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Egy fölösleges alak 
köhögése 
EZEK AZ ARCKÉPEK, 

eetác kérem, amelyikeket most ki« 
rakosgatnak az auzlagba, Az Est, 
a Pesti Hirlap meg a Napló meg 

I Az Újság aqzlágjaiba, ezek a hire« 
-nevezetesek, ezek a világraszó« 

• íisták, ezek a félelmes dicső hatal-
mas igazságosok, ezek igen, ez a 
Wilson meg az a Clemenceau meg 
ez a Foch meg ez a Lloyd George, 
éji nem tudom, ezek engemet nem 
bírnak meghatni. Nézem kérem, 

„nézem én ezeknek a csuda nagy 
íérfiaknak a száját, a fülét, a hom« 
'okát, a nyakkendőiket meg a gal« 
"rjukat, meg aztán megnézem a 
ajukat, már amelyiknek haja van, 
egnézem melyik miféle hajvá« 
aztékot használ, a bajszát ame« 

»iknek bajsza van, hogy hogy ka-
atta, meg kérném nézegetem ott 

7az auziag előtt az üvegen átal a 
szemüket, a két-két szemüket, ame« 
lyeket a teremtő Teremtés a sze« 
möidökszőrüknek az ereszete alá 
tett oda be ámulatra gerjesztő szép 
szimetrikusan. A szemüket mondom 
elfigyélem soká. még fel is fázik 
oj t az auziag előtt a lábom, oly 
(iévánkozva tüdőm a szemeket néz-
ni igy /a fotográfiákon. A szemek 
kérem vissza tekintenek az ember« 
nok a szemébe, a Foch két szeme, 
meg a Wilson két szeme (cvikke« 
rezve) meg a Lloyd George szeme, 
meg Clémenceau urnák az a két 
szeme. Kürősek a szemek mind, 
halovány fekete kürlet van a szem« 
nyilasnak a fejérjében, azon a kör-
leten belül meg egy érdeklő pont 
ran, éppen a közepében mind a fe« 
keié« körletnek, oly formán van ot« 
Un mint kérem a céltáblán a leg« 
belső célpont. Onnét, ezekből a 
-öntökből képzeli 'jönni az ember 

ezeknek az cletöket, ezeknek az 
uraknak. A szemüknek az a söté« 
titett szia körlete az ott messze, 
hol ezek a nagy férfiak kéjes ée 
szenvedő testökkel járnak, ott nem 
tudom miiyen szin lehet, lehet kék, 
lehet fekete, lehet okker, lehet szűr« 
kés, lehet zöldszemü is. Itt az auz-
lagokban kérem mind olyan foto« 
grafált szin. Igen, némelyik foto« 
grafált szemről ki lehet találni hogy 
az az éleiben kék szem. Azért mert 
gyengédebb az ilyen szemnek a 
nyomata. Világosabb. A szőke nők 
fotográfiáján látni, hogy szőke az 
a nő, kék a szemének a szine. Néz« 
nek az emberre vissza mondom 
ezek, valami zavarhatatlan kitartás« 
sal. Ezek nem hunynak ebben a 
farkasszem nézésben, mert fotogra« 
falva vannak. Én kérem hunyok 
mert én élő vagyok. Megvizitálom 
kérem, azt tetszik hinni nem? de, 
megvizitálom szép türelmesen me-
lyiknek mennyi őszülése van, meny« 
nyi ránc van mindőjöknek az ar= 
cában, melyiknek hol termett sze« 
mölcse, meg hogy az ádámcsutkája 
milyet ugrik ki Wilsonnek meg a 
többinek. Ez a Wilson, ez a vilá« 
gos szin szemű ember, szürke sze« 
me lehet vagy pedig szürkekék. Ér-
dekes kérem, hogy ez nem tudja, 
ez a Wilson, hogy én gusztálom 
őtet. / Ö nem tudja hogy nézem. 
Nem tud ez mindent, nem hát. 
Nem kötnek le ezek az arcok, ezek 
a nevek kérném. Nem hatnak rám. 
Nem érzek annyi csudálatöt irán« 
tok, ezek iránt az emberek iránt, 
mint amennyit egy pálcás orfeumi 
bűvész iránt szoktam volt érezni. 
Nem indul az a tisztelet bensőm« 
ben irántok, ami például tanitók 
meg dokforok előtt előveszem Pe« 
dig tudom, hogy ezek itten a vi« 
lágsors balletjében az 'első sort lej« 
tik. Nem érdekelnek ezek enge-
met, én nem tehetek róla. Nekem 
itt ezeknek a világmegváltóknak 
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az arcképei közül csak egy tetszik: 
Jézus Krisztusnak az arcképe. 

