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EZEN  TANULMÁNYT EGY HÓNAP MÚLVA  AZ ORSZÁG
ELŐKELŐSÉGÉNEK  LEGNAGYOBB  RÉSZE  ISMERNI
FOGJA.

EZEN TANULMÁNY NEMZETI ÉRTÉKŰ, NEMES SZEL-
LEME,  ELŐKELŐSÉGED  ÉS  NEMZETI  NAGYÉRTÉKÜ-
SÉGED  EMELKEDETT  LELKÉNEK  TÁMOGATÁSA  NÉL-
KÜL MEGHAL, A HAZA SZÁMÁRA!

EZEN  TANULMÁNYOMAT  A  FELSŐHÁZ  ÉS  A  KÉP-
VISELŐHÁZ,  TOVÁBBÁ  A  MAGYAR  KERESZTÉNY
ÉS  KERESZTYÉN  FŐPAPSÁG  MINDEN  NAGYÉRTÉKŰ
TAGJÁNAK MEGKÜLDÖTTEM.



NEMZETÜNKÉRT !   HAZÁNKÉRT !    FAJUNKÉRT !

A legnagyobb, a legégetőbb, a legmagasztosabb
NEMZETI, SZENT ÉLETPOLITIKAÍ HARC FOGALMA

rejtőzködik e három szó mögött:

GYERE K I C S I M ! . . .  GYERE!

Nagyméltóságú
Főtisztelendő
Nagytiszteletű

Méltóságos
Nagyságos

Úrnőnek
Úrnak

Hazánk,  Nemzetünk  és  Fajunk  nevében  kopogtatok
be  Előkelőséged  és  nemzeti  Nagyértékűséged  tiszteletetpa-
rancsoló ajtaján.

NEM KÉRNI JÖTTEM! , . .   ENNÉL SOKKAL
TÖBBET ÓHAJTANÉK !

A  legégetőbb  és  legmagasztosabb,  nemzeti,  szent  életpoli-
tikai  harcra  óhajtanék  nemzeti  életünk  Legnemesebbjei  kö-
zül  egy  emelkedett  szellemű  hadsereget  összelelkesíteni  égy
olyan harcra, amely harc megvívása nélkül maholnap

KIPUSZTUL A MAGYAR!



A  Magyar  Tajgetosz  szörnyű  vérkatlana  ellen  indul-
tam  harcba  akkor,  amikor  GYERE  KICSIM!...  GYERE!
című  könyvemet  megírtam  s  jelen  tanulmányom  elkészí-
tésekor  is  ugyanazon  szent,  nagy,  nemzeti  ügyért  dolgoz-
tam,  gondolkodtam  és  lelkesültem  hazaszeretetem  és  faj-
imádatom  minden  hevületével.  De  tudom,  hogy  egyszerű
parányiságom  porrázúzódik  azon  a  szörnyű  sziklaváron,
amelynek  csúcsán  az  Ördög  lakik,  lábánál  pedig  a  Halál
szürcsöli  a  —  naponkint  talán  ezerszámra  ledobott  —
magyar cmberbimbók, drága, meleg vérét, mert!:

„ÖLNEK!...  ÖLNEK AZ ÉDESANYÁK!”

Ezért  jöttem  most,  nemzeti  és  faji  életünk  virágba-
borulásáért  Előkelőséged  és  nemzeti  Nagyértékűséged  szine
elé,  hogy  emelkedett  Lelkének  s  nemzetünkért,  fajunkért
nemesen  érző  Szívének  segítő  támogatását  mély  tisztelettel
kérjem  a  legszentebb,  a  legnagyobb  és  a  legnemesebb  nem-
zeti harc megvívásához.

Meggyőződésem,  hogy  ha  Előkelőséged  és  nemzeti
Νagyértékűséged  akár  az  országgyűlésen,  akár  a  bölcs  irá-
nyítására  bízott  vallási,  vagy  világi,  erkölcsi,  vagy  poli-
tikai  testületben,  vagy  pedig  nemzeti  élettestünk  kisebb,
vagy  nagyobb  társadalmi  irányító  pontján  csak  egyetlen-
egyszer  is  felemeli  nagyértékű  szavait  és  alábbi  tanulmá-
nyom  megtisztelő  átolvasása  után  —  annak  szelleme  értel-
mében  —L életrehívjuk  a  MAGYAR  SZENT  BÖLCSŐREN-
DET,  szent  a  hitem,  hogy  ezzel  egy  végzetes  csapás  sújt  le  a
FAJ-,      VÉR-    ÉS   NEMZETELLENES    POKOLBORZALOMRA

ÉS:

NEM PUSZTUL KI SOHA A MAGYAR!
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A TANULMÁNYOM CÉLJA

GYERE  KICSIM!...  GYERE!  című  könyvem  megírá-
sánál  arra  törekedtem,  hogy  a  tollban-rejlő,  jóravezérlő
gondolatok  hatalmával  küzdjek  a  nagy,  nemzeti  veszede-
lem:  az  Egyke  és  ma-holnap  Egyse  ellen.  Jelen  tanulmá-
nyomban  pedig  ugyanazon  nagy,  nemzeti  cél  érdekében
kidolgoztam  egy  tervezetet,  amelynek  alapvető  jelleme  az,
hogy  az  idevonatkozó  államhatalmi,  úgynevezett  törvényes
intézkedéseket  támasszuk  alá  ugyancsak  leendő  törvényes
alapokon  nyugvó  olyan  intézkedésekkel,  amely  intézke-
dések  folytán  a  nagy,  nemzeti  célt  úgy  szolgáljuk,  hogy  az
egyeseknek:  az  anyáknak  és  az  anya  jelölteknek  szorosan
veendő,  egyéni  érdekökké  tegyük  a  nemzet  nagy  egyete-
mességének mindenekfeletti érdekét.

A  magas  államhatalmi,  tiszteletreméltó  törvényes  in-
tézkedések,  mint  pl.  a  készülőben  lévő  örökösödési  tör-
vények  és  szabályrendeletek  stb.  már  természetöknél  fogva
is  drasztikus  és  az  egyének  lelkében  mintegy  ellenszenvet
keltő  intézkedések,  mivel  ezek  tulajdonképpen  fenyítést,
burkolt  kényszert,  kényszerű  kötelezettséget  és,  —  ha  to-
vább  megyünk  —  szinte  a  jogfosztás  érzetét  keltő  és  an-
nak  minéműségét  kimerítő  mozzanatok,  amelyek  ennél
fogva  távolról  sem  bírhatnak  azzal  a  hatóerővel,  hogy
nemzeti  üdvösségű  akcióképességet  kölcsönözzenek  az  el-
tévelyedett  társadalomerkölcsi,  világnézeti  felfogás,  divat,
önimádás,  társaséleti  kórosan  nagy  elevenség  stb.,  stb.
által  etekintetben  helytelen  és  nemzeti  szempontból  borzal-
mas  következményű  felfogásra  beállított,  de  a  nagy,  nem-
zeti  ügy  érdekében  kizárólagos  possibilitással  rendelkező
valóságra:  az  ANYALÉLEKRE,  amely  magasztos  valóság
ma  már  nagy  általánosságban  szinte  eszelősen  és  kórosan,
divatból  irtózik  a  gyermekszüléstől  és  a  gyermekneve-
léstől.

Az  Egyke  elleni  küzdelmünkben  tudatában  kell  len-
nünk  annak  és  a  legkomolyabban  számolnunk  kell  azon
ténnyel,  hogy  az  Egyke  és  ma-holnap  talán  már  az  Egyse
borzalomördöge  az   emberi  élet  legintimebb  zugában   dő-
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zsöl,  ahová  törvényekkel,  rendszabályokkal,  fenyegetések-
kel  bejutni  egyáltalában  nem  lehet,  mert  az  a  hely  egye-
dül  és  kizárólag  csakis  a  lélek,  mégpedig  az  anyaiélek
utain keresztül közelíthető meg.

Ezen  eredménytbiztosító  megközelítésnek  két  irány-
ból kell történnie s ez a két irány, két mód, a következő:

1. Erélyes,  központilag  irányított  társadalomerkölcsi
mozgalom.

2. Az  anyákat  személyökben  érintő  erkölcsi  és  anyagi
előnyök biztosítása.

Mit értek az egyik és mit értek a másik mód alatt?:

1. ERÉLYES, KÖZPONTILAG IRÁNYÍTOTT
TÁRSADALOMERKÖLCSI MOZGALOM.

Megkeresendők  az  egész  országot  behálózó  hatáskör-
rel  bíró  vallási  és  világi  érdekkörű  erkölcsi  testületek  köz-
pontjai,  illetve  legfőbb  intézőségei,  a  Belügyminiszter  és  a
Kultuszminiszter  —  mint  legfőbb  ilynemű  hatalmak  —
bevonásával:  a  róni.  kat.  vallás  részéről  az  Actio  Catholica,
a  református  vallás  részéről  a  Református  Egyetemes;  Kon-
vent,  a  MANSz,  Epol,  a  Zöldkereszt  stb.,  stb.  legfőbb  inté-
zősége s emellett a Magyar Városok Országos Szövetsége.

Ezen  —  most  említett  legfőbb  vallási  és  világi  erkölcsi
testületek  legfőbb  intézőségei  —  jelen  tanulmányom  ké-
sőbbi  részeiben  magyarázott  és  részletezett  módok  sze-
rint  —  központilag  irányított  és  megosztott  munkarend
alapján  végzik  munka  jókat  a  nagy,  nemzeti  cél  érdeké-
ben  olyan  módon,  hogy  annak  hatása  a  legkisebb  magyar
faluba  is  minél  előbb  eljusson  és  az  anyák  lelke  részéről
a készséget aktiváló, meglepő  érdeklődésben részesüljön.

