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K IS E B B S É G I
SO R S

(Tízesztendős az Erdélyi Szép
míves Céh —  Magyar-román 
kultúrkapcsolatok —  Felvidéki 
magyar kultúrmozgalom —  A 
csehek beözönlése a Felvidékre)

A z  erdélyi magyar irodalomnak házi ün
nepe van. Tízesztendős az Erdélyi Szépmives 
Céh. Néhány író lelkesedése és bátorsága 
Vetette alapját ennek a vállalkozásnak: az 
írók saját kiadóvállalatának, amely a legvál- 
eágosabb pillanatban megoldotta az erdélyi 
irodalmi értékű magyar könyv kiadásának 
nagy gondját. T íz év alatt a Céh kereteit ki
szélesítve, az erdélyi magyar írók szabad 
munkaközösségévé vált és Erdély legértéke
sebb magyar kultúrintézményei sorába emel
kedett. Folyóiratát, az Erdélyi Helikon-t és 
művészi kiállítású kiadványait már jól ismeri 
Erdélyen kívül is a magyar könyv minden 
barátja. A  pártoló tagság rendszeresítésével 
lehetővé tette, hogy a leszegényedett erdélyi 
magyarság aránylag olcsón jusson megfelelő 
olvasmányhoz. Érdemei közé tartozik, hogy 
nagy áldozattal megiratta a háború utáni első 
magyar irodalomtörténetet Erdély számára 
és gondoskodik annak megjelenéséről is. ö sz" 
szejövetelein megtárgyalja és megoldáshoz 
igyekszik segíteni az erdélyi magyarság min
den kultúrális kérdését. E mellett nagy gon
dot fordít az Erdélyben együtt élő népek kö
zött a szellemi kapcsolatok kimélyítésére, 
egymás kultúrájának megismertetésére. A z 
erdélyi román és szász irodalom alkotásait 
állandóan ismerteti olvasóival. Sőt, megköny- 
nyíti magyar nyelven való olvashatásuliat is. 
Igaza van lapja szerkesztőjének, Kovács 
Lászlónak, amikor az első jubileum alkalmá
val azt írja, hogy „tizedik esztendejéről ön
érzettel és boldogan tekinthet vissza. Kis 
könyvtár áll mögötte. Nyolcvannégy erdélyi 
magyar könyv és az Erdélyi Helikon hét év
folyama . . .  Szól sok örömről és sok gondról, 
amit tíz hosszú esztendő hozott az erdélyi 
magyar írónak s a magasabbrendü élet mü- 
Veltség-tudatát, mint legigazabb nemességet, 
kötelességszerüen is hordozó erdélyi magyar
nak. Tanúsít elpusztíthatatlan életerőt, a ma
gyar nemzeti lét megtartásának új, súlyos és 
szokatlan körülmények között is virágot 
termő útját. Szövi a mindennapok sürü és 
számlálhatatlan gondjai felett az erdélyi ma
gyar néplélek ünneplő ruháját.”

