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Előzékeny k i s z o l g á l á s . 

kes, de vadregényes és valószínűtlen jlvasma-
nyok közé sorclita. Minden állandónak és örök-
érvényűnek látszott ez előtt a generáció előtt; 
az államforma, a gazdasági heivzet, az egész 
világkép. Arra is uevelték, hogy hjgyjen a 
magántulajdon szentségéhen, a hosszú lejárain 
kölcsönök és élet biztositások kockázat-men-
tesssegében, az egyéni szabadságjogok sza 
zodos bástyáiban, a gyermekversikék-meg-
énekelte sajtószabadságában, a büntetőio« vál-
tozhatatlan elveiben, a népfölségen alapuló de-
mokráciában, a szabadverseny mindenható 
erejében és magában a Haladásban, amelyet 
épen a világrend állandósága biztosit. Az-
tán jött a háború és bebizonvosodott, hogy az 
egyén nem örmagáért, hanem a közért van 
milliók az Állaim miatt. Az emberiség szétöm-
lő, anarchikus massza, ha nem kénvszerit? 
regulákba — az egyénnél magasabb célok ér-
dekében — egy erős, központi hatalom A 
kezdődő államszocializmus aztán országoka* 
átformált és megértük azt is, hogy ma — a 
„nemzetközinek" induló etatizmus és iöm**g-
diktatura korszakában — erősebb a naciona -
lizmus, mint valaha is álmodni lehetett a li-
beralizmus idején. Közben pedig minden ösz 
Izeomlott aimihen szilárdan hittünk. Ami tiz 
évvel ezelőtt bűn volt és börtönt crdemlő fiío-
íófia, ma erénynek számit ;s állami lobogó 
kon diszeleg. Még a pszichofizikai világ har-
móniájának éltető illúziója is összeomloM. 
Hol vannak a fizikai és kémiai világ örök 
érvényű törvényei a mai .,relatív" és ato-
mon-tuH természet-szemléletben! Fizika es 
kémia eggyé olvadnak és a lenézett alch'-
misták álma vaJósággá -'ált: az elemek át-
alakulnak, sót maga az anyag sem anyag már. 
hanem energiák sűrűsödése. Ez pedig meg-
dönti az anyag tehetetlenségéinek ré«i elvét, 
amire filozófiák és a praemotio physica theo 
lógiája épültek. Minden él, a holt anyag is — 
törvényeivel együtt — örök ntalakiuáso tn 
van és ami létezik, aiz mozog... Ez az uj mo-
nizmus, amely a sivár materializmus helyébe 
a pán-spiritualizmust, a lélek világegyeteméi 
állítja: maga a legnagvobb forradalom, amin 
az emberiség keresztülment. 

Igaz, hogy ez a forrad aom nem kiván vért, 
Sem anyagi áldozatot A kongresszust neon is 
ez a nagy átalakulás érdekelte, hanem konk-
rétabb dolgok és az a két előadás, amely a 
tudomány (Poirier algiri professzor") és a mű-
vészetek (Hekler Antal) forradalmával fogV 
kozott: csupán „akadémikus" érdeklődést vá.t-
hatolt ki és a régi liberalizmus szemléleté /-1 
nem is került ellentétbe. 

Az ellentétek Haris Freyer lipcse' profess/>r 
előadása (Tradition und Revolution ím \W -
bild) és néhány német fölszólaló körül r >b-
bimtak ki. A németek önmagukat analizálták, 
magyarázták és propagálták, kissé ködös nyel-
ven, amire ráduplázott egy tüzesszemü bol-
gár fölsz-ólaló, atk enyhe mosoly g'i l váltó't 
ki azzal a romantikus tézisével, hogy a bol 
<?ár fölszólaló, aki enyhe mosolygást váltott 
sa és a néplélek emanációja voll... „Uj eni 
bor" születik Németországban és n torrada'mi 
aJctivizmus teremtő korszakát éljük — prédi-
kálta a renaissance-filozófia szavaival, de ke-
vesebb dinamikus erővel Freyer is, a hitlű 
rizmus nemzeti pedagógusa. Á kedélyeke? az-
tán alaposan lehűtötte Edmond Vermeit 
strassburgi germanista j>rofesszornak fölszóla-
lása, aki, a német lélek meglepő <smeretéve., 
éles iudiciummal és a franciákra jellemző 
logikai fölépítésben mutatott rá a kétfée for 
radalom lényegere: egyfelől az aoRol-írancia 
forradalomra, amely fölszabadította az egyént 
másfelől az olasz-német átalakulásra, amejy 
a tömegeket szabadítja föl az egyén elnvomá 
sára. Persze erre a németek joggal mondha: 
ták, hogy az ő forradalmuk nem o.ás, csak 

— egy előző forradalom ledöntésén keresz'űl 
— visszatérés a német nép „igazi" hagvomá-
nyaihoz és lényegihez. De ez az értelmezi s. 
maga is dokumentálja, hogy a fogalmak mi 
lyen kavarodásának korszakát éljük, ivonzei 
vativ ragaszkodás a forradalom-teremtet»e ha 
gyományokhoz az egyik oldalon: tehát a 
iorradaínm azonosulása a nemzeti lényeggé. 