Ennek  elérését  a  következőképpen  látom  lehetsé-
gesnek:

(Itt  tisztelettel  hivatkoznom  kell  tanulmányom  ké-
sőbbi  részében,  a  tervezeti  részben  lévő  Magyar  Szent
Bölcsőrend ott leírt ügykörére, munkabeosztására.)
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Hangsúlyozott  tekintettel  arra,  hogy  magas  püspöki
és  egyéb  nagy  értékű  vélemények  szerint:  »Nemzeti  üdvös-
ségünkre  kívánatos  lenne,  hogy  minden  magyar  anya  asz-
talán  ott  lenne  a  GYERE  KICSIM!...  GYERE!  című  könyv«,
a  fentemlített  Magyar  Szent  Bölcsőrend  és  a  vele  együtt
működő  és  szervesen  összefüggő  Magyar  Nemzetes  Női
Csoport  központi  irányítása  mellett,  tervszerűen  működő
akcióval  minden  városban,  minden  községben,  minden
faluban  és  az  országban  lévő  összes  külterületi  olvasókör-
ben  ugyancsak  tanulmányom  későbbi  részében  magyará-
zott  bölcsőkerületi  felügyelőségek  irányítása  mellett  gon-
doskodás  történnék  arról,  hogy  a  magyar  papság  és  az
erkölcsi  testületek  vezetőségének  közreműködésével  gyak-
ran  egymás  után  következő  előadások  tartassanak  a  nagy,
nemzeti  ügyről  s  ezen  előadások  keretében  hangsúlyozot-
tan  hivassék  fel  az  országos  közfigyelem  a  GYERE  KI-
CSIM!...  GYERE!  című  könyv  lélekátjáró  erejére,  annak
szépségeire,  mert  meggyőződésein,  hogy  a  magas  és  szívből-
fakadó  püspöki  felsóhajtások  a  hozzámintézett  nagyértékű
levelekben,  amelyek  szerint  kívánatos  lenne,  hogy  minden
magyar  anya  asztalán  ott  legyen  a  könyv  nem  minden  ok
és  nem  udvariasságból  szálltak  el  a  nemes  Lelkekből,  ha-
nem  azért,  mert  a  hivatkozott  Nemes  Lelkek  bíznak  abban,
hogy  a  könyv  szelleme  nemességet  tud  kölcsönözni  a  ma-
gyar  anyák  lelkének  a  nagy  nemzeti  ügy  érdekében.  Ter-
mészetes,  hogy  ugyanakkor,  amikor  a  nevezett  könyvet
az  olvasóköri  könyvtárakba  és  a  családi  életekbe  bevezet-
jük  ezen  előadások  révén,  ugyanakkor  a  Magyar  Szent
Rölcsőrend,  illetve  a  Magyar  Nemzetes  Női  Csoport,  il-
letve  a  Bölcsőkerületi  felügyelőség  bölcsessége  szerinti  mó-
dokon  szolgáltatnék  a  nagy,  nemzeti  ügy  (mint  azzal,  tanul-
mányom  figyelembevétele,  illetve  tervezetem  megtisztelő
elfogadás  esetén  részletes  tervezetemben  készséggel  szol-
gálok.»

Ugyanezen  előadások  révén  a  magyar  társadalmat
részletesen  és  állandóan  tájékoztatnánk  arról,  amit  most
következőleg 2. számú pont alatt tárgyalok:
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2.   AZ ANYÁKAT SZEMÉLYÜKBEN ÉRINTŐ
ERKÖLCSI ÉS ANYAGI ELŐNYÖK BIZTOSÍTÁSA.

A  simogató  bánásmód  és  a  külső  jelekben  is  megnyil-
vánuló,  társadalmi  fokozott  megbecsültetés  mindenkor  és
mindenütt  jóleső  érzést  kelt  az  emberi  lélekben,  éppen  úgy,
mint  a  külön  munkáért  a  külön  tiszteletdíj  s  ennek  követ-
keztében  az  így  megteremtett  lelki-dispositió  sokkal  na-
gyobb  eredménnyel  beállítható  egy  olyan  feladat  teljesí-
tésére,  amely  kitűzött  célunknak  megfelel,  mig  ugyanaz  a
lelki-adottság  a  kényszerítő  körülmények,  az  erőszak,  vagy
szigorú  rendelkezések  előtt  fokozott  vehemenciával  elzár-
kózik.

Ezt  a  tényt  óhajtom  felhasználni  tervezetemben  abból
a  célból,  hogy  a  nemzet  hívó  szavát  készséges  lélekkel  fo-
gadó  magyar  anyákkal  szemben  törvényes  utakon  tegyük
állami  intézkedésekké  ezt  a  nagy  hatóerőt  biztosító  eljárást,
azaz:  megkülönböztetett  tiszteletben,  apró,  de  jóleső  kitün-
tetésekben,  figyelmességekben  részesítse  őket  a  társada-
lom  s  emellett  gyermekeik  számának  és  anyagi  viszo-
nyaiknak  megfelelő  anyagi  előnyökhöz  is  juttassa  őket,
mint azt alábbi tervezetvázlatom tartalmazza.

AZ  ANYÁK MEGTISZTELTETÉSÉRE
SZOLGÁLÓ

ÚJ FOGALMAK MAGYARÁZATA:

A  NEMZETES   ANYA.

Azok  az  anyák,  akiknek  a  leendő  rendelet  életbelépte-
tése  után  megszületik  a  harmadik  gyermekök,  ünnepélyes
külsőségek  mellett  Nemzetes  Anyákká  avattatnak,  megkü-
lönböztető  és  megtisztelő  jelzéséül  annak,  hogy  ők  megér-
tették  a  nemzet  kérő  szavát  s  a  születéseket  nem  korlá-
tozták,  hanem  teljesítették  legszentebb  nemzeti  kötelessé-
göket.  Ezen  avatási  ünnepélyen  a  Bölcsőkerületi  Felügye-
lőség  és  a  Nemzetes  Női  Csoport  helyi  felügyelősége  assis-
tal   az   ünnepély   magasztosságának   emelése    körül.    Ezen
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ünnepélyen  az  avatott  anyák  lila-sárga  színű  szalagból  álló
övet  kapnak  a  derekukra,  a  szoknya  aljáig  érő  szárnyak-
kal,  amelyen  középen  nemzeti-színű  csík  fut.  Ezen  ki-
tüntető  szalagot,  illetve  övet  ünnepélyes  alkalmakkor,
templomokban,  de  hivatalos  ügyeik  intézésénél  is  használ-
hatják.  Ünnepélyeknél,  a  templomokban  számukra  az  első
sorok  fenntartandók.  Hivatalokban  fokozott  előzékenység-
gel  kitüntetendők  azzal,  hogy  ügyeik  azonnal,  másokat
megelőzően  intézendők.  Ha  gyermekeik  elérik  azt  a  kor-
határt,  amelyen  túl  részökre  (a  tervezet  későbbi  részében
tárgyalt  módok  szerint)  illeték  nem  jár,  szükség  esetén  ha-
lálukig  (részletes  tervezetem  szerinti  elgondolások  alapján)
havonta  esedékes,  tisztességes  éldegélést  biztosító  nemzeti
járadék-ban részesítendők.

A DICSŐSÉGES NEMZETES ANYA.

Azok  az  anyák,  akiknek  a  rendelet  életbeléptetései  után
megszületik  az  ötödik  gvermekök,  ünnepélyes  külsőségek
mellett  a  fent  jelzett  assistenciával  Dicsőséges  Nemzetes
Anyákká  avattatnak.  Derekukra  ternyérnyi  széles  lila  övet
kapnak,  középen  nemzeti-színű  sávval,  a  szoknya  aljáig
érő  szárnyakkal  s  a  szárnyak  végén  10  cm.  széles  arany-
rojttal.  Ezen  övet  ugyanúgy  és  ugyanakkor  viselik,  mint  a
Nemzetes  Anyák.  Megtiszteltetéseik  és  kiváltságaik  ugyan-
azok,  mint  a  Nemzetes  Anyáké,  megtoldva  az  ülés  jogával
s a rendőrség és csendőrség által teljesített tiszteletadással.

Az  ülésjog:  abban  áll,  hogy  hivatalokban,  bírósági  tár-
gyalásokon,  irodákban  ügyeik  intézésének  tartama  alatt
ülőhelv  adandó  számukra.  Az  ügyeiket  intéző  tisztviselő
tartozik  felállni,  a  bíró  pedig  —  a  nemzet  nagy  érdekeit
és  jövő  szent,  nagy  célját  szimbolizáló  lila-öves  alakja
felé — ülve meghajol.

Rendőrségi  és  csendőrségi  tiszteletadás:  abban  áll,
hogy  ha  a  Dicsőséges  Nemzetes  Anya  díszöves  alakja  fel-
tűnik  az  utcán,  a  szolgálatot  teljesítő  őrszemélyzet  tartozik
tisztelegni Ő nemzeti Νagyértékűsége felé.
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Anyagi  előnyeik  fokozottabb  mértékűek,  mint  a  Nem-
zetes  Anyáké  (a  tervezet  későbbi  részében  tárgyalt,  illetve
részletes tervezetem módjai szerint).

A  HAZA  GYERMEKE.