NEM AZÉRT MONDOM 

mert véletlenül magyar vagyok, ha* 
nem nekem sokkal de sokkal un* 
tatóbbak most ezek a győzelmes 
nemzetek mint azok amelyek meg 
vannak bukva. Emezekben itten 
keservesség, szégyenlés, bánat meg 
zavar van, már mint ezeknek a 
vert országoknak az élő népségei* 
ben. ötödfcl esztendeig a halál sta* 
táriuma alatt volt a világ. Mi az 
a háború? Mi az az embereken? 
Meghalás, iszonyodás, vadulás, gon* 
dok bajok hagymáza, végtagi, feji, 
béli, szívi lelki kínoknak fájdal-
maknak panoptikumi szörnycsté* 
lye. Most elmúlt. Kisapák, fiak, 
vők, unokaöcesök. vőlegények, szc* 
retők, rokonok, barátok, kollégák 
meghaltak rémesen. Meg van szór* 
va béna férfiakkal az emberi nagy* 
gyűlés. A május remény, a ber-
gengóciai képzelet, a tengerentúli 
álom, az angyali jóhiszein, meg a 
pityók jókedv, meg a bari ártat* 
lanság, meg a pojác tréfa, meg az 
erdei ábránd mind el van a világ* 
ról veszve. A természet ki van 
száradva. Az ész lesrófolódott. A 
lélek, a lélek kék űrje csillagokkal 
ragyogott, a lélek az élet szemet* 
jével rakodott meg mint valami 
rongyraktár. Az isten földjén a 
gyilkosság káinlélegzése van leüle* 
pedve. Igen. Élet, halál kezet tör* 
deltető tudhatatlanságok'. A győ-
zelmes országokban pedig királyok 
lovagolnak ünnepeket, elnökök hin* 
tóznak, üdv, éljen, virágok, zász* 
lók, kivilágítások. Zenélés, him* 
nuszdalolás. öröm, büszkeség. Lá* 
bok alatt a föld belsejében halott* 
iáik ődöngenek sötétségben, még 
élnének, nem lehet feljönni vissza! 
A győzők örülnek. Ez a divat. Vi* 
gasztalan, vigasztalan ez, vigaszta* 
lan. Emberek örülnek halálon, nyo* 
moron, gyilkosságon, utálatosságon, 
más hason szőrű s bőrű teremíé* 
sek lealázásán. Emitt mondom sö* 
tét csend van, kárvallás, utálat, 

nyavalygás. Ugy veszem mintha 
nemes isteni teremtések belátása 
volna, az után ami itt volt most 
a világon. Ez igy méltóbb. Hábo-
rút nem illik megnyerni, én ugy 
érzem. Ez nem annyira utálni való 
most nékem, ez a része Európá* 
nak, mint az a másik. 

