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Hisztéria?

Mikor tizenhárom éve Mát- Igaz, hogy ezeket a gyönyö Persze a depresszió, a vilá tői és mellette váTÓságos
Azt mondják, hogy a gon közeli háborút két óra múlva egy hajszálon állott a hábortj,
raverebélytől elköszöntem, bo rű, modern házakat olyan got átfogó buza-krach újra a relief kenyere, amit nálunk dolat apja a legtöbbször as jósolja.
vagy béke kérdése és ezekdl
káig érő sárban gyalogoltam adósságok nyomják, amelyeket megrakták a kis és nagy gaz kiadnak.
Az
európaiak
azt
hiszik,
az
incidenseket harmincöt
óhajtás.
dákat
adóssággal,
de
valahogy
De
otthon
mégis
valamelyes
ki Tinbes megállóhelyre, hogy a harmadik nemzedék is fog
hogy
ez
azért
van,
mert
az
éven
át békésen megúszták.
Ha
valamit
óhajtunk,
akkor
az
adósság
ma
már
nem
jelent
BIZTONSÁGOT
érez
a
talpa
még fizetni, de a háború óta
a vonatra felüljek.
Egyesült
Államok
népe
egész
Ma
incidenseknek nevezett
annak
a
megvalósulását
be
olyan
gondot,
mint
a
háború
alatt a legszegényebb zsellér
És egy lerongyolt, nagyon megtauultuk, hogy az adósság
a
világháborúig
nemtörődött
kis
összekapások
nincsenek..
tudjuk
beszélni
magunknak.
szegény falu szomorú és csüg néha csak — papirt jelent, a előtti években. Az a fő, hogy is. Mert OTTHON vannak és Erre a közmondásra kény a világgal és még csak a gye De ha Anglia még két rÖmert a legtöbbje tudja, hogy a.
mire a kötelezvény van irva, a VAN MIRE tartozni.
gedt népétől búcsúztam.
feje felett a sajátja a hajléka. telen az ember gondolni, ha rekkorát éli külpolitikai kér pülőgépet rendel, ha Belgium
Most
a
falvakban
szegény
házak
pedig
letörülhetetlen
ér
Mátra verebély
zsellér-falu
vagy Uránium a barátságot a
Még akkor is, ha az csak vá az amerikai lapoknak az euró désben.
volt, mert kis határának a tékek. A Behlen kormány alatt ség van.
Ez
mindenesetre
a
legkézen
szomszédjának
felmondja, h»
pai
helyzetről
való
tudósítá
nyolctizedét az Almássy csa felszedett külföldi kölcsönök a Az építkezés pang, a bányák lyogból van épitve.
fekvőbb
és
a
legegyszerűbb
hogy
a
szovjet
egy
mérges kl|
sait
olvassa.
lád birta és az én szegény gye fundamentumai ezeknek a há ban is kevesebbet dolgoznak, Ez a két haza magyarja! kö Ezek a tudósítások mind há magyarázat, mi azonban sok jegyzéket ir a harmadik inteá
rekkori pajtásaim az uraság zaknak. Elég kár, hogy sokkal a depressziót ott is minden vo zött a legnagyobb különbség, borúról beszélnek és ugy ír szor azt hisszük, hogy ennél nacionálé kedvéért, rögtön aft
földjét minden tizenharmadik több pénzt nem kértek, mert nalon nagyon súlyosan meg erre gondoltam mindig, mikor nak, hogy a háborút két órán mélyebb okai vannak a foly európai háború azonali kittje*
otthon a panaszokat, a sóhaj
csomóért aratták. A másfél Amerikának ugyan mindegy érzik.
tonos vészhirnek.
rését jósolják.
belül kitörhet.
ezer lelket számláló faluban lenne, hogy Magyarország vagy És — szomorú igazság, hogy tásokat hallgattam.
Egy
európai
háború
azon
Talán az anyagi érdeke)!
Európában
ugyanÉt
senki
harminckét gazdának volt "fo Chüe nem fogják majd tudni amig a 25-28-as években a be A magyar falu a szegénysé nem akarja tagadni, hogy a nali profitot jelent ennek az felül és kívül ott van az öntu
levetyit legalább hetenként get, de a BIZTONSAGOT Je
gata", vagy tizen a zsellérek az adósságokat fizetni.
datok alatt az a tény is, hogy
V háború lehetőleg ott 'mindig országnak.
kétszer-háromszor
hus kisérte lenti.