•
Magyar-román kultúrkapcsolatok ? Ta

lán időszerűtlen erről ma beszélni, amikor 
még fülünket hasogatja a legutolsó buka
resti kirohanás: Maniu és Titulescu anti- 
revizionista beszéde. Furcsa erről beszélni, 
amikor a román csendőrőrmester éppen 
husvét vasárnapját tartja alkalmasnak 
arra, hogy kitörje Szentkatolna, a kis szé
kely falu templomának színes ablaküve
geit csak azért, mert a béke boldog évei
ben úgy illesztették ezeket össze, hogy a 
magyar nemzeti színeket mutatják. Akkor 
beszélni erről, amikor Ghibu egyetemi ta
nár, aki miután a katolikus Státus elleni 
első rohama megtorpant, most büntető 
expedíciót sürget minden ellen Erdélyben, 
ami magyar. De talán éppen ilyenkor kell 
a magyar-román kulturkapcsolatokról be
szélni, hogy tárgyilagosságunkat megmu
tassuk, ha ennek csak szerény jelei is, de 
megmutatkoznak. Ilyen megmutatkozás
ként kell kezelni a „Boabe de Gr au”  (Bú
zaszem) című román folyóirat magatartá
sát, amelynek szerkesztője Emanoil Bu- 
cuta, a kitűnő román író, a román kultúr
áiét egyik vezetője. Ez a folyóirat román
ra fordította és folytatásonkint közölte 
Nyirö József hatalmas regényét, az „Isten 
igájában” -t s mielőtt közlését megkezdte, 
illusztrálására pályázatot is hirdetett. A  
pályázatot, amelyen hatvanan vettek részt, 
egy fiatal magyar grafikus, a sokat ígérő 
tehetségű Gy. Szabó Béla nyerte meg. Ez 
a folyóirat most külön cikkben foglalkozik 
Kos Károllyal, akit huszonöt éves iro
dalmi működése alkalmából nemrégen ün
nepeltek Erdélyben. Bucuta többek között 
'ezeket írja Kos Károlyról: „A z Erdélyi
Helikon a hasonló társaságba tömörült er
délyi írók folyóirata az építész és író Kos 
Károlyt ünnepli. Az ünnepi hozzászólások, 
melyek jóval többek, mint az alkalmi hó
dolatnyilvánítások, az ünnepelt személyé
vel egyidőben az erdélyi kultúra távlati 
képére is világosságot derítenek. A  romá
nok sem hiányzanak. Demian festőművész 
a legnagyobb tisztelettel rója le iránta ne
mes és szép tartozását mind írott sorai, 
mind pedig portréja által. A  társaság szo
kásos évi összejövetelén találkoztam vele 
először. Érdeklődni kezdtem utána. A  
könyvtárban végigforgattam az általa il
lusztrált könyveket: egy verskötetét Áprily 
Lajosnak, —  akit ismertem s aki még na
gyobb lírikus karriert remélve Budapestre 
távozott —  és saját munkáját Kalotaszeg-

ről. Úgy emlékszem, hogy már Marosvé- 
csen, melyet mi a helytől elég idegen név
vel Brancovenestinek keerszteltünk el, jár
tam egy iskolaépületben, mely az ő tervei 
szerint épült. Kő és fa még sohasem hall
gattak az alkalmaztatás finomabb paran
csára, mint itt, ahol engedelmeskedniök 
kellett a mi építészünk hatalmas valóság
érzettel párosult gazdag képzeletének. Lát
tam többi munkáit is. Senki mást sem tu
dok magyar polgártársaim közül, aki any- 
nyit tett volna ennek a népnek művészet 
által való megvédése és felemelése érdeké
ben, mint e nép szívbeli és észbeli tulaj
donságokkal olyannyira megáldott fia: 
Kos Károly.”

•
A  felvidéki magyar kultúra terjesztése sú

lyos nehézségekkel küzd. I t t  az írók tömörü
lése is jóval lassúbb ütemben sikerült s csak 
újabban tudta biztosítani erdélyi mintára a 
megfelelő kiadóvállalat, valamint, folyóirat 
—  Magyar írás  —  rendszeres megjelenését. 
Az igaz viszonyt, hogy az ifjúsági szervez
kedések lépést tartottak az erdélyi ú j ma
gyar nemzedék által megadott irammal. A  
népi kultúra fejlesztésére is megalakult a 
Szlovenszkói Magyar Közművelődési Egye
sület. Igaz, hogy esztendőkig tartott, amíg 
végre 1928-ban hozzájutott jóváhagyott alap
szabályaihoz. Valójában azonban különböző 
elmeken már 1920 óta létesült, vagyis tizen
ötéves jubileumához közeledik. A  SzH KE  
szép eredményeket tud felmutatni a felvidéki 
nagyobb városokban, különösen Nyitrán, 
Iglón, Léván, ICirályhelmecen, Ipolyságon, 
sőt több nagyobb községben is. Formailag 
több mint kétszáz helyen meg is alakult a 
SaMKE-nek a fiókja, azonban ezek közül 
csak nagyon kevés dolgozik. A  magyar nép
kultúra terjedésének legfőbb akadálya a 
pénzhiány. A  szervezet tagdíjaira van utal
va, ezek pedig nagyon szerényen folynak be. 
így  nincs fedezet annak a 7— 8 utazótitkár
nak fizetésére, akiknek állandó munkájától

A  Magyar Értelmiség Szervezeteinek B i
zottsága ma tartotta meg első nyilvános ülé
sét, a budapesti Tudományegyetem központi 
épületének kupolatermében. A z  első előadó
ülés egyedüli tárgya: a kontár-kérdés meg
vitatása volt. A  megjelent notabilitások sorá
ban voltak többek közt: Tasnádi Nagy  András 
igazságügyi és Scholtz Kornél dr. belügyi ál
lamtitkárok, Kuncz Ödön dr., a budapesti Tu
dományegyetem jogi fakultásának dékánja, 
Kelemen Kornél dr., az Országos Testnevelési 
Tanács elnöke, Tauffer Vilmos dr. nyugalma
zott egyetemi orvosprofesszor, Zimmermann 
Ágoston dr., az Állatorvosi Főiskola rektora, 
Gaál Endre dr., a Magyar Gyógyszerész Egye
sület elnöke és mások.