Szép Ernő 

VÁZSONYI JENA fivére Vázsonyi 
Vilmosnak. Erről nem tehet, ez csak 
pech. Egyáltalán pechje van a rokon* 
sággal, veje Faluéi Gábornak, a Víg* 
szinház igazgatójának. Vázsonyi Jenő 
ugyan nem szinész, de azért nagy KZC» 
repet játszik mostanában a pesti szín* 
házak táján: ő a szénkormánybiztos, 
tőle függ, hogy lesz*c előadás. Az két* 
ségtelcn, hogy nincsen szenünk, az is 
biztos, hogy a kormány ezt heiátta cs 
Vázsonyi ur megkérdezése nélkül don* 
tött a minisztertanács a színházak álta* 
lános bezárása mellet t Másnap felél»-
redt Vázsonyi Jenő és kedvenc lapjá-
ban, a „Pestcr LÍoyd"*ban rémülten ol* 
vasta, hogy bezárják a színházakat. Er< 
re akcióba lepett és nem szűnt meg 
addig autózni, mig cl nem intézte, hogy 
ezt a rendeletet hatályon kivnl hehez* 
ték. Igenis, bizonyítani tudjuk, hogy 
Vázsonyi Jenő követelte, hogy a szín-
házakban szabadjon játszani. Kérdő.» 
zük: lila dqlog-e a?., hogy Vázsonyi 
ebben az ügyben egyáltalán he.iy.el, 
emikor mindenkinek az jut eszébe, 
hogy o veje Faluéi Gábornak, annak 
a színigazgatónak, akinek a szinhéiok 
bezárása, vagy be nem zárása százé •re 
kel jelent. 

AZ EMBER előfizetőit, akik hát* 
ralékban vannak és akiknek előfi* 
zetcse január clsejcn lejárt, tiszte* 
lettel kérjük, hogy az előfizetési 
dijat postafordultával beküldeni 
szivéskedjenek. Kérjük egyúttal 
azokat/ akiknél gyüjíőivek vannak, 
hogy as iveket az uj előfizetőkkel 
és as előfizetési dijakkal együtt ha* 
ladéktalanul küldjék be, hogy mó* 
dunkban legyen a lapot megindita* 
ni. Minden barátunkat és hívünket 
arra kérjük, hogy Az Ember-nek uj, 
előfizetőket szerezzenek. 



> polgármestert / 
t kell se a Bódy, 

Harrer 
árosházán odáig romlott mim 
>ogy csak olyan ember terel* 
tlyes irányba a főváros mun* 
aki sohasem élt benn a régi 
ázi éra szellemében, aki 
tnegfertőzvc az eddigi gazdái* 
és a klikkuralom bacillusai* 

j ember kell, a Bódyénál kü* 
elfogással, különb érzésekkel, 
ás fából faragott, szűz egyé* 

1 is oly régen volt ,hogy 
u j emberként köszöntöttük 

iármesteri székben. Akkor 
tudatot jelentett a számunk* 
¿y Bárczy megy s az akkori 
z mérten ez a változás is ért 
t- Nem voltunk nagy vára* 
al Bódy irányában, aki józan 
ági érzéket igért a parvenü 
Bárczy helyébe, de öröklött 

ent hozta magával av Samuk, 
• és G. Gusztávok félelmetes 
igát Súlyos ballasztként vet* 
1 fégi, korrupt osztályközgyü* 

főváros pénzügyeit pedig a 
ülő Bárczy a legbotrányo* 
deficites állapotban hagyta 

- Az idő sem volt alkalmas 
hogy valami értékeset produ* 
. — de igy is eleget tudunk 
get láttunk. A Glücksthalok 

'ibó Józsik továbbra is mérv* 
ínyezők maradtak s a beígért 
kosságot csupán ott tapasz* 

ahol a legkevésbbé sze* 
A tisztviselők, tanitók, mun* 

bőrén spórolt a forradalomig 
Y-rezsim is, ellenben az ősz* 
fxuskiadások és városi színe* 
továbbra is megmaradtak, 
^szaporodtak. Ahelyett, hogy 
ásókat csökkentették volna, 
zetes dolognak vették, hogy 
avonó pesti publikumot, a 
ban annyi oldalról uzsora* 
; marcangolt munkás* és la* 
Proletariátust sarcolják. Min* 
irosi közszolgáltatás diját és 

városi adót felemeltek, 

mintaszerűen árdrágitottak. Hiába 
mondtuk többször is Bódynak, hogy 
kímélni kellene most a szegény em* 
bereket, ő ezt nem értette meg. Is* 
tenem, hogy is lehessen ezt meg* 
kívánni egy budapesti városházi fő* 
tisztviselőtől, akinek Krausz Simon 
az atyjafia és pénzügyi tanácsadója 
s Glücksthal Samu sugalmazza neki 
a szociális szándékokat . . . i 