Azt is megmondta Bogár
közül a vasúton, vagy húszan
Mindenesetre,
rögtön
profi
sokan egy európai háborút
fennállt
a
múltban,
fennáll
a
M^g
egy dolgot említek,
a kistereni meg a bátonyi szén Lajcsi gyerekkori kenyeresem, az asztalra, (amit azelőtt ná
tot
jelent
magának
a
sajtó
bizonyos kárörömmel nézné
jelenben
és
fenn
fog
állni
a
bányákban dolgoztak. Ahová akivel hajdan az iskola padját lunk csak két-háromhetenként mert tizenhárom éven át egy jövőben, de mosolyognak azon nak, amelynek alapjait egy nek.
és ahonnan két órát gyalogol együtt koptattuk, hogy — nem ha ettek) ma a belevetyi is gondolat gyötört, mikor a fa a hisztérián, amely nálunk a komoly háború esetén kapkod
A világháború alatt mester
lum járt az eszemben.
tak naponta a munkából és sokat tanyáznak ezekben a rangos étel, mert gyakran vált
nák
és
amelyek
akkor
is
több
séges
gyűlöletet építettünk ki
A háború és a forradalmak
szép házakban, hanem inkább ja azt fel a — kenyérleves, ami
ugyanannyit a munkába.
pé
dányszámban
kelnek,
ha
a németek ellen, amit még
után Verebélyben izzó gyűlö de ma már nem hiszik, hogy
A határ földje annyira szét a házak mellé emelt shantyk- a háború utáni nyomorúságos letet találtam.
a vörös megváltásra van Ma egy-egy ostoba és hazug head- nem vetettek teljesen le ma
van hasogatva, hogy a Győr ben húzódnak meg, hogy a évek borzasztó találmánya.
gyarországnak szüksége és lájnban . a háborút , minden gukról az amerikai polgárok.
A divatos ruhák most kopot A "gazdagabbak" (akik kö
megyei Bakó Jani barátom, aki cifra ház el ne piszkolódjék.
A háború után megutáltuk
zül senkinek nem volt husz nem hiszik azt sem, hogy a alapos ok nélkül jósolják.
akkor Verebélyben velem volt, De egy pár év alatt behúzód tak. Az adók — amelyek ma holdja) halálosan gyűlölték a kétlovas, hatholdas gazdák el A tény az, hogy Európában a szövetségeseinket, akik ko
a földeket nadrágszíjaknak nak majd ezekbe a házakba, lomkövet képeznek a magyar szegényeket, a nincsteleneket, lenségei lennének a zsellérnek. a háborúkat elkérülni talán miszul becsaptak bennünket.
ahogy az életszinvonálat köny- falvak nyakán — ma újra a
nevezte
Inkább ösztönösen, mint soha, talán évszázadokig elke Ugy átlag véve — valljuk be
a zselléreket, mert azok a vörös
És az én szegény zsellér- nyebb emelni, mint sülyeszte- piacra kerülő hízott liba árá téboly napjaiban beleszédültek hozzáértéssel azt várják és azt rülni nem fogják.
— az amerikai nem kíván va
népem nemcsak szegény, de ni, ha az alkalom meg van rá. ból kerülnek ki és a verebélyi az uj miazmába és nem értet hiszik, hogy a jelenlegi kapi A túlzsúfolt és természeti lami sok jót Európának és
élhetetlen is volt, akik bele A ruházat is más Verebély borbély, cipész, mészáros, asz ték meg, hogy akinek hat-hét talista gazdasági rendben is kincseitől már nagyrészt meg már csak azért sem tenné bol
voltak csüggedve, hogy a tüze ben, mint mikor én onnan talos (mindezeknek a hire- hold földje van, azt nem na lehet, sőt lesz bizonyos gaz fosztott kontinens tul van zsú dogtalanná egy európai há
lőt az asszonyok a lehullott először vagy másodszor eljöt hamva sem volt béke-időben a gyon lehet kapitalistának ne dasági határ-kiigazitás, hogy folva, különböző nemzetiségi ború, mert akkor megmutat
falumban) ma bizony nagyon
gályákból szedték az uraság tem.
ne legyen olyan igen nagy kü csoportokra van oszolva, s ná, hogy kivül fog abból ma
vezői
szegények.
