A középiskolások. 
Dobossy László: A diák helyzete a 
mai iskolában és a mai társadalom
ban. Krammer Jenő: A  mai középis
kola szervezete. Molnár Im re: Az 

I iskola válsága. Kiss Ferenc: A közép- 
iskolások gazdasági helyzete és ősz. 
tálytagozódása. Molnár Im re: Né
hány szó a leánykérdésről. Mandler 
Edit: Tizenhat évesek. Tóth Zoltán: 
Diáköngyilkosságok okozói. Szekeres 
György: önképzőkörök alkonya. Ma
gyar Kálmán: A katonásdi cserkészet. 
Kiss Ferenc: Érsekújvár. Szekeres
György: Haladó középiskolások moz
galma és a Prohászka-Kör szervezke
dése. — Tanár és diák viszonyáról.

Ezt a füzetet el kell olvasnia min
den diáknak, minden nevelőnek, de 
minden szülőnek is. Nem szabad el
zárkóznia ma senkinek sem a haladó 
szellemű fiatalságnak semmiféle meg

nyilvánulása elől, mert ezzel csak kés
leltetjük az ifjúság ezerféle égető kér
désének megoldását.

A füzet egymásután taglalóra ve
szi: a középiskola mai formáját, a 
diák és diák, és a diák és tanár egy 
máshoz való viszonyát, a cserkésze
tet, az önképzőkört, a diák helyzetét 
az iskola falai közt és kint az élet
ben, stb. Fölveti a problémákat, de 
nem elégszik meg evvel, többet akar: 
útat szab, módot nyújt, irányt mutat 
egy egészségesebb évjárat megnevelé- 
sére.

A röpirat végén a szerkesztőbizott
ság fölveti egy ifjúsági lap megindítá
sának kérdését. A Mi Lapunk kény
szerű megszűnése óla folyóirat nélkül 
áll az ifjúság. A kérdés időszerű és 
megoldásra vár.

A röpirat Ízléses kivitele Losonczi 
Sándor nyomdáját dicséri. (s. I.)

Meghalt Varsányi Irén.
Mintha valami végzet kisémé a ma

gyarságot, mely azon egyéneket ra
gadja el a legkorábban, akikre a leg
égetőbb szüksége van. így mostan 
Varsányi Irént, a csodálatos képessé
gű prózai színésznőt kísérte utolsó 
útjára egy nemzet fájdalma. Varsá
nyi Irén azon ritkatehetségü színész
nők közé tartozott, aki előadó és 
alakító művészetével nem csak a ma
gyar, de a világ legelső drámai szí
nésznői közé emelkedett. — Istenadta



páratlan tehetségével a legapróbb 
részleteket is a legcsodálatosabb pre
cizitással művészivé tudta varázsolni. 
Nem egy alkalommal volt szükséges az 
ő szubtilis lénye, hogy a színdarab
ból színdarab legyen. Nem egyszer 
csak az egyénisége tudott egyébként 
rossz darabokból tartós műsorszámot 
képezni. Molnár Ferenc is sikereinek 
nagy részét Varsányi Irénnek köszön
heti. Aki látta őt a Liliomban, a Tes
tőrben, a  Hattyúban az tudja, hogy 
ezen darabok világsikerű elindulásá
hoz elsősorban Varsányi Irén páratla
nul ragyogó tehetsége járult hozzá. 
Halála nem csak Magyarország, ha
nem az egész magyarság vesztesége.

. (b. m.)

A New-yorki The New History 
Society,

három pályadíjat írt ki a következő 
thémára: «MUiépon járulhat hozzá az 
egyetemi ifjúság a világ egyesült ál
lamainak a megvalóstíásákoz«. Az el
ső díj háromszáz dollár; a második 
kettőszáz és a harmadik száz dollár.

A pályázat részletes feltételei:
1 ) A kéziratokat 1932 novembei 

1 -tői egészen 1933 február elsejéig 
lehet beadni.

2) Nem szabad többet tartalmaz
nia a kéziratnak 1200 szónál.

3) Eredetieknek kell lenniök, azaz 
csak olyan munkával szabad a pályá
zaton részt venni, amely sem könyv 
alakjában, sem pedig folyóiratban ez 
ideig nem jelent meg.

4) A pályázat nyelve német, an
gol, francia.

5) A pályázatokat szerzőik ideo
lógiai szemlélete alapján, valamint a 
munkában felvetett megoldási lehe
tőségek gyakorlati értéke szerint bí
rálják el.

6) Pályázhat minden olyan egyéte: 
mi vagy főiskolai hallgató (nemre 
való különbség nélkül), aki valamely 
európai egyetemnek, vagy főiskolá
nak a rendes hallgatója és aki a har
mincadik életévét még nem töltötte 
be.

7) Minden pályázó csak egy mun 
kával szeerepelhet.

8) A pályadíjakat egy később meg
választandó bizottság ítéli oda.

9) A pályadíjakat 1933 junius vé
gén adják át Párisban.

10) A pályadijjal koszoruzott mun
kák először a »Nevv History« című 
folyóiratban jelennek meg.

1 1 )  A pályázatokat »Weltbewerb« 
jeligével kell ellátni, azonkívül raj
ta kell lennie minden egy oldalra gé
pelt oldalon a szerző nevének és pon
tos címének.

12) Valamint az egyetem vagy fő
iskola nevének, amelyhez tartozik.

13) A munkát két példányban kell 
beküldeni.

14) A kéziratot visszaküldik.
15) A pályázatot a következő cím

re kell küldeni: »The New History 
Society, Prise Competition, ізгЕ а э і 
65 th Street, New-York. N. Y. — 
U. S: A.

Minden egyéb dologban felvilágo
sítást ad a Federation intemational 
d‘ Université 3. Rue la Goff. Paris 
5. Francé.

Egyetemi várost építenek Madrid
ban.
Madridban építik már az ímpozánb 

méretű egyetemi várost. A tervezet 
keresztülvitelére 300 milliót áldoznak. 
Az építészek kb. 10— 12 év múlva ké
szülnek el munkájukkal véglegesen. 
Már készen áll a mezőgazdasági fő
iskola, a Velasquer ház, a francia di
ák otthon, egy hatvanötezer embert 
befogadó stadion, a diákalapítványi 
ház és az egészségügyi intézet. — Az 
egyetemi várost fakultások szerint 
osztották föl. — Hja, amelyik állam 
nem költi minden pénzét a katona
ságra, meg a külföldi reprezentáci
ókra, annak ilyesmire is telik.

Tomista filozófus kongresszus 
Prágában.
Október hónap első felében három

napos kongresszus keretében rendez
ték. meg a csehszlovák filozófusok
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számos külföldi szakember részvételé
vel idei összejövetelüket. Ezzel kap
csolatban Pfeiffer Miklós dr., kassai 
székesegyházi kanonok, aki a kong
resszus egyik elnöke volt, a Prágai 
Prohászka-Kör meghívására részletes 
előadás keretében ismertette a kong
resszus munkásságát és pontosan be
mutatta az új filozófiai irányok fejlő
dését a X IX . századtól napjainkig. 
Előadásában kiemelte, hogy a pozi
tivizmus és subjektivizmus után egy 
határozott visszatérés mutatkozik a 
mai korban Aristoteles és Aquinói 
szt. Tamás gondolatköréhez. Az elő
adás után, melyet több hozzászólás 
követett, Cvank László köszönte meg 
a kör nevében az előadónak értékes 
előadását. ' (sch. k.)
Werner Sombart Prágában.

Október i8-án a prágai német 
i ■-■- egyetem jogi karának meghívására a 

Karolinum nagytermében tartotta meg 
előadását W. Sombart berlini egyete
mi tanár »A nemzetgazdaság három 
válfaja« címen.

Előadásaiban részletesen ismertette 
a gazdaságtudomány három irányel
vének a transcendentális, kultúrális 
és természettudományi bázisainak tör
téneti fejlődését, majd a nemzetgazda, 
ságtan célját ismertette a mai gazda
sági' krízissel kapcsolatban. Azonban 
erre pontos megoldást nem adott; — 
mivel szerinte a nemzetgazdaságtan 
egyedüli célja a megértés és annak 

\ • szabálytalan, esetleg törvényben való
kifejezése. Feladata viszont az, hogy 
a kereskedelmi életben segédeszköz 
legyen úgy az egyesek, mint a töme
gek (gyárak, trösztök) részére. Végül 
foglalkozott az igazságos ár (sistem 
practicum) elvével, melyet azonban 
nem a mai »khaotikus» gazdasági, ál
lapotban vélt megvalósíthatónak, ha
nem gazdasági helyzetének'elengedhe
tetlenül fontos létfeltételéül tűzte ki.