A  rendelet  megjelenése  után  született  negyedik  gyer-
mek  a  keresztelésnél  a  Haza  Gyermekévé  avattatik.  Ez
abban  áll,  hogy  a  Bölcsőkerületi  Felügyelőség,  a  Nemze-
tes  Női  Csoport  és  a  helyi  előkelőségek  assistenciája  mel-
lett  ünnepélyes  keretek  között  megy  végbe  a  keresztelés.
A  pap  szól  a  jelenet  nagy,  nemzeti  fontosságáról  és  a  ke-
resztelésnél  a  család  által  kívánt  keresztnév  mellett  Árpád
nevet  is  ad  a  gyermeknek.  (Az  Árpád  név  rendeletileg  ki-
veendő  az  ezután  szabadon  választható  keresztnevek  kö-
zül).  Leánygyermekek  ugyanúgy  Johanna  nevet  is  kapnak.
A  keresztelés  után  a  pap  egy  kis  láncon  függő  medaillont
akaszt  a  gyermek  nyakába,  amely  medaillonon  gyermek-
angyalok  tartják  a  Szent  Koronát.  A  pap  ezután  átveszi  a
csecsemőt  a  keresztanyától  és  átadja  a  Nemzetes  Női  Cso-
port  jelenlévő  tagjának.  Szimbolizáltatván  ezen  mozzanat
által  az  a  magasztos  lelkiség,  hogy  az  édesanya  ezen  gyer-
mekét  megkülönböztetett,  nemes  hazaszeretettel  a  Hazának
ajándékozza,  a  Haza  pedig  megkülönböztetett  értékeléssel
a gondjaiba veszi.

Ezen  gyermek  nevelkedését,  tanulását,  haladását  foko-
zottabb  mértékben  figyelemmel  kíséri  a  Nemzetes  Női  Cso-
port,  arra  törekedvén,  hogy  minél  többre  vigye  a  gyer-
mek,  bármilyen  pályára  lép.  A  köz  fokozottabb  mértékben
támogatja,  ha  arra  szükség  lesz,  segíti  az  elhelyezkedésben,
iskolálában  számára  féltanodíj  kedvezmény  jár,  választások
esetén  egyenlő  képesítettségek  mellett  elsőbbség  biztosít-
tatik számára.

(Mi  sem  természetesebb,  minthogy  a  most  leírt  fogal-
mak  elnevezése  körül  módosítások,  változtatások  eszközöl-
hetők  és  a  hozzájuk  fűzött  eljárások  is  pótolhatók,  változ-
tathatók,  illetve  helyesbíthetők,  mert  tanulmányom  és  el-
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gondolásom  csak  a  gondolatot  óhajtja  megadni  azokhoz
az  intézkedésekhez,  amelyek  —  véleményem  szerint  —  a
szent, nagy, nemzeti ügyet üdvösen szolgálnák).

HOGYAN SZÁMÍTSUK A GYERMEKEK SZÁMÁT?

Ahol  a  rendelet  életbeléptetésekor  még  egy  gyermek
van,  de  az  eltelt  házassági  időtartam  eredményezhetett
volna  már  többet  is,  ott  a  tervezetben  lévő  részletezés  sze-
rint  esedékes  illetékek  a  rendelet  életbeléptetése  után  szü-
letett  második,  tehát  a  családban  a  harmadik  gyermek  után
jár az anyának.

Ahol  a  rendelet  (5 évi  házassági  időtartammal)  két  élő
gyermeket  talál,  ott  a  következő,  tehát  szintén  a  harmadik
gyermek után jár illeték az anyának.

Általában  a  családvédelem-politikai  tervezetet  úgy
kell  megalkotni,  hogy  azok  az  anyák  háttérbe!  ne  szorulja-
nak  a  leendő  törvény  nyújtotta  előnyök  tekintetében,  akik
a  jelenben  is  teljesítik  anyai  és  szent  nemzeti  kötelességö-
ket,  hanem  mód  adassék  számokra  atekintetben,  hogy  a
leendő  törvény  nyújtotta  erkölcsi  és  anyagi  előnyöket  ők
is megszerezhessék a maguk számára.

CSOPORTBEOSZTÁS.

Az  anyagi  előnyök  juttatása  tekintetében  tanulmá-
nyom  végén  elhelyezett  részletesebb  tervezetem  az  anyákat,
társadalmi  osztályok  szerint  három  csoportba  osztja  és-
pedig:  Α.,  Β.  és  C.  csoportba  s  minden  csoportban  még
3—3 alcsoportot létesít:
A. csoportba tartoznak:                    A t eljesen vagyontalan napszámo-

sok,  földművesek,  kisiparosok,  kis-
kereskedők,  kisgazdák   20  holdig.

B. csoportba tartoznak: Köz-   és   magántisztviselők    (havi
150  pengő  fizetésen  alul),  orvosok,
ügyvédek,  mérnökök,  tanárok,  pa-
pok és a kisgazdák 50 holdig.
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C. csoportba tartoznak:           Köz-   és   magántisztviselők    (havi

150  pengő  fizetésen  felül),  földbir-
tokosok  (100  holdig),  középiparo-
sok  és  középkereskedők  (20.000  Ρ
tőkéig).

Nagyjövedelmű  köz-  és  magántisztviselők,  nagykeres-
kedők,  nagyiparosok  és  nagy  földbirtokkal  rendelkezők
számára  adózási  és  öröklési  illetékek  tekintetében  lenne
célszerű  az  anyagi  előnyök  biztosítása  (mint  azt  részletes
tervezetem szerinti elgondolások érzékeltetik).

 



TERVEZET-VÁZLAT

az  országban  dúló  és  a  születések  számarányát  ma  már
szomorúan  lecsökkentő  egyke-elv  minél  gyorsabb  megvál-
toztatására:

A MAGYAR SZENT BÖLCSŐREND.

A  cél  elérése  érdekében  megalapítandó  az  ország  elő-
kelőségeiből  és  vezető  egyéniségeiből  egy  rend  s  ezen  rend
neveztessék Magyar Szent Bölcsőrend-nek.

A  Rendnek  és  az  egész  országos  mozgalomnak  fő-
irányítója az államfő által 5 évre kinevezett

KORMÁNYBIZTOS,

akinek  ezen  idő  alatt  semmi  néven  nevezendő  más  hi-
vatala,  vagy  aktív  igazgatósági  tagsági  stb.,  stb.  működése
nem  lehet.  Kineveztetése  után  a  lehető  legrövidebb  idő
alatt  képviselővé  kell  választatni  és  egy  évi  eredményes
munkálkodása  után  a  Felsőház  tagja,  hogy  így  a  nagy,  nem-
zeti  cél  érdekében  mindkét  Házban  tudjon  az  ügy  érde-
kében  hatni.  Nem  kellő  erélyű,  vagy  buzgalmú  működése
esetén  a  később  megnevezett  Elnöki  Rend  határozata  alap-
ján szolgálatától felmenthető.

A  Rend  úgynevezett  vezérlő  magvát  az  Elnöki  Rend
képezi.

Az  Elnöki  Rend  vezérlő  elnöke:  A    Kormányzó    Úr     Őfő-
méltósága.

Alelnökei:.......................................A   Kormányzóné    Őfőmél-
tósága

 A  Hercegprímás
A  Ref.  Egyetemes  Konvent
Elnökpüspöke
      A     mindenkori   Miniszter-
elnök.
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Ügyvezető elnöke:.........................A kormánybiztos.
Tagjai:...................................Püspökök, főpapok,főispá-

nok, polgármesterek, alis-
pánok és a Nőegyesületek

országos elnöknői.
Az Elnöki Rend felosztja magát három szervezetté és

minden szervezet    speciálisan    meghatározott    ügykörrel
(alábbi részletezés és részletes tervezetem   elgondolásai sze-

rint) fejti ki tevékenységét a nagy cél érdekében.

A három szervezet a következő:

I. II.

Szellemi szervezet Szerkezeti szervezet.

III.
Technikai szervezet.

Mindhárom szervezet működésének főirányítója
a kormánybiztos.

Mit értek egyik és mit értek a másik szervezet alatt?

I.

Szellemi szervezet.

Elnöke:  (Évenkint  váltakozva)  A  Hercegprímás  és  az  Egye-
temes  Konvent  Elnökpüs-
pöke.

Ügyvezető elnöke: …..................    Püspök, vagy író.
Tagjai:................................Papok, írók, művészek és a

társadalmi  élet  szellemi  vo-
natkozásaiban  közismert,
aktiv előkelőségek.

A  szervezet  leendője:  A  nagy,  nemzeti  ügy  szellemi  szolgá-
lata  prédikációkban,  ünnepi  beszé-
dekben,  azaz:  hitéleti,  társadalomer-
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kölcsi  és  nemzetéleti  szempontból  el-
képzelhető  és  célravezető  üdvös  mó-
dok  szellemi  szolgálatának  kigondo-
lása,  irányítása  és  teljesítése  a  papok
és  az  erkölcsi  testületek  igénybevé-
telével.

II.

Szerkezeti szervezet.

Elnöke:........................A  miniszterelnök,  vagy  a  belügymi-
niszter.
Ügyvezető elnöke:       Belügyi államtitkár.
Tagjai:.........................Főispánok,  alispánok,  polgármeste-

rek,  szolgabírák  és  a  nagy  társa-
dalmi egyesületek elnökei.

A  szervezel  teendője:  A  most  életrehivott,  új  társadalomer-
kölcsi  testület:  A  Magyar  Szent  Böl-
csorend  beépítésének  legfelsőbb  irá-
nyítása,  illetve  végrehajtása  a  már
meglévő  társadalmi  egyesületek  ke-
reteibe,  olyan  módon,  hogy  minden
erkölcsi  testület  szolgálja  ennek  foly-
tán  a  nagy,  nemzeti  ügyet  (ne  csu-
pán  szánalomból,  irgalomból,  tetszése
szerinti  módokon,  hanem  kötelesség-
szerűen,  céltudatosan,  részletes  ter-
vezetem  szerinti  elgondolások
alapján).

III.

Technikai szervezet.

(A  Rend  tulajdonképeni  végrehajtó  szerve  és  legfel-
sőbb  irányítója  az  ezután  megnevezendő  Nemzetes  Női
Csoport országos munkájának).
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Elnöke      A  Kormányzóné  Őfőméltósága.
Társelnökök:                 Főhercegnők, grófnők,  főispánok fele-

ségei és a nagy nőegyesületek elnöknői.

