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Szterényi József a vádlottak padján
Nekem elhihetik: szép iát* 

vány volt. Szterényi József, Ma*
&varoTSzág leghatalmasabb ke* 
reskedelemügyi minisztere, aki 
notórius lúdtalpával egész ko* 
molyan ic akarta gázolni Ma? 
gyarország munkásságát, aki 
nemrégiben, úgyszólván csak 
néhány héttel ezelőtt olyan für* 
gén, olyan biztosan sürgött, fór? 
í4Ótt a magyar képviselőházban, 
mintha ő volna a Ház vendég* 
lőse, aki egy óvatlan pillanatban 
már majdnem miniszterelnök 
lett Magyarországon. Hát ez a 
Szterényi József"bizony csak el* 
botorkált a H ársfai teába, meg* 
jelent a kerületi kapitányság hi* 
vatalos helyiségében és Kaszás 
rendőrkapitány ur előtt szép 
csöndesen leült a vádlottak pád* 
jára. Nekem elhihetik: szép lát* 
vány volt. Ez a vén bűnös, aki* 
nek lelkét mázsás vétkek renge* 
teg súlya nyomja, aki hosszú  
éveken át, mint a tehetetlen 
Kossuth államtitkára garázdái* 

adott • ebben 4|r«£zerencsétlen 
országban, majo^Tlegcsufosabb 
távozás után, m inl^ isza és We* 
kerle< 1Bzös^ fodfesl^idelemügyi 
minisztere tort magyar
közéletbe. És ebbcnsF in  inőségé* 
ben is a legrettenetesebb politi* 
kai gazemberségeket követte el. 
Ez a legcsunyább magyar po
litikai plezur végre egy külön? 
ben egészen bagatell ügyben 
(Rákerült, ahova való: a vádlót* 
w k  padjára. Tettenértem, ami* 
kor a saját rendeletét megszegte 
és megszegett©, amikor harminc* 
hat darab Vera Violetta ,szap*

pánt rendeltetett a saját szá* 
mára hü csatlósával, G örgey  mi* 
niszteri hivatalnok urral, Klein 
Dob*utcai szappangyárosnál.

Elfogtam a szappant, elfogtam 
a számlát, kihallgattam a telefon* 
beszélgetést és mégis az tör* 
tént, hát persze, hogy az történt, 
hogy a Szterényi József és Sán* 

j dór László rendőrsége engem 
itélt el és velem együtt eljárást 
indított barátom és a Vera V io -. 
letta*iigyben önzetlen és lelkes 
szövetségestársam, Hajnal Jenő 
ellen.

Az. természetes volt azelőtt, 
hogy a kegyelmes miniszter 
ur csatlósával és az ellenőr
zése alá rendelt árdrágitó gyár* 
ral összejátszva megszegi sa* 
ját rendeletét és megszegi a 
gyártási tilalmat és a kiviteli ti* 
Iáimat és valaki jön és mindezt 
leleplezi, hogy akkor elítélik — 
a Meplezőt. Hanem hát mégis 
csak fordult valamit a világ és 

| Hajnal meg én már nem va*
| gvunk gonosztevők és vádlót* 
i lak, most már Szterényi József 
j a vádlott. És ott ül szerényen,
; illedelmesen a vádlottak padján 
| és nyájasan, sőt amennyire ez 
! már tőle telik, kedvesen moso*
! lyogva iragyarázgatja nekem,
I Kaszásnak, Hajnalnak, a világon 
| mindenkinek, hogy ő egy ártat*- 

lan, ő egy angyal, aki minderről 
semmit se tud, éppen csak mind* 
össze annyi történt, hogy ő kért 
derék és pirospozsgás gazdaasz* 
szonyától, Görgey urtól néhány 

j darab szappant és ezt megkapta.
! Neki elhihetik, hogy a dologról
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egyébként még esak sejtelme 
sincs.

És előállott Szterényi kedves 
házvezetőnője, ez a derék, jó 
Görgey, aki magára vállalt min* 
dent, hogy 6 visszaélt a kegy eh 
mes ur nevével, hogy minden* 

‘ nek ő az oka és aki Szterényinél 
ártatlanabb ebben az ügyben — 
az csal. Mindezt az önfeláldozó 
ember ihletettségével, a legko* 
molyabb képpel szavalta el ez a 
rokonszenves és önfeláldozó 
Görgey, aki — mint nagy elődje 
Világosnál — letette a fegyvert 
Szterényi előtt. És Deutsch ur, a 
ssappangyár egyik igazgatója, 
Szterényivel, Görgeyvel teljesen 
egybehangzóan, vagy legalább is 
majdnem teljesen egybehang* 
zóan kisütötték, hogy a Vera 
Violetta gyártása voltaképpen 
nem is volt tilos, illetőleg csak 
Budapesten volt tilos, de volt, 
kői nem volt egy város Magyar* 
országon, ahol szabad volt gyára 
tani, volt egy ilyen gyár és volt 
ennek egy tulajdonosa és ez 
a tulajdonos Görgey ur köz* 
belépésére feljogosította a Klein* 
gyárat arra, hogy Szterényi 
számára készitsenek Vera Vio* 
fettát. Hogy ez „a mese is a 
fantasztikum benyomását kelti, 
az nem is fontos, valaminthogy 
az som lényeges, hogy az olaj és 
zsiripari központ, illetőleg bi* 
zottság, mint szakvélem ény  sze* 
rcpel az ügyben, holott ez a bh 
zottság maga a vádlott?  mert hi* 
sxen ennek a bizottságnak lelke 
és mozgatója éppen az egyik ten  
kelt, G örgey ur és tagja neki 
többek között a leleplezett gyár 
tulajdonosa, Klein szappangyá* 
ros ur. A saját ügyükben érdek* 
télen szakvélem ényt tehát még 
sem mondhatnak az urak, itt tán 
mégis csak fönnforog némikép
pen az össeeférhetettenaégnek a

gyanúja. Tanúkihallgatások vol* 
tak és tanúkihallgatások lesznek 
és nem képzelhető el, hogy Szte<- 
rényi ur, Görgey ur és a Klein 
gyár szárazon megússzák ezt ö z
vgyet.

Nagyon mulatságos volt, *mi< 
kor Szterényi elfeledkezvén ar̂  
ról, hogy ő most egy egyszerű 
vádlott, fölpattant és önérzetese 
kedni kezdett Bevallom, én ki  ̂
csit rosszul bántam Szterényivei 
és őszintén kimondottam, hog^ 
nem hiszem a z t, amit ő mond , de 
mit csináljak, ha egyszer - való* 
bán nem hiszem? Amikor erre 
Szterényi ur adta a sértődötté! 
és amikor segített neki megsér* 
tődni a gyárosok érdekében 
ügyvédileg verejtékező Várko* 
nyi Oszkár ur, bizony szelíden 
figyelmeztettem Szterényi urat 
arra, hogy ő itt nem egy gentle* 
mán, hanoim egy egész közönség 
ges vádlott és én, aki sokkal fölv 
bet ültem a vádlottak padján, 
mint ő, tudom, hogy kell visel? 
kedni egy vádlottnak, kérdezze 
meg tehát tőlem, mi illik, mi nem* 
illik, mit szabad, mit nem sza* 
bad, mi áll jól neki. A müfelhá^ 
borodás semmiesetre sem áll jék 
Aminthogy Kaszás rendőrkapi* . 
tényt iwm is űjftn tudta' .̂lffiMöaö .̂f 
sebben meghatni az ügy^édile#- 
aígyontámogaflftt Szterc 
vagi felforta«Hi*i|. En^TOrsem. 
Utó végre mi j&inóhlny évtÍ2f6» 
dig cltürtíiKVHogy a Szörényiek 
uralkodjanak felettünk és min* 
dig ők ítélkeztek felettünk és 
mindig mi - voltunk a vádlottak. 
Most egy  kis szerepcsere tor*' 
tént. Ne legyenek olyan türel  ̂
metlenek é$ olyan idegesek az 
urakf mi is elég türelmesek év  
béke$ürok voltunk. Üljenek te* 
hát nyugodtan, szépen és meg* 
adással a vádlottak padján. Oda* 
valók. G éndör Ferenc,
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i\íAr bujkálnak 
a „polgári" párt* 
alakítások mögött?

A z ő szörnyűséges fekete bűneik 
átka aötétlik még a magyar égből* 
tón s máris itt vannak újra, kimé* 
Fészkednek a köztársasági eleme* 
fcratikus és szociális Magyarország 
fcalovány napfényére. - A z á hábo# 
ruba taszító, gonosz esztelenségü* 
két siratja és káromoija ma is egy 
Omladozó, szerencsétlen ország, 
miattuk zokognak vigasztalan az 
anyák és arák, miattuk ténfereg* 
oek itt céltalanul a világban a bt* 
öák és megnyomorodottak ezrei 
én ezrei, miattuk vergődik ma 
acisztencia nélkül, annyi és annyi 
munkás* és lateiner*proletár, akit 
öl éven keresztül sem tudtak el* 
pusztítani a fronton, hová ötször* 
tiaszsr is kiküldték őket. Miattuk 
marcangol bennünket aZ uzsora, 

ötör a nélkülözés, miattuk nem 
semmit a pénzünk s didergünk 

szén nélkül a rettentő télben — 
miattuk van ma minden rémség, 
táj dalom és kárhozat e lucskos, 
fekete világban s ők máris a sa* 
jút bűneik lajtorjáján akarnak újra 
felkapaszkodni « magasba. A z 6 
bűneik boszultatnak meg itt, az 6 
ítéletnapjuk az, amelynek keservét 
mi nyögjük s a porba sújtott, 
megtört, ártatlan ország felett — 
ék  már recsegtetik a maguk feltá* 
madásának rezes trombitáját. A 
munkapárti és álfüggetlenségi ma# 

yar reakció ismét itt van a nva* 
unkon, újra élni, garázdálkodni, 

rontani akar, mintha nem is tette 
volna eléggé szerencsétlenné ezt a 
boldogtalan országot . . . .