Az illustris előadót hosszantartó és 
meleg ünneplésben részesítették, majd 
Weizsácker professzor, a jogi kar dé
kánja, és Magnificus San. Nicolo rek

tor köszönték meg értékes előadását, 
azon reményüknek adva kifejezést, 
hogy Németország nagy szociológusát 
rövid időn belül ismét körükben fo
gadhatják. (sch. k.)

A magánjog kodifikálását végző- 
bizottság

befejezte a munkáját és a törvényt 
előkészítő javaslat már nyomtatásban 
is megjelent úgy, hogy a törvény be
iktatása már rövidesen elvárható. Ez
zel egyidejűleg megszűnik Szlovensz- 
kón az eddig érvényben lévő magyar 
magánjog, mely Verbőczy hármas
könyvén és a judex-curialis konferen
cia határozatán kívül a hiányokat ki
töltő és a magyar nép kiváló jogi ér
zékéről tanúskodó szokásjogon ala
pult. Az új javaslat főleg Krcmar é? 
Weis egyetemi tanárok munkája, akik 
alapul a régi osztrák magánjogot vet
ték, de felhasználták a modem jog
tudomány legkifejlettebb eszközeit is.
— Hogy mennyiben és mily módon 
érinti, illetőleg befolyásolja a mi vi
szonyainkat, arra még alkalomadtán 
visszatérünk. (b. m.)

Egy érdekes per.
Jaques Martin francia református 

theológust egy évi fogságra ítélte a 
francia bíróság azért, mert a behívó 
parancsot visszaküldte a politikai ha
tóságoknak- avval, hogy az evangéliu
mi törvényekkel ellentétben állanak 
azok az emberi törvények, amelyek 
fegyverviselésre kötelezik az alattvaló
ikat.

Az eljárás folyamán nagyon érde
kes tanúvallomások hangzottak el igy 
többek között Mc Coormann reformá
tus lelkész, theológiai tanár a követ
kezőket mondta: Minden felelősség 
reánk tanárokra hárul, mert Jaques 
.Martint egy olyan könyvvel ismer
tettük meg, mint az evangélium, és 
egy olyan legfelsőbb Urral ismertet
tük meg, mint Krisztus. Ha tehát 
van bűne, akkor ez egyedül az le
het, hogy ezeket elfogadta. — Ri- 
hard Bloch. frontharcos, a becsület-
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rend lovagja azt vallotta: Mi azért 
viseltünk háborút, mert fel akartuk 
szabadítani az országot, hogy az utá
nunk következő nemzedékek megsza
baduljanak a háború átkának a sú
lyától és soha többé ne viseljenek 
háborút...

Ezen tanúvallomásokhoz nem kell 
kommentár...

Egyetemi tanárok kerestetnek.
Nadir sach Afganisztán uraldodó- 

ja gyönyörű egyetemet épített föl Da- 
relmann városában. Négyszáz hallga
tója is lenne az egyetemnek, csak 
előadókban van hiány. Épen ezért 
egy nagyobb bizottság fog Európába 
jönni, hogy előadókat szerezzen.

Néhány érdekes statisztikai adat

A német és francia tüzérség a vi
lágháborúban 9 milliárd kettőszázöt
ven millió márkát lőtt el.

Európában százhúsz nyelven beszél, 
nek. A legelterjedtebb a német: 
80.903.000 ember beszéli. — Oroszul 
70.254.000; angolul 47.001.000; ola
szul 40.807.000; franciául 39.841.000 
magyarul pedig 14.600.000 ember be
szél.

A német rögtönitélő bíróság aug. 
14-től szeptember 23-ikáig hozott —• 
számtalan Ítéletében 214  év börtönt, 
166 év fegyházat szabott ki, továbbá 
öt halálos ítéletet hozott, amelyet ke
gyelem utján életfogytiglani fegyház- 
ra változtattak át.

Foi$Lolm т е ж д ш ш м

A N K É T
a csehszlovákiai magyar főiskolai hallgatók 

ideológiai mozgalmairól»
A helyzet tisztázása  céljából ankétot rendeztünk a csehszlovákiai m agyar fő
iskolai hallgatók ideológiai mozgalmairól. E lóször a Sarló, a P rohászka Kör 
és a M agyar M unkaközösség hivatalos álláspontját közöljük, majd egy munka
társunk összefoglaló cikkét hozzuk, ami után helyet adunk a hozzászólásoknak. 
Mivelhogy nagyszámú hozzászólást várunk, k é t oldalnál hosszabb vélemény
nyilvánításokat nem közölhetünk.

HL Л Magyaa* Miasakaközösség.
1932. január 21-én alakult Prágában egy új magyar főiskolás moz

galom, a Magyar munkaközösség, mely rögtön megalakulásakor nyíltan 
kimondotta, hogy a mai társadalmi erőktől túlfeszített történelmi idők
ben nem maradhat meg programja egy csak ifjúsági organizációt, vagy 
csak ifjúsági ideológiai keretet jelentő fonnának, mert hisz megindí
tói és tagjai maholnap a jnegnőtt életbe lépnek. Azért olyan programot 
kell adnia, hogy az egyetemet elhagyó munkásai, mint egységes mun
katervezetnek beváltói, helyezkedhessenek el a kisebbségi magyar -in
telligenciában. A közéleti realitásokkal való ilymódú közvetlen érintkezése 
volt az oka annak, hogy egyes politikai pártok igyekeztek maguknak k i
sajátítani és hogy rosszakarói igyekeztek a mozgalmat nyomban azok
kal azonosítani.

A Magyar Munkaközösség magyar nemzeti mozgalom, mely el
ső sorban a dolgozó magyar néprétegekért indult a magyar szociális
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kérdés megoldására s a magyar nemzeti szolidaritást az egyre növek
vő társadalmi lelkiismeret és társadalomdinamikai strukturális erők sod
rába emeli. Az ifjúságból indult ki s így csak is az ifjúság forralhatja ki 
annyira önmagában, hogy hathatós közéleti tényezővé váljon.

Nem ideológiai mozgalom' a szó abszolút filozófiai értelmében, ha 
ideológia alatt a lét és nem lét, a test és lélek és a többi nagy filozófiai 
kérdésekre adott feleletet értjük. De igen is ideológiai mozgalom olyan 
értelemben, hogy a történelmi és társadalmi eseményekről megvan a 
maga határozott világnézet^, mely a bennünket körülvevő társadalmi struk
túrával szemben elfoglalandó álláspontot determinálja és határozott prog
ramot ad.

A mozgalom ideológiai alapjai:
1.) A ■ szociális kérdést a  mai társadalom legfontosabb kérdésének 

tekinti. Ezáltal a polgári kapitalizmussal és a még mindig felszakadó feu
dális visszaélésekkel leszámolt. Három nagy viíágmozgalom adódna ke- 
zeügyébe, hogy antikapitalisla álláspontjának végső konzekvenciáit is 
levonja. Ezek: a marxista kommunizmus és szociáldemokrácia, a hitleri 
fasizmus és a katolikus szocializmus. Az elsővel materialista kultúr- 
biarbarizmusa és a gyakorlatban bevezetett nihilista internacionalizmu
sa miatt semmit sem kezdhet. A második nem ad abszolút értékű társa
dalmi programot, inkább a jelenlegi világpolitikai helyzettel szembehe
lyezkedett türelmetlen negációt. A harmadik bármennyire is elfogad
hatót nyújt, mégis részletmegoldást jelent, mely mellett felekezeti kü
lönbség nélkül az összmagyarság számára aktuális szervezkedésre is 
szükség van. A középeurópai népek történelméből felnövesztett magyar 
szociális kérdés csak ,egy speciális középearápfli szociális megújhodás* 
sál oldható meg. Mert a magyarságnak, mint középeurópai népinek, törté
nelmét két jelenség határozta meg: i.) mindig valamely fejlettebb kul
túrájú nyugateurópai nép kizsákmányoltja, legjobb esetben eszköze volt, 
és 2.) azért úgyszólván csak 1867-től élt önálló állami életet s igy tár
sadalompolitikai fejlődéséből kimaradt egy fokozat: a liberális kapi
talista polgári rend. Egy középeurópiai determináltságú magyar szocia
lizmusnak tehát első sorban konkrét feladatai vannak: az ellrapitali- 
zált feudalizmus által alacsony szellemi nívón tartott intelligenciának 
önálló gondolkozásra és cselekvőképességre való nevelése és sorsának 
a feltörekvő társadalmi osztályok: a fizikai dolgozók jogköveteléseivel 
való azonosítása és egyéolvasztása. Ez lenne a világtársadalom meg
formálásának középeurópai feladata.