ügyvezető  elnökök:  A  MAX  S  Ζ országos  elnöknője  és  a  hon-
védelmi  miniszter  felesége  (ezen  utóbbi
ügyvezető  elnökkel  hangsúlyozni  kívá-
nom  azt  a  letagadhatatlan  tényt,  hogy
a  Magyar  Szent  Bölcsőrend  munkája  a
legfontosabb,  legnagyobb  és  legszentebb
honvédelmi munka!)

A szervezet teendője: Az országos nő- és egyéb egyesületek
révén  a  Rend  feladatának  és  céljai-
nak  megfelelően  a  családi  életekkel
való  közvetlen  kapcsolatok  keresé-
sének  és  kiépítésének  legfőbb  irányí-
tása  a  Nemzetes  Női  Csoport  orszá-
gos  hálózata  munkájának  igénybe-
vételével,  továbbá  a  Rend,  illetve  a
Családvédelmi  Alap  anyagi  igényei-
nek  szolgálata  (részletes  tervezetein
szerinti elgondolások alapján).

A   NEMZETES  NŐI   CSOPORT.

A  Rend   tulajdonképpeni  országos  végrehajtó   szerve.
A  technikai  szervezet  közvetlen  fennhatósága  alá  tartozik.
Elnöksége:      A  Rend  technikai  szervezetének  elnöksége.
Ügyvezetők:    Főispánok  és  polgármesterek  feleségei.
        Tagjai:        A később    megnevezendő   Megyei    Bölcsőkerü-

      letek elnöknői.

A szervezet teendője: A Megyei Bölcső kerületekben   lévő
rendi  munkálatok  irányítása  és  tel-
jesítése  (részletes  tervezetem  szerinti
el gond ο 1 á s o k a 1 a ρ j á n ).
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A NEMZETES NŐI CSOPORT UGYANCSAK FELOSZTJA
MAGÁT HÁROM SZERVEZETTÉ:

I. II.
Szellemi szervezet. Szerkezeti szervezet.

III.

Technikai szervezet.

és  a  Benti  Elnöki  rendjének  hasonló  jellegű  szervezeté-
vel  együtt,  illetve  annak  útmutatásai  szerint  az  egyes  Me-
gyei  Bölcsőkerületekben  a  főispánok,  polgármesterek,  al-
ispánok,  szolgabírák  feleségeinek  bevonásával  végzik  teen-
dőiket (részletes tervezetem szerinti elgondolások alapján).

Az  alosztályokban  elsősorban  is  a  köztisztviselők  fele-
ségei  foglalkoztatandók,  akik  férjök  után  automatice  tag-
jává  válnak  a  rendi  szervezetnek  és  közreműködésüket  ép-
pen  olyan  komolyan  és  lelkesen  tartoznak  teljesíteni,  mint
férjök  a  hivatali  teendőket.  A  feleség  ez  ügyben  kifejtett
buzgalma  a  férj  előbbre-jutásánál  jóváíratik  és  beszámít-
tatik  (mint  azt  részletes  tervezetem  tárgyalja).  Ugyanis  a
Megyei  Bölcsőkerületekben  működő  Nemzetes  Női  Cso-
port  agilis  és  feltűnően  kiváló  buzgalma  tagjai  számára
részletes  tervezetem  megadja  a  lehetőséget  arra,  hogy  a
nemzeti  értékű  buzgalom  jutalmaként  ezek  a  tagok  a  köz-
ponti  szervekbe  is  bejuthatnak  tiszteletbeli,  vagy  rendes
tagokká  s  ennek  mellékjutalma  az,  hogy  a  közhivatalt  vi-
selő  férj  előlépéséhez  szükséges  idő,  a  teljesített  munka  ér-
tékének  megfelelően  X  hányaddal  megrövidül.  Meggyő-
ződésem,  hogy  így  minden  közhivatalnok  felesége  a  legna-
gyobb  lelkesedéssel  közreműködik  a  nagy,  nemzeti  ügy
érdekében,  mert  így  az  erkölcsi  jutalom  mellett  a  saját,
családi  élete  anyagi  érdekeit  is  szolgálja!  (korábbi  előlépés-
nél a fizetés-differencia!)

A  leírt  három  szervezetbe  való  tagozódottságot  azért
látom  célszerűnek,  mert  a  munkamegosztásban  rejlő  mun-
katökéletesség  így   közelíthető  meg  legjobban.   A  központi
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szervezetek  elnöksége  a  Kormánybiztos  irányítása  mellett
megalkotja  az  országos  munkarendet,  megadja  a  munka-
irányt  az  egyes  központi  és  Megyei  Bölcsőkerületi  szerve-
zeteknek  és  így  ez  a  legújabb,  legnemesebb  és  legszentebb
nemzeti  célzatú  és  szerkezeténél  fogva  egész  nemzeti  élet-
testünkre  ráépített  alkotmány:  a  Magyar  Szent  Bölcsőrend
megkezdi  nemzetmentő  munkáját  (részletes  tervezetem  sze-
rinti elgondolások szemelőtt tartásával).

MEGYEI  BÖLCSŐKERÜLETEK.

A  Magyar  Szent  Bölcsőrend  felosztja  az  ország  terü-
letét  40—50  úgynevezett  bölcsőkerületre.  Ezek  a  kerüle-
tek  neveztessenek  Megyei  Bölcsőkerületeknek.  .Minden  Me-
gyei  Bölcső  kerület  élén  egy-egy  főispán,  vagy  alispán,  vagy
polgármester  áll.  Minden  Megyei  Bölcső  kerület  szabály-
szerű  egyesületté  alakul  fentiek  szerinti  szervezeti  megosz-
tottsággal  és  az  eddigiek  figyelmes  áttanulmányozása  alap-
ján  érthető  módon  egybehangolva  működését  a  fent  neve-
zett  szervekkel  és  azok  irányítása  mellett  dolgozik  a  nép
minden  rétege  között  úgy,  hogy  a  lehető  legrövidebb  idő
alatt  minden  magyar  anyának  tudomására  jusson,  hogy
milyen  nagy  erkölcsi  és  anyagi  előnyökkel  jár  számára  az,
ha  a  szent,  nagy,  magyar  nemzeti  cél  szolgálatára  kész-
séggel megnyitja lelkét.

A VAGYONOS OSZTÁLLYAL SZEMBEN
ALKALMAZANDÓ

PRÓBAIDŐ.

A  most  még  csak  —  hogy  úgy  mondjam  —  szóbeszéd-
ből  ismert  Családvédelmi  Örökösödési  Törvénytervezet
megalkotásánál,  hogy  a  leendő  törvénynek  a  családi  vagyo-
nok  állagára  és  a  nemzetgazdaságra  háramló  káros  hatását
minél  jobban  kivédhessük,  feltétlenül  gondoskodnunk  kell
az  etekintetben  alkalmazandó  PRÓBAIDŐRŐL,  ami  alatt  az
alábbiakat értem:
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Egy  vagyon  öröklésénél,  ha  pl.  a  leendő  törvény  sze-
rint  csak  három  természetes  örökös  örökölheti  az  egész
vagyont  és  csak  két  természetes  örökös  van,  így  ez  eset-
ben  a  vagyon  2/3 része  a  Családvédelmi  Alapra  lesz  le-
adandó,  akár  természetben,  akár  napi  árfolyamértékű  pénz-
összegben.

Ezen  1/3 rész  vagyonjogosultság  telekkönyvileg  kebe-
leztessék  ugyan  (széljegyzés  alakjában,  illetékmentesen)  a
Családvédelmi  Alap  javára,  de  az  egész  vagyonrész  sértet-
lenül  hagyassék  meg  a  két  örökös  birtokában  10  évi  próba-
időtartamra.  Ha  ezen  10  évi  próbaidőtartam  alatt  a  két
örökös,  gyermekszempontjából  —  meghatározandó  mérték
szerint  —  pótolja  az  örökhagyó  mulasztását,  abban  az  eset-
ben  a  10  év  eltelte,  illetve  a  pótlás  bekövetkezése  idején  a
fenntartással  birtokukban  hagyott  vagyonrész  jogos  tulaj-
donukká  válik.  A  10  év  alatt,  illetve  a  törvény  által  megkí-
vánandó  pótlás  bekövetkeztéig  ezen  örökösök  a  birtokuk-
ban  hagyott  vagyonrész  tiszta  jövedelmét  tartoznak  a  Csa-
ládvédelmi  Alap  javára  letétbe  helyezni,  amely  értékösszeg
abban  az  esetben,  ha  a  pótlás  a  10  éven  belül  sikerült,
a  pótlás  bekövetkezte  idején  az  ő  tulajdonukká  válik  és
vele  rendelkezhetnek.  (Egészséges  és  célunknak  meg  fele*
lően  nagy  serkentő  erővel  bíró  tőkeképződés!)  Ha  pedig  a
10  évi  próbaidő  a  fenti  értelemben  nem  járt  eredménnyel,
ugyanakkor,  amikor  a  birtokrész  a  Családvédelmi  Alap
birtokába  és  tulajdonába  kerül,  ezen  összeg  is  a  Családvé-
delmi Alap tulajdonává válik.

Ezen  most  vázolt  intézkedésnek  úgy  a  leendő  Család-
védelmi  Örökösödési  Törvény   szelleme,   mint  nemzetgaz-
dasági életünk szempontjából igen jelentős előnyei lesznek:

1.  A  családi  vagyonhoz  való   természetes   ragasz-
kodás  a  legbiztosabban  ható   erőként  fog   sze- /

replhez jutni az Egyke ellen.
2  Szakképzett  és  a  vagyon  kezelésébe  bedolgozott

kezekben  marad  a  birtok,  illetve  a  vagyon
(Nemzetgazdasági előny!)