A Rajna másik part ián: véres és erőszakos lor-
radalmi átalakulás, bogy elérhető legyen a 

forradalommentes, konzervatív nemzeti réteg.. 
* 

A vita maradandó benyomást tett a jelen-
voltakra. Nem megoldásokról, határozatokról 
vult ilt szó, hanem a problémák fölvetéséről. 
És a kongresszus hozzá is nvult a szellemileg 
ós politikailag legizgatóbb problémákhoz, de 
azzal a selyemkeztyüs kézzel, amely ezt a 
disztingvált társaságot mindig jellemezte. Egé-
szen bizonyos, hogy ha az elhangzott elő-

adások és fölszólalások könyvalakban meg-
íelennek, ez a publikáció még szélesebb kör-
ben fog visszhangot kelteni. 

Da vájjon a Fédération számára kedvező-e 
az európai atmoszféra? A budapesti kongresz-
szus levegője is mutatta, hogy — mrnden béke-
nyilatkoza/t és kölcsönös megértésre-törekvés 
mellett is — soha még ilyen messze oem 
távolodtunk el a tizennyolcadik századi 
Európa szellemi egységétől, a filozófusok, Vol-
taire. Rousseau és a költők, Goethe. Schiller, 
idilli kozmopolitizmusátől. 

Hétfőn megkezdik 
a Széchenyi-tér átrendezését 

M'érf kellett lenyesni a tér platániáit — A kerté-
szeti bizottság ülése 

(A Délmagyarország munkatársitól.) 
Szombaton déiben ült össze a város ker-
tészeti bizottsága dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyeltes elnökletével, hogy le-
tárgyalja a Széchenyi-tér uj parkosítási 
tervét, amety Kertész K. Róbert állam-
titkár elgondolása szerint készült és amely 
a gróf Klebelsberg Kunó által ajándé-
kozott kél Pásztor János-szobor elhelye-
zésének kérdését is megoldja. Az ülésen, 
súlyos betegségéből történt felépülése óta 
először, m -gjelent dr. Lőw Immánuel is, 
akit az elnöklő polgármester igen meleg 
hangon üdvözölt. 

A park átalakítási tervét, amelyről a 
Délmagyarország szombati száma részle-
tesen ¡esxámolt. a bizottság tagjai egy-
hangúlag helyeselték és elfogadták. Lőw 
Immánuel hangot adolt annak az aggo-
dalmának, hogy az átalakításra kerülő 
parktükrökben lévő gyönyörű és ritka nö-
vények, igy a városháza előtt álló hársfa 
és a nagy magnolita bokor, esetleg meg-
sínyli az áthelyezési Azt javasolta, hogy 
ezeket az értékes növényeket hagyják meg 
jelenlegi helyükön, inkább a tervet mó-
dosítsák. A bizottság többsége —• mintán 
a főkerlész kijelentette, hogy a fá-
kat csaknem veszélytelenül át lehet ül-
tetni — az eredeti tervet fogadta el. 

Dr. Pálfy polgármesterhelyettes a bi-
zottság halározata alapján elrendelte a 
kertészeti munka azonnali megkezdéséi. 
Hétfőn munkába veszik a szükségmun-

kások a városháza és a bérház előtti 
parktükröket. 

Dr. Simkó Elemér főügyész indítványá-
ra elhatározta a bizottság, hogy javas-
latot terjeszt a közgyűlés elé a Széchenyi-
tér belső parkká való nyilvánításáért. Ez 
az átminősítés azt jelentené, hogy a teret 
minden jármú, előtt lezárnák. 

Szóba került a bizottság ülésén a Szé-
cLcr.jii'r platánfáinak lenyesése is, 
amely miatt éles támadások érték a vá-
ros kertészetét. A kertészeti bizottság nö-
vényszakértffc megállapították, hogy a pla-
tánok ,»visszanyesését» a halaszthatatlan 
szükség kívánta, mert különben a fák 
elpusztultak volna. 

A földhöziutottak százait 
fogják kimozdítani Csanádban 

(A Délmagyarország makói tudósítójától) 
A csanádmegy ed földreform során földhöz ju-
tottak egész sora szerepei a hátraléikosok lis-
táján A vármegye gazdasági albizottsága ma 
tartott ülésében Nagybánhegyes község és 
Csanádapáca község területén földhözjutottak 
problémájával foglalkozott s megállapította, 
hogy Nagybénhegyesen 60 házhelyhez jutta-
tott egyén van olyan, aki már évek óta nem 
fizette a megállapított vállaágáraA, Csanád-
apácán pedig 207 földhöz és 267 házhelyhez 
jutott van évek óta hátralékban. A községi 
elöljáróságok jelentése szwint a hátralékosok-
ban a fizetési készség is hiáryzik, a bizott-
ság a kimozditási eljárást elkerülh«tetl ennek 
látja. 

Üzemköltség csökkentés céljából 

átszerveztem üzletemet 
és butorraktáramat az ueeai frontról az udvari frontra helyeztem á t 

Ennek következtében gyáram országosan ismert e'sőrendü készít-

ményeinek árát lényesresen redukáltam és abba a helyzetbe kerültem, 

hogy művészi kivitelű k asszikus és modem stílusban készült, 

va óban értéke8 

bútoraimat 
rendkívüli olcsó áron árusíthatom 

Leüive- Lőrinc bútorgyára 
cs. és kir. udvari bútorgyár 