2.) A szociális kérdés speciális középeurópai feladatainak kihang
súlyozásával adva van a nemzeti kérdés megoldása is. Mert a középeurópai 
nemzetek s így a magyarság is, társadalmi alacsonyabbrendűségben 
éltek Nyugateurópával szemben. Nyugateurópa mindig kiválasztott kö
zülük egy-egy legerősebbnek látszó nemzetet, melynek megkötött sza
badságjogokat adott és melynek a többit kiszolgáltatta, hogy azokat fé
ken tartsa. A világháború óta a középeurópai helyzet annyiban változott, 
hogy a magyarság helyett a szláv nemzetek és a románok kerekedtek 
felül. Ma a magyarság van kiszolgáltatva és épen azért a középeurópai 
el nem sikkasztható közös történelemért való munkán kívül, — külö
nösen az utódállamokban, — fokozottabb önvédelemre van szüksége.

3.) A vallás kérdésébcn^ZL Magyar Munkaközösség határozottan el
lene van a felekezeti \ iszáiykodásnak. Mivel azonban az ellentét-ck 11a
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gyón is ki vannak élezve, az összmagyarság számára készült program 
természetszerűleg nem teheti magáévá a katolikus, vagy protestáns fele
kezeteknek még szociális programját sem, teljes egészében, amennyiben 
azok egymással ellenkező dokmákra vannak építve. Ha esetleg még len
ne is megoldás, ezáltal ab ovo kizárnánk azokat a zsidókat, akik pl. 
még Csehszlovákiában is magyaroknak vallják magukat. 'A vallási szo
ciális mozgalmakkal való párhuzamos együttműködés azonban lehetséges 
lenne, —■ különösen a közös ellenség, a marxista materialisták és inter
nacionalisták ellen, — amennyiben azok a magyarság önvédelmi front
ját nem szakítják ab ovo ketté.

4.) Közgazdasági kérdésekben szintén a középeurópai társadalmi 
társadalmi fejlődés kihagyása az irányadó. A régi Magyarország a li
beralizmus napnyugtakor, a  háború kitörése előtt, még annyira sem 
volt liberális és polgári, amennyiben az akkori Ausztria liberális és 
polgári volt. Különösen a gazdasági élet, a köztestületek, szövetkezetek, 
önsegélyző egyesületek stb. működése volt koncentrálva. De nem egy 
eljövendő államszociálizmus antiliberális szellemében, hanem a feuda
lizmus csökevényeként. Ezért van az, hogy a magyar falu gazdaságilag 
annyira önállótlan. Ha a szövetkezeti eszme a világgazdaságban túlha
ladott álláspont is, Szlovenszkón és ’ Ruszinszkón egy idejében és 'kellő 
eszközökkel kiépített szövetkezeti rendszerrel még sokat lehetne. mentni 
és a társadalmi megújhodás útját egyengetni.

5.) A mozgalom kaltúrprogramja szembefordul egyrészt azzal a 
magyar kultúrakcióval, mely az elkapitalizált feudalizmus (Létfenntartá
sáért egy  ̂lkeresztény, a valóságokat elkendőző kultúrát és művészetet 
dédelgetett. A mai időkkel szemben megkívánt roppant szociális fele
lősséggel megkötött kultúrában és művészetben a társadalmi és pszichi
kai betegségek őszinte és nyílt feltárását követeljük. De csak is a marxis
ta kultúra és művészet kultúrbarbarizmusának, Ízléstelen, erkölcsi anar
chizmusának és abszolút materiális világnézetének kizárásával.

A mozgalom működése:
1.) Az egyetemi városokban igyekezik a .már meglévő diákszerve

zeteket és egyesületeket programjával átütni, hogy az ideológiai ala
poknak pedagógiája nagyszerűen sikerült. A prágai magyar főiskolás 
életet sikerült a felvetett problémákkal mozgalmassá, nívóssá és szinte lá
zassá tennie s annyi hívet nyerni, amennyit még egyetlen mozgalom
nak sem sikerült nyernie. A mozgalom rengeteg előadáshoz és vitaes
téhez adta meg az iniciativát, melyek az összdiákság nagy részvétele és 
szinte felcsigázott érdeklődése mellett folytak le. Sajnos a pozsonyi és 
brünni diákélet kultúrprogramja jóval a prágai mögött maradt, már csak a 
diákság kevesebb számarányánál fogva is. így Pozsonyban és Bvlinn- 
ben még nagyon- bizonytalan hirek keringenek a diákság körében a 
Magyar Munkaközösség igazi lényéről. Inkább tudománytalan informá- 
latlanság ez és nem tudományos számvetés. A főiskolások pedagogizálása a 
Magyar Munkaközösség részéről még távolról sem befejezett tény. Még 
nagy feladatok várnak ránk!

2.) Szlov£Viszkón és Ruszinszkón a sajtóban megjelent beszámo
lók és személyes informálás és propagáció útján értesültek az ifjú
ság ez új megmozdulásáról. A csehszlovákiai magyarság számára a 
Magyar Munkaközösség jelszava a gazdasági és kulturális aktivitás, 
ami az új politikai alakulatokkal szemben tanúsított, részleteiben máig is
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fenntartott, sok tekintetben öngyilkos passzivitás feladását jelenti ugyan,, 
de egyetlen célja a kisébbségi magyarság önvédelmi munkássága lehet 
csak a gazdasági és kultúrális szláv expanzió ellen, a természetes tár
sadalmi erők: a föltörekvő. szellemi és fizikai dolgozók természetes
társadalomdinamikai erejével összekötve. Ebből következik,' hogy a Ma
gyar Munkaközösség nem vállalhat közösséget azokkal, akik: i.) inter
nacionalisták, vágy legjobb esetben ' nemzetikig közömbösek, • 2.) fel
halmozott tőkéjük, vagy kapitalista. osztályérdekük fenyegetett helyzeté
ért »hazafyak«, vagy annak érdekében a gazdasági élet diplomata út
jain már is az elnyomókkal társultak és 3.) akik csak elvesztett feudá
lis előnyeikért, vagy nem egyszer szegényes uraskodásaik visszasírásáért 
magyarok. — A Magyar Munkaközösrég célja a szellemi és fizikai dől- : 
gozók' kollektív magyarságának kiépía.4e. Ez irányban indult már meg 
elsősorban a fentvázolt szellemben megcsinált szlovenszkói'' és ruszinsz- 
kói szövetkezeti rendszer kiépítésének valamint a fentvázolt ideológiai 
és kultúr-programnak propagálása. a városokban és falvakon tartott és 
tartandó előadások és kultúrmegmozdulások keretében. Ezen program 

■egyik irányadója lesz a magyarsággal közös történelmi sorsú népekkel 
való közös megértés és programtalálkozás keresése.

Prága, 1932. október. ' . ■
A Magyar Munkaközösség megalapítói.

HIVATALOS RÉSZ
A CSMASZ tagegyesűleteinek beszámolója.

(3. Magyar A&ademi&usolí Köre, Prága.
A prágai МДК venceltéri klubhelyiségében.. intenzív és nívós kul- 

túrmunka folyt le az elmúlt tanévben. Ez a'munka felelt meg leginkább 
a  magyar főiskolás' kultúrmunkásság intencióinak: előkészülni a. cseh
szlovákiai magyar társadalomban való aktív részvételre, kipótolni azt 
a  magyar szempontból nagyon is fontos intelligenciakelléket, amit az 
idegen egyetemeken tanúló ifjúság nem kaphat, meg: a .speciális magyár 
tudományos felkészültséget, a magyar 'történelem és művészet ismeretét, 
a magyar társadalmi viszonyokban való tájékozottságot. Ezt a célt' szol
gálták . a prágai MÁK előadásai és vitaestéi, melyék néha valóságos 
diákparlaméntekké alakultak át, ahol á magyarság eljövendő erői csap
tak össze az intellektuel ember felkészültségének sokfajta megjelenési 
formáiban. Ezek a vitaesték' nem egyszer annyira érdekfeszítők voltak, 
hogy a diákság az éjféli órákig vitatkozott. Mert a legfőbb dolog az 
volt, hogy az érdeklődés fel volt keltve, nem kellett senkit se kényszerí
teni, hogy az előadásokra és vitaestékre eljárjon.