3.  Fejlődőben  lévő  gazdaságok,  illetve  nemzetgaz-
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dasági  szempontból  előnyös  tőkehalmozódások
nem  tétetnek  tönkre.  Ugyanis  az  idevonatkozó
államhatalmi,  törvényes  intézkedések  következ-
tében,  kellő  számú  természetes  örökös  hiányá-
ban  a  vagyonok  erősen  megterhel  tétnek,  vagy
igen erősen megcsonkíttatnak.

Mi  lesz  annak  a  következménye,  ha  az  örökös,  vagy
örökösök  természetben  fizetnek  a  Családvédelmi  Alapnak?:
Az  örökhagyók  által  szakszerűen  nevelt  örö-
kös,  vagy  örökösök,  szakszerű  munkálkodásuk-
ban  bántóan  szűkebb  területre  szoríttatnak  visz-
sza  és  így  munkájok  sokkal  kisebb  eredményű
lehet. (Nemzetgazdasági károsodás!)

Mi  lesz,  ha  pénzzel  fizeti,  vagy  fizetik  ki  az  örökös,
vagy örökösök a magas Családvédelmi Alapi járulékot?:

Kél eset lehetséges: a) Van pénzök. b) Nincs pénzök.
a) Van pénzök: Azt el kell vonniok a kezök-

ben  lévő  vagyon  fejlesztésé-
től  (Nemzetgazdasági  káro-
sodás!)

b) Nincs  pénzök: Adósságot vesznek    fel!
(A    családi    vaçvon    károso-
dása,   esetleg   tönkrejutása
Nemzetgazdasági       károso-
dás!)

A  fentiek  mellett  feltétlenül  szem  előtt  kell  tartanunk
még  azt   a  tényt  is,   hogy  jelenlegi  népesedési   arányunk
abban  áll,  hogy  a  legszegényebb  néposztálynál  van  a  leg-
több  gyermek.   Ha  tehát  a  leendő,  idevonatkozó  törvény
nem  ad  módot  és  időt  arra,  hogy  a  nemzeti  szempontból
káros  egyke-elvet  a  jelenlegi  generáció,  káros  mulasztásai-
ban  pótolja,  akkor,  a  leendő  törvény  kétféle,  káros  tulaj-
donságú   súlyos    következményt    ültet    bele    nemzeti     éle-
tünkbe:

1.  A  nemzeti  szempontból  egyébként  is  mindig
szinte  tehertételként  ható,  legszegényebb  nép-
osztály  szaporodását  fokozza,  mert  reményt  ad
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a  szegény  családoknak  a  különösebb  szellemi
vagy  fizikai  munka  nélkül  való  meggazdago-
dásra,  jól-lehet  az  igények  —  nemzetgazdasági
állapotunk  mellett  —  teljes  mértékben  kielégít-
hetetlenek  lesznek,  de  félő,  hogy  a  legszegé-
nyebb  néposztály  szaporodásának  aránytalanul
nagy  lendületet  fog  adni.  (Nemzetgazdasági  ká-
rosodás: munkanélküliek szaporodása!)

2.  Kiveszi  az  örökség  jelentős  részét  a  szakképző
légkörben  felnevelkedett,  szakképzett  dolgozók
kezéből  és  kezdők  kezébe  adja,  még  pedig  olyan
kezdők  kezébe,  akiknek  még  ezután  kell  magu-
kat  a  gazdasági  élet  önálló,  vezető  módozataiba
beleélniök,  belegyakorolniok.  (Nemzetgazdasági
károsodás!)

(Részletes  tervezetem  idevonatkozólag  még
több,  előnyös  apróbb  eljárást  és  a  leendő  tör-
vény  szellemének  megfelelően  üdvösen  ható  el-
gondolást tartalmaz).

A SZELLEMI FOGLALKOZÁSÚAKNÁL ALKALMAZANDÓ
PRÓBAIDŐ, vagy

SERKENTŐ ELJÁRÁS.

(Az  olvasásnál  fokozottabb  figyelmet  igénylő  rész.)
1.  Minden   5  éves  házaséleti  múlttal  bíró   szellemi  foglal-
kozású  egyénnel  szemben  a  törvény  és  a  Családvédelmi
Alap igénnyel lép fel:

a) Gyermektelenség  esetén  a  6-ik  év  első  hónapjától
kezdve  havi  jövedelmének,  illetve  fizetésének  20%-a
a  Családvédelmi  Alap  javára  visszatartandó  és  köz-
lisztviselő  előléptetéséhez  szükséges  időtartam  5  év-
vel  megtoldatik.  Ezen  idő  alatt  magasabb  hivatali
tisztségre sem pályázhatik.

b)  Egy  gyermek  esetén  10%-ot  tartozik  jövedelméből,
illetve  fizetéséből  a   Családvédelmi  Alap  javára  be-
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fizetni    és  előlépése,  illetve  magasabb  hivatali   tiszt-
ségre  való   pályázhatása  21/2  (két  és   fél)   évi  kése-
delmet szenved.

Az  a)  és  b)  esetben  befizetett  összegek  kama-
tozó  betétként  kezelendők  és  abban  az  esetben,
ha  a  következő  öt  évi  házaséleti  időtartam  gyer-
mek  szempontjából  eredménnyel  végződik  (1  gyer-
mek  esetében  30%-ban,  2  gyermek  esetében  GOo/o-
ban,  3  gyermek  esetében  pedig  10()o/o-ban)  a  csa-
ládfőnek  visszafizetendő.  Viszont  a  két  első  eset-
ben  visszamaradt  70,  illetve  40o/o  összeg  továbbra
is  betétként  kezelendő  s  ehhez  adódnak  hozzá  az  1,
vagy  2  gyermek  esetében  kötelezővé  maradt  10,
vagy  20%-os  fizetésrészek,  amelyek  célját  később
magyarázom.

2.  Egy,  vagy  két  gyermekes,  szellemi  foglalkozású  család-
ból  származó  egyének  szellemi  munkatérre  való  választ-
hatósága  háttérbe  szorul  a  szabályszerű,  illetve  nemzeti
szempontból  megkívánt  népességgel  bíró  családból  szár-
mazó, egyenlő képesítettséggel bíró pályázókkal szemben.

Viszont,  ha  a  nemzeti  szempontból  nem  meg-
felelő  népességgel  bíró  családból  származó  egyén,
beválasztatása  esetén  a  meghatározandó  idő  alatt,
gyermek  szempontjából  pótolja  a  szülők  mulasz-
tását,    ezen    tény   bekövetkezte    előlépési     idejére
(meghatározandó  módon)  rövidítőleg  hat  és  emel-
lett  részesül  abban  az  összegben,  amelyet  az  apa
a  Családvédelmi   Alapnak  befizetett,   illetve   fizet
(részletes  tervezetem    szerinti   elgondolások  alap-
ján)  házassági  időtartamának  meghatározandó  év-
tartamáig,  levonva   belőle   azt   az   összeget,    ame-
lyet    fenti   értelemben   az   apa   esetleg   visszakap.
(Ezen  utóbbi  gondolatot  rögtön  érthetőbbé  teszem
az alábbiakkat és egy példának a közlésével):

A  leendő  törvényben  meghatározandó  időtartamú  há-
zaséleti  múlttal  bíró,  de  a  rendelet  által  megkívánt  számú
gyermeket  nem  eredményező  szellemi  foglalkozású  egyén
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(150  Ρ havifizetésen  felül)  a  fentiek  értelmében  évi  fizeté-
sének  10,  illetve  20%át  tartozik  a  Családvédelmi  Alap  ja-
vára  befizetni.  Az  így  felhalmozódó  tőke  a  gyermek  szem-
pontjából  előírandó  pótlás  bekövetkezte  esetén  a  fent  jel-
zett  30,  illetve  60%-os  összegben  a  családfőnek  visszajár.
A  bentmaradt  70,  illetve  40%-nyi  összeg  pedig  bentmarad
a  Családvédelmi  Alapnál  az  utód,  illetve  az  utódok  szá-
mára.  Ez  alatt  azt  értem,  hogy  abban  az  esetben,  ,ha  az
utód,  vagy  utódok,  meghatározandó  mérték  szerint  pó-
tolja,  vagy  pótolják  az  apa  mulasztásait  bizonyos  időn
belül,  ezen  összeg  számukra  (részletes  tervezetem  szerinti
arányban)  kiadandó.  (Tekintélyes  tőkeképződés,  amelynek
nagysága  minden  bizonnyal  erős  mértékben  hozzájárul
ahhoz, hogy várományosa törekszik hozzájutni.)

Példa:  Egy  5  évi  házaséleti  időtartammal  bíró  szellemi
foglalkozású  egyénnek  még  nincs  gyermeke  és
havi  fizetése  200.—  P.  Hivatalos  értesítést  kap
arról,  hogy  fizetésének,  illetve  jövedelmének
20%-ára  a  Családvédelmi  Alap  igényt  tart.  (En-
nek  összege  évi  240.—  P.)  A  következő  5  év
alatt  a  házasélet  1  gyermeket  eredményezett.  Az
öt  év  alatt  a  Családvédelmi  Alap  javára  befolyt
1200.—  P.  Ezen  összegből  az  apa  a  10-ik  év
végén  az  egy  gyermekre  visszajáró  30°/o  ősz-
szeg  fejében  visszakap  egy  összegben  360.—  P-t,
és  840.—  Ρ visszamarad  a  Családvédelmi  Alap-
nál.  Az  apa  ezen  összeghez  fizeti  tovább  jöve-
delmének  20o/o-át,  azaz:  évi  240.—  pengőt  há-
zaséletének  25-ik  évéig,  tehát  20x240.—  pengő
folyik  be  a  bentmaradt  840.—  pengőhöz,  azaz:
4.800.—  P.  Összesen  tehát  5640.—  pengő  az  az
összeg,  amelyet  az  egy  gyermeket  eredményező
házaséletű  egyén  a  25  év  alatt  a  Családvédelmi
Alapba  befizetett.  Ezen  összeg,  mint  fentebb
jeleztem:  kamatozó  betétként  kezelendő  és  az
egy  gyermek  házaséletének  törvényben  megha-
tározandó  időtartamáig  csekély  %-összeg  levo-
násával  érintetlenül  hagyandó,  azért,  mert  ab-
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ban  az  esetben,  ha  ezen  egy  gyermek  leendő
házasélete  (a  törvényben  meghatározandó  időn
beiül,  mondjuk  pl.  az  első  7  éven  belül)  3  gyer-
meket  eredményez,  90% összegben,  részére  ki-
adandó.  (Egészséges,  nagy  serkentő  erővel  bíró
tőkeképződés!)