Három hónapja sincs, hogy a 
cépharag elsöpörte őket s máris 
vissza akarják fordítani az idők 
kerekét — október 29*ére. O tt sze* 
retnék folytatni, ahol akkor abba 
kellett hagyniok végzetes politiká* 
jukat. Kellemetlen incidenssé akar* 
ják devalválni #  magyar förradal* 
mát és visszahozni a gyilkos, sö* 
tét, áporodott régi rendi Magyar*

országot, halhatatlanná tenni a 
Zselenszkyek, Weiss Manfrédok, 
Lánczyk és Lukachichok gyászos 
rabszolga*földjét. Már felszervez* 
kednek és lesben állnak az or*» 
gyilkosíbandák, hogy belefojtsák 
az életet a felszabadult, zsenge* 
uj magyar lélekbe. Az egyedül üd» 
vözitő magántulajdon szentségé* 
nek köpenyébe burkolódznak, ez* 
zel takargatják a maguk kísérteties, 
sivár csontvázát, — mig miraj* 
tünk a Krisztus köpenyege s alatta 
forrón, hevesen dobol a jövö 
szive . . . .  . - >

*
Kezdetben volt a Polgárszövetz 

ség és azzal a jelszóval jött, hogy 
a KárolyUpért keretein belül akar* 
ja szervezni a polgárságot. Már 
akkor gyanús volt ez a szervezke* 
dés, mert minek kell az ilyen 
„szövetség**, amikor á párt zászlaja 
alatt szokás és kell szervezkedni 
Nyilvánvaló volt, hogy ez külön 
párt a pártban, egy reakcióspoh  
gári klikk, amely Károlyinak a 
szocialistákhoz közeledő, okos kö* 
zéput*politikájával szemben a más 
gántulajdon x a rendiség integritás 
sának rideg, elzárkózó álláspont* 
jára helyezkedik. Ezek ama függets 
lenséöiek, akiknek a radikális vá* 
lasztojog csak politikai jelszó volt, 
de most, hogy végre akarva, nem 
akarva (inkább nem akarva) meg* 
van a választójog, nem akarják 
akceptálni annak tulajdonképeni 
következményeit és céljait. Ezek 
csak uralomra akartak jutni s az
6 számukra még ez a gyenge kis 
forradalom is túllőtt a célon. ' 1 A 
Farkasházyk, Friedrichek, Balla Alae 
dárok most már meg akarják álli* 
tani az elindult lavinát, de közben 
féltékenyen őrzikt mai pártpozició* 
jukat is, sőt inkább javítani, emelni 
szeretnék srt, hogy alkalmas pil» 
lanatban epészen nyeregbe üljenek. 
Ezért folytatnak kétszínű játékot 
a párton belül. A Polgárszövetség, 
plakátjára n<*yik sem tétette rá a 
nevét. C sv a strohmann szerepel 
oz ujcasar* ' nagy falragaszokon, 
mulatságosra jelentéktelen szürke
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nevek. Legfeltűnőbben hiányzik 
Abrahám Dezső államtitkár neve, 
aki a Polgáfszövetség egyik legbuz* 
góbb kezdeményezője volt. Nem 
kívánt szerepelni a Polgárszövetség 
falragaszain Bartha exminiszter ur 
sem, továbbá nem látjuk sehol a 
Lovászyval legélénkebben trafi* 
káló demokraták, Pető Sándor, 
Bródy Ernő és dr. Gál Jenő, vala* 
mint más óvatos duhajok neveit 
sem.

A Károlyi*párti reakció gőzerős 
vei dolgozik, de nem mer még 
nyíltan fellépni, belülről rothaszt* 
ja a pártot. A múlt pártjai közül 
egyedül Szabó István, a kisgazda* 
párt elnöke szerepel nyíltan az el* 
nokségben. Az OMGE egyik hir* 
bedt orgánumának mellékleteként 
egy furcsa felhívás jutott a ke* 
zünkhöz. Ebben Szabó István és 
a kisgazdapárt bejelentik, hogy 
egyesülnek a földmive&párttal. 
Oiyan szerényen hangzik ez a név, 
hogy földmivespárt, az ember azt 
hinné, hogy a kisgazdák ereszked* 
tek le a még alacsonyabb sorban 
levő parasztsághoz. Aki azonban 
elolvassa a felhívás végén szereplő 
névsort, az tisztában lehet azzal, 
mit müveitek itt a kisgazdák párt* 
jóval, A „földműves# és kisgazda* 
nárt“ felhívásának végén ugyanis 

Szabó István neve együtt szerepel
-  Pallavicini György őrgróféval,

4 százötvenezer holdas kisgazdáé* 
valy Mayer Gyula neve a gróf 
Károlyi Józsefével, Kis*Czcbe Már* 
toné a Meskó Pálokéval, Darányi 
Ignácokéval és Rernáth Istvánoké
val, az egész reakciós, fekete Gaz; 
daszövetség vezetőségével.

Valamennyi közül a legvakme* 
röbb azonban az az alakulás, amely 
Magyar polgári párt néven a régi 
munkapártot akarja feltámasztani. 
A polgári sajtó szűkre szabott tér* 
jedelméből valóban nagy bőkezűi 
seggel áldozott a párt vezetőségi 

• névsorának lekötésére. Ravasz kis 
névsor: ez. Másodrendű emberek 
szerepelnek benne, akik strófa 
rtíannoknak számítanak a tulajdon* 
képeni vezérekhez képest. De ezek

a másodrendű nevek is egészen 
képtelenek, csupa munkapárti és 
egyéb levitézlett pártkreatura. Ah 
pár Ignác, a belvárosi Székely Fe» 
renc, ifj. Chorin Ferenc, Fenyő 
Miksa,' a Hadik*kormány kereske^ 
delmi miniszterej eloltje, Förster 
Aurél, a minden kormányt aláza* 
tosan kiszolgáló álfüggetlenségi 
Sasok elnöke, Katona Béla ős- 
munkapárti közgazdasági hírlapíró, 
a polgári sajtó egyik legmarkán* 
sabb alakja és egész sora a munka* 
párt mellett exponált, nagytőkés 
budapesti polgároknak: ezek a
nevek adják ki a régi Magyarország 
uj kapitalista pártjának listáját. 
A munkapárti politikusok ma még 
megbújnak a háttérben, aminthogy 
egyetlen politikus neve sem sze* 
repel az országosan szervezkedő 
párt vezéreinek névsorában. És 
nem szerepel báró Kornfeld Móric, 
a Ganz*gyár legutóbb kiebrudalt ve* 
zérigazgatója sem, aki a tulajdon 
képpeni mozgatója és lelke ennek 
az akciónak, amely az 1919*ik év* 
ben a munkapárt feltámasztásának
S a nagytőkés milliók szentségének 
jelszavával bontja ki zászlaját. Kií*= 
sé vakmerő dologra vállalkozott az 
ifjú báró ur e vajúdó időkben, ami* 
kor a magyar politikai reakció és 
kapitalizmus oly ködös jövőnek 
néz elébe s a homályból riasztóan 
mered elő a lámpavas . . -

*

Lehetséges, hogy ezek az embe* 
j rek újból feltámadjanak?
! örökkévaló lesz*e a magyar tra*
| gédia, avagy még egy megtisztító 
| tűzkeresztségen kell keresetűimen- 
j nie a magyar világnak?! Ez ma * 

kérdés. Róbert Oszkár.

i A TESTVÉRHARC, aitidy a 
j berlini szociáldemokrata műn*
| kások körében dúl, a légsulyo* 
i sabb áldozatokat követeli ettől 
| az áldatlan és borzalmas tusától 
• Liebknecht és Luxenburg Róza 
| a munkásmozgalomnak ez a két 
t nagyszerű vezéregyénisége eU



esett a berlini véres kövezeten. 
Megilletődotten állunk e meg? 
rázó tragédiával szemben és a 
szivünk szerint megsiratjuk az 
Intemacionálénak ezt a két nagy 
halottját. A megrázó csapás 
észretériti tán a berlini testvér? 
harc mindegyik táborát, mert hi? 
szén be kell látnia mindegyik 
pártfrakciónak, hogy az a harc, 
amely ilyen nemes értékek rom* 
lásával jár, amelyik ilyen óriási 
áldozatokat követel, az a harc 
nem lehet áldásos, abból jó nem 
születhetik. Liebknecht és Lu# 
x-cnburg Róza fájdalmas eleste 
kijózanító hatással lesz tán az 
egész világ proletáriátusára és 
mindenhol komor intelemként 
fog lesújtani ez a rettentő gyász? 
hir, hogy figyelmeztesse az elv? 
társakat a külföldön éppen úgy, 
mint nálunk Magyarországon, 
hogy ne törjenek egymás ellen, 
hogy egy táborban, egymás met? 
lett a helyünk. Liebknecht és 
Luxenburg Róza halottja a Bér? 
linben egymás ellen harcoló 
mindkét tábornak és halottja a 
világ minden proletárjának. E 
két bús koporsó a fájdalom é9 a 
gyász könyeit sajtolja ki minden 
szocialista szemből és a közös 
bánat közelebb hoz tán benmm* 
két és elszáll felőlünk ez a fe* 
kete romlás és megtaláljuk tán 
egymás testvéri kezét.

A  PFSTI HÍRLAP immár egészen 
nyílton odaállott az ellenforradalm árok 
táborába. M ost m ár teljesen leplezettei 
nül és a szem érem érzetnek utolsó füge* 
falevelét is levetve, fújja a Pesti Hírlap 
u régi nó tá t. Meg kell adni, bizonyos 
tiszteletrem éltó vakmerőséggel egyenes 
f>en a szociáldemokrata pártot piszkolja  
éa rágalmazza a Pesti Hírlap, amelyről 
köztudomású, hogy a legutolsó pillana* 
tokig k ita rto tt a legvadabb háborús uszi* 
;ás mellett. Légrádiék, akik vérszomjas 
hévvel szolgálták a háború ügyét, a ma? 
ifuk rég hitelét", vesztett újságjában most 
éppen azt a munkásságot támadják, 
amelyik az egyetlen pozitív erő t és ér?

téket képviseli az országban és amely* 
nek köszönhető, hogy végleg fel nem 
bom lott i tt  a rend és nem le tt úrrá az 
országban az anarchia. A  Légrády lest* 
véreknek már elég volt a forradalom* 
ból, elég volt a népszabadságból, elég 
volt mindenből, ami a forradalom viV< 
mánya, ők m ár visszasírják a legsöté^ 
tebb reakciót, azt időt, amikor még 
olyan sok volt az apróhirdetés és olyan 
nagyon sokat jövedelm ezett ö k  viasza 
akarnak csinálni i tt  m indent és ezt olyan 
utálatos bátorsággal csinálják már, hogy 
lehetetlenség továbbra is némán tűrni » 
garázdálkodásukat. A Pesti Hírlap egy; 
előre talán mégis csak fogja be a  száját.