A
szátva
ma
már
ritkaság
a
erdein, hogy az asszonyok meg
lönbség az egészen szegény és ezek a háborút gyakran fel radni. (Legalább ezt hiszi ma
De
—
az
asztalos,
borbély,
faluban,
a
tilót,
a
héhelyt
A nincstelenek, a zsellérek az egészen gazdag ember közt. fogják idézni.
a gyerekek eljártak sommá
az Egyesült Államok minden
Természetes
hát,
hogy
az
saknak, hogy nyáron a szük- szintén kevés háznál találjuk cipész, mészáros mégis ott van éppen ilyen halálosan gyűlöl
polgára.)
Ez az ösztön pedig helyes és
gatya meg a bocskor volt a és vasárnap már csak az öreg nak, két bolt helyett mégis öt ték a "gazdagabbakat'' és szü abban rendes, jóakaratú em európai nemzetek mindig há Nem kell hát, mert nem ér
Laczi András meg Boncski La üzlet van a falumban és ez lő a gyermekével, a lányával, berek hibát nem fognak soha borúra készülnek.
ruhájuk.
demes bedűlni azoknak a hiEz azonban nem azt bizo ób-hireknek, amelyek folyton
Én bizony csak Amerikában jos járnak ráncos gatyában a mind azt jelenti, hogy a ma a vejével állt szemben, mindig találni.
gyar zsellér életszínvonala ma készen, hogy ráugorjanak egy
nyítja, hogy a háború ki fog
ismertem meg azokat a ma templomba.
Sokan vannak Magyar-Ame törni még ebben az évben, háborúval és annak azonnali
gasabb
lett.
A
férfiak
bolti
ruhába
öl
más
torkárá.
gyar asszonyokat, akik a csir
közelségével rémítenek ben
rikában, akik Verebélyt arról vagy a jövőre.
Ha a magyar termelés uj
kepörkölt után saját-készitésü töznek, az asszonyok és lányok
nünket,
m^rt sok alapja nincs
Ma ez a gyűlölet hiányzik.
ismerik, hogy búcsúra jártak
diós-tortákat szolgáltak fel az százféle formájú gyári félcipő irányzata eljut Verebélyig, ha
a
dolognak
és mert — nem
A nincstelenek néha ma is a Szentkuthoz. Természetes, Európában éppen igy fegy
asztalra, mejrt Verebélyben ben, ravon-utánzatu muszlin a nadrágszij-földön nem bük azon sóhajtoznak, leginkább hogy a Szentkutat is meg verkeztek a világháború előtt érdemes amúgy sem kehen
"Belevetyit" ebédelnek és nagy harisnyákban járnak és a nép könyt meg busát, hanem para  bor mellett, hogy "Keleten" néztem, ahol egész uj világot és a háború kitörését harminc ként meghalni.
ünnepeken csak turóslepényt viselet ritka közöttük. Még az dicsomot, meg zöld babot fog azért talán nem igy van, (ke találtam. Arról majd később öt éven át állandóan jósolták.
Ha lesz európai háború, ak
meg morványt sütnek. A tu öregebbje sem igen akarja már nak termelni, akkor a kenyér let alatt Oroszországot értik) fogok beszámolni
kor
az elkövetkezik minden
Voltak "incidensek", mikor
róslepényt minél vékonyabb vasárnap a kékfestő holmit fel leves megint kimegy divatból,
képpen. akár nyugodtan al
akkor talán még azt is meg
túróval, a karácsonyi mákos venni.
szunk, akár álmatlan éjszak&»
gubát csak fekete kenyérliszt A háznál szövött vásznak tanulják, hogy a diós-tor tát
kon rémítgetjük azzal maguft*
f
jobbak és szebbek voltak, a miképpen keil csinálni, de ha
ből.
kat.
nem
is,
a
belevetyi
mellé
biz
népviselet
ragyogó
szinei
ne
Tizenhárom éve azon tűnőd
Ma minden komoly és józan
tem, hogy a falu természetes kem hiányoztak, de az öltöz tosan jut megint hus az asz
ember azt hiszi, hogy azon
szaporuiása hol talál magának ködés modernabb, igényesebb talra.
nali háborús
veszedelmek
hajlékot, mert az alatt a tizen és a magasabb színvonal felé A magyar faluról azonban
nincsenek és Európában meg
voltaképpen nem azt akartam
Évezredek súlyos megpróbáltatásain át keresztuthoz jutott az emberi
lehetősen mulatnak rajtunk,
hat év alatt, amig én addig törekszik.