(Tanulmányom  ezen  pontját  illetőleg  rész-
letes  tervezetem  kiterjed  a  fiúgyermek  és  leány-
gyermek  közötti  különböző  eljárásokra,  továbbá
a  két  gyermek  esetében  ajánlatos  eljárásokra,
de  tanulmányom  jelen  vázlatának  terjedelme
nem  engedi  meg  annak  részletesebb  leírását,  de
véleményem  szerint  most  adott  példám  eléggé
megvilágítja az eljárás szellemét).

3.  Középiskolákban,  főiskolákban,  egyetemeken  1—2  gyer-
mekes  szellemi  foglalkozású  családból  származó  egyé-
nek  50%-kal  több  tandíjat  fizetnek,  a  Családvédelmi  Alap
javára!

Részletes  tervezetem  külön  foglalkozik  az  úgynevezett
szabad,  szellemi  foglalkozású  pályákon  működő,  továbbá
az  iparos,  kereskedő  és  nagy  vagyonokkal  rendelkező  egyé-
nekkel  szemben  fenti  módon  alkalmazandó  üdvös  és  egész-
séges  eljárásokról,  amely  eljárásoknak  fő  jellemvonása  ha-
sonlóképpen  az,  hogy  amellett,  hogy  a  nemzeti,  nagy  cél
érdekében  eléggé  súlyos  megterhelést  jelentenek  az  egyé-
nek  számára,  de  módot  adnak  arra  és  nagy  serkentő  erő-
vel  bír  atekintetben,  hogy  mindenki  igyekezni  fog  ezen
jelentős  vagyoni  veszteséget  elkerülni,  vagy  visszaszerezni
s  ezzel  sikerült  ezen  részről  is  elgondolásomnak  az  a  célja,
hogy  az  egyeseknek  egyéni  érdekévé  tettem  a  Nemzet  nagy
egyetemességének mindenek feletti érdekéi!

Itt  is  hangsúlyozni  kívánom,  hogy  a  most  vázolt,
úgynevezett  Próbaidő,  illetve  Serkentő  eljárások  vég-
leges  megszövegezhetéséhez  a  különböző  szakközegek
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munkájára  lenne  szükség,  hogy  így  a  lehető  legna-
nagyobb  tökéletesség  és  az  egyenlő  elbánás  elve  a  le-
hető  legjobban  megközelíttessék,  mert  tanulmányom
ezen  része  is  csupán  a  nemzeti  szempontból  általam
üdvösnek  és  célravezetőnek  vélt  eljárás  szellemét
óhajtja megadni.

A TERVEZET LÉNYEGE.

Mint  fentebb  jeleztem,  tervezetem,  illetve  tanulmá-
nyom  alapgondolata,  lényege  az,  hogy  a  nagy,  nemzeti  úgy
készséges  szolgálatát  elsősorban  is  az  anyáknak  tegyem
egyéni  érdekekké,  mert  így  minden  anya  ambicionálni
fogja  magának,  hogy  4—5—6  gyermekével  elérhesse  a  leg-
szebb  anyai  megtiszteltetést  (a  Nemzetes  Anya  és  a  Dicső-
séges  Nemzetes  Anyai  mivolttal  járó,  fent  vázolt  erkölcsi
előnyöket)  és  emellett  az  ezután  következő  részletezés  »sze-
rinti  anyagi  előnyöket  s  a  sokszor  nagyon  is  szegényessé
váló  öreg  kornak  juttatandó,  tisztességes  éldegélést  bizto-
sító, úgynevezett nemzeti tiszteletdíjat.

Az  alább  vázolt,  úgynevezett  csoportbeosztásokban  jel-
zett  jutalmak,  segélyek,  illetmények  és  nemzeti  tisztelet-
díjak  a  társadalmi  osztályok  szerint  különbözőképpen  in-
téztetnek  (erről  bővebben  részletes  tervezetem  tárgyal),
amelyek  összege  a  nagy,  nemzeti  cél  érdekében  mégis  csak
eltűnő  csekélységet  jelent  az  elérendő,  nagy,  nemzeti  nye-
reséggel szemben.

 



A TERVEZET CSOPORTBEOSZTÁSA.
jutalmak és illetmények feltüntetésével.

A HARMADIK GYERMEKNÉL
AZ ANYA NEMZETES ANYÁVÁ AVATTATIK.

A) csoport.

Ε csoportba  tartoznak  a  vagyontalan  napszá-
mosok,  földművesek,  kisiparosok,  kiskereskedők,
kisgazdák 20 holdig.

Alcsoportok:
a/l.

Napszámosok és föld-
művesek felesége kap: teljes babakelengyét, 30.—
pengő bölcsőjutalmat és a
gyermek   12   éves    koráig
havi 10 pengőt.
a/2.
Kisiparosok,   kiskeres-
dők felesége kap: .   .    teljes babakelengyét, 20.—
pengő bölcsőjutalmat s a
gyermek 12 éves koráig
havi 8.— pengőt. (Az ösz-
szeg a gyermek 12, vagy
20 éves koráig benthagy-
ható a gyermek számára.
(Tőkeképződés a gyermek
számára!)
a/3.
Kisgazdák (20 holdig)
felesége kap: .   .   .        20.—- Ρ bölcsőjutalmat,évi

10%-os     adókedvezményt
(fele a  gyermek  számára
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letétbe  helyezendő!)  és  a
gyermek  12  éves  koráig
havi  6.—  pengő.  (Tőkésít-
hető ez is!)

B) csoport.

Ε csoportba  tartoznak  a  köz-  és  magántiszt-
viselők  (havi  150.—  Ρ fizetésen  ielül),  papok,  or-
vosok,  ügyvédek,  tanárok,  mérnökök  és  a  kis-
gazdák 50 holdig.

Alcsoportok:
b/1.

Közlisztviselők felesége
kap:...............................20.— Ρ bölcsőjutalmat és a

gyermek 12    éves    koráig
kétszeres családi pótlékot.
(Tőkésíthető    a   gyermek
számára!)
b/2.

Magántisztviselők
felesége kap:  . . . .  20.— Ρ      bölcsőjutalmat,

10%-os adókedvezményt és
a gyermek 12 éves koráig
havi 8.— P-t. (Tőkésíthető
a gyermek számára!)
b/3.

Kisgazdák felesége kap: 10%-os adókedvezményt,
(fele  a  gyermek  számára
letétbe  helyezendő!),  öz-
vegység,  vagy  tönkrejutás
esetén  a  2vermek  12  éves
koráig havi 8.— P-t.

C) csoport.

Ε csoportba  tartoznak  a  köz-  és  magántiszt-
viselők  (havi  150.—  Ρ fizetésen  felül),  a  földbir-
tokosok  100  holdig,  középiparosok  és  középkeres-
kedők (20.000 Ρ tőkéig).
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Alcsoportok:
c/1.

Köztisztviselő fele-
sége kap:......................a családi pótlék kétszeresét

a gyermek 12 éves koráig.
(Benthagy ható   és   tőkésít-
hető a gyermek számára!)
c/2.
Magántisztviselők,   pa-
pok, orvosok,ügyvédek,
tanárok, mérnökök fe-
lesége kap:   . . . .      évi  10%   adókedvezményt

(fele  a  gyermek  számára
letétbe  helyezendő),  öz-
vegység,  vagy  a  férj  kere-
sőképtelensége  esetén  a
gyermek  12  éves  koráig
havi  8.—  P.  (Tőkésíthető  a
gyermek számára!”)

c/3.
Iparosok,   kereskedők
(20.000 Ρ tőkéig) és föld-
birtokosok   (100   holdig)
felesége  kap:  . . . .  évi  l0%-os  adókedvez-

ményt  (fele  a  gyermek  szá-
mára  letétbe  helyezendő),
özvegység,  vagy  tönkreju-
tás  esetén  a  gyermek  12
éves  koráig  havi  8.—  P.
(Tőkésíthető!)

Mi  sem  természetesebb,  mint  az,  hogy  a  most  felso-
rolt  anyagi  juttatások  összhangbahozása,  illetve  az  egyenlő
elbánás  elvének  megközelítése  céljából  is  a  különböző  szak-
közegek  munkáját  kell  igénybevenni  és  a  tervezeten  a  szük-
séges  változtatásokat  aszerint  elvégezni.  Fent  vázolt  cso-
portbeosztások  és  anyagi  juttatások  is  csupán  tanulmányom
szellemét óhajtják érzékeltetni.

 



31

AZ ÖTÖDIK GYERMEKNÉL
AZ ANYA DICSŐSÉGES NEMZETES ANYÁVÁ

AVATTAT1K.

A  csoport-  és  alcsoportbeosztás  itt  is  ugyanaz,
mint előbb.

I.A) csoport.
Alcsoportok.

a/l.