Bódy azt hitte, hogy azzal eleget 
tett a „szociális kívánalmaknak", 
ha külön levélben válaszol a Nép* 
szava minden támadó cikkére. Na* 
gyon barátságos leveleket irt a 
Népszavának, a városi alkalmazót* 
tak egyre nagyobb arányú szervez* 
kedése azonban mégis kiugratta be* 
lőle a dühödt burzsoát és szívtelen 
Bárczy-tanitványt. Itt ütközött ki 
nála a régi stil és szerencsétlen lépé* 
sekre ragadtatta. A városi alkalmat 
zottak szocialista szövetségének ágit 
tátorait üldözte és indokolatlan feU 
jelentéseket tett ellenük a rendőr* 
ségen. A legemlékezetesebb azon* 
ban, hogy botot igért az éhező tani* 
tók deputációjának. A botnak két 
vége van, mondta, harsogta Bódy 
és fekete ferencjózsef*?;abátjában, 
hatalmas ösztövér alakjával és to* 
kás, gömbölyű arcával oly fölényes 
volt, mint egy orosz rabszolgatartó. 
Nem felejtjük el soha a megdob* 
benésünket, amint odahagyva a 
küldöttséget, azt mondta nekünk, 
ujságiróknak: 

— Iia tovább lármáznak, rend* 
örökkel veretem szét őket! 

A szeme dühtől szikrázott s dön* 
gő léptekkel vonult el. Riasztó volt 
aljkor a tiránnusi gőgjében és na* 
gyon idegennel: éreztük. Más be* 
állításban látta a dolgokat, mint 
annak a városnak pária*tömegei, 
amelynek ő az edén áll. És mások 
a szempontjai és érzései ma is . . . 

Ma azonban már megtört, sá* 
pad.t, lefogyott arcú, melanchólikus 
ember Bódy Tivadar'. Bizonyos, 
hogy most már sajnálja is egy ki* 
csit a dolgot és fájdalmas sejtessel 
érzi, hogy polgármesterségének nap* 
jai meg vannak számlálva. Mi nem 



is a tanítók esete miatt kívánjuk a 
távozását: egyszer mindenki téved-
het. Bódynak azért kell mennie, 
mert egy uj világ jött el, amelybe 
6 többé nem való a varos élére. Ö 
még a régi városházi szellemnek, a 
klikkek osztályközgyülésének és a 
nagytőkének az exponense. S az 
összeülő uj demokratikus közgyü* 
lésnek olyan emberre van szüksé« 
ge. aki a puritán demokráciát és a 
becsületes szociális érzést, az uj 
tdők szellemét ugy hozza magával, 
mint aki már az anyatejjel ezt sziv; 
fa magába. 

Bódy ideje lejárt, — mi Budapest 
néppolgármesterének eljövetelét 
várjuk most. A körülötte lévők 
közt nem látjuk még a jövő embe« 
rét. Harrer áltchetség, száraz, in« 
venciótlan, balkezes ember, ügyes 
fogyott teoretikus, aki megmutatta 
Gyöngyös újjáépítésénél, mit nem 
tud s jelenleg — nem tudni kinek 
a bűnéből — a külügyek minisztes 
riumában szaporítja a tehetségtelen 
vezetők számát. Wildner, a másik 
jelölt még kevésbbé az, akire vás 
runk. Kívülről kell hozni embert, a 
népből. Nem baj, hogy egyskét hé« 
tig kezdő lesz, a fő, hogy aztán ans 
nál alaposabb renedet teremtsen ós 
végre, végre megértsen bennünket. 
Az igazi pesti nép, a komoly, szo< 
lid, dolgos tömegek várják a ma< 
guk vezetőjét, a néppolgármestert. 
Valakit várnak, aki annyi tűrés, 
annyi csalódás és annyi szeretetlem 
ség után megértse a lelküket, a fáj* 
dalmaikat és a kívánságaikat, aki« 
nek cselekvéseiben a mi lelkünk 
akarásai váljanak tetté s aki ki« 
tárja elénk és egészen odaadja ne« 
künk az ő meleg, testvéri szivét. 