ÜLDÖZÉS. Szamuely T ibor hírlap
írót, a kommunista párt egyik tag já t & 
nyíregyházai rendőrség megkeresésére 
Budapesten letartóztatták. A  letartóztat 
tás indoka állítólag az, hogy Számuely 
Oroszországban szintén állítólag osz* 
trák* és magyar tiszteket végeztetett ki 
azért, m ert azok szintén állítólag nem 
akartak csatlakozni a vörös gárdához. 
A leghatározottabban és a legélesebben 
tiltakozunk az ellen, hogy a budapesti 
rendőrség egy ilyen minden igazságos* 
ság nélkül való letartóztatásba belement 
jen. A politikai üldözések kétségtelen 
tüneteit lehet felfedezni ebben az eljá* 
rásban, m ert először is nekünk semmi 
közünk nincs és a nyíregyházai, vala* 
mint a budapesti rendőrségnek sincs 
ahhoz köze, hogy Szamuely O roszon  
ífzágban a forradalom idején m int vö* 
rös- gárdista m it cselekedett. Egyébként 
sem vagyunk hajlandók elhir-ni, hogy 
Szamueiynek Oroszországban • olyan ha* 
talm a lehetett volna, hogy a saját 
szakállára em bereket végeztetett ki és 
nem hisszük azt sem, hogy ha le tt volna 
is ilyen hatalm a, hogy élt volna veié, 
hogy valóban végeztetett volna ki ma* 
gyár és osztrák tiszteket. Az egész h írt 
fantasztikusnak és hihetetlennek ta rtjuk  
és legjellemzőbb, hogy éppen Nyiregy* 
házáról indult el, Szamuely p á tr iá já u l, 
ahol a magár,bosszu vette célba az egész 
Szamuely*családot. Arról, hogy Sza* 
muely kivégeztetett, idáig csak a nyii* 
egyházai rendőrség tud, de arró l,. hogy 
éppen Nyíregyházán Szamuely fivéreit 
összdövöldözték és hogy őket o tt letar? 
tóztatták, arról igen js tudunk. A  helye 
zet tehát egyelőre az, hogy Nyíregyháza 
városának egy zártkörű társasága k i 
akarja irteni a Szamuelytcialádot és 
akiket közülök nem ér el a revolvergo: 
lyójuk, azokat bezárják, vagy bezárat* 
ják. f iá t  a budapesti rendőrség cr.e metu 
jea bele ebbe a komédiába és haladék*
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talonul helyezze szabadlábra Szamuely 
T ibort. A  politikai üldözés az elmúlt 
rendszer bűne volt, a népkormány nem 
fog tán beleesni ebbe a hibába. Inkább 
«z ellenforrad&lmárokat kísérjük na® 
gvobb figyelemmel. Ezekre kell vl* 
eváznil Lukachich még mindig szabad* 
ílbon  jár.

Tiz éo előtt
Megszereztük a bélügyminiszté* 

fiúmban a tiz év előtti főkapitány* 
aak, dr. Boda Dezsőnek gróf Am  
drássy Gyula akkori belügyminisz* 
terhez intézett 1909. évi jelentését, 
melyben a szocializmus előző évi 
terjedéséről számolt be. A körűibe* 
fül ezer oldalas jelentést még csak 
kivonatosan sem ismertethetjük terí 
ScdeJme miatt, csak egy fejezetét 
közöljük le, amely a szociáldemoí 
krataspárt 1908*iki évi jelentéso 
alapján érdekes képet ad arról, 
hogy milyen vad kegyetlenséggel 
üldözték tiz évvel ezelőtt a ma már 
diadalmas szocializmus eszméit?

„Az elmúlt év a jogtalanságok 
esztendeje vo!t“ — ezzel kezdte a 
szakszervezeti mozgalomról beszá* 
mólóját a szociáldemokrata párt 
j&vi jelentése. A hatóság oly kiméi 
íetlenűl üldözte a szocialistákat, 
mint talán még soha. Különböző 
jogcímeken egyre?másra indították 
jálenük a pereket és ítélték el sorra 
#ket. A legsúlyosabb vád a lázités 
Volt. Ezért iíéiték el Kruppa Rezső 
ölvtársa't, aki Apponyi klerikális 
ískolatörvényíter.vezetét egy cikk* 
ben bírálni merészelte, hat hónap? 
ea. Kun Béla elv társat, a kommu* 
nista'pári jelenlegi vezérét, ugyan
csak lázitásért és hatóság elleni 
erőszakra való felhívásért Ítélte el 
«* kolozsvári esküdíbiróság, hat ho- 
'napra és kétszáz korona pénzbín 
tágra, mert egy röplrafban bírálatot 
mondott a csendőröknek egy kő? 
müves-sztrájk alkalmával történt 
'véres közbelépéséről. Ugyanezt az 
'ügyet a „Kolozsvári Munkásaiban 
)Pülöp József és Nagy András elv* 
társak is megírták.. Áz esküdtbiró* 
fséíí mindkettőt ha th a t hpqápra

ítélte, a Kúria azonban Fülöpöt fe^ 
mentette, Nagy büntetését leszáflk 
totta három hónapra.

Izgatás miatt Ítélték el Szabó lm# 
re elvtársat, aki „Nagy harcok ko^ 
szöbén*4 cimü cikkében a vagyono* 
osztály ellen izgatott, Öt hónapra 
és hatszáz korona pénzbüntetésre, 
Buchinger Manó párttilkár a „nero- 
zeti ellentállás" nagy napjaiban fe
lelni mert a megdühódott intdli 
gens csőcseléknek arra a gaz tárna* 
dására, amelyben lámpavasat ígér* 
tek a szervezett munkásságnak;. A* 
esküdtszék 8 hónapi éilamfogházra 
ítélte. Tarczai Lajos elvtársat az urí 
cs papi osztály elleni gyűlöletre ii* 
gatás miatt 8  hónapi fogházra é# 
2G0 korona pénzbüntetésre, Orosr 
György elvtársat röpirat utján éllt* 
tólag elkövetett osztálygyülöletre 
való izgatás és kírálysértés miatt 
3 havi államfogházra és 400 ke róna 
pénzbüntetésre, Vinkovics József 
elvtársat izgatás címén 6 hóna*)! ál 
lám fogházra ítélték. Webet Istvá* 
szegedi betűszedő elvtárs röpiratoi 
irt a szegedi munkáltatók ellen 
akik a munkásegylet feloszlatása * 
követelték. Osztálygyülöletre izga# 
tás miatt 8  hónapi állam fogháza ég 
250 korona pénzbüntetésre. ítélték. 
Schafscknitzer Miklós elvtárs a 
„Világszabadság" nemet melléklete 
ben a földbirtokosok kiz^álcmin vá
lását ismertette. Ezért osztálygviftiV 
letre izgatás miatt i  havi álíamtog 
házra és a „Világszabadság" óvadé
kát terhelő cOO korona pénzbünte
tésre ítélték. Jócsák Kálmán oiv = 
társat izgatásért 4 havi államig- 
házra ós 2 0 0  korona pénzbüntetés 
re, Joratick Gyula elvtársat .,„Á 
munkásokhoz!^ és „An das arbet 
tende VolkT* cimü röpiratok miatr 
osztály ellen való gyűlöletre izgatás 
címén 4 hónapra, Kondor Bernái 
elvtársat a zombori törvényszék 
Apatinban tartott beszéde ■ folya* 
mán elkövetett izgatás miatt 8 napi 
állam fogházra ítélte. Kappner Ár
min elvtárs a dérestör.vény terveze
tével foglalkozott a „Vólkswille4' 
egyik számában. . Ezért 2 hónapra 
ítéltek a földbirtokom osztály
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gyűlöletre izgatás miatt. Mául János 
nyomdász elvtársát „Moloch Mili>- 
íarizmus*Lcá4Íiü cikke miatt 14 nap* 
;*a és 40 korona pénzbüntetésre, 
Üchönherr József elvtársat Nyitrán 
•.unott beszéde miatt a birtok'ososz* 
7..Uy és a papság ellen gyülöte*re 
való izgatás miatt 8 napra, Handler 
Gyula elvtársat osztály ellen gyülö* 
hivi való izgatás miatt, amelyet egy 
aépg-yülésen tartott beszédében kö« 
vetett el, 3 hőnapra és 100 korona 
nír<zbüntetésre Ítélték. Bodon Já* 
nos elv tár s a „Népszaváéban .,A 
íettek ideje“ cimü cikkében bírálta 
Wekerle cs Andrássy kijelentéseit, 
.amelyek szerint az izíatőkkaí, t. i. 
a szociáldemokrata és a nemzetid 
ségi párttal, el fognak bánni. Egy* 

•■fcn ibéli jzgatásért 4 hónapra és 
•SOí) korona pénzbüntetésre ítélték. 
Klein -Káznjér .elvtárs a „Tóitvófl- 
ség'^cen „Haza, háború, kassára 
nvaM cimen magyar- fordításban 
közzétette Charles Albert francia' 
értekezését: hadsereg elleni izgatás* 
íiv's ít 2 héfre ítélték. Knlttslhofffír 
Ferenc elMársaf, aki gyűlési be* 
‘.vénben a kutyószövetség taktikád 
jó t leplezte le, 8 napi - állami ogháara 
iréaék í>sztálygyülöletre való izga* 
••is miatt. A budapesti tábla t%t az 
ítéletet 3 hónapra éi 2 0 0  korona 
pénzbüntetésre súlyosbította. La
dányi Rezső elvtársat a föl.dbirto* I 
ko;y>8ztály elleni gyűlöletre izsjLitás i 

í miatt 6  hónapra és <KK) koroi>/pénzí 
i hun felesre ítélték. Kovács István 
; dív társat tulajdon ellen való izgatás 

elmén 8  hónapra és 800 korona 
pénzbüntetésre ítélték. Pranczia 
Gyula elvtársat „Mi lesz?4* cimen 
közzétett cikkéért 1 évi áflamíogf j 
h á . é s  HJ0 0  korona pénzbüntetés* i 
•fe ítélték. Tusán János elvtársat j 
ita tá s é r t 4 hónapra és 3ÖÖ korona ' 
pénzbinltétésrs ítélték. Schusier Já* | 
«oa elvtársat osztály és a tulajdon | 
iugmtézmJnye ellen izgatás miatt \ 

hónapra és  500 korona pénzbüníe? [ 
tésre ítélték. Schuudt Mihály elv* j 
társat osztály ellen gyűlöletre .izga* j 
tás miatt 6 hónapra és 2 0 0  korona 
pénzbüntetésre ítélték.' Grifl^iger | 
j>Ív asztalos elvtársat osztály ellen *

I gyűlöletre izgatás miatt 6 hónapra 
i és 600 korona pénzbüntetésre itéb 
® ték. Vincze Sándor elvtársaí egy 
[ népgyűlési beszéde miatt izgatás 
j eimén 6 hónapra ítélték. Franczia 
I István elvtársat egy cikkéért izga* 
| iá i címén 3 hónapra és a Népszava 
| óvadékát terhelő 1000 korona pénz* 
j büntetésre ítélték. Tusanovits Du* 
| &án elvtársat osztály ellen gyűlölet? 
| re izgatás miatt 6 hónapra, Stein 
| hardt kőmives elvtársat izgatás mi* 
i att 2 hónapra és 200 korona pénz- 

büntetésre ítélték egy költemény* 
ért. Tadlanek elvtárs „Elnyomott ét* 
szerencsétlen tót nép“ cikkében fel
hívta a tótajku munkásokat, hogy 
október íöaén szüntessék be a mun- 

! kát és vegyenek részt a tüntetés- 
! ben. Ezért osztály ellen gyűlöletre 

izgatás miatt 4 hónapra és 400 ke 
rom* pénzbüntetésre ítélték. Csapé 
Sámuel kassái elvtárs a keresztény^ 
szoeiálisok pamflettjére röpiratbasi 
válaszolt, amiért izgatás miatt 4 

; hónapra és 200 korona pénzbünte 
| tésre ítélték. V&nó .József asztalom 
i elvtárs a Népszavában a székesig 

b. érv ári rendőrség eljárását bírálta. 
Ezért osztálygyülöletre való izgatás 
miatt 1 évi államfogházra és a Nép> 
szava óvadékát terhelő 1 2 0 0  korona 
pénzbüntetésre Ítélték.