Az előbbi években', sőt az elmúlt év elején is, a prágai- MÁK 
vitaestéi lassanként az egyre balra tolódó Sarló és a makacs.' reakciós 
ifjúság szócsatája volt, melyben természetesen mindig a sarlósok vitték 
a szót. A reakció csak nagy frázisokra, • legjobb esetben az öregektől 
ellesett öreges tudákoskodásra volt képes. Akadtak ugyan ebben a lég
körben is egyéni kiválóságok, — mint ezt az Orbán László szerkesztéséi; 
ben megjelent 1930/31-es MAK-évköriyv bizonyítja, — a 'közhangulat 
mégis fojtott volt és egy kisebbségi nemzettest jövője szempontjából
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teljesen reménytelen. Az új életet, az új érdeklődést és az új munkásságot 
a Magyar Munkaközösség megalakulása hozta magával, mely mint kész 
alakulat meglepetésszerűen jelentkezett a  prágai MAK-ban az 1932. 
január 22-én rendezett vitaesten. Megtámadta egyrészt a Sarlót, más
részt a Prohászkia-Kört s védekezésre késztette azokat. Ettől fogva az 
ideológiai forrongás volt a MÁK kultúrmunkájának tengelye három 
irányban: egyrészt a marxista-leninista Sarló, másrészt a katolikus Pro- 
hászka-Kör által két absztrakt világnézeti síkon reprezentálva, míg a  
Magyar Munkaközösség a speciális magyar szociális megújhodásnak és. 
a kisebbségi magyar önfenntartás kulturális és nemzetiségi megszer
vezésének kérdését, tartotta napirenden. A különbség a MÁK szem
pontjából az volt, higy míg •& Sarló, de különösen a Prohászka-Kör 
exkluzív egyesületi elzárkózásban és önképzésben adta ki erejét, addig 
a Magyar Munkaközösség munkásságának gócpontja tulajdonképen a  
MÁK mozgalmas kultúrélete volt.

Az előadások szakszerűségük mellett mindig valamely aktuális prob
lémákhoz szóltak. A választmány megbízására előadást tartottak: Dar
vas János, a P. M. H. szerkesztője, Duka Zólyomi Norbert dr., a CsMASz 
volt elnöke, Irmann Klára dr., a prágai Róza-otthon vezetője, Járná 
József, író, Mágócsy Dietz Sándor dr., közgazdasági szakértő, Richter 
János, szenátor és Törköly József dr., képviselő. A diákság részéről elő
adást tartottak: Adriányi László, Dobossy László, Estók Gyula, Gayssler 
Pál, Havas Tibor, Huszár György dr., Konta István, Kubinyi László, Lei- 
denfrost Gyula, Önody Zoltán, Veress László és Wein Gyula, Nagy Barna, 
Ragályi Antal dr. és Toperczer László előadást, mig Baráth László 
és Zapf László három előadást tartottak. Az előadások tárgyai általános 
nagy világkérdések, valamint a csehszlovákiai magyarság gazdasági, kul
turális és művészeti viszonyai voltak. Nem annyira számbelileg jelente
nek haladást az előző év munkájához képest, mint inkább nívó és ak
tualitás tekintetében, amit mindennél inkább bizonyítanak azok a ha
talmas viták, melyek nyomukban keletkeztek.

A prágai MÁK a nyilvánosság előtt is szerepelt több ízben. így elő
ször a Prágában az Uránia nagytermében 1931. november 19-én ren
dezett Kazinczy-ünnepségen, melyen Ragályi Antal dr. eböki megnyi
tót mondott, Sziklay Ferenc dr. Kazinczyról tartott előadást, Zapf 
László pedig Kazinczyról és az .ifjúságról, Kubinyi László Ady-verse- 
ket szavaltak, Zoltán Irén operaénekesnő Halász László karmester zon- 
gorakiséretével magyar népdalokat és operaáriákat énekelt, Kálix Jenő 
zongoraművész Kodály- -és Bartók darabokat adott elő. Az 1931. no
vember 21 és 22-én tartott .pozsonyi főiskolás ankéton Baráth László, 
Leskovics István, Létay Zoltán, Ragályi Antal dr. és Zapf László kép
viselték a prágai MAK-ot. Baráth és Zapf előadást tartottak, a vitákban 
pedig a prágai MÁK képviselői domináltak. Az 1932. február 4-én ren
dezett műsoros bálon Stein Bözsi hegedűszámmal, Zádor Dezső, zongora
számmal és Kossány József szavalatokkal szerepelt. Nagy sikere volt 
az 1932 március 1 1 -én rendezett Győry-estnek, mely Győry Dezsőnek 
az ifjúsággal való újbóli találkozását demonstrálta. A Győry-esten Zapf 
László szavalatokkal illusztrált előadást tartott Győry Dezső költészeté
ről, Madarász Lajos, Nagy Árpád és Turóczy Bertalan Győry-verse- 
két szavaltak. Győry Dezsőnek ez alkalommal az ifjúsághoz intézett ön
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vallomását Baráth László olvasta fel. Veress László megzenésített Győry- 
verseket adott elé.

A prágai MÁK klubhelyiségében játszódott le a prágai magyar 
ifjúságnak a Csehszlovákiai Magyar Tud. és Művészeti Társaság meg
alakulása alkalmából való állásfoglalása 1932. február 12-én, mikor 
az fjúság egységes állásifoglalását az egyes szakokban Baráth László, 
Dobossy László, Jantzky Béla dr., Nagy Barna, Őnody Zoltán, Orbán 
László, Wein Gyula és Zapf László tolmácsolták. Az est eredménye a má
jusban megjelent röpirat volt. Igen érdekes volt az 1932. február 21-én 
rendezett vitadélután, melyen a Sarló és a Magyar Munkaközösség a Sarló 
kihívására a csehszlovákiai magyarság gazdasági megszervezésének le
hetőségeiről vitatkoztak. Végül a prágai MÁK klubhelyiségében alakult 
meg 1932 junius 10-én a Csehszlovákiai Magyar Akadémikusok Önse
gélyező Egyesülete, mely a főiskolás diákság összes ideológiai irány
zatának az önsegélyezésbe való egységes és aktív bekapcsolódását je
lentette.

A prágai MÁK vezetőségének ez éven is n a g y  tervei vannak s ha 
ideológiai irányok közti feszültség nem fog gátlólag hatni, akkor a meg
kezdett úton még nagyobbat és maradandóbbat alkothat, mint az el
múlt éven.

Zapf László, a prágai MÁK kultúrreferense.

9 . Corvinia, ‘Brün.
A Corvinia munkássága az egyesület X II-ік évében ‘( 19 3 1— 32) is a 

rendes keret ek között mozgott, amikor az ifjúságban a magyar nemzeti 
és a keresztény szellemet, az önfegyelmet és tekintélytiszteletet fejlesz
tette, erősitette és a tanulmányok végzésében igyekezett segédkezet nyúj
tani. — Hetenként tartott táborozásain szereplő előadások és viták segít
ségével olyan kérdésekkel foglalkozott, melyek nemcsak a magyar ifjúságot 
hanem az egész kisebbségi magyar.társadalmat is élénken foglalkoztatják.

• Az évben tartott előadásokat és vitaestéket három csoportban osz
tályozhatjuk :

1. A magyarság problémái összefoglaló cimen tárgyalás alá kerültek: 
A világnézetek kialakulása (XI. 4.) A szocializmus (XI. 11 .)  Faji és fe
lekezeti kérdés (XII. 18.) A magyar szabadságharc (X. 21.) Mit tartal
maznak a békeszerződések? (II., 13.) A nemzeti eszme irányelvei (IV. 
20 és V. 4.) A német nemzeti szocializmus. (V. 18.)