Róbert Oszkár. 
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MÉHELY KALMÁN. Titkos telefon 
95. Titkárjának, Vértes iparfelügyelő 
urnák tudomásunk szerint kényelmes 
lakása van a Lánchid«utcában. Miért 
irogat hát Vértes ur érdekében levele« 
ket, államtitkár urV Mire való ez, mi« 
kor a lakáshivatalnak az a célja, hogy 
a hajléktalanoknak szerezzen lakást. 
Önnek, mint államtitkárnak, ezt csak 
tudnia kell? 

A Népszava és >»« 
Az Est p; 

A Népszava azt irta a "'es 
hogy az Az Est cimü lap az z< 
ellen való dühös -uszítással, /é 
tonos nemzeti izgatással, kih 
annyit ártott a magyar ód 
mint Tisza István. Az Est 
válaszolta: 

„Azonban, hogy az ántárfís 
uszítottunk volna, ez ellen gy 
san tiltakozunk, mert a vad I 

És büszkén hivatkozik 4s 
Est arra, hogy hiszen Wekeps 
miniszterelnök őt a képvipl 
nyilt ülésén megbélyegezte jel 
ruellencs, defaitista magatabl 
a frontról kitiltották, sőt a 
háborús uszitó párt vezére 
vádolta meg az Esbcttt 
hogy a németek ellen uszit. ar 

Nézzük csak meg ezek utáín 
hol van az igazság. Az igazyp 
zetünk szerint se a Népszn-
dalán, se az Az Est oldalai 
csen. Ama bizonyos araoí h 
uton van, amelyet ezennel 
gunk mutatni a nyájas ol 
Mert tökéletesen igaz, és « t l 
sem hazugság az, arait a N4jé 
állit, hogy az ^4z Est dühösözc 
tott az ántánt ellen. Viszoág 
az is, amit az Az Est állit tk 
állítólag a német háborús o4rt 
állítottak, hogy az Az EstNé 
uszított a németek ellen. Ahki 
mindössze egy kis időbeli djl s 
kérdése, amelyet bátrak log 
megvilágitani. A háború eb ar 
ben, amikor még divat és í r t 
gulat volt lelkesedni a hábokt 
a németekért és népszerű t 1 
volt átkozni az ántántot, cet 
az időkben az Az Est teli 
uszitott a háború mellett, 
talta a világverő németeket jl 
is rágalmazta, gyalázta az ájt 
Adorján ur és az Az Est tí : 
ját, külön kiküldött Adorjfés 
legfantasztikusabb valótlanfat 
táviratozták meg az Az Es?ni 
ezeket az ántántzabáló, nejééi 
dó, 'bcke«lenéző és háburuéáb 
sedő tudósításokat tette tf Ss 

eli s 
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g i j >mjas vezércikkeiben az Elz 
íosszu évekig igy történt ez, 
azután az úgynevezett hadi« 

a a Vse elpártolt tőlünk, a néme« 
ap a? zdtek kimenni a divatból és 
íssal, -'élemény egyre mohóbban 
sal, Wihozta a békét és mindenki 
y-ar fedött a háborútól. Ekkor. az 
Est amelynek tagadhatatlanul 

• érzéke van a közhangulat 
árt farksaival szemben, valóban viz« 
ellen Byta a németeket é9 vizbe 
vad i a háborút, szidta a némc« 