A z  ülést Misángyi Vilmos dr., műegyetemi 
professzor, soros elnök megnyitóbeszéde ve
zette be, melyben kifejtette, hogy a magyar 
értelmiség megszervezése nélkül a magyar 
föltámadás nem képzelhető el.

A z  ülés első szónoka Verebéig Tibor dr. 
egyetemi nyilvános rendes orvostanár volt, 
aki rámutatott, hogy minden kontárok közt 
az követi el a legnagyobb bűnt a társadalom
mal szemben, aki az emberi egészség, az em
beri élet ellen fe jt ki meg nem engedett te
vékenységet. Panaszkodnunk kell a kontárok 
ellen, ha nem akarjuk, hogy a versenyben 
alul maradjunk. Meg kell cáfolnunk azt a be
állítást, mintha a lateinerek a saját önös ér
dekükből foglalnának állást ebben a kérdés
ben. Mi, igenis, az egész társadalom javáért 
emeljük fö l szavunkat.

—  A  kuruzsló, az orvosi kontár —  folytatta 
érdekes fejtegetését Verebéig dr. professzor —  
iparszerüleg, pénzért, diploma nélkül foglal
kozik betegek gyógyításával. A  kuruzsló a 
legcsekélyebb mértékben sem ismeri az em
beri test bonyolult szervezetét, a leghalvá
nyabb fogalma sincs az egyes betegségek 
lényegéről és mégis gyógyítani merészel! ön
hittsége a csodával határos s ennél csak tudat
lansága nagyobb.

—  Mi, orvosok sokszor évtizedes praxis
után is megdöbbenve állunk meg
egy-egy betegségi eset előtt s ugyan
akkor a kuruzsló —  vígan kuruzsol.

—  Maga az orvosi tudás is csak bizonyos 
korokra szól. Ha Theophrastus Paracelsus, a 
középkor legnagyobb orvosa, ma feltámadna, 
kénytelenek lennénk kuruzslónak minősíteni 
és mi, mai orvosok is kuruzslókká leszünk 
—  kétszáz-háromszáz év múlva. Kuruzslónak 
kell minősítenünk azt a diplomás orvost is, 
aki például a titokzatos elektromos sugarak, 
vagy a még titokzatosabb spirituális motívu
mok illegitim  felhasználásával próbál —  min
den komoly alap nélkül —  betegeket gyógy
kezelni. A  kuruzslók diplomás orvosoktól el
lesett, másrészt kiirthatatlan babonákból eredő 
„jótanácsokkal”  látják el a hozzájuk forduló
kat, természetesen: drága pénzért. Legtöbb
ször azt a hitet terjesztik magukról, mintha 
magasabbrendü küldetésük volna az emberi
ség gyógyítására. Veszedelmes munkát végez 
jelenleg a magyar fővárosban a tömő-utcai, 
úgynevezett „cukorkásasszony” , akinek szo
morú „esetei”  nem egyszer a törvényszéki 
bonctani intézetbe kerülnek!

lehetne várni a vidéki és különösen a falusi 
fiókok lendületesebb munkáját. A  szűkös 
anyagi viszonyok nehezítik az ünnepségek, 
főként a műkedvelői előadások tartását. 
A rró l nem szólva, hogy a cseh jegyző hete
kig magánál tartja a bemutatott progra
mot, amíg végre jóváhagyja. De akkor olyan 
számlát prezentál cenzúra, rendőrségi, enge
délyezési és vigalmi díjak címén, ami nem 
talál fedezetre a várható belépődíjakból, 
amelyeket természetesen a nehéz viszonyok 
közepette csak igen szerényen lehet meg
szabni. Így  azután gyakran hiába a sok elő
készület, a műkedvelők munkája, —  az elő
adás elmarad és az emberek elkedvetlened
nek. Most, a tizenötesztendös jubileum kü
szöbén az SzM KE vezetői azon gondolkoz
nak, hogyan lehetne a szervezet lendülete
sebb működésének anyagi feltételeit bizto
sítani.