Egész sereg pert indítottak ható, 
sájjfj- és magánosok elleni erőszak ck 
mén. A kommunista pari jelenlegi 
másik vezéréi és « „Vörös Újság1 
szerkesztőiéi, V ágó Béla elv társat 
hatóság elleni erőszak miatt hárotp 
hónapi fogházra ítélték egy dohány 
gyári sztrájk alkalmából. Újvidéken 
egy „szocialista zendülés4' miatt* ti? 
zenhét elvtársat ítéltek él 2 —4 hó 
napja. Szombathelyen az üzletek 
korai bezárása érdekében tüntetési 
rendeztek a szocialisták. A járásba 
róság Andrássy Gyula elv társa' 
egy hónapi,- Bencsicst? Polnai, Kék 
és Bedöcs elvtársakat egyenkint há 
romheti fogházra ítélte. Szatmáron 
Slóvenszky Lajos elvtársat, aki kél 
sztrájktörőt figyelmeztetett, hogV 
hagyják abba a munkát, két hónap 
ra, Kocsis és Kovács elv társakat, 
ugyanéz’éft egy*égy hónapra ítélték,
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A temesvári kalapgyári tüntetésből 
kifolyólag negyvenhét vádlott ellen 
indult eljárás, összesen százhúszon* 
öt hónapot osztottak ki köztük. 
Lukácsi Antal, aki egy keresztény# 
szociális gyűlést megzavart, négy 
hónapot kapott. Csont Jánost, aki 
egy sztrájktörőt megsértett, egy 
hónapra, Schumacher Károlyt és fe* 
leségét, akik állítólag rálőttek egy 
rendőrre, hat, illetve négy hétre 
ítélték. I'gy keresztényszociális gyű* 
lést néhány elvtárs megzavart, ezért 
Fleischev Dávid elvtársat tíz havi 
börtönre és 3 évi hivatalvesztésre, 
Frankéi Sándor elvtársat hét havi 
börtönre és 3 évi hivatalvesztésre 
Ítélték. Mczőfiék szilveszteri mulat* 
ságára a szervezett munkásokat 
meghívták. A mulatság közben Mé« 
zőfi pártunkat rágalmazta, mire hit 
vei és ott megjelent elvtársaink 
között szóvita, majd verekedés tá* 
madt. Mezőfi egyik embere lövöl*- 
dözni kezdett, mire rendőrök jöttek, 
akiknek Mezőfi egyik embere né* 
hány elvtársunk nevét besúgta. A 
besugás következtében több elvtárs 
ellen megindult az eljárás magáno* 
nők és hatóság elleni erőszak miatt. 
A tárgyaláson azonban az ügyész 
elejtette a vádat, csak Takács Jó* 
zsef elvtárs ellen tartotta fenn, akit
7 havi börtönre ítélt a törvényszék.

Számos per indult becsületsértés 
és rágalmazás miatt. Biirger Dezső 
ilvtársat, Búza Barna jelenlegi mi 
niszter megsértése miatt két hétre j 
és 1 0 0  korona pénzbírságra Ítélték, j 
Freund Gyula temesvári párttitkárt ) 
.> Kúria megrágalmazásáért három j 
hónapra ítélték. Fulöp József elvtár* í 
tat a hadügyminiszter megrágalma* 
zásáért két és félhónapra, Takács 
•Józsefet, aki Mezőfi Vilmosról azt 
irta, hogy „feneketlenül romlott 
sárember“, egy hónapra, Skafszki 
Rezsőt, aki a parlamentről mon# 
dott sértő, de ennélfogva igaz* 
ságos bírálatot, hat hónapra és ezer 
korona pénzbírságra ítélték. Lehe? 
tetlen ezeket az ítéleteket teljes 
számban felsorolni, éppen úgy, mint 
a közigazgatási utón hozott ítélete* 
két, amelyekről elép aüüyií írni
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hogy ezerszámra Ítélték cl a sz > 
cialisíák&t, A földműves csoport 
hiányos statisztikája szerint csak 
ebben az egy csoportban elítéltek 
hatszázkilencvetihárom embert, <■ >*: 
szesen hatezerhétszáznegyvenegy 
napra és huszonkílencezerhétszáz 
hetvenkét koronára.

így festett tiz évvel ezelőtt «i 
szocializmus Magyarországon. Mű 
lyen lesz a helyzet tiz év múlva?

(d. t )

Hajsza  
Jász i  Oszkár ellen

Hetek óta koncentrált támadást 
zúdítanak a konzervatív magyar 
lapok Jászi Oszkár nemzetiségi mi* 
niszter alakjára. Ezek az újságok, 
amelyek olyan sunyin és olyan gyá* 
ván elnémultak, amikor a forrada* 
lom végigdübörgött Budapesten, 
ugyanezek a lapok magukhoz tér* 
tek első ijedtségükből, visszanyer* 
ték lélekjelenlétüket és teli tüdővel 
fújják ismét a régi nótát. Különö* 
sen Jászi Oszkár személye szabad 
préda ennek az ellenforradalmát- 
húrokat pengető sajtónak, őt illetik 
a leggyalázatosabb vádakkal és rá
galmakkal, ellene próbálják inge* 
reíni a honfibú fölidézésével a* u^y.- 
nevezett nemzeti közvéleményt. 
Jellemző, hogy a „Budapesti Ilit'' 
lap“ mellett főleg „Az. Est“ című 
orgánum uszit a leggyülölködőbbca 
Jászi Oszkár ellen és néhány nap 
alatt immár másodszor kanyariín* 
nak nemzetiszinü vezércikket az 
,.Az Fst“ élén Jászi Oszkár ellen. 
„Az £ st“ nem kevesebbel vádolja 
meg Já&zit, mint hogy az ő nemze
tiségi politikája juttatta Magyar* 
országot oda, ahol van ts  hogy Ő 
egyszerűen eladta, odaajándékozta 
az . országot a nemzetiségeknek.

Mindenekelőtt megállapítjuk, 
hogy az „Az Est“ cimü laptársunk 
éppen úgy, mint a többi lap meg* 
lehetősen nagy gyávaságot árul el. 
amikor óvatos duhaj módjára ép* 
pen a kiszolgáltatottnak látszó Jász* j 

Oszkár ellen mennydörög, ugyan* j  

akkor. amikor o szociáldemokrctf*
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párt nemzetiségi politikája tudva
lévőén liberálisabb és szélsőbb a 
Jászi Oszkárénál. Ahoz azonban 
igen bölcsen nincsen bátorsága „Az 
Estinek, hogy Garami és Kunfi 
minisztereket piszkolja, mivel hogy 
mögöttük tömegek állanak, munká* 
sok ős katonák sorakoznak, tehát 
m szocialista miniszterek rágalma? 
/ása némi kis rizikóval járna. Ki* 
sálasztják. tehát maguknak Jászit, 
aki éppen mert a legtisztább meg* 
r*yőződés fanatikusa, nemcsak a 
nemzetiségi kérdésben, de a magám 
tulajdon kérdésében is olyan radi* 
kális álláspontot foglal el, amely 
nagyrészben ellene lazította a saját 
pártjának burzsoa elemeit és igy 
valóban nem kell nagy bátorság 
ahhoz, hogy a magára maradt és 
elszigetelten, de a legtisztább meg* 
gyoződés hitével visszavonuló Jászi 
Oszkárra sarat dobáljanak. Ehhez, 
mondom, nem kell nagy kurázsi és 
igy könnyen teheti az „Az Est“, 
hofíy — titokban a szocialisták felé 
kacsintva — hazafias színekben 
tündöklő lesipuskáját Jászi Oszkár 
felé sütögesse. A vádak, amelyek 
Jászi ellen hangzanak, valóban nem 
is érdemesek komoly feleletre. Já* 
szi politikája okozta volna Magyar# 
ország szétdarabolását? Okozta a 
huszonöt esztendős becstelen, el* 
nyomó politika, okozta a négy és 
fél esztendős vesztett háború és 
okozták éppen azok az újságok, 
amelyek esztendőkön keresztül 
piszkolták és gyalázták a nemzeti- 
ségieket és teli torokkal üvöltöztek 
minden időkben az ellen, hogy Maí 
gyarországon a szociáldemokratát 
párt, vagy legalább a Jászi Oszkár 
megértést hirdető nemzetiség• poli' 
likája érvényesüljön.

Miszen Jászi kibékülés*, megér* 
megegyezést, teljes testvéri

séget hirdetett á Magyarországon 
élő nemzetiségekkel és az „Az Est“* 
ék, a „Budapesti Hirlap“sék és a 
„Pesti Hirlap“*ék a kibékülés és a 
megértés ellen uszítottak vadnia? 
gyár hévvel. Tehát amikor ők aka* 
dályozták incg az uralkodó magyar 
politikai osztályokkal egyetértőén 
azt, bo£y éppen & Jászi Oszkár el

mélete idejében érvényesüljön* 
hogy kibéküljünk és megegyezzünk 
a nemzetiségiekkel és most, amikor 
a maguk erkölcstelen és elvakult 
politikájának rothadt gyümölcsei a 
szétmáló Magyarország vigasztalan 
képében itt vigyorognak, hogy 
most még ők merészkednek vádas
kodni az ellen, aki mindezt idejé
ben látta és idejében meg akarta 
akadályozni: ez olyan foka a sze* 
mérmetlenségnek és a frivol ciniz* 
musnak, hogy hasztalan kerestünk 
rá elég erős kifejezést a szótárban. 
Még mi sem találtunk.