>zik korábbi kedvencét, a hábo« 
Wekefcsen korholván, gyönyörű és 
képvinkinek szivében visszhangzó 
gezte let irt a béke mellett és kez« 
íagatabkonszenvesen megemlékezni 
sőt ainyiszor támadott ántántról. 
izére valóban hasznos szolgálato« 
Es/«ctjtt az Az Est és semmi ok 
iszit. arra, hogy ezt meg ne állapit« 
:k utá^nnál is inkább el kell ezt is« 
: iga/8. Piert hiszen az egész polgári 
s/epsz«- sajtó, szinte kivétel nélkül, 
oldaliéin az utolsó pillanatig üvöb 
arán)' háború folytatásáért, a béke 

inel v ünnepelte a németeket és rá« 
s ob'kta az ántántot. Az Az EsUen 
és a > Pesti Napló és a Világ tértek 
a NJjében és az Az Est-nél jóval 
ühösözottabban pacifista politiká« 
ViszOlig a Budapesti Hírlap és a 
állit ík szinte az utolsó percig vér« 
•us c|rtott tollal Íródtak. 
z EsNépszava vádját átvesszük és 
,n. Ahkévá tesszük tehát az -4z 
>cli cH szemben azzal a módosítás« 
•ak jogy az Az Est cimü laptár« 
•u eb amikor a közvélemény hábo« 
t és írt, háborúért harcolt, amikor 
hábo'rt könyörgött, akkor az Az 
szerű i békéért verekedett, amikor 
tot, Gctek divatban voltak/a néme« 
f teli szerette, amikor divatban 
ett, lyülölnr a z ántántot, az Az 
eket á jobban senki sem gyűlölte, 
az á t kimentek a divatból a né« 

tC, az „4z Est is hátat fordított 
Vdorjiés amikor divatba jött a béke 
ótlaráatba jött az ántánt, senki 
z Esonádkozott szívhez szólóbban 

néí'ért és senki sem volt szerel« 
uruéfb az ántántba, mint az Az 
t te n Szóval, valóban bölcsen iré« 

nyitják a magyar sajtónak eart a vi« 
rágzó és egyre fejlődő orgánumát, 
mert hiszen a népszerűség polit» 
kája a legokosabb politika. Afc 
nem hjszi, az — nézze meg as Az 
Est horribilis példányszámát Dfc 
hogy a legelterjedtebb magyar lap-
társunk mindenkor békebarát lett 
volna, hát ez aztán nem igaz. A|arrd 
nem! nem! 

Egy színházi titkár 
naplójából 

A nomrég megnyih Med= 
gyaszay Szinház volt tit» 
kára érdekes adatokat 
mondott el Az Ember 
munkatársának azokról a 
panamákról és zsarolá« 
sokról, amelyekkel köz-
hatóságok és közintéz« 
menyek a színházakat 
szipolyozzák. A leleplezé« 
*ek első részét itt adjuk. 

1 
A főváros hirdető vállalatának panamái 

és zsarolásai. 
Mielőtt érintkezésbe léptem volna a 

„Budapest Székesfőváros Hirdetési Vál» 
lalat"«ával, amelynek monopóliuma a 
főváros területén a plakátragasztás, már 
tisztában voltam azzal, hogy vesztegetés 
nélkül bajosan fogom itt elérni azt, 
hogy a szinház plakátjai, reklámtáblái és 
sziniapjai megfelelő módon, jó helyen 
legyenek elhelyezve és a hirdető«oszlo« 
pokon kiragasztva. Hangsúlyozom, hogy 
tisztában voltam azzal, hogy itt veszte» 
getni kell, de — nem a pénz miatt, ha« 
nem a magara tiszta keze miatt — el 
akartam ezt kerülni. Nem rajtam múlik, 
hogy nem sikerült. 

Mindenekelőtt Szántó urat, a hirdeté-si 
vállalat igazgatóját kerestem fel. Mikor 
a főváros nyolc évvel ezelőtt megváltót« 
ta az Emmcrling'féle szabadalmazott 
hirdetési vállalatot, Szántó ur üzletve« 
zető volt a cégnél. A főváros akkor őt 
is megváltotta, igazgatói cimmcl és évi 
nyolcezer korona fix fizetéssel. 1911»ben 
ez nagy összeg volt, viszont azóta né« 
hányszor már felemelték Szántó igaz« 
gató ur fizetését horribilis összegekkel, 
amit csak azért jegyzek meg, mert en» 
nek ellenértékeképpen Szántó ur semmi« 