A  Felvidéken a magyarság, sőt a tótság 
is napról-napra tért veszít. A  csehek, 
mint hódítók jelentkeznek és igyekeznek 
az uralmuk alá került területet gyarmato
sítani. Világosan mutatkozik ez a csehek
nek a Felvidékre való beözönlésében. Ez 
elsősorban a közhivatali állások megszer
zése céljából történt. Ezzel párhuzmosan 
haladt a légionáriusok letelepítése a vesze
delmesnek látszó pontokon. Amikor ez az 
elhelyezkedési lehetőség telítve volt, rá
vetették magukat a csehek a magángazda
ság területére is. Az 1930-ban végrehajtott 
cseh népszámlálás a Felvidéken és Rutén
földön már 141.645 cseh lakost mutatott 
ki. Ebből 120.926 a tulajdonképpeni Fel
vidéken lakott. Ha ezzel szembeállítjuk azt 
a másik adatot, amely szerint a háború 
kitörésekor ugyanezen a területen csak 
7500 cseh élt, akkor lemérhetjük a cseh 
invázió nagyságát, amely húsz év alatt 
éppen tizennyolcszoros növekedést mutat.

•— A  beteg ember természetszerűen minden 
szalmaszálhoz hozzákap, csakhogy bajából 
kikeveredjék, s így  könnyű prédául kínálko
zik a hangzatos reklámokkal dolgozó kuruzs
lók számára. Sajnos, egész életünk át van 
szőve kürthatatlan babonákkal. A  babonát

PÁRIZS, ápr. 7.
A  Prince-gyílkosság nyomozásával megbí

zott Bony rendörfelügyelöt visszahívták Pá
rizsba, ahol állítólag új utasításokat kapott. 
Bonyt a francia sajtó részéről heves táma
dások érték és azzal is meggyanúsították, 
hogy egy gyékényen árul az igazi gyilkosok
kal. Bony kijelentette, hogy nem törődik a 
további támadásokkal és folytatja nyomozá
sát. Ma még erősebb az a meggyőződése, 
hogy a legutoljára letartóztatott Lussats,

KOPENHÁGA, ápr. 7.
A  norvég parton az elmúlt éjszaka tör

tént szerencsétlenségről, amelynél har
minckilenc ember vesztette életét, aale- 
sundi jelentés szerint egy szemtanú, egy 
éppen akkor Ta-Fjord faluban időző pap, 
megrázó leírást közöl az Aalesund Avis 
című lapban.

A  szemtanú szerint a Korsnaes felé ve
zető öbölben a vízbe zuhant egy kiugró 
sziklaszirt, aminek következtében az öböl 
egyik oldalán Ta-Fjordra, a másik oldalon 
pedig Fjöraa-ra három hatalmas hullám
verés zúdult.

Hajnali három órakor hatalmas dübör
gés hallatszott és rögtön utána jött az első 
hullám. Ez még nem volt nagyon erős és 
nem okozott jelentősebb károkat. Nem 
sokkal utóbb közeledett a második hullám
verés és közvetlenül utána a harmadik. Az 
utolsó hullám hatalmas erővel mintegy 700 
méternyire hömpölygött be a szárazföldre

—  (Elrontott gyomor) és az ezzel össze
függő bélzavarok, felfúvódás, kellemetlen 
szájíz, émelygés, homlokfájás, láz, hányás, 
hasmenés vagy székszorulás eseteiben már 
egy pohár természetes „Ferenc József”  ke- 
Berűvíz is igen gyorsan, biztosan és mindig 
kellemesen hat. A  gyakorlati orvostudo
mány már régen megállapította, hogy a 
Ferenc József víz használata a túlsók evés 
és ivás káros következményeinél igazi jóté
temény.

az egyoldalú kiképzés nagymértékben előse
gítik, de elősegítik az újsághirdetések is, 
amelyek titkos, csodás gyógyszerekről zenge
nek dicshimuszokat. Tény, hogy az orvostu
domány is merít a tapasztalatból és újabban 
az orvostudományba is belekerült a miszticiz
mus és a spekuláció szelleme. A  kuruzslás 
végeredményben aláássa az orvosi tekintélyt. 
Hiba, hogy a kuruzslók látszólagos eredmé
nyeit harsonás újságcikkek dicsőítik, viszont 
az orvosi sikerekről egyetlen szó sem esik, 
másrészt egy-egy óvhatatlanül előforduló or
vosi műhibát minden lap siet kikürtölni.