megirni,
hogy
miféle
étel
az
A
jegyző,
a
tanitó
ugyan
be
ség
és
a
jövő
év
eldönti,
hogy
az
előttünk
levő
két
ut
közül
melyiken
mert lapjaink annyi hiszté
itt voltam, nem épült tizenhat
szélnek
még
házi
iparról,
foebédjük.
riával födözik fel minden órá
uj ház a falumban.
fog tovább haladni.
ban, hogy a háború itt van
Hogy nekem Verebély mégis násról-szövésről, kosárfonásról, Hanem azt, hogy az utolsó
már a nyakunkon.
tetszett hogy én mégis azt de a fiatalabb nemzedék tü másfél évtizéd alatt másfélszáz
tartottam a legszebb helynek relmetlenül inti le őket, hogy évet fejlődtek.
a világon, azt éppen a falum a gépek a haladást jelentik és Nemcsak anyagiakban, tia*
nem szellemiekben is.
nagy szegénysége okozta. A ők haladni akarnak.
és sokan azt hiszik, hogy harmadik ut, középút nincs az emberiség
A falu férfi-lakósságának a Klebelsberg alatt az iskolák
szalmakévés vályogházak, a
számára.
A1 Smith arra kérte a pol
szegényes harangláb, a vendég harmada megtanulta a kőmű mellé kulturházak is épültek
gárságot,
hogy legyen minden
és
a
levente-suhancok
nemcsak
marasztó sár olyan barátságos, ves mesterséget, a másik har
ki
lojális
az elnökhöz és vesse
meleg fészket csinált belőle, mada bányász lett. Nem nyug testedzésben részesülnek.
a
vállát
mindenki
az ország
Újság is több jár a falvakba.
amüyen nincs még egy — ne szanak már meg abban, hogy
kerekeihez,
hogy
az
minél
kem — a világon. És hát mi aki zsellérsorba született, an Mikor Mátraverebélyről ír
1
gyorsabban
menjen
előie.
kor tavasszal a falut övező nak örökre "belevetyi" (majd tam, MINDEN magyar falura
ez év végere, hogy melyik irányba akar haladni. Hogy az uj deal re
Ezeket
a
képmutató
szaVfr*
Mátra Földbe borul, mikor a egyszer megirom, hogy mi az gondoltam. Mert ezek a vál
form-törvényeit végrehajtja-e, hogy módosít ja-e az alkotmányt, vagy
kat mások is elmondták a meg
határban kivirulnak a pipa a belevetyi, ami kétszer kerül tozások MINDEN falu határát
a Supreme Courtot s hogy tető alá hozza-e azokat a biztosításokat,
bukott ellenzék részéről, de
csok, meg a búzavirágok, vagy Verebélyben naponta az asztal elérték.
amelyeket a nincsteleneknek Ígértek. Vagy pedig visszatér a reakció
senki
olyan jogtalanul nem
Amerre
megy
az
ember,
a
mikor nyári esténként a ma ra) legyen az ebédje.
utján oda, ahonnan a Hoover utolsó napjaiban elbucsuztunk.
vette
a
hazug frázist a szájára,
vonatból
modern
falusi
házak
rékverő lányok nótája zug a
A kőművesek munka után
Mindez
színesen,
részletesen
és
népszerű
érthetőséggel
meg
lesz
irva
mint
a
megbukott "brown
tömegeit
látja
és
amelyik
fa
határban, a világ közepének, az egész országot bejárják, a
derby",
aki
ezentúl csak ár
az Isten kalapján levő bokré bányászok — biciklin és többé luba bemegy, mindenütt est
tani
tud
annak
az ügyiek,
tának tetszik az a falu, amiben nem gyalog járnak a mun a haladást találja.
ami
mellett
felszólal.