félő munkát nem végez. Illetve valamit 
mégis csak csinál: ő referál az ügyosz« 
tályban a vállalat ügyeiről és hogy mi« 
fyen kitűnően referál, arra is tudok 
példát: a vállalat anyaghiány miatt nem 
tud uj hirdető'oszlopokat felállítani, ami 
pedig égetően szükséges, mert a meg« 
tevő hely kevés és emiatt számtalan hir» 
detőt vissza kell utasítani. A hirdető« 
vállalat egyik kishivatalnoka bejelentet« 
be Szántónak, hogy feltalált egy újfajta 
hirdetőoszlopot, amit a háborús viszo« 
nyok közt. is fel lehet éllitani. Megvizs* 
gálták. a tervet, amely jónak bizonyult, 
ogy. hogy háromszáz ilyen oszlopot már 
meg is rendeltek. Az illető kishivatal» 
nok — minthogy találmánya évi több« 
százezer korona bevételtöbbletet jelent 
• fővárosnak — azt várta, hogy kap 
ezért, mint az szokásos, valami jutal« 
marást, előléptetést, vagy fizctésfcleme* 
lést. Ez azonban elmaradt és csak ké--
aőbb derült ki, hogy miért: mert Szántó 
igazgató ur a találmányt, mint saját öt> 
tétét jelentette be az ügyosztálynak. 
Szántó igazgató ur, akinek tevékeny* 
aégc kimerül az ehhez hasonló „fcltalé« 
lás"»okban, velem sem akart hosszasab« 
ban tárgyalni, hanem ahhoz a tlsztvlse* 
tőhöz utasított, akiről köztudomásu, 
hogy a vállalat nevében jogtalanul meg» 
sarcolja a hirdetőket. Nem akartam ez« 
ael ax úrral érintkezni, azért előbb a 
vállalat másik igazgatójához fordultam, 
dr. Hevesi József iró úrhoz. Hevesi 
igazgató urat, akinek munkaköre nagy« 
jában megegyezik Szántó igazgató uré« 
val. vagyis szintén nem zavar sok vizet, 
jó protekciója segítette be a főváros» 
hoz. A vállalat ügyeihez abszolúte sem« 
mit sem ért, egyetlen kapcsolata a hir« 
detéisi üggyel az a meglehetősen gyönge, 
háborús, fenemódon lelkesítő költemé» 
aye, amelyet 1914«beJv.kiplakatiroztatott 
« fővárosi hirdctőoszlopokon (remélhe> 
tőleg saját költségén?). Ezen a jogci« 
» e n azonban Erdős René is követelhet» 
né, hogy nevezzék ki a hirdetővállalat« 
hoz igazgatónak. Hevesi igazgató • ur, 
mikor a színház nevében meg akartam 
vele állapodni, kijelentette, hogy ezzel 
6 nem .foglalkozik és előzékenyen oda« 
fáradt velem a már említett hivatal« 
nokhox, Schramm Alajoshoz, akinek 
melegen a figyelmébe ajánlott. 

Schramm ur szintén az ¿mmerling* 
féle vállalattól került a fővároshoz. Na« 
gyoa szorgalmas, pontos hivatalnok az 
egész fővárosi hitdetövállalatnál 6 az 
egyetlen emher, aki ért a.hirdctésügy» 
hoz. Főiből tudja, hogy Budapesten hol 

állanak hirdető«oszlopok és hir' 
Iák, sőt azt is, hogy mclvik 
milyen piákátok vannak. Ha S 
beteg, akkor egyszerűen szűncH 
detési vállalat működése, ilye'1 

hirdetők kénytelenek belenyugo 
ba, hogy plakátjaikat nem rag»>: 

vagy pedig kénytelenek 
Schramm ur retekmteai lakásár 
iigycs»bajos dolgukat valahogy eli 
Ez a nagyszerű hivatalnok, akit 
hirdetővállalat is többször próf 
szerződtetni, ellentétben a dus 
mü nemdolgozó igazgatókkal, sz 
tcsen rosszul van fizetve. Nem 
csodálni, hogy tisztességtelen tr 
védelmeket igyekszik szerezni, b 
dig kellemetlenkedik a hirdí 
amig !e nem fizetik, és hogy ' 
amint nyíltan hangoztatja — />' 
landó senkit betanítani munkák 

