
Holnap, pénteken kezdődik a

A KOSSUTH
Krúdy

Már bejelentettük olvasóinknak, — 
hogy a "Magyarság" eddig közölt 
nagysikerű cikksorozatai egy u.i, er- 
dekleszitö és nemzeti regénnyel s/.a 
po.odtak, Krúdy Gyulának, a nagy 
magyar írónak uj történelmi regénye* 
közöljük, amelynek cime:

“A KOSSUTH FIUK” 
vagy egy nemzeti küzdelem regénye

Krúdy Gyula uj regényéről a követ- 
keüőkct mondja a 'Magyarság" olva
sóinak:

— Személyes ismerőseim közé tar
toztak a Kossuthfiuk, még pedig ab
ban a korban, amikor rajongó haza- 
szeretettel, atyjuktól öiökölt legneme
sebb ideálokkal eltelten, alig hintve 
a hazai politika kormától, szinte n- 
gyalzcnés lélekkel jöttének e boy na 
atyjuk koporsója mögött.

— Kossuth Lajos ama csodálatos em 
borik közé tarozott, akinek halálává! 
nem ideálok múlnak, hanem eszmék 
születne*. A haldokló Kossuth Lajo.: 
isteni jóslással mondja:

— Esküszöm Istenemre, hogy esz 
méim fel fognak támadni!

— A Kossuih-fiukkai, amidőn át
lépték a magyar határt, valami olyan 
csodálatos Kotsuth-kultusz koz-.ödütt 
Magyarországon, amilyen a szabadság 
harc óta nem volt.

— Szeretni, ünnepelni, szivünkre 
zárni a Kossiuh-fiukat. egyenlő volt 
a hazaszeretetei.

— A hontalanság honvágyából a

Gyula történeti
Kossuth Apánk, mindnyájunk atyja 
fial megérkezve testvéreikhez, a ma
gyarokhoz: megismerkedtek a nemzet 
oly lelkesedésével, amely egy szazad 
évben egyszer észlelhető.

Megállapítható, hogy mindaz fiz épii 
ntény, melyet Deák Ferenc, Aniiá.-sy, 
Tiszáék Ferenc Józseffel együtt éjit 
gettek Magyarországon: akkor k z- 
dett ingadozni, amikor Kossuth szén- 
hamvait haza..ózták

Kossuth Lajos eszmél a sírból fel
támadtak.

— Az egyik Kossutlrfiu, Lajos Ti
vadar, a sors kifürkészhetetlen aka
ratából visszajárt száműzetésébe, de 
F.Venc itthon maradt.

— Bejárta Magyarországot, mert 
atyja arra tanította meg, hogy u né
pét kell megismerni. Soha magyar 
államférfi nem utazgatott annyit az 
országban, mint Kossuth Ferenc.

— Több, mint tiz esztendő azzal telt 
el a hazában töltőt busz es^t-'ndrje- 
höl, hogy Magyarország vidéked lár- 
ta, szónokolt, agitált a függetlenségi 
eszme, a szabad Magyarország, az ön
álló vámterület, a magyar gazdasági 
kérdések melleit, de a koronás knály 
személyét nem bántotta.

— Ferenc József nem is felejtette cl 
neki nobilis magaviseleté*. Amisor a 
Habsburgok családi tanácsa Kossuth 
Ferenc üldözésére nógatta Fererc Jó
zsefet: ellenáhott. Egyetlen akadályt 
nem gördített a Kossutli-íiu magyar

Magyarságban

•FIUK
regénye
szereplést ele; iga^ hogy ez csak Fe
renc Józseftől félhetett ki

— Tiz esztendeig nézték egymást 
Ferenc József és Kossuth Ferem. Ami
kor a Bánffy, Tisza, Széli Kálmán. — 
Khuen-Héderváry által hibásan korrná 
nyúzott Magyarorszgon a nemzeti el
lenállásnak olyan veszedelme kereke
det:, amely már csaknem a kir-uyi 
hatalmat fenyegette.

— Amire a .’egbokiosabh fantázia se 
mert addig gondolni:

Kossuth Ferencet (hivatja magá
hoz Ferenc József, hogy rendet 

csináljon Magyarországon
— Az első találkozás nem végző főtt 

sikerrel. De annál gyümölcsösebb volt 
Ferenc József és a Kossuth-fiu máso* 
dik találkozása.

— Megszületett a nemzeti kormány, 
győzőit a túlvilágról Kossuth Lajos 
eszméje.

— Ebből a rkcsőséges, de küzdelmes 
korszakból vettem nagyrészt regé
nyem témáját. De igyekeztem minőén 
oldalról megv.lágitani azt is, hogyan 
volt ez lehetséges. Felvonulnak a kor
szak nevezetesebb k-rfiai a Kossuth- 
fiú mellett, mert lösz ő lett központ
ja a magyar közéletnek, bármir.l gán- 
csosikodoit ellene rágalom és gúny.