K1RCI1NER ŐRNAGY. A marosyásáT- 
helyi 62-ik gyalogen-ed adjutánsa Kirch- 
ner őrnagy ur volt. Két esetei közölnek 
velünk az őrnagy üt háborns mnVt 
jából, mind a kettő megérdemli a 
nyomdafestékeí. Kirehner ur — 1916 jú
niusában még kapitány — egy ízben pa 
rancsoT adotl egy Simon nevű Üiadapród' 
na*k, hogy keljen M járőrrel a Szcrvect 
folyón é s  ejtsen foglyot az orosz tábori 
őrség ikőzül. A kiküldött járőrparancs
nok telefonált Kirchnernek és figyelme*- 
tette, hogy az oroszok észrevették, tü
zelnek a járőrre, tehát nem kelheíraok á! 
i  folyón. Kirehner segédtiszt vs azonban- 
ragaszkodott a parancshoz. Á <hadapród 
erre í»z oroszok tüzelése köziben beszálU 
a csónakba, de még mielőtt eiinchilhatotf 
volna, fejlövfst kapott és holtan bukott a 
oizbe. A járőr széli u tolt, de most mén- 
nem volt baj, hogy nem teljesítették a 
parancsot. — Nem kevésibé, utálatos ennáfl 
Kirehner ur másHv esete. A * tizenegyedik 
isonzó-csatuban a kéxi géppusukás-siakas# 
egyetlen gépfegyverrel tizenhét ember
rel tért vissza. Másik bárom gépfegyvert 
a kfszo’gáló Jegénysé^tl együtt megsem
misített az olasz gnmáttüz. A parancs
nok .megsebesülése után Gonczg Jéno* 
zászlós ve'te át a vezényletet és hortft 
vissza a megmaradt gépfegyvert és c le 
{jénységet. Kirehner segédtiszt ur ahelyett 
hogy G ö n cz i ezért megdicsérte volna, 
főidig gyalázta a sMTencsétten zisrfóst, 
hogif merte a szétlőtt három géppuska 
maradványait otthagyni1? És volt szili* 
a zászlóst négy altisztté/ együtt nissza 
kergetni pokoli pergőtűzben az állásokba, 
hogy a teljesen értéktelen ^cxkaiKiaOt 
összeszedjék. Kirehner őrnagy ur *oha- 
aem értékelte tZbbi* a? enabertíetf* a* 
ócskavasnál . ,
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€sernyák százados  
és  a forradalmi 
Katonatanács

A könyvpiacra legutóbb egy 
(onaforradalmárok“ cimü íü^ct 
derült, amely az októberi fórra* 
dalom úgynevezett ,̂ hőseit", a fór* 
taáühni katonatanács néhány tag* 
jét igyekszik glorifikálni. Minthogy 
emiek a tizenegy, később tizen* 
layokta^U. forradalmi katonatanács* 
nak ( — amelynek semmi köze sincs • 
a jekíűcg működő katonatanács* 
hoz — ) a szerepe már eddig is ép* 
*>en elégszer került hamis világítás* 
bon a közönség elé, nem tartjuk fe? 
JbskigeagMfek u Csernyákíféle katona* 
náes működéséről néhány tárgyilas 
gos adatot elmondani:

A z ehő, kizárólag tisztekből állót 
úgynevezett .,forradalmi katonai a? 
nács^snak semmi része, nem volt 
sc/í: a forradalom előidézésében, 
éz 'néj* a  forradalom előkészítésé* 
ben svra. A forradalom előidézését 
az asemények végezték, előkészítés 
séf pedig névtelen, elkeseredett 
fcö-íJfegéoyek, altisztek és csak a lég* 
ritkább esetben tisztek. Ezek már 
Iwkí apókkal előbb agitáltak és lázi* 
íottak titokban a legénység köré* 
bea és az o m űködjüknek voltak 
Követkeíiményei v a pécsi és rima* 
szombati torr&daimak és az ország 
többi lielyőrségeiben^töiiicgesesi elő# 
fordult kisebb lázadások. A „torra* 
dalai* katonatanács4' tagjai ekkor 
S*ég a különböző harctereken vol* 
fák elszórva és csak közvetlenül, a 
Uradalom-' előtt kerültek fék Buda# 
peatTű üá^om hónapom tanulmányi 
szabadágra. Alig kezdték meg ezt 
ú szabadságot, október 25íén a kê > 
riiletl parancsnokság elrendelte au 
esőzés tiszti rangban lévő szabiídsá* 
&At egyetemi hallgatók azonnali 
^vonulását büntetésből, tnztt az 
íU'nApt várbeli tüntetésen több ka* 
toiíatiszí* is résztvetc. Ez a véletlen 
epizód eredményezte a forradalmi 
featí-.i«.tenács ' megalakulását, mert 
néhány "fiatal hadnagyi és főhadha* 
gyű rangban lévő egyetemi hallgató' 
is«>:ebeszélt, hogy nem vonul be.
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hanem csatlakozik az akkor alakult 
Nemzeti Tanácshoz. Felvonultak a 
Károlyi*párt helyiségébe, ahol azt 
a tanácsot kapták, hogy alakítsanak 
külön katonatanácsot. A fiuk szór 
fogadtak és megalakították a tizen- 
egy tagból — kizárólag tisztekből
— áiló forradalmi „Katona 
tanács^ot, melynek tagjai lettok: 

Estefany Jenő 
Hüttner Sándor 
Cenner Zoltán 
Pusztafl Jenő 
fí. Pásztor Béla 
János Andor 
Gefger Józ3ef 
J.engyel László 
Sztanykovszky Tlbw 
Hoffmann György 
PiisztafcGazda Jenő.

A Katonatanács elnökévé megvár 
lasztotíák, mint legmagasabb kafa* 
nai sarzsii. Csernyák Imre száza * 
dóst. Innen kezdve az egész társa 
ság egész a forradalom kitöréséig 

| semmit nem csinált, ami nagyont 
'természetes is egyrészt, mert legna? 
gyobb részük vidéki pótkeretekbe- 
tartozott, ezrédük a fronton Tök 
és teljesen ismeretlenek voltak t  
budapesti falc tanyákban, másrései, 
minthogy a bevonulás elmulasztási, 
val katonaszökevényekké váltál*:, t 
laktanyáknak még a környékét i-. 
messzire elkerülték. Egész naj* k< 
sem mozdultak a Károlyi =párt k -  
ndvr-ri -szobájából, ahol állandóé • 
nagy képű, de. teljesen komoly tata» 
megbeszéléseket tartották és alaw 
iában véve 6emmit sem csináltak 
A véres lánchidi tüntetés estéjé** 
kerültem közéjük és miután 
egyik tanácstagnak, Cenner Zol 
tán hadnagynak kezébe ünnepélye■> 
hüségesküt tettem le a párthelyisér 
félreeső helyén, alaposa n megfigyel 
hettem, hogy milyen kevés közük 
volt az eseményekhez. Itt láttái* 
először Csernyák századost, aki c i
vilbe öltözve, kétségbeesetten vitat^ 
kozott néhány türelmetlen tenge 
részszel és a karhatalmi századok 
kiküldötteivel. Ezek • mindenáron. 
szerettek volna „valamit csinálni” 
~r- este-az tán ők rendezték a lánc- 
hidi véres tüntetést — és Csernyák
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minden erejével lebeszélte őket, • 
folyton azzal fenyegetőzve, hogyha ; 
nem fogadnak szót neki, lemond | 
elnöki tisztségéről. Nevetséges mó*' j 
dón hitegették a jóhiszemű tengem 1 
részeket, hogy várjanak még egy 
negyedóráig és még egy félóráig, 
akkor majd fog valami történni. 
Közben a Katonatanács huszperces 
éléseket tartott. Csernyákot a ten* 
gerészek addig szorongatták, amíg 
végre csaknem nyiltan bevallotta, 
hogy nem tehet semmit, mert nem 
rendelkezik a jelenlevőkön kivül 
senkivel. A tengerészek erre felhá* 
borodva hagyták ott a Katona- 
tanács helyiségét.

A forradalom kitörése után a ti* 
zenegyes tanác.s tagjainak sem ju* 
Sott több, vagy fontosabb szerep, 
mint akátkinék, ugyanugy intézkede- 
tek, dolgoztak, mint sok száz má3 
tiszt és tegyük hozzá, önhatalmú 
ténykedéseikkel ugyanugy növelték 
a zavart. Csak annyiban lehetett 
őket egyéb tisztektől megkülönböz* 
térni, hogy első dolguk volt a száe 
zadosi három csillagot felvarrni a

tallérjukra. Ez állítólag Linder Béla 
adügyminiszter engedélyével tör* 
tén/i, azonban a minisztertanács — 

minthogy a tisztikar egységesen fel# 
zuduit ez ellen a valóban meg nem 
érdemelt előléptetés ellen — úgy j 
döntött, hogy a Katonatanács tag* j 
jaii nem léptetik elő. ígéretet kap; ] 
fák azonban, hogy más formában, j 
esetleg polgári állásokkal rekonr 
pénzétják őket ezért.

('sernyák Imre százados eseté* 
ben erre nem került sor, mert vele 
egy kis baleset történt: első héten 
belekerült egy csúnya csalási ügy* 
be. Kiderült, hogy Pongrácz József 
főhadnagynak a- Katonatanács bé* 
iyegzőjével ellátott meghatalmazást 
irt alá, hogy a Nemzeti Katonata* 
nács propaganda osztályát megszer? 
vezze és erre bankoktól, vállalatok* 
tói és magánosoktól pénzbeli adó* 
mányokat vegyen fel. Pongrácz, 
Akit le is tartóztattak — mint ezt 
akkor megírták — különböző széli 
hámosságokat követett el a propa? 
áíináa'pénzekkel, melyből Csernyák

Imre maga is felveit ötvenezer 1c& 
rónát. Az ügyben vizsgálat indult 
meg, de Csernyák százados elles*.
aki a Katonatanácsnak elnöke volt, 
nem akartak eljárni, mert ez a f 
radalom első napjaiban nem tett 
volna célszerű. Megelégedtek azsal
hogy lemondatták a katonatanács 
elnökségéről, adtak neki utikőltéé 
get és egy Amerikába szóló utlev& 
let, hogy eltűnjön a láthatárrá. 
Csernyák el is utazott Hollandiéba, 
ahonnan pertu sürgönyöket küldöz* 
gei Károlyi Mihálynak és a magyar 
állam megbízottjának adja ki rrm- 
gát, úgy, hogy a kormány kénytefe* 
volt legutóbb ezt nyomafékoett^ 
megcáfolni.

A forradalmi Katonatanács többi ‘ 
tagja egyik államtitkárral lépett 
érintkezésbe, de a rekorapenzácié* 
képpen igért állásokat nem kapták 
meg, hanem az illető államtitkát 
egyizben száztizezer, majd ezáfc* 
negyvenezer koronát adott rós^nk* 
re, mint a Nemzeti Tanács cgytjg 
tagjainak adományát. A forradaÍMi 
Katonatanác.3 tagjai közül többe* 
akadtak, akik visszautasították a 
rájuk eső húszezer koronát, &2 0 9 ? 
bán a többiek, úgy tudjuk, v,tam?* 
mányi segély" címén felvették.

Ez, minden szépitgetés nélkül a 
fo rra d a lm i Katonatanács szerepe.

Diószeghy Tibor.

KOSNYÁK ÁLLAM TITKÁR B©* 
C SA N A TO T KÉR. Megírtuk, fco*v 
tíoanyúk Zoltán állam titkár, Sándor Et*
ztri ttperaénckesriő férje, aki m ár régeb
ben terrorizálja  az Operaház tagjait. - 
egy színházi laphoz intézeti; * lehelébe* 
csúnyán m egsértette feleségének ko!!e> 
gáit. Az Opera művészei —- minthogy 
A z  Em ber cikkével igazolva látták fel* 
fogásukat, hogy Boanyák viselkedését 
nem lehet tovább tűrni — gyűlést ta r 
tottak, amelyen elhatározlak, hogy fék 
szólítják az állam titkárt: vonja
szavait és kérjen az Opera tagjaitól h*  
esánatot, különben böjkcítájn i fogják 
Sándor Erzsit és nyilvánosságra hcszák 
Bosnyáknak egyes tagokhoz intézett 
ujabb sértő leveleit. Erre azonban, mi ur 
értesülünk, nem fo<| sor kerülni; Y tétl 
Bósnyák a „Figaró' szerdai száTrahf’t 
vissza fog vonni m indent.