Négyszer vagy ötször tát 
Schramm úrral, aki hivatkozví 
hogy csak kevés hely van az « 
kon, egészen minimális plakát«1 

ség kiragasztását vállalta csak. ^ 
eleje körül felkerestem ügyvéd 
dr. Hercegh Józseffel, hogy eh 
a hirdctővállalattal a szinház m' 
előadását bejelentő, Biró Mihífl 
festett kétíves plakátnak kirág4 

Schramm ur — minthogy Szántó 
vcsi igazgató urak ezúttal is hoz2' 
tottak — egyszerűen megtagadd 
kát kiragasztását, azzal az indo» 
hogy kevés a hely, nem lehet 
plsűcátokat kiragasztani, csak 
ket. Hiába érvelt az ügyvéd az!' 
minden mozinak kétíves plaki1 

hogy a Fővárosi Orfeumnak é s ' 
Orfeumnak négyives plakátja 
állandóan — mindez nem h a s z n ' 
a kívánságot, hogy a RákóczóuF 
a körúton egy teljes oszlopot # 
Schramm ur természetesen rög' 
intette. Hosszas tárgyalásunk azJ 

ződött, hogy Schramm ur nogyk1 

engedélyezelI összesen 20, moft< 
plakátot. 

Ezután a kudarc! után még azt 
kerestem Schramm urat a hiv» 
6* találkozót kértem tőle délután' 
sán. Schramm sajitkezüleg irta ; 
cédulára lak,4sa cimét: II., Rctol 
I., 10. Itt aztán már nyiltan be* 
Megmondtam Schrammnak, ho 
pénzt akar, kaphat, amennyi f 
erre kijelentette, hogy tényleg ' 
van pénzre, mert másképpen é 
jönnek rendbe hirdetési ügyei nh 



<agasztó«nriunkisok nincsenek megvesz« 
tcgctve, — mondta — akkor nem ra-
gasztják ki a plakátokat, hanem vagy 
eldobják, vagy eladják kofáknak, keres-
kedőknek. Schramm előadására azt vá-
laszoltam, hogy rendben van. majd én 
megvesztegetem a munkásokat; azonban 

azt felelte erre, hogy az nem ér sew 
mit, csak akkor van eredmény, ha ő 
adja át a munkásoknak a pénzt, még 
í>edig havonta. Erre megkérdeztem, hogy 
mennyit akar havonta a munkások, maga 
<U esetleg feljebbvalói részére? Schramm 
or erre kedélyesen azt felelte, hogy 
nem mond összegét, „mert az panama 
lenne", hanem adjon a színház igazga-
tósága, amennyit akar. „Minél több, 
annál jobb —" mondta — mert akkor 
szívesebben ragasztanak a munkások". 
Ebben aztán meg is állapodtunk, azzal, 
hegy Schramrn a színház megnyitása 
«tán jelentkezni fog az igazgatónál és. 
átveszi a részére kiutalt összeget. 

A* elvi megállapodás után rátértem 
az aktuális kétíves plakát aorsára és 
mondhatom, hogy Schramm ur egyszerre 

•csodálatos előzékenységet mutatott. Rög-
tön engedélyezett a kilátásba helyezett 
husz plakát" helyett kétszázat hirdető-
oszlopokon ós tetszésszerlnti számban 
lábiákon, további két teljes oszlopot a 
l*gjobb helyeken: az egyiket a Kossuth 
Lajos-utcában, a másikat a körúton. 
Hozzátette, hogy küldhetünk több pia= 
kátot is, mint amennyit megrendelünk 
« kifizetünk, ö majd igyekszik azokat 
ti kiragasztatni. Ettől kezdve aztán 
semmi baj sem volt a hirdetővállalattal. 
Igaz viszont, hogy Schramm Alajos ur 
a színház megnyitása után tényleg meg-
jelent az igazgatói irodában, ahová 
épan ezidőtájban állították be a — 
Wortheim-kasszát. 