2 . A kisebbségi magyarság gazdasági kérdései, ahol az agrárkérdé
seket, (V. 30.), telepítések és földreform (VI. 15.), a szövetkezeti
rendszerek (II. 24.) a kapitalizmus módszerei és a  gazdasági válság 
(III. 29.)é s a kartellek (I. 27.) képezték a vita tárgyát. i

3 . A magyar műegyetemi hallgatóság problémái. Ezek megbeszélé
sére dec. 13-án tartottuk meg a magyar műegyetemi hallgatók második 
ankétját, ahol mindjobban kidomborodott az az elv, hogy a magyar mű
egyetemi hallgatónak megbeszélt munkaterv alapján saját erejéből kell 
pótolnia ezeket a hiányokat amelyekért a műegyetemek mai tantervében 
mutatkoznak, egyben szó volt a technikai faiskolák reformjáról, és 
azokról a lehetőségekről, amelyeket az ifjúsági egyesületek és a hiányok 
kiküszöbölésében vagy pótlásában nyújthatnak. Ebbe a csoportba tar
toznak a  nyári üzemi gyakorlatok, a mérnöki munkanélküliség és az anké
ten felmerült kérdések részletesebb megvitatása.
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A táborozásokon kivül kiemelkedő esemény volt a  december -i 2-én 
megtartott Kazinczy imnep, melyen Dr. Sziklay Ferenc dóminusunk tar
tott értékes előadást Kazinczy Ferencről, a műsor többi számát a Corvini 
énekkara és egyik kenyerespajtásunk- tárogató szolója töltötték ki magyar 
dalokkal. — Dr. Grosschmid Géza és Dr. Pfeiffer Miklós dominusaink 
szabadegyetemi előadásaikkal és az egyesület az ifjúság kérdéseiről tar
tott vitaestjein való részvételükkel gazdagították tudásunkat. Minden
szentek napján a Brünnben eltemetett magyar katonák sirjain gyújtottunk 

. mécsest. . . .
A brünni MAKK-al váló testvéri együttmüködésen kivül a némeíí, 

észt, bolgár, lengyel nemzeti diákokkal a már fönnálló barátságos viszonyt 
közös esték voltak hivatva kimélyiteni, az összejöveteleken a magyar jelent 
és múltat; a nemzeti művészetet és kulturát ismertettük. Észt diáktársaink 
számára egyesületünk egyik tágja kétizban rendezett kirándulást Buda
pestre, illetőleg Magyarországba és Szlovén szkóra.

A taglétszámban némi apadás állott be, mert több kenyerespajtásunk 
elvégezte tanulmányait, illetőleg katonai szolgálatra vonult be, ezzel' szem
ben .az, ipari válság következtében kevesebb magyar diák kereste fel a 
brünni német műegyetemet, úgy'hogy a tagok száma 20-ra csökkent.-

• A tagok tanulmányát és önképzését nagyban -fejlésztette az egyesület 
könyvtára; sporttevékenységet pedig a német műegyetem testedzés tan-' 
székének keretében fejtett ki. •

Talán csekélynek- látszó, de sok kitartást és erős szervezettséget 
igénylő, munkánkat a magyar nemzeti és• keresztény szellem hatotta át. 
Munkánk közben sok rosszakaratú gáncsoskodással és meg'nem értéssel 
kellett megküzdenünk, de ez nem akadályoz meg abban a törekvésünkben, 
hogy a választott utón haladjunk tovább és szolgáljuk nemzetünket — mint 
a Corvinia jelszava mondja — »most és mindenkori

A Corvinia vezérsége.

A prágai Magyar ALa JemiLuso l  K őre évLonyve
272 oldal. Szerkesztette: ORBÁN LÁSZLÓ. 272 oldal.

A főiskolás egyesületek íagfai számára csak 15'- kor.

Hirdessétek 
promociótokat 

a

5 sorig 20 korona, minden további sor 3 K
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Lapunk következő száma december 
elején jelenik meg.

K ö s z ö n e t n y i l v ő n i t ő s
Ez utón tolmácsoljuk köszönetün-. 

két nemes adományozóinknak, akik 
szives adományaikkal előmozdították 
á kezdet nehézségeinek a- leküzdését s 
így lapunk anyagi bázisának .a meg
erősítéséhez nagyban hozzájárultak.

Ezideig adakoztak:
Dr. Grosschmid G ^ ’ ^assa, 500

koronát. Kegyesalapitványi pénztár, 
Kassa, 200 koronát, Dubizmay Kál
mán,-Kassa, és Gombos József, Kas
sa, 100— 100 koronát, Dr. Pajor Mik 
Iós, Kassa és Poledniák Károly cég 
Kassa 70— 70 koronát, Dr. Anisich 
Oszákr, Kassa, Asztória kávéház, Kas
sa, Dr. Balázsy Andor,' Kassa, Ber- 
zéviczy Béla, Kassa, Dr. Blanár Béla, 
Kassa, Bratislavai Ált. Bank fiókja, 
Kassa, Fábry Viktor, Eperjes, . For- 
báth Jenő, Kassa, Dr. Fried Hugó, 
Kassa, Gergiz, Kassa, Ing. Gerhard 
Kálmán,' Kassaj Greguss Gyula, Kas
sa, Kassai Takarékegylet, Dr. Kissó- 
sóczy József, Eperjes, Krausz Jó- 
zsefné,. Kassa, Dr. Littmann János' 
Kassa, N. N. Kassa, Ormay Ottóné, 
Kassa, Osztián Kálmán, Kassa, Dr. 
Pfeiffer. Miklós, Kassa, Dr. 'Pilát Jó 
zsef, Kassa, Dr. Sziklay Ferenc, Kas
sa, Szlovák Ált. Hitelbank, Kassa, 
S'chöpflin Aladár, Kassa, és Toszt 
László, Kassa 50— 50 korona, Berev- 
szky Géza, Kassa, Deák Gyula, Kas
sa, Ing. Darvas, Ing. Kasztriner cég 
Kassa, Fiedler Pál, Kassa, Dr. Kíie- 
bel Edgár, Kassa, N. N., Kassa, Dr. 
Neuwirth János, Kassa, Dr. Poiiszky 
Béla, Kassá, 40— 40 koronát, Duke 
£de, Kassa, Dr. Dacsinszky Adolfné, 
Kassa, Gregor Endre, Kassa, Dr. Ha
vas Oszkár, Korányi Ilona, Kassa, 
Korona bank, Kassa, Dr. Maiéter Ist
ván, Eperjes; N. N. Kassa, N. N. Kas 
sa, N. N. Eperjes, Palyó Mihály, 
Kassai Ipari és Hitelszövetkezet, Ko-

Kassa, Peskó Lászlóné/ Kassá, Dr. 
Simái Béla, Kassa, Dr. Stamberget 
Hedvig, Kassa, 30— 30 koronát, Vu- 
kovits. Márta, Kassa, 25, koronát, Dr. 
Aranyossy Arisztid, Kassa, Ambrosch 
cég, Kassa, Bandur István, Kassa, 
Cs. Kassa, Dr. Demeter István, Kas
sa, Deutschberger Emil, Kassa, Dru- 
már László, ' Kassa, Dr. Friedmann, 
Dezső, Kassa, Greguss Gyula, Kas
sa, Hamkó Miklós, Kassa, özv. 
Halmy Károlyné, Kassa, Hensch 
Edit, Kassa, Dr. Horváth Antal, Kas
sa, Dr. Kissóczy István, Eperjes, Dr. 
Kreisz Róbert, Kassa, Lefkovits Gyu
la, Kassa, Meskó Tihamér, Kassa, N. 
N., Kassa, Orosz István, Kassa, Ol
vashatatlan aláírás, Kassa, Paroda. 
Andomé, Kassa, Ing. Pilát Adolf, 
Kassa, Radványi Károly, Kassa, R oz. 
mann Andomé, Kassa, Strausz D.. 
utóda cég, Kassa, Szalai Kálmánné,. 
Kassa, Dr. Szmrecsányi Pál,- Kassa,' 
Dr. Tánzer Hugó, Kassa, Vasskó, 
Vasskó cég, Eperjes, -Dr. Wirkmann 
Ármin, • Kassa, 20— 20 koronát, Dr. 
Ákos Izsó, Kassa, Özv. , Augusztin 
Elekné, .' Kassa, Báuemébl Andor, 
Kassa, Dr.. Biró Sándor, Kassa, Cse- 
lényi Béla, Kassa, Dokupil Ede, Kas
sa, Duna bank, fiókja, Kassa, Fér- 
dinandy Ilona, Kassa, Jozefová Fi- 
schofová, Kassa, Mrs. Ph. Garáy 
Jenő, Kassa, Gereben, Kassa, Gom- ’ 
bős Jenő, Kassa, D r.' Hercz József, 
Kassa, H. S. kezdőbetüs olvashatat
lan aláírás, Kassa; Kellner Szeréna, 
Kassa,. Ing.- Kemény, Kassa, Mr. Ph.- 
Keszler Ervin ,' Kassa, Nahrner Fe
renc, Kassa, N. N., N. N., Kassa,. 
Olvashatatlan aláírások, Kassáról és 
Eperjesről, Pety Margit, Kassa, ifj. 
Poeckh Károly, Kassa, Schadek Fe- . 
rencné, Kassa, Stefánné úrasszony, 
Kassa, Solczánik Henriette, Kassa,. 
Török József, Kassa, V. S. . Kassa,. 
Dr. Válkáy Lajos, Kassa; Dr. Varga 
Sándor, Kassa, Dr. Wollner Gyula, . 
Kassa, Zsoldos József, Kassa, I. L. 
Kassa, 10— 10 kor., G. Eperjes 7 
koronát, Kende Imre, Kassa, Özv. 
Komorovitz Aladámé, N. N., N. N.r