A  kuruzslás vadonját feltétlenül ki 
kell irtani; a kuruzslók kártékony 
munkája súlyos károsodást okoz az 
emberiségnek, egészségben és va

gyonban egyaránt.

A z  orvostudománynak nincs titka, nincs 
szégyelnivalója, ma már nem kell az orvos
nak miszticizmusba burkolóznia, nem kell 
olvashatatlan receptekkel operálnia. Egyéb
ként kitűnő egészségügyi törvényünket, amely 
több, m int ötven éves, modernizálni kell, de 
előbb okvetlenül meg kell hallgatni az orvo
sok szakszerű véleményét. Végül: sürgősen 
fel kell állitani az orvosi kamarát. (Hosszan
tartó éljenzés és taps.)

Ezután Tauffer Gábor dr. a gyógyszerészi 
kar részéről, Schmitterer Jenő a mérnöki kar 
nevében, Murányi László dr., a Nyíregyházi 
ügyvédi Kamara elnöke szólt a  kontárkér
déshez.

Végül Verebély Tibor dr. foglalta röviden 
össze az elhangzottakat, s előterjesztette ha
tározati javaslatát. E  szerint a Magyar Értel
miség Szervezeteinek Bizottsága memoran
dummal fordul a kormányzathoz, s ebben azt 
kéri, hogy a kontárkodás minden nemét és 
fajtáját drákói szigorúságú törvénnyel ül
dözze, illetve irtsa k i az államhatalom.

A  nyilvános együttes ülés a határozati ja
vaslatot egyhangúan elfogadta, s ezzel —  
Misángyi Vilmos dr. elnök rövid zárószaval 
után —  az ülés a késő esti órákban befeje
ződött

Carbone és Spirito Prince gyükosai. Nem  
számit az, hogy mind a hárman alibit igye
keztek bizonyítani, mert több tekintetben el
lentmondók. A  kérdés csak az, hogy kinek 
a megbízásából követték el a bűncselek
ményt. Bony reméli, hogy hamarosan sike
rül ezt a kérdést is megoldani. Már talált is 
egy nyomot, amelyről azonban még nem 
akar nyilatkozni. Reméli, hogy mintegy két 
hét alatt befejezi nyomozását és megdönthe
tetlen bizonyítékokat sikerül szereznie a há
rom letartóztatott és felbujtói bűnösségéről.

egészen a ta-fjordi szállóig. Útközben há
zakat és csónakhangárokat ragadott magá
val. Az ár mindent elsöpört a föld színéről.

Hat lakóházat a vízár darabokra zúzott. 
Elpusztult egy áramfejlesztő-épület is. A  
hat lakóházból 22 ember tűnt el. Egy férfi 
lélekjelenlétének sikerült gyermekét meg
mentenie. Mikor a hullám a hátához ért, 
a gyermekkel a karjában egy sziklára ug
rott. A  víz csipőmagasságban zuhogott el 
mellette, a gyermeket azonban a levegőbe 
tartotta és mindketten megmenekültek, 
Egy kisfiút egy szál ingben a hullám súlyo
san sérült állapotban vágott neki a ház 
lépcsőjének.

Fjöraaban is végzetes következmények
kel járt a vízáradat. Tizenhét ember tűnt 
el. A  szerencsétlenség hírére a szomszédos 
helységek lakói csónakokon siettek segít
ségül és támogatták az életbcnmaradotta- 
kat az eltűntek után rendezett kutatásban, 
valamint az eltakarítási munkálatokban.

„A  k u r u z s l á s

k i  k e l l

Verebély Tibor előadása a M agyar Értelmiség Szervezeteinek 
együttes ülésén  —  Tiltakozó felszólalások a kontárkérdésben

Mony reméli,
hogy előkerifi Prince gyilkosait

Közben azzal gyanúsítják, hogy egy 
gyékényen árul az igazi bűnösökkel

A  vizár pusztítása 
két norvég partmenti faluban

Harminckilenc halott