Mert le
Ismétlem, hogy most nagy
a gyerekéveinket töltöttük.
kába.
hettek ellenzékiek, és voltak
Mikor a nyáron — többé A bicikli Magyarországon a nyomorúság. Nem túlzás ma
sokan, akik becsületes meg
nem Tiribesen — a Mátravere- meglepően elterjedt. Ahogy ná azt irni, hogy egy szál gyufát
győződésből fordultak szembe
bély-i állomáson leszálltam a lunk az autót használják a lehetőleg megspórolnak, mert
amely már nyomás alatt van és amelyet december közepén Juttatunk
Roosevelttel,
de A1 Smithet a
kénytelenek
azzal
spórolni.
vonatról, az állomáson kocsi munkások a munkába való já
az olvasó kezéhez. Természetesen ezenkívül telve lesz nagy naptárunk
gyűlölet
és
a hálátlanság
A
nép
le
van
rongyolódva,
kat találtam. Nem élhetetlen rásra.
a szépirodalom legszebb mestermunkáival, a hasznos és tanulságos
vitte
a
megfizetett
uccalányok
vár Verebély lakossága, a há Igaz, hogy ezeket a bicikli a táplálkozás ma hiányos.
olvasmányok gazdag változataival és bátran Ígérhetjük, bogy
sorai
közt
a
republikánus
tóDe . . . és ez az a nagy de,
ború utáni idők nyomorúsága ket leginkább az 1928-as crash
borba.
\
kiváltotta az üzleti szellemet előtt vették, de önmagunkról ami a különbséget jelenti az
otthon
maradt,
meg
a
kiván
tudjuk,
hogy
akik
egyszer
az
belőlük.
A falu ki van kövezve és — automobilra felültek, azokat dorolt és Amerikában élő ma
lesz kétszáz oldalra terjedi
villanylámpák világitanak es többé a depresszió sem birja gyar közt, erre ügyeljen bét
hlanttfictuAed,
mindenki.
lehajtani azokról. így vannak
ténként az uccákon.
hu TlaUinq /bwae/L,
És Mátraverebélyhez többet és lesznek otthon a biciklikkel
Sp&úaüátó, ~wfvormake,
Amig nálunk a welfare sze
épitettek az utolsó tizenhárom is a munkások.
-not/xinxf Ima£ IScUunq
gényei hust ehetnek naponta,
A falu határa megnöveke addig a hideg valamennyit
év alatt, mint amennyi a falu
?ow*UA,...(j6fVtAo4JUcLlMj
A
volt néhány száz éven át odáig. dett.
£xp6\£Ghemidtó
elég gyakran kirázza, mert
A határ egy részéből egysze Az uraság földjéből sokat át nem tudják, hogy mit hoz a
rűen beltelkeket csináltak és vett annak idején a kormány, holnap a számukra. Hogy ho
/r ECONOMY and
az uj házak nem "bogárhátú", hogy telkeket adjon a volt ka találnak két év múlva, hat év
SATISFACTION use
érre szilé nagy naptárunk, amit máris meg lehet rendelni
nem vályogból vert zsupházak, tonáknak meg az özvegyeinek múlva hajlékot. Elég középko
Double Tested/DoubleAction?
hanem modern villák, évszá és nincs már hiány belsősé ru szegény magyar él itt kö
zadokra épitett kőházak, ami gekben.
zöttünk, akik maguknak a ko
RENDEZZE AZ ELŐFIZETÉSÉT ÉS KÜLDJE BE A KAPTÁR
lyenekben amerikai munkások
Sok földéi ptrcelláztale és rai halált kívánják, mert nem
Same PriceToday as45 )éarsAg*
még nem laknak.
SZÁLLÍTÁSI DIJÁT MINÉL ELŐBB, HOGY A NAPTÁRT
akiknek módjuk volt hozzá, tudják, hogy á welfare kenye
25 ounces for 254
Full Pack ••• No Slack Ffllind
Fürdőszobájuk nfncaen még, hogy a földet megdolgozzák, réből mikor fogják nekik az
IDEJÉBEN MEGKAPHASSA.
MILLIONS OF POUNDS HAVE B E E N
De villany világit a házak azok annyit kaphattak — elég utolsó karajt leszelni.
USED BY OUR GOVERNMENT
Otthon nagy a nyomot a
ban és a benne levő bútorokat méltányos árban, — amennyit
depresszió éveinek a kezdeté
akartak.
nem a falusi ács csinálta.

KERESZTÚTNÁL
KÉT VILÁGFELFOGÁS NEZ
FARKAS-SZEMET EGYMÁSSAL

AL SMITH VALLA

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK
NÉPE IS ELDÖNTI

AZ 1937 ÉVRE SZÓLÓ
NAGY NAPTÁRUNKBAN

A MAGYAR IRÁS KINCSESHÁZA
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