Illetménye:
30.—  Ρ bölcsőjutalom,  a  gyer-

mek  12  éves  koráig  havi  10
pengő,  iskolákban  a  gyermek
számára  tél  tandíjkedvez-
mény.

a/2.
Illetménye:

Mindenben  a    fentivel    egye-
zően.

a/3.
Illetménye:

Évi  20%-os  adókedvezmény
(fele  a  gyermek  számára  le-
tétbe  helyezendő!)  Özvegy-
ség,  vagy  tönkrejutás  esetén
a  gyermek  számára  havi  8
pengő.  (Tőkésíthető  a  gyer-
mek  számára).  Iskolákban  fél
tandíj kedvezmény.
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II.

Β) csoport.
Alcsoportok:

b/l.       Illetménve: 
Újabb  kétszeres  családi  pót-

lék és fél tandíjkedvezmény.

b/2.       Illetménye:
Újabb  10%-os  adókedvez-

mény  (fele  a  gyermek  szá-
mára  letétbe  helyezendő!)
Özvegység,  vagy  tönkrejutás
esetén  újabb  havi  8.—  P.
(Tőkésíthető!)  Fél  tandíjked-
vezmény.

b/3.       Illetménye:
Újabb  évi  20%-os  adóked-

vezmény  (fele  a  gyermek  szá-
mára  letétbe  helyezendő),  öz-
vegység,  vagy  tönkrejutás  ese-
tén  a  gyermek  12  éves  ko-
ráig  újabb  havi  8.—  P.  (Tő-
késíthető!)  Fél  tandíjkedvez-
mény.

III.
C) csoport.

Alcsoportok:

c/1.       Illetménye:
Újabb  kétszeres  családi  pót-

lék.  (Tőkésíthető!)  Fél  tan-
díjkedvezmény.

c/2.       Illetménye:
Újabb  évi  20%-os  adóked-

vezmény  (fele  a  gyermek  szá-
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mára  letétbe  helyezendő!)
Özvegység  esetén  a  gyermek
számára  ujabb  havi  8.—  P.
(Tőkésíthető!)  Fél  tandíjked-
vezmény.

c/3.       Illetménye:
Újabb  évi  20%-os  adóked-
vezmény  (fele  a  gyermekszá-
mára  letétbe  helyezendő),  öz-
vegység,  vagy  tönkrejutás  ese-
tén  a  gyermek  12  éves  ko-
ráig  újabb  havi  8.—  P.  (Tő-
késíthető!)  és  ebben  az  eset-
ben  az  iskolákban  is  fél  tan-
díjkedvezmény.

Ezen  csoportbeosztási  mód  és  a  hozzáfűzött  anyagi-
juüalási  mérték  is  hasonlóképen  csak  tanulmányom  szel-
lemét óhajtja érzékeltetni.

A  NEGYEDIK  GYERMEK.

Mint  fentebb  vázoltam,  a  negyedik  gyermeknél  (aki  a
HAZA  GYERMEKE,  vagy  lehet  a  NEMZET  GYERMEKE)
a  szülők  számára  a  vele  kapcsolatos  erkölcsi  és  anyagi
előnyöket  tervezetem  a  fentvázoltakkal  hasonló  módon
intézi, (erről is részletes tervezetem tárgyal bővebben.)

FEDEZET A TERVEZET KIVITELÉHEZ

Első  ránézésre  úgy  tűnik  fel,  hogy  a  tervezet  kivitele
hatalmas  összegeket  igényel  és  nemzetgazdasági  állapo-
tunk  mellett  kivihetetlen,  ez  azonban,  —  hogy  úgy  mond-
jam  —  optikai  csalódás,  mert  részletes  tanulmányom  el-
gondolásai  szerint  a  nemzet  nagy  egyetemességéből  az
egyéneket  csak  fillérek  terhelnék,  de  egyébként  is  az  anya-
giakra,  —  a  tervezetből  esetleg  származó  törvény  életbelépte-
tése  után  —  csak  két-három  év  múlva  kerülne  sor,  addig  pe-
dig  —  részletes  tervezetem  szerinti  módokon  —  minden  bi-
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zonnyal  megfelelő  mértékben  felkészülnénk  az  ügy  anyagi
terheinek  viselésére.  Cca  30  pontban  sorolja  fel  részle-
tes  tervezetem  azokat  a  lehetőségeket,  amelyek  igénybevé-
telével  a  nemzet  nagy  egyetemességéből  az  egyéneknek
csupán  filléres,  sőt  tizedfilléres  áldozatával  minden  aka-
dályt  elgördíthetünk  a  szent,  nagy,  nemzeti  ügy  kivitele
elől.

Itt  most  szabad  legyen  kifejezésre  juttatnom  azon
meggyőződésemet,  hogy:  ha  még  jelentős  nemzeti
áldozatokat  kell  is  hoznunk  a  nagy,  nemzeti  veszedelem  le-
küzdésére,  azt  minden  gondolkodás  nélkül  meg  kell  hoz-
nunk,  mert  egyrészt  a  Haza  iránti  kötelességünk,  nekünk:
a  jelen  nemzedéknek,  másrészt  pedig  nemzetgazdaság-poli-
tikai  szempontból  is  abszolúte  előnyös  tőkebefektetése  lesz
nemzetünknek,  mert  hiszen  ÚJ  MAGYAR  MUNKAERŐT,
ÚJ  MAGYAR  HADSEREGET,  ÚJ  MAGYAR  NÉPET  HÍ-
VUNK  EZÁLTAL  ÉLETRE,  amely  magyar  nép  előtt
egyébként  —  munkánk  nélkül  —  a  romlott  »modern  szel-
lem« bezárja az életrekelés kapuját.

Általam  is  aranybölcsességű  államhatalmi  intézke-
désnek  elismert  elv  az,  hogy  minél  nagyobb  mértékben
fegyverkezzünk  azért,  hogy  megvédhessük  Hazánkat,  Nem-
zetünket  és  jól  felszerelt  katonái  lehessünk  a  világbékét
őrző  hatalomnak!  De  ugyanilyen  fontos  teendőnk  nekünk
az  is,  hogy  gondoskodjunk  arról,  hogy  az  utánunk  követ-
kező  évezredekben  is  éljen  és  minél  nagyobb  népességgel
állhasson  őrt  a  magyar  nemzet  őseinktől  örökölt  Hazánk
határain.

 



ELŐKELŐ ÉS NEMZETI NAGYÉRTÉKÜSÉGŰ
HÓDOLATTELJES LÉLEKKEL ÜDVÖZÖLT

OLVASÓM.

A  kifürkészhetetlen  végzet  —  boldogságomra  —  ne-
kem  is  osztályrészül  juttatta  azt  a  nagy  kitüntetést,  hogy
dicsőmúltú,  sokat  szenvedett,  sokat  vérzett  Hazánknak,
Nemzetünknek  a  fia,  egyszerű  napszámosa,  közkatonája
tehetek,  mint  orvos.  De  éppen  hivatásom  okozza  nekem
a legnagyobb szomorúságokat is, az alábbiak miatt.

Nagyon  szeretem  a  fajomat  azért  a  ragyogó  ezeréves
történelemért,  amely  kihozta  a  semmiből,  de  annál  fá-
jóbb  most  a  mindennapi  látása  annak  a  borzalmas  tem-
pónak,  amellyel  jobbsorsra  érdemes  nemzetünk,  a  jelen-
ben  —  minden  feltartóztatás  nélkül  —  rohan  vissza  az
enyészetbe,  a  biztos  megsemmisülésbe.  Csaknem  naponta
látom,  hogy  a  magyar  anyák  és  az  anyaságra  el  jegyzettek
milyen  nagy  lelki  nyugalommal  tülekednek  a  magyar  Táj-
getosz golgotaútjára.

Látni  és  naponkint  hallani  azt,  hogy  milyen  elszomo-
rító  gyorsasággal  ritkulnak  a  gólyafészkek  a  magyar  ké-
ményeken,  amely  tényből  minden  bizonnyal  a  legszomo-
rúbb,  a  legborzalmasabb,  a  leggyászosabb  magyar  tragé-
dia  származik  majd,  mert  ebbe  belepusztul  bizton  a  ma-
gyar!

Járványok  idején  mit  megteszünk!...  Amennyit  kell,
annyit  költünk!  De  ezzel  a  szörnyű,  nagy  járvánnyal  eddig
nem  törődtünk  annyit,  amennyit  kellett  volna!  Nincs  pe-
dig  az  a  járvány,  amely  olyan  irtózatos  öldöklést  tudna
végezni, mint az egykejárvány!

Szerényen  bár,  de  a  legnagyobb  fokú  competenciát  ér-
zem  magamban  atekintetben,  hogy  a  tiltó  rendelkezések,
a  rábeszélő  prédikációk  és  a  különböző  értelemben  meg-
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torló  és  büntető  törvények  célravezető  erejét  abszolút  im-
possibilisnek  véleményezzem  a  nemzet  jövőjét  a  biztos
pusztulásba  döntő  eme  nagy  nyavalyával  szemben.  Hiszen
ezen  nyavalya  —  mint  minden  súlyos  betegség  —  lopva
jár  és  az  egész  világot  sújtó,  rossz  gazdasági  viszonyok
miatt  is  befészkelte  már  magát  az  emberek  lelkébe  any-
nyira,  hogy  csak  igazi  mesterfogásokkal,  igazi,  nagy,  ne-
mes  lelkesedéstől  fűtött  munkával  és  a  nemzet  nagy  egye-
temességének áldozatával lehet kiirtani kedvelt fészkéből.