94 A J Ö V Ő  I. 3.

N. N., Kassa, Ing. Platzer Sándor, 
Kassa, Rachler András, Kassa, és 
Dr. Trattner Sándor, Kassa, 5— 5 
koronát.

Tekintettel arra, hogy egyik akvi- 
zitőrünk vidékre utazott a  nála lévő 
adományozók névsorát a következ 
számban közöljük. Addig is kérünk 
adakozóink szives türelmét.
Dr. Pfeiffer Miklós brüimi elő

adása.
Dr. Pfeiffer Miklós kassai kano

nok a brünni magyar főiskolásoknak 
okt. hó 14-én a M AKK és Corvinia 
közös rendszésében beszámolt a Prá
gában most lezajlott bölcseleti kon
gresszusról. A kongresszus vezérgon
dolataiból kiemelte, hogy a modem 
gondolkozás fordulóponton van. Ke
vés kivétellel már elhagyta a puszta 
individualizmust és szubjektivizipust. 
Filozófiában objektív valóságokra és 
azok biztos megismerésére törekszik, 
bán pedig az egyén öncélusága he
lyett az emberi közösség fontosságát 
hangoztatja. Ebből a  gazdasági élet
etikában és a  társadalomtudomány- 
re is fontos következmények hár 
rulnak. Az előadást gazdag eszme
csere követte. Vasárnap okt. hó 16- 
án pedig a brünni magyar kolónia és 
a  főiskolások nagyszámú részvételé
vel a  kapucinusok templomában tar
tott Pfeiffer kanonok istentiszteletet 
magyar szentbeszéddel összekötve. A 
vasárnap estét pedig a Corvinia ba
ráti körében töltötte.
A Sarló prágai diákcsoportja
november hó folyamán a következő 
vitával egybekötött nyilvános előadá
sokat rendezi, amelyekre minden ma
gyar diákot meghív: Dobossy László: 
Beszámoló az amszterdami háború
ellenes kongresszusról. Neufeld Bé
la D r.: A  pszichoanalízis társadal
mi vonatkozásai. Peéry Rezső: A ma
gyar diákság aktuális problémái. Ba

logh Edgár: A nemzetiségi kérdés, 
társadalom. Tuscherer Jakab D r.:Az 
Jócsik Lajos: A kisebbségi magyar 
ifjúság nemi problémája. Szőke Lő
rinc: Die sozialen Ursachen dér Sar
ló- Bewegung. (Németül a Links- 
frontban). Az előadások helyét és 
időpontját idejekorán közhírré tesz- 
szük.

A Corvinia évnyitó táborozása.
A Corvinia október 12-én nyitotta 

meg 13-ik egyesületi évét. A leié- 
pő választmány ezalkalommal beszá- 
számolt működéséről és visszapillan
tást tartott az elmúlt egyesületi esz
tendőre. A beszámolót a Jövő más 
helyen közli. Majd közfelkiáltással vá
lasztotta meg a tábor a vezérséget, 
amennyiben a multévi vezérséget új
ból az egyesület éllére állította.

A vezérség fogadalomtétel után vá
zolta terveit, melyek során kifejtette, 
hogy az egyesület tradicionálissá vált 
eszméit akarja tovább fejleszteni. A 
kor mindinkább igazolja, hogy a Cor
vinia a helyes utón jár, mert minde
nütt a  nemzeti irány van előretö
rőben és az emberiség mindinkább 
kezdi belátni, hogy a krisztusi eszmék 
nélkül nem tud boldogulni. Ezen esz
mék győzelmének és boldogabb em
beri kor reményében szólítja fel to
vábbi kitartó munkára és együttmű
ködésre a Corvinia táborát.

A táborozás továbbá örömmel ve
szi tudomásul, hogy a Társadalmi 
al közös otthont állíthat fel, készség- 
Nagybizottság segítségével a MAKK- 
gél vállalja azt az anyagi többmegter
helést, amelyet az otthon fönntartá
sával viselnie kell, és köszönetét 
mond a Nagybizottságnak támogatá
sáért.

Az évnyitó táborozás a lelkes mun
kakedv jegyében oszlott szét.

»C—ű«.

Terjesszétek a Jövőt!
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ai szemle
Nagy János furcsa versei.

Kassa. Szerző sajátja 1932.

Helyesen választotta meg a költő verseskötetének a címét, mert 
valóban furcsák, sőt talán túlságosan furcsák ezek a versek...

Furcsák elsősorban azért, mert nem hiszem, hogy akadt volna 
poéta, aki így, egyenesen az ízléstelenséggel határos őszinteségigei 
merte, volna gondolatait, érzéseit, foimanélküli versbe önteni. Különö
sen azért furcsák ezek a versek, mert a felületesen szemlélő előtt ab
normális ember megnyilatkozásaiként hatnak és  ̂ csak midőn mélyebben 
kutatjuk költészetének értelmét, ötlik fel előttünk, hogy egy hyper- 
sexuális gátlásokkal telített ember át nem élt, élvezetnek vélt, érzései
nek, gondolatainak, írásban való kiélését tartalmazzák.

Ezenkívül az egész kötet olvasásánál végigkíséri az embert egy 
fiatalember fitymálóan hányaveti, eredetisé ghajhászása, mintha azt mon
daná: »Én nem vagyok olyan költő, mint a többi fiatal, még tárgyaim
nak megválasztásában sem követem senki példáját; én nem írok tavasz
ról, szerelemről, nagy, szép és nemes eszmékről, élményeimről, hanem 
ami pillanatnyikig eszembe jut, legyen az ízléses, vagy ízléstelen, érde
kes, vagy érdektelen, megkapó, vagy visszataszító!*

De nem csak árnyoldalai vannak a költészetének. Verseinek egy 
részét valami megkapó simonandoros közvetlenség jellemzi, amelyek azt 
bizonyítják, hogy szerzőjük tehetséges ember, aki nem csak undorítóan 
gyalázatos dolgokról tud ízléstelen módon írni, hanem papírra tud vetni 
megkapó képet »a jegyzőékrők, aki felháborodik azon, hogy »hitvány, 
komisz kölykök leköpik a kirakatokat«; aki a varclámpa fényében süt
kérező gyermeksereg elhivatottságát véli fölfedezni...

Mindezen versei azonban csak mentőkörülményéül szolgálhatnak, 
mert semmi áron sem szentesíthetjük azt a költészetet, mely ily gyö
nyörökért lelkendezik.

Sebész szeretnék lenni.
Hallanám,
hogy ordít kínjában a beteg,
Csurogna a vére 
látnám a beleit...

E  sorok írója remélni meri, hogy ezen félresikerült verseskötet szer
zőjét más alkalomból talán dicsérni tudja majd. (b. m.)

Támogassaloli párlfogóinLal

í Ijalolc lapunlc hirJelölnél!va$aroi
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Teljes szlovák magyar és magyar-szlovák szótár
Lapunk mai számához mellékeljük ennek a nagy és általános 

uj szótárnak a prospektusát.
Amikor közönségünk b. figyelmét, erre a műre felhívjuk, tesz- 

.szük ezt kézséggel ezért is, mert a szerzők és kiadók egyesületünk' 
megkeresésére, még az itt feltüntetett árakból is kivételes enged
ményt nyújtanak a közép- és főiskolai hallgatóknak? akik ha a mel- 

. lékelt megrendelőlapon azt nov. 15-ig bejelentik, fűzött példányért 
■fizetnek 50 Kc-t, teljes vászonkötésü példányért 58,Kc-t.

Akik részletfizetési könnyebbséget óhajtanak, azok diákegyesü
letük által forduljanak Hvozdzik János reálgimn. tanár úrhoz (Ko- 
sice, Moldavská okr. 7-) .