A  Déli Hírlap 
fölszabadult

A z Ember legutóbbi számában 
megírtuk azt a csúnya lapvásárlási 
stiklit, amelyet égy sötétben búj* 
káló ellenforradalmár csoport elkö* 
vetett. Megírtuk, hogy a Déli Hirs 
Inptot a szerkesztőség és kiadóhiva? 
tál háta mögött eladták egy reak
ciós társaságnak, amelynek Pj IIqí 
vicíni György őrgróf nevű politikai 
dilettáns és Szacelláry nevű hazárd* 
kártyás voltak az exponenseik. 
Megírtuk, hogy a szerkesztőség 
meggyőződése.® tagjai nem hajlan* 
dók tűrni, hogy a lap ellenforradal* 
már kezekbe jusson és ha kell, a 
Déli Hírlap birtokbavételével is 
meg fogják akadályozni, hogy az 
ellenforradalmárók ezt az újságot 
elfoglalják. Azóta, hogy köziemé* 
nyűnk megjelent, döntő fordulat 
történt ebben az ügyben, olyan fór* 
dulat, amelyet igaz szívből örven* 
dezve üdvözlünk. Röviden az tör* 
íént, hogy a szerkesztőség, kiadó< 
hivatal ős rikkancsszervezet össze* 
fogva birtokába vette a Déli Hir* 
iapoí és a lap eddigi szerkesztőjét, 
Lázár Miklóst, aki az erkölcstelen 
lapvételi a szerkesztőség háta mö? 
•Jött megkötötte, eltá\rolitották n 
toptól.

A munkatársaknak ós a kiadóhivas 
tali alkalmazottaknak ezt a tiszteletre 
méltó forradalmi lépését különböző 
dolgok előzték meg. Megelőzte ezt 
a cselekedetet az, hogy Pallavicini 
György őrgróf napokon keresztül 
a legfantasztikusabb valótlansággal 
vezette félre a vele tárgyalásba bo» 
elátkozott újságírókat és a többek 
között becsületszavára jelentette ki, 
hogy Bangha páter úgynevezett k a  
resztény sajtóvállalata távol áll a 
Ispvételtöl és papi pénz, klerikális 
érdekeltség egyáltalán nincsen az 
uj vevők oldalán. Pallavicini György 
őrgróf becsületszavával szemben 
kétségtelenül megállapították a Déli 
Hirlap munkatársai, hogy a lappi 
titokban a háttérben igen is egyene' 
&en Bangha páter érdekeltsége vá

sárolta meg, nagyon természetesen 
azért, hogy azt az ő sötét ellenfor* 
radalmár céljaira használja föl. A m is  
kor a szerkesztőség tagjai minden 
kétséget kizáró módon megállapi* 
tották, hogy a Déli Hírlapot Bangh# 
páterék csoportja vásárolta meg 
közel két millió koronáért, nyomban 
elhatározták a gyors cselekvési. Pén* 
teken, e hó 17»cn este ó órakor a 
Déli Hirlap szerkesztősége közölte 
Lázár Miklós felelős szerkesztővel, 
hogy miután meggyőződtek arról, 
hogy ő a lapot a Bangha*csoportnak 
adta el, a szerkesztőség elhatározta, 
hogy ezt a vételt nem respektálja, 
a lap munkatársai Puszta Béla és 
dr. Dénes József vezetésével átve
szik a Déli Hirlap irányítását és L«-' 
zár Miklóst, aki az ő hátuk mögött 
megkötötte ezt a hihetetlen üzletet. 
felszólítják, hogy váljon meg a 
szerkesztői állástól és lépjen ki a 
lap kötelékéből.

Lázár a felszólításra azzal felelt, 
hogy ő nem tudta, hogy a háttérben 
Bangháék csoportja áll, őt félreve
zették és ő a maga részéről is haj? 
landó megkísérelni az üzlet vissza* 
csinálását és hajlandó visszaadni 
azt a négyszázezer koronát, amit 
ü.7. uj vevők az ö kielégítésére fizet* 
tek ki .saját kezeihez. Nekem Lázár 
Miklós hosszú évek óta nagyon,jó 
barátom, igaz részvéttel látom .őt 
abban a méltatlan helyzetben, 
amelybe került és én elhiszem neki, 
hogy őt valóban félrevezették Pál* 
laviciniék. Nem mondanám, ha nem 
erezném: hogy nagyon, nagyon saj* 
náloin őt. A  szerkesztőség és ki* 
adóhivatal tagjai azonban érthető 
módon ragaszkodtak Lázár Miklós 
távozásához, amire a volt felelős 
szerkesztő búcsút mondván hűséges 
munkatársainak, meghatottan eítá* 
vozott a Déli Hírlap helyiségéből. 
F.z pénteken este történt és szóm? 
baton délben már Lázár neve nél* 
kiil, Puszta Béla, az uj felelős szer# 
kesztő és dr. Dénes József főszer* 
kcsztő nevével, megifjodva, fölszo* 
badulva, a forradalmi idők széllé* 
méhez illő tartalommal jelent meg 
Budapest utcáin a Déli Hirlap. A

14



^ t j p a o i

lap élén bejelentették a munkatár* 
sak, hogy ők átvették a Déli Hirlap 
vezetését és ezenkívül részletes rí* 
portban számolnak be arról a 
földalatti aknamunkáról, amelyet 
Bangha*Pallavicini*Szaicelláry vég* 
zeft a szabad szellemű újság meg*- 
keritésére.

Bangháék lapvásárlási manővere 
ilyenformán csúfos kudarcba fulladt 
és a titokzatos lapvásárlók nem te* 
hetnek egyebet, minthogy valami 
utonsmódon eladják a részvényei* 
kei azoknak az áldozatkész férfiak* 
nak, akik a Déli Hirlap szerkesztő* 
ségenek háta mögött állanak. Ár* 
ról, hogy a lapot most már kicsa* 
várják a munkatársak kezéből, be* 
szelni sem lehet, mert hiszen az 
igazságos harcot folytató újságírók 
mögött áll minden erkölcsi és 
anyagi erejével az újságírók sza* 
badszervezete, a munkásság ereje 
és az egész magyar közönség tá* 
mogató és oltalmazó szeretete. A z 
igazság a Déli Hirlap szerkesztősé* 
gének, kiadóhivatalának és rikkant 
csainak oldalún áll és a forradalom 
érdeke, tehát a legmagasabb köz* 
érdek is azt követeli, hogy ez a 
nagyszerű, igazságos és eszmei ce* 
tokért folyó, fölemelő küzdelem az 
újságírók győzelmével végződjön. 
Másként nem is végződhetik!

A KÉT SZILASSY ELLENFORRA* 
DALM A. A zt olvasom a Szila ssyak cl* 
len forradalmáról Íro tt tudósításokban, 
hogy ők ketten  — szemben Erdélyi ön* 
köntössel, aki üzleti alapon vállalkozott 
a Lovászy—Friedrich társaság ellenfor* 
radalmi törekvéseinek jutányos kiszól* 
gálájára — meggyőződésből szolgálták 
az ellenforradalom ügyót. Ez nem való* 
szinii, de nem is igaz; a Szilassy .testve* 
rek életükben nem vettek még annyi 
fáradtságot maguknak, hogy bármilyen 
irányú meggyőződést kisajátítsanak, 
vagy beszerezzenek. Kártyázáson és 
iváson túl nem terjed t ki érdeklődésük 
másra, legfeljebb valamikor régen irt a 
fiatalabbik, Cézár egy kötet verset, al* 
kalmásint rosszakat. Akkoriban nevez* 
ték ki az államrendőrséghez segédfogai* 
mázónak, de nem sokáig m aradt itt 
meg: valami anyagi term észetű kellet
metlensége tám adt, nagyobb baj nem

lett belőle, m ert gazdag nagyáhvja 
közbelépett. A  rendőrséget azonban ott
kelleit hagynia, bankhivatalnok lett a 
hat láb magas óriás, de sorra megvált 
állásaitól, nem bírta a hivatali levegőt. 
Á ttette a székhelyét Bécsbe, itt fezőr> 
ködött egy darabig, züllött, majd hirte^ 
len elhatározással felcsapott hotelpor^ 
tásnak. Közben dijbirkozó is volt, cm  
kuszban lépett fel és szórta a pénzt, ha 
volt, koplalt, ha nem volt. Ilyenkor ren* 
desen nagyanyját pumpolta meg kisebb^ 
nagyobb összegek erejéig, rendesen 
bátyjának, az aktiv katonatiszt Józsefe 
nők segítségével, aki kedvence volt az 
öreg asszonynak és inkább tudott tőle 
pénzt kicsiholni. Szilassy József nem is 
szorult rá olyan keserves pénzszerzési 
módozatokra, m int öccse és amíg egy 
nagyobb szabású könnyelműsége miatt 
családja tébolydába nem csukatta, min? 
dig meg volt az elegendő zsebpénze' 
Tiszti rangjáról is le kellett mondania. 
ezt 2sak a háború kitörésekor kapta 
vissza. A háború m indkettőjükön na
gyot lendített- anyagilag, a  frontra ke;' 
rültek és kapták a tiszti fizetést és a 
pótlékokat. És hogy m ost a háború vé* 
get ért. valószínűleg ezt sajnálták, nem 
a királyt és ha akartak valami mozgal* 
mát, vagy forradalm at csinálni, azt napi* 
díjért csinálták, nem meggyőződésből.. . .

A KÜPENíCKI ÁLLAMTITKÁR. 
Friedrich István hadügyi állam titkárról 
abból az alkalomból, hogy reakciós, haj" 
lámáit ismét bebizonyította a Szilassy* 
féle ellenforradalom sürgős és sáereteU 
teljes felkarolásával, mindössze azt a 
csekélységet irta  „Az E st“, hogy nem is 
kinevezett állam titkár. Igaz, Friedrich 
azt állítja, hogy az október 31;én ta rto tt 
m inisztertanácson kinevezték őt had- 
ügyi állam titkárrá és ez a kinevezés meg 
is je lent a hivatalos lapban, de eZzel 
szemben „Az Est“ megállapította, hogy 
egyrészt a kinevezés a hivatalos lapban 
húsz nappal azután jelent meg, hogy 
Friedrich állását elfoglalta, másrészt, 
hogy az október 31=iki minisztertanács 
nem nevezte ki Friedrich urat államtiU 
kárrá. H át ez mi? Ha igaz, am it „Az 
Est" egész határozottan és nyomatéko* 
san ir. akkor Friedrich István volt paci* 
fist a municiógyáros, aki közel negyedéve 
állam titkárnak adja ki magát minden • 
jogoim nélkül: közönséges szélhámos. 
Illetve nem is közönséges, hanem a lég* 
nagyobb stilü szélhámos, amilyen még 
nem volt Magyarországon és tagadhatat* 
lanul lepipálta a hires köpenicki kapi* 
tányt. ^
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Miért nyerte meg 
f^ürthv G vö rg y  
a Halmos-féle pályázatot?