A  vele  szemben  megvívandó  nagy  küzdelemre  kettős
kötelezettség  kell,  hogy  sarkaljon  bennünket.  Az  egyik
kötelezettség  a  nemzet  szent  jövőjének  ködéből  harsog,
a  másik  pedig  Attila,  Szent  István,  a  Hunyadiak,  a  Rákó-
cziak  sírjából  lobog  felénk.  Vallásos  lelki-életünk  jövő  or-
szágában  mit  mondunk  majd  az  évezredes  és  évszázados
gazdáknak,  ha  gazda  nélkül  marad  egykor  az  Ő  vérrel  szer-
zett  szent  honuk,  mert  az  a  mi  bűnünk  lesz:  a  mostani
nemzedék  bűne!  Legszentebb  kötelességünk  és  munkánk
között  is  a  legelső  helyen  kell,  hogy  álljon  a  faj  fenntartási
és  faj  erősítési  küzdelmünk  a  jövővel  szemben.  Minden  po-
litikai  és  gazdasági  küzdelem  között  ez  lesz  a  legszebb  és
legnemesebb  politikai  harc,  mert  nemzeti  életünk  szem-
pontjából  ez  igazi  életpolitikai  harc  lesz!  Enélkül  minden
más  szociálpolitikai  és  gazdasági  ténykedésünk  eredmény-
telenné  fog  válni  és  az  önzés  megszégyenítő  bélyegét  süt-
heti  homlokunkra  őseinkkel  és  nemzetünk  jövőjével  szem-
ben,  mert  nevezett  ténykedéseink  legfeljebb  csak  arravalók
lehetnek,  hogy  Atyáinktól  kapott,  vérrel  megszentelt  örök-
ségünket  hogyan  használhatjuk  ki  legjobban  a  magunk
számára, mi: a jelen nemzedék!

Atyáinknak  verejtékes  munkájába,  vérébe  került  az,
hogy  számunkra  megőrizhessék  épen  a  szent  örökséget.
Vérüket  ontották  ha  kellett,  ha  veszély  fenyegette  a  szent
Haza  sorsát.  A\  szent  Örökség  átvétele  és  annak  élvezete
ugyanazon  kötelezettségeket  rója  reánk:  a  jelen  nemze-
dékre,  a  Nemzet  jövő  sorsa  érdekében.  Nem  engedhetjük,
hogy  gazdátlanul  elkallódhassanak  majd  egyszer  a  szent
Rögök. Pedig a vészes kór afelé viszi nemzeti életünket.
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Ha  nem  teszünk  semmit  az  átkos  kórral  szemben,  napról-
napra  csökken  annak  lehetősége,  hogy  egyszer  igazán  nagy
legyen  újra  a  magyar!  Az  elszakított  szent  részek  odavesz-
nek!  Mi  kis  nemzet  vagyunk!  Nekünk  résen  kell  lennünk,
mert  egyébként  nemsokára  patakként  Öntheti  Hungária
Istenasszony  drága  könnyeit!  Itt  a  medicamentum  slatim
expediálandó!

Ez  lesz  a  mi  nemzeti  életünk  legszentebb  és  legna-
gyobb  erőt  biztosító  fegyverkezése  a  jövő  nagy  veszedel-
mével  szemben.  Szent  a  meggyőződésem,  hogy  ezen  fegy-
verkezés  értékesebb  lesz,  mint  más  nemzetek  tüzet  és  ha-
láltokádó fegyverkezése !

Az  a  nagy  ügybuzgóság,  lelkesedés  és  fáradhatatlan-
ság,  amely  sarkalt  engem  szerény  —  minden  bizonnyal
sók  pótolni  való  hibában  szenvedő  —  tervezetem  elgondo-
lásainál,  kitermelte  lelkemben  azt  a  boldogító  hitet,  hogy
így  nem  fog  kipusztulni  soha  a  magyar!  Öldöklő  ellensé-
geink  arcáról  eltűnik  majd  a  kárörvendő  és  haláltváró  mo-
soly,  amit  szerez  most  nekik  szomorú  születési  és  szaporo-
dási  statisztikánk.  A  lelkökben  vijjogva  tapsoló  ármány
félelemmé  és  rettegéssé  válik  újra,  ha  látni  fogják  majd,
hogy  a  magyar  nemzetség  életfáján  százezrével  és  milliói-
val hajtanak újra a magyar bimbók!...

Kiderül  majd  egyszer  a  magyar  Ég!  Lesz  még  igazi
magyar  Feltámadás!  És  a  Nagy  Nap  találja  készen  e  nem-
zetet!  Legyünk  minél  többen,  hogy  annál  nagyobb  súlyú
legyen  nemzeti  értékünk!  Meggyőződésem,  hogy  szerény
tervezetemből  esetleg  származó  rendelet  és  törvény  impo-
záns  és  minden  tiszteletet  kiérdemlő,  nemzetmentő  alkot-
mány  lesz  minden  olyan  nemzet  előtt,  amely  nemzetnél
hasonlókép  pusztít  a  borzalmas  kór  és  felismerték  annak
halálos  következményét.  Meggyőződésem,  hogy  nemzeti  éle-
tünk  nagy  egyetemességének  minden  rétege  —  párt-,  rang
és  felekezeti  különbség  nélkül  —  a  legnagyobb  elismerés-
sel  adóznék  a  Magyar  Szent  Bölcsőrend  szent  céljainak  és
kalap-levéve  tisztelné  e  most  felgyújtott  új,  magyar  oltár
égbeszálló füstjét.
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Tudom,  hogy  —  mint  mindennek  —  ezen  tervezetnek
is  lesznek  ellenségei.  Tudom  azt  is,  hogy  lesznek  olyanok
is,  akiknek  kíméletlen,  érzéketlen,  anyagias  lelkök  fekete
vészmadárként  bántó  arcjátékban  nyilvánul  majd  meg  ta-
nulmányom  olvasásakor.  Tudom  az  ellenség  támadási  irá-
nyait  is:  »Nincs  rá  pénz!«,  »Úgyis  nagy  a  munkanélküli-
ség!«,  »Ráfekszik  súlyos  tehertételként  gazdasági  éle-
tünkre«,  de  ezek  mind  könnyen  megdönthetők  és  elcsende-
síthetők  a  nemzet  nagy  egyetemessége  legszentebb,  jövő
nagy  céljának  szem  elé  tartásával  és  annak  templomi  áhí-
tattal  való  hangsúlyozásával,  hogy  nemzeti  életünk  sorsá-
nak  intézésébe  csak  az  szóljon  bele,  aki  felül  tud  emel-
kedni  a  »Mi  jut  nekem«  diktálta  érzésen  és  tisztában  van
azzal,  hogy  egy  ezredéves  dicsőséggel  koszorúzott  nemzet
fiainak  a  legszentebb  kötelessége  a  második  évezred  dicső-
ségéért  küzdeni!  A  Feltámadásról  lemondani  a  legnagyobb
bűn!  De  a  jövő  nemzedék  istápolása,  a  halálraszántak
megmentése  nélkül  itt  nem  lesz  többé  igazi,  nagy,  magyar
Feltámadás!

Mély  tisztelettel  és  nemzeti  életünk  jövőjéért  emelke-
dett  lelki  érzésekkel  kérem  Előkelőségedet  és  Nemzeti
Nagyértékűségedet,  hogy  előkelő  társadalmi  positiója  ma-
gas  posztján  méltóztassék  a  Magyar  Szent  Bölcsőrend  éle-
tetjelentő  szellemét  nemes  Lelkének  minden  módon  való
támogató  erejével  kitüntetni.  Legyünk  minél  többen,  akik
szívretett  kézzel  és  nemzeti  jövőnk  felvirágzásába  vetett
rendíthetetlen  hittel  kérjük  a  bölcs,  a  tiszteletreméltó,  a
magas  Államhatalomtól  az  új  magyar  oltár:  a  Magyar
Szent  Bölcsőrend  életrehívását.  Legyünk  minél  többen  e
szent,  nemzeti  ügynek  a  vezére,  papja,  futárja,  ha  kell  a
szolgája!  Ha  kell,  öltözködjünk  miseruhába  és  pa-
lástba  s  lépjünk  templomi  katedrára!  Ha  kell,  húzzunk
szegestalpú  cipőt  a  lábainkra  és  járjuk  a  rögös,  magyar
országutakat.  Ha  kell,  a  paloták  szárnyas  ajtóiról  járjunk
a  bogárhátú  kis  magyar  házikók  ajtaira  és  prédikáljuk  a
szent  Igét;  El  ne  tiporjatok  egyetlen  magyar  bimbót  sem!
Ne  féljünk,  hogy  cserben-hagy  bennünket  erőnk  és  meg-
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győző  ékesszólásunk,  mert  az  Ősapák  szelleme  segítni  fog,
nemzeti  életünk  jövő  felkelő  napja  ránk  fog  ragyogni,
a  támadások  ellen  pedig  a  most  bánatos  lelkű  és  könnyes
szemű  Hungária  Istenasszony  szent  palástjával  fog  bennön-
ket megvédeni!

         Ebben  az  érzésben  vagyok
ELŐKELŐSÉGEDNEK
ÉS  NEMZETI  NAGYÉRTÉKŰSÉGEDNEK
nemzetünkért reménykedő lélekkel

igaz híve:

Dr. TORNYAI 3ÁNOS
orvos.

Hódmezővásárhely, 1939. évi július hó 21.

Szabad  legyen  még  azt  a  szerény  kérést  terjesztenem
Előkelőséged  és  Nemzeti  Nagyértékűséged  elé,  hogy  tanul-
mányom  átolvasása  után  méltóztassék  munkámról  kiala-
kult  nagyértékű  véleményéről,  kívánandó  módosításokról,
helyesbítésekről  értesíteni,  hogy  részletes  tervezetem  vég-
leges  kidolgozásánál  a  magas  vélemény  és  az  adott  nagy-
értékű  tanácsok,  mint  nemzeti  értékű  bölcsességek  díszít-
sék  és  tegyék  tökéletessé  nemzeti  életünk  jobbrafordulá-
sáért egész lelkemmel végzett munkámat.

 