Szerkesztői üzenetek.
Sarló,' Pozsony: A  szociográ

fiai füzetek ismértetése a . következő szám
ban jön. Ismételten kérjük az évkönyvet. 
Corvinia, Brünni Köszönjük a levelet, an
nak értelmében intézkedünk. Kérünk Itanul
mányokat. — Többeknek: Verseket és no
vellákat nem közlünk. Kérjük tehát, hogy 
ezeket a Magyar íráshoz juttassák el, mely 
ha ezeket megfelelőnek találja, leköz'ii. 
(Szerk. Kassa, Bethlen ikörut 55.) — Sz. 
t .  Bpest: Levél megy. T: — W . L. Prága: 
Köszönjük a lapodat, reméljük, hogy . mun
katársaink közé ' sorozhatunk. — H. G. 
Újlak: Tanulmánya nem felel még lapunk 
színvonalának. — S. L., Losonc: A beigéit 
dolgokat türelmetlenül várjuk. Level megy. 
J. S.K Fülek: Cikkedet várjuk. — E. H., 
.Beregszász: Aggodalma alaptalan. Azt,
amit a programunkban beígértünk, azt min
den körülmények között betartjuk. — H. 
K. Turócszentmárton: Kérésével forduljon
a .'m. kir. konzulátushoz. — B. K., Prága: 
Cikkedet alakítsd át s ily formában hozzuk 
decemberi .számunkban. — Igazság, Kassa: 
Köszönjük a bírálatot. Cikkük következté
ben harminc uj előfizetőnk akadt. Csak 
igy tovább! — Magyar írás, Kassa: Csere
példányt nem kaptunk kézhez. — Sarló 
prágai csoportja: Leveleteket köszönjük,
annak értelmében járunk, el. — íi. E. Kas
sa» ;A beígért cikkedet érdeklődéssel vár
juk. .— Ipolyvölgyi Magyar Akadacmihu/ 
sok Köre, Ipolyság: Beszámolótokat várjuk.

Szerezz egy előfizetőt!!

M EG 
LESZ 
ELÉGEDVE

ha épület- és bntor- 
vasalási, la k á s - és 1 
kon y h ab erendezési,
v illa n  y fölszerelés!, 
k orcso lya , síta lp , 
rédli, kályha és vas- 
bntor szü k ségletét

FLEISCHER 
és SCHIRGER

2 . s z á m a  f i ó k j á b a n  f e d e z i

38

l

FAVORITÉ
ruhaáruház
Presov, 
Masaryková u. 56

Árban, minőségben és ízlés
ben vezet !
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SPIRA nyakkendőgyárban.fíosice.
Diákok külön 10°/0-os kedvezményben részesülnek. Malom a. 8

A  leggazdaságosabb özemü személy- és 
teher-kiskocsi a fegyvergyári

„Zbrojovka^-autó
Vezérképviselet:
Autóservice SPIRA Kosice 
Flórián u. 6, — Telefon 2062

Nagy alkatrész-raktár külföldi kocsikhoz 
és egyedüli BOSCH autóelektro és 
autójavító műhely.

„ m o c i “
Kelmefestő, vegytisztító és gőzmosó üzem

K o s i c e ,  Betűien fíörút 5 . sz.

Gyűjtőhelyek:
Kosice: I Presov,

Legionárus tér 2. I Michalovce, 
Dohány u. I Secovce, Vranov

Kassa, Fő utca 27
Fűszer -  Csemege - Fajborok

I MerényiL^

Kárpitos- és 
paplan-üzem

WEiSZ M. VILMOS
Kosice, Fő a. 49. az udvarban
Készít mindenféle kárpitos-mun
kát, úgymint: Schláfdiványt, sez- 
lónt, garnitúrát. 3 részes matrác 
afrikkal töltve 135'—" Kc-tól, rol- 
lók legolcsóbb árban. - Továbbá 
Ipaplanok készítése 25 Kc-tól. Pe
helypaplanok és régiek átdol
gozása legspeciálisabb kivitelben.

Győződjön meg!
Garantált munka.

B Meghívásra házhoz, eset
leg vidékre is megyek!

Dérij
Kézmű-, rövid- és 
kötött -áru lerakat

Kosice-Uaisa, 
Fő u. 64. sz.

ános

Bébé kelengye, 
leány, fiúruha és 
fehérnemű nagy 
választékban
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ п а ін іѵ в н в
O lcsó  á r a k !

„VI KTÓRI A“ 
impreg. takarék 

vászongallér
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SPORTARUHÁZ

QDIRSFELD JÁNOS

KOSICE,
Fő u. 49 I

Fegyver-, 
Lőszer-,, 
vadászati 
és halászati' 
cikkek raktára'

rNyulászi Béla

(írószer — Papir — Újság 
Könyv - Játékkártya - Bel- és 
g külföldi lévélbélyeg eladása. 
Hirlapelőfizetések felvétele.
kuii

W
Kosíce-Kassa, Fő-us» 12. sz.

E. EIZIKOVICS
CUKRÁSZ
KOSICE
Harang u. 8

L e g jo b b  sütemények, 
teasütemények, fagylalt 
és gyermekpiskóták ál
landóan raktáron, illetve 
megrendelésre kaphatók

H O T E L  R E S T A U R A N T

SCHMIEDL

K o s íc e , F ő  u tc a  80
B u f f e t !

Bélyegzők, 
pecsétnyomók, 

zománc- festett 
és réztáblák, név
jegyek, divatos 

ezüstmonogramok, 
sportérmek, jel

vények, minden
nemű vésések mű

vészies kivitelben 
a legolcsóbban

B e i á n y i  L á s z l ó

vésnök és bélyegző készítőnél

K a s s a , R u m a n  u c c a  2 .

ALAPÍTVA 1867

B ü l l c z k a  E d e
K o s fc e , S á n d o r ш. 14

Telefon^2036j

Könyvkötészeti
műintézet.
Üzleti könyvgyár
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AulomoLil iá

BucLnerS. & Ing. Neményi B. 
K osice
Szepsí k6rút

2 0
Telélon 2178

Külön boxok. Auto- 
Service Station. — 
Olaj, benzin, benzol 
állomás.

Mindenemü javítá
sokat olcsón és pon
tosan készít.

Szállító em
szőrmeáruház.
K o s i c e
Fő utca .49 ' 
K ovács u. 6

A x Í 922- lk i  m ez& gazd' é s  ip a r i 
k iá llítá so n  aranyérem m el k itűnt.

n n m a

Vállaljuk: Szőrmebundák ké
szítését és átalakítá
sát a legújabb és leg
precízebb kivitelben!

Egy elismerten 
legiobb forrás/

Treme- és műselyem, 
flór - és gyapjúharis
nyák, nadrágok, kom- 
binék, továbbá a. leg- 

. elegánsabb férfi sport- 
és egyéb ingek, nad
rágok, nyakkendők, 
p;ullowerek, mellé
nyek, gyermek haris
nyák, n a d r á g o k  és 
szvetterek legjobb mi: 
nőségben a legolcsób- 

: bán kaphatók ,

Reichard Józ$ef
cégnél, Kosice, Srobár u. 16

Figyelem!

A leqolctóLL l

Kertészei!

í<eszerzesi forrás!
Alkalmi és menyasszonyi csokrok, koszo
rúk a legszebb kivitelben házhoz szállítva, 
Kiültetésre virág- és zöldségplánták. Cserép
ben előnevelt kiültetésre peralgónium, tel
jes és szimpla petónía', salvia, fucsia, ver
béna. begónia, crisanthemum. fehér és sárga 
nyári, kanna *tb. szőnyegnövények. Szoba 
növények: Pálma, szobafenyő, aspitistra, 
asparágus, ficus, díszlevelü begónia, kaktus, 
hortensia, prmulo, cyclámen, azália, jácint,

. tulipán, cinerária. Kiültetek ablak és er-
• kély ládákat,, sírokat. Parkírozok és pázsi

totok diszkertben. Gruppokat kiültetek. — 
Diszkertek és sirok kiültetéséhez: Rózsa- 

.. fák és gyökérnemes bokorrózsák bármely 
' színben és fajban kapható. Futórózsák ve

gyes színben, magas és bokor. Szállítok 
nagyban és kicsiben. Őszi kiüítetés már 

. . tavaszra jácinttal és tulipánnal. Tavaszi ki
ültetéshez gladiolus gumók diszkertben 
saját .termésű, kapható nagyban és kicsi
ben. Mindszentekre koszorurendeléseket 
veszek fel. Chrisanthem nagy választékbau.