A Nemzeti Színháznak van egy 
Satal sziné&zc, Kürthy György, aki 

" tálán maga is érzi, hogy milyen 
borzalmasan tehetségtelen és ezért 
a művészet minden más rendelke* 
zésére álló ágában igyekezik érvé* 
«yesülni. Szabad óráiban festeget 

tehetségtelenül, képzőművészeti 
kritikákat ir — tehetségtelenül, hir*

. íapi cikkeket alkot — tehetségteleo 
 ̂ eöi és mint legutóbb értesülünk, 

swndarabirónak is felcsapott. A 
HaImos»féle egyfelvonásos pályá* 

■^^atra irt egy darabot és ugylátszik, 
a ■ Hosszas küzködés után végre *áta* 

Iáit igazi terrénumára, ezt lehet kö<- 
vetkeztetni a pályázat eredményé* 

kiadott kommünikéből, amely 
.igy. hangzik:

A Halmo*>pályázat eredménye. 
r, A Halmos*pályázat birálö*bizott* 

*ága hétfőn tartott ülésén az 
egyfelvonásos színdarabra kitü* 
tfött kétezer koronás pályázatra 
hatvannégy beérkezett darab kö»- 
küí kettőt talált, amely a dijra 

, érdemes. Az egyik, amely kvali* 
fásaiban komolyabb jelentőségű, 
a „Csend . . .  várn i..."  cimü, a 

, iniishl a „Visszhang*4 cimü dialó* 
j»us. A biráló*bizottság úgy hatá* 

v rí;7ott, hogy a dijat a két darab 
között megosztja. A jeligés leve* 
lek felbontása után kitűnt, hogy 

■ a két dijnyertes darab szerzője: 
w . Vitéz Miklós és Kürthy 
György, a Nemzeti Színház tagja. 
A.bból azonban, hogy Kürthy 

•György ezt a pályázatot megnyerte, 
csak feltételesen vagyunk hajlan* 

v dók a rra  következtetni, mintha a 
darabja jó. vagy éppen tehetséges 
volna. Egy gyanús körülmény derül 
ki cbhöl a jelentésből. Józan észszel 
Ugyanis lehetetlen megérteni, hogy 
ha Vitéz Miklós darabja „kvalitás 
sdiban komolyabb jelentőségű**,' ak*

kér miért kellett a dijat kettőjük 
között megosztani? Hiszen az ilyen 

ályázaton épp annak a darabnak 
ell a dijat nyerni, amelyik jobb, 

tehetségesebb, értékesebb, vagy 
nem bánom, kvalitásaiban komo* 
Ivabb jelentőségű! Amelyiknek kva* 
litásai kevésbé Jkomolyak, az legfel-* 
iebb —■ ha nem komolytalanok 
kvalitásai, illetve, ha egyáltalán 
vannak kvalitásai — második dijat 
nyerhet, különösen akkor, ha meg 
sem felel m pályázati feltéteteknek, 
mert nem egvfelvonásos, hanem 
csak dialógus. Ilyen esetben csak 
egy ok lehet a pályadij ketté válasz* 
tására: ha túlontúl nagy az első
díjjal jutalmazandó mű értékéhez 
képest. Ez az eset azonban — mint 
a Halmos*féIe pályázatoknál általá* 
bán — nem állt Fenn, a pályadij 
mindössze 2000 korona volt. Kény* 
telenek vagyunk tehát Kürthy 
György megkoszorúzásának ezt a 
körülményét gyanúsnak nevezni.

Ez a gyanús körülmény csak gya* 
nusabbá válik, ha tekintetbe vesz# 
szűk, hogy a pályamüveket bíráló 
bizottságban Kürthy György Nem* 
zeti Szinház*beli kollégái — nem is 
eggyen —• képviselve voltak. Ekkor 
már hajlandó lenne az ember félté* 
telezni, hogy talán mégsem eget* 
verő tehetsége, hanem baráti pro* 
tekciók és összeköttetések hasz* 
náltak Kürthynek — ha nem lett 
volna a pályázat titkos. Ez azon’ an 
kizár minden visszaélést és igy 
mégis kénytelenek lennénk elismer* 
ni Kürthy György drámairól tehető
ségét, ha nem tudnánk, hogy pá* 
lyadijjal koszoruzott darabját elő* 
zőleg visszautasította a Nemzett 
Színház igazgatósága.

így aztán érthetővé v á lik , hogy 
a pályázat titkossága ellenére, hon# 
nan  tudták olyan pontosan a bu-áló* 
b iz o tts á g b a n  ülő Nemzeti S zín h áz i 
tagok, hogy melyik a kollegájuk 
darabja és  hogy melyik az a kiváló 
pályamunka, amelynek kedvéért 
k e t té  kcH választani a pályadijat.

így folynak !e nálunk a ^tiikos“ 
pályázatok V,,.



Milliomos 
színigazgatók  
és szegény színészek

A háború k itö ré sek ^  egy sereg pesti 
vxinész itthagyta a színpadot és elment 
-a legcsunyább, a legkeservesebb szerep 
eljátszására. M ialatt ők Szerbiában lo* 
holtak, m ialatt a galíciai háláló# éjsaa* 
kákon szenvedtek, m ialatt az Isonzón a 
halállal álmodlak, idehaza a pesti szín* 
Igazgató urak busás milliókat szereztek. 
O lyan konjunktúrája volt a színháznak, 
amilyen talán még soha Magyarorszá* 
gon és a színigazgatók nem voltak r e j
tek a helyárakat alaposan felemelni, 
összeszedték a vagyont, meggazdagod* 
tak, amit utóvógre nem hánynánk fői 
bünül neJcik, ha most, am ikor olyatí 
ifzükség van arra, hogy az emberek kl» 
nyissák szivüket effahertársalk iránt, 
nem csinálnának olyan dolgokat, ame* 
íveket sasónélkül hagyni nem lehet. Ha 
au embert érzés nem diktál}* nekik, 
miniszteri rendelet van rá, hogy a had* 
hói visszatért alkalm azottakat a villa* 
latoknak vissza kell vcnniök a mai vií 
iszonyoknak megfelelő fizetéssel, A  leg» 
tfibb pesti színház azonban sem az em* 
ívért érzé&re, sem a m tuúzteri rendem 
leire nem volt hajlandó megmozdulni és 
qgy csomó olyan szülész ven a főváros* 
Kan. akiket azok a színházak, ahol a 
háború előtt működtek, visszavenni 
uem hajlandók, vagyvolyan csekély Fizó* 
tést kínálnak, amelyből megélni nem 
lehet. A  milliomos Faludiók például 
■Stella Gyulának, akinek a h áho ru ! előtt 
hatezer koronája volt a Vígszínháznál, 
nyolcezer koronát kínálnak, holott a 

. sainószszövetség és az igazgatók között 
koüek tiveszerződés egy kezdő első.endü 
színész számára is tizennyolcezer ko* 
róna minimumot állapit meg. A Falu* 
diák másik színházában, a Városi 
Színházban, sem játezik egy sereg olyan 
ember, aki azelőtt o tt kereste a kenye^ 
ré*. Hogy novoket említsünk, nem vet* 
t i k  vissza Hajagos Károlyt, Szántó  Oás* 
pArt, Bartha István titkárt, Gellért Gyu= 
fit. Hevesi Miklóst, i r á n y i  Lajost, Lu-- 
íAca Lipótot, Bodor Im rét és Feketo 
Ferencet. Az Apolló*kab»réban nem 
?4L»zik Darvas Ernő, a' Royal#Orteum 
pedig dr. Farkas Ferenc művészeti vezc>» 
tő t, Lútár  István titkárt és Sxalal MU 
hályt nem akarja visszavenni. Nem ér* 
dcktelen, hogy dr. Farkas Fercncro a 
RoyaUOrfeumnak azért nincs szüksége, 
m ert a művészeti vesztést egy ügyvéd
Y Í & 5Í.

Úgy tudjuk, hogy *  R oyaU Q rfean ■& 
háború alatt a közönségtől pótíillérelce* 
szedett had be vonult színészei javára. 
A do tt is az igazgatóság a közöncég 
uagylelköségéböl a bevonultak c««lá(£ 
jának néhány száz koronát, mi azonbans 
szívesen látnánk, hogv ha a beszedőit 
pótfillérakről elszámolnának azoknak* 
aíciknek a közönség ezt a pénzt juttatró  
akarta.
• Úgy tudjuk, hogy a kenyérnélkiil á£ é  

színészek nem hagyják magukat kijáts 
fcríani és perrel fordulnak a milliós ha&&> 
nők hátán kíméletlen nyugodtsággal üt# 
igazgatók ellen. •

Mágnások mulatsága
A Kárpátok haván piroelott a' CQAf 

gyár vér — és ők múlattak Un&
váron. Dús galíciai éjszakákon ha? 
lálhörgéssd volt teli a levegő —̂ é® 
ők mulattak Lembcrgben. Qfr&m 
földön eeer seb nyílott ki — 
mulattak Bródyban. A visszavont!* 
lás minden keserve szakadt ránk — 
és ők mulattak Buskban. ök, a tfiég* 
nások, osztrákok és magyarok cgys 
formán, akik csillogó katoriaunifor* 
misban a második hadsereg pác 
rancsnokságánál hosszú éveken á t 
komódiáztak. Mert Böhm ErmoUl* 
nak, ennek a képeslapból kivágott 
lovas tisztifigurának, osztrák és rnae 
gyár mágnások voltak a szórakozó 
pajtásai. Festett bajuszával, naeg 
nem rezdülő monoklijával, egyenes 
sen orfaillett a léha, semmittevő 
mágnástisztek közé. Hogy csak 
az ismertebbeket mondjam el, két 
Fiirstenberg herceg, az Andrássy 
grófok, az Esterházy grófok, Beöthy 
Pál voltak beosztva mellé és ezek 
az urak, a háború legborzalmasabb 
idejében, vér és halál idején olyan 
pazarló életmódot, olyan semmitte* 
vést, olyan lumpolásokat csaptak, 
hogy ezek láttán a frontról be*be» 
vctodötc embereknek ökölbeszorult 
a kezük. Mialatt idehaza kenyér* 
jegvgyel mérték a szűkös kenyeret, 
ná! ’1: frissen sül* zsemle, ropogós 
sőskifli, puha fehér kenyér járta. 
Ezüst tálak roskaritak a drága été* 
lék alatt, a kristályüvegekben finom 
boi'ok csillogtak, pompásabbnál
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pompásabb ennivalók kerültek a2 
asztalra és nem egyszer az ezrek 
élete és halála fölött parancsolok 
mulatozásába női kacaj is vegyüli.