JÁfZAY GÁBOR, kereskedő 
műkertész, KASSA, Szlovák u. 6
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Andreikó Vilma
virágüzlete

^  Kosice 
Fő utca 78

Conditorei

99
99 Megay
Kassa, Fő u. 48

NEUWIRTH GYULA
Kerékpár, varrógép, autóalkat
részek, pneumatikok kereskedése

t „ j

KoSice,Srobáru.20
Legolcsóbb bevásáriási fórrá»

Sport Rolan J
K o s i c e

Telefon 21-96 Szepsi kőrút 32

*
Téli és nyári sport
cikkek speciális üzlete

Javítások és húrozások 
szakszerű kivitele

Blerbrunner
fényképészeti műterme
Kosice, £* ucca  49 

Kovács ei. 6

Egyesületek
nek 15°/0 

kedvezmény !

Készí t  mindennemű 
művészi kivitelű fény
képeket és nagyítá
sokat.

STASZ
ЯІІІ

Bútorasztalos щ
Ülőbútor és csó- 1  
nak specialista. 1

Mészáros utca 75 Ш
llllllll
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Az egész város kirakata. . .
a hirdetés!

Észrevette-e már, hogy némelyik uccában milyen kevés ember jár és a for
galmas helyeken az embereknek nincs idejük kiratatokat nézni ? Ezért a keres
kedő, aki az üzletében való vásárlás előnyére a lehető legnagyobb számú 

érdeklődőt akar figyelmeztetni újsághirdetést ad föl.
Ha lapunkban hirdet, forgalmát emeli!

Hirdessen a lövőben!
Számítását biztosan megtalálja!

A Jövő hirdetési díjszabása.

A  hirdetés ára 
megjelenésenként Egész oldal Fél oldal Negyed oldal Nyolcad oldal

Egyszeri hirdetés 160-— 93-50 53-50 33-50

Háromszori hirdetés 120 — 70’— 40 — 25.50

Állandó hirdetés 80 — 47 — 27 — 17 —

A hirdetés megjelenés után támpéldány és nyugta ellenében 
fizetendő. Az állandó hirdetés 10 megjelenés után bármikor 

felmondható. Hirdetéseket felvesz a Jövő kiadóhivatala, 
Kassá, Fö-ucca 27. sz.

A ió alkalmak összessége. . .  
a hirdetés!

Sok idővesztességtől és fáradságtól kímélheti meg magát, azonkívül jutányosán 
vásárolva még pénzt is takaríthat meg, ha lapunk hirdetését elolvassa.

Ivassa el még a legkisebb hirdetést is i
Saját érdeke kívánja ezt!
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Kassa, Fő ueca 59. sz.
M űköszörűs!
Vállalok mindennemű e 
szakmába vágó köszörülést

úgy mint: borotvák, 
ollók, manikűr ollók, 
zseb kések, hajvágó 
gépek, Gillette-pengék, 
hús- és zsemle-daráló- 

. gépek, valamint kony- 
'______ hakések élesítését stb.

Vidéki munkát 
postafordultával szállít!

Iffj. Veszelics Jenő
az udvarban.

Balázs Béla
Az udvarban. olcsó és Szép cipőt készít
Garantált kézi munkákat szakszerűen vállal!

Uionnan berendezett 
szűcs-műhelyemet megnyitottam!

Mindennemű szőrméket és bundákat a leg
szebb kivitelben szakszerűen készítek, vala
mint vállalok átalakításokat a legmodernebb 
fazonban. Szolid árak! Győződjön meg!

Szabó Gyula Ш
Bejárat a Kovács ucca 16. sz. alól is. (Bent az udvarban.)

S z ö v e t e k  
és bélések

"a legolcsóbban

Burger MiL sa 

posztóáruházában.
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SPECIÁLIS és ANTIK ÓRÁK 
SZAKSZERŰ  JA VÍTÁ SA

Podnár G.
órás

Kosice, Malom u. 10

Zakariás Sándor

<

Zenemű.
7 könyv- és 
~ papi rkeres kedése

K a s s a ,  
Fő utca 87

Útlevél- Vízum- és Fordító-Iroda
„Szlov. Diákönsegélyző H  Másolás és levélírás írógépen szintén. 
Egylet" fiókja —

Ш Ing- C. BIELEK RÓBERT vezető
Kosice, Malom u. 22. sz. az udvarban

(Fiók: Bratíslava. 1. postafiók 373., esetleg: Praha ѴП., Stud. Kolónia c. p. 465.)
2 ’— Ke válaszbélyeg feltétlenül beküldendő I

Pausz T ivaJar
K a s s a

Legolcsóbb 
üveg-, porcellán és 

csillár - nagykereskedés

Óriási választék! 
R észletfizetés !!

Alap. 1833 Fő-u. 19

Ferenc János
kárpitos és diszitő

Sláfdiványok és kanadie- 
rek készítését vállalom.

Matrác, sezlon és 
garnitúrák s z a k 
szerű  készítése

Kosice, Fő utca 14
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I
Naponta beérkező ú jd o n sá g o k  áruháza
MARKOVICS EDE. Kosiee.

i

Roba Sándor
műszerész

Л  Vállalja mindennemű 
műszerek szakszerű ja
vítását. Kerékpár és 
varrógép alkatrészek 
á l l a n d ó  r a k t á r a

Kosice, Srobár u.l

I I

Elzlkovlcs
a n g o l  úri szabóság

Kosice, Malom u. 7

Főiskolásoknak árengedmény! ! !

K O § I C E FŐ-U.  49

F U  Z O
F8 n. 49

- K Ö T S Z E R — O R T H O P A D I A
^ E C I A L I S ^ ^  ^ z udvarban

Télisporl szükségletéi
jól, olcsón, 
szakszerűen csakis

B o r o §
sportárubázában 
Kosice, Malom u. 7.
Tel. 34-20 szerezheti be.

Si, hokey, korcsolya, rodlí, valamint 
mindennemű turisztikai és sportfel
szerelési cikkek óriási választékban!

Állandó hójelentések
Szlovenszkó minden részéről. 
Főiskolásoknak nagy kedvezmény.

Itt az / /  яoszt GONDOS SZÜLŐKmeg- 
válogatják, hogy gyerme

keiket az őszre jó cipővel lássák el. Leg
könnyebben fázik meg a gyermek és igy 
nagyon fontos, hogy az egészségét megóvja.
A fó cipő Sél e g é s z s é g !  
A Berkovíts cipő jó, mert olcsó! 

Soha m ég  ilyen olcsón 
nem vett, mint most!

Iskolások rézzére:
Vászon sport egész cipők ííc 7-től
Torna cipők (kötelező viselet) „ 12-től
Dulbox egész cipők „ 19-től
Box egész fekete és barna „ 29-től

Női cipők:
v ászon cipők bőrtalppal „ 9-től
Elegáns uccai cipők „ 29-től
T ro tto ir őszi cipők „ 39-tól
Sport Dulbox egesz  cipők „ 49-től

Férfi cipők :
Férfi félcipők bőrtalppal „ 35-től
Férfi egész  strapa cipők „ 39-től
Férfi box egész cipők „ 49-tő l
Elegáns k ézim u n k a cipők „ 69-tű l

Óriási választék mindenféle cipőkben és papu
csokban ! —  A nyári áruinkat minden elfogad
ható áron kiárusitiuk !
Mindenkinek nélkülözhetetlen a cipő!

Vegyen csak Berkovits cipőt
Kosice, FS-a. 22

Novinové vyplatné ipovolené riad. post. a telegrafov v Kosiciach cis. 55.359— IV — 1932
1. októbra 1932.



G u r s z k y  J ó z s e f

betonos

Mindennemű beton-, 
műkő-munkák, beton- 
keritések, szabadalma
zott drótbetétes beton 
kútgyűrűk és csatorna
csövek készítése

Dobó utca 41
Kosice- Kassa
Lichard Dániel u. 4. sz.



Grand Hotel

Újonnan átalakítva és berendezve. 
Központi fűtés. - Minden szobában 
meleg- és hidegvíz. Saját villany- 
fejleszt6*'telep. 80 szoba 100 ággyal. 
Különféle termek és 1000 ember 
befogadó képességű t á n c t e r e m

AUTOMOBILTULAJDONOSOK
FIGYELMÉBE!

automobil felszerelés szaküzletében

üzemanyagokat, u. m.: Autóbenzin, Vacuum, Cas- 
trol, Speedwell autóolajokat, Pirelli éslndia-pneu* 
matikot a legjutányosabb áron szerezhetik be

ÉJJEL-NAPPALI 
iARAGE ÉS BENZ1NSZOLGALAT

or

KOS I CE
Vörösearthy tér 9

TELEFON 2 9 7 9