Nem dolgoztak semmit, autós* 
tisztek, adjutánsok voltak és mind* 
ezekhez még durvák és kegyetlen 
nek. Bródyban történt egyszer, 
hogy a tiszti étkezőben az egyik föl* 
szolgáló bakához — aki civilben ta* 
nár a fővárosban — egy mágnás* 
iisztecske h o zzá v á g ta  a tá la t. Lem* 
bergben állandó páholyuk volt a 
színházban. Ha utazni akartak, fcü* 
lön fülke járt nekik, mindenhol ki*' 
tüntetés, mindenhol előny volt a 
részük. A fiatal Fürstenberg herceg 
egyszer nagyon rövid időre kiment 
egy hadosztályparancsnoksághoz. 
Néhány hét múlva, mikor vissza* 
tért a kis kirándulásról, ezüst vitéz* 
ségi érem csillogott a mellén. Nem 
csoda, a papája járt el közvetlenül 
Sohm Ermollinál.

így mulatták végig a háborút a 
második hadsereg mágnásai, akik 
tulajdonképpen tehetséges és ki* 
váló hadvezérré tették meg a bécsi 
udvarban Böhm Ermollit. h. e.

BOROEVICS ZSÁKM ÁNYA. Októ> * 
bér huszonhatodikán, mikor az olaszok 
már a  Piave alsó folyásán is átkeltek, a 
írontkórházak betegei kétségbeesve kő* 
nyörögtek az orvosoknak, hogy szállít* 
sák őket haza. A  frontm ögötti járvány# 
kórházak vezetősége huszonuyoleadikára 
ígérte a kórház*vonatot, amely azonban" 
még hüszonkileneedikén sem jö tt meg. 
Mikor kiderült, hogy az olasz csapatok 
hat kilométernyire vannak, az orvosok 
m egszöktek és magukra hagyták a bete; 
geket, akik gyalog és kocsin menekültek 
a vasúthoz. Itt értesültek róla, hogy hu* 
szonnyoleadikán azért nem kapták meg 
a kórházvonatot, m ert azt Boroevics tfc 
bornagy lefoglalta zsákm ánya számára. 
Kétszázötven vagont tö ltö tt meg privát 
rablott holmijával ez a gazember, aki so* 
hasem törődött katonáival.

H ártel Lujza annak idején pofon he* 
lyett m ért nem revolverrel követe tt el 
ellene merényletet!

V á g ó
kormánybiztos válasza 
az ellene intézett 
támadásainkra

Tisztelt Szerkesztő ur,
úgy látom, hogy lapjában rendszeret* 

hajsza folyik ellenem; a dolog annál 
kellemetlenebb rám nézve, m ert az éU 
iásomtól való felm entés iránti lépé
seimmel nem ériem  eddig célt. Szi» 
vesen távoznék helyemről, de nem en 
gednek.

Mi sem könnyebb, mint rám fogni, 
hogy e.gy vizsgálatot cl akarok tussolni. 
De honnan tudhatja a cikkiró, hogy éti 
mit akarok? És vájjon m iért akarnám 
én a fémközponti1 vizsgálat eredmé* 
nyét eltussolni? És ha akarnám is, vaj 
jón lchetne*e ezt az akaratom at m egva
lósítanom? A vizsgálatot a Népszava* 
beli támadások idején Szterényi, mint 
kereskedelemügyi miniszter rendelte el. 
A  vizsgálati jelentést Garami miniszter 
visszakérőleg hozzám küldötte le javas* 
lattétel végett.

A cikkiró abból, hogy én végleges 
állásfoglalásom előtt dr. Lamm  Dezső 
m érnöknek adtam ki véleményezés vé
gett a vizsgálati jelentést, eitussolái»i 
szándékomra következtet. Miért? Mert 
azt hiszi, hogy d r -  Lamm Dezső fém* 
központi hivatalnok. De hiszen ez téve
dés. Lamm dr. 191S. november í*/e óta 
nem fém központi hivatalnok, hanem 
igazgatója egy vállalatnak, amelynek 
részvény többsége az államé. A vállalat 
telepe most van építkezőiéiben s mi* 
után állami fizetése fejében közérdekű 
munkát kívánt folytatni — díjmentesen 
ajánlotta fel szolgálatait nekem. Annál 
inkább éltem ezzel az ajánlattal, m ert 
kevés em bert ismerek, aki nálánál élén* 
kebb érzékkel bir közérdek iránt. Hogy 
am ellett elsőrendű szakember, éles a 
judiciuma és az igazságra törekvés ;i 
szenvedélye. — ezt jól tudja mindenki, 
aki ismeri a Központi Árvizsgáló Bízott* 
ságnál való szereplését. Megbíztam, 
hogy képviseljen engem a fémközpont* 
bán s nem volt okom ezt megbánni. Eb* 
ben a minőségben felkértem arra, hogy 
tanulmányozza át a kereskedelemügyi 
minisztériumtól hozzám leküldött csak* 
nem 100 oldalas vizsgálati jegyzőköny* 
vet és a hozzám ellékelt óriási aktaeso* 
mót s ott, ahol szükségesnek tartja, hall* 
gassa meg a fémközpontnál érdekel*
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személyeket és tegyen nejcem ezen au. 
alapon a vizsgálati jelentés tartalmáról 
előzetes jelentést. Ez meg is történt és 
tekintettel arra, hogy dr. Lamm jelen* 
tése szerint, amelynek helyességéről 
meggyőződtem, a fémközpont érdekelt 
igazgatóága állásfoglalásom előtt feltét* 
lenül meghallgatandó, felhívtam az 
igazgatóságot a vizsgálati jelentés egy 
példányának egyidejűleg való rendelke; 
zésre bocsátása mellett, hogy észrevétel- 
leit és védekezését záros határidőn be* 
liil írásban terjes.sze elém. Amint ez bir 
tokomba érkezik, módomban lesz úgy a 
vizsgálóbizottság, mint a fémközpont 
meghallgatása után ez ügyben tárgyila* 
goson végleges álláspontot foglalnom. 
A zt hiszem, mindebből Szerkesztő ur is 
láthatja, hogy eltussolásról nem lehet 
szó. Ami a Kornfeld cégvezető elbocsátás 
sát illeti, ezt a fémközponti tisztviselők 
bizalmi testületének egyértelmű kíván* 
ságára rendeltem el és annyi fizetést, 
remunerációt és végkielégítést kapott, 
amennyi a legújabb miniszteri rendelet 
szerint neki jár. Ennyit az ügy érdemi 
részéről.

A zt hiszem, ezekután Szerkesztő ur 
be fogja látni, hogy a cikknek szemé* 
lyemre, valamint dr. Lamm személyére 
vonatkozó szr.bjektiv megjegyzéseire 
reflektálnom fölösleges.

Egyáltalában nem vagyok képes meg* 
érteni, hogy ha már képesnek ta rt az el* 
tussolásra a cikkíró, miért gondolja, 
hogy kamarai titkár létemre ezt kellene 
akarnom is? H át nem tudná a cikkíró, 
hogy a kamara mindig központellenes 
állásponton volt, hogy azok feloszlatásé* 
ért évek óta küzdött? Hogy ennélfogva,

* mint kamarai titkárnak, semmi okom 
nincs egyetlenegy központ védelmére’ : 
Ellenkezőleg, ha tárgyilagosságom két* ' 
ségbevonására valakinek oka lehetne—  j 
inkább/ a központok vezetőinek lehet* j 
nék tüske a szemükben, mint azok tá* j 
madómak \

Szerkesztő ur igazságér/etétől rémé* 
lem, hogy e helyreigazításnak lapjában 
helyet ad. Annál is inkább, mert ellen* 
kező esetben még sajtópert is nehezen 
indíthatnék, miután a cikk támadásai 
nem elég határozott hangon vannak 
tartva ahhoz, hogy sajtóper alapjául 
szolgálhassanak.

U. i. Azt is irja cikkében „Az Em* 
ber“, hogy elfelejtettem lemondani a ka* 
marai titkárságról, amikor a kormány 
kormánybiztosnak nevezett ki. Dehogy 
feíejtettew el/ Lemondottam már két*

szer is a központi kormány biztosságról 
de mit csináljak, ha törököt fogtam 

vele, amely nőm ereszt.

Igaz tisztelettel,
„ Vágó József.

SACELLÁRY. a  „Déli Hirlap". 
ról közölt | múltkori cikkünkre 
válaszul a ,jDéli Hirlap' nyilttér 
rovatában egy gyáva, sunyi és ha
zug „cáfolat4* jelent meg. Jellemző,

; hogy a nyílttéri cáfolatnak a lap 
első példányaiban egyáltalában nem 
volt aláírója, majd később rászán* 
ták magukat a cáfolok és odaka* 
nyaritották a Szacelláry György 

| nevét. Ez a „cáfolat" azt mondja, 
j hogy Szacelláry Györgynek semmi 
i köze nincsen a „Déli Hirlap“ eladá

sához és semmilyen érdekeltségi 
viszonyban a lappal nincs. Hét ez 
hazugság. Lázár Miklós főszerkesz* 
tő ur is nagyon jól tudja, hogy ez 
együgyü hazugság, mert hiszen Lá
zár főszerkesztő ur az adásvételi 
szerződést éppen Szacelláry György 
ügyvédjével és strohmannjával. 
Szalai ügyvéd urral kötötte meg. 
Azt is nagyon jól tudja ezen a 
döntő bizonyítékon kivül Lázár fő< 
szerkesztő ur, hogy Szalai ügyvéd, 
a „Déli Hirlap“  szerkesztőségének 
tagjai, tehát vagy tizenöt tanú előtt, 
m aga is beismerte, hogy Szacelláry 
György utalványozta ki egy bank' 
nád a vételárat. Ha mindezt és még 
sok más egyebet  olyan pontosan 
tud Lázár főszerkesztő ur, akkor 
miért közölt a „Déli Hirlap“*nak 

f még a nyilttérsrovatában is ilyen 
| tudatosan hazug nyilatkozatot? Mi 

oka van erre Lázér főszerkesztő 
urnák? Idáig adtam én erre valami 
okot? . . . '



AZ OLVASÓHOZ! Kérjük azo* 
kai, akik előfizetési hátralékban 
vannak, hogy az előfizetési dijat ha* 
ladéktalanul szíveskedjenek bekül
deni Az Ember kiadóhivatalába: 
Izabellamtca 66. sz. Akik egész 
évre előfizetnek, azok ingyen kap- 
ják Az Ember eddig megjeleni ösz> 
szes számait.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
GÖNDÖR FERENO.
Helyettes szerkesztő: 

DIÖSZEGHY TIBOR.
Szerkesztőség; IV. kér., Királyi 

Páf-utca 14. Kiadóhivatal: VI. kér., 
Izabel la-utca 66. Telefon: Szerkesztő
ség József 68—86. Kiadóhivatal! telefon 
26—87. Megjelenik minden kedden.
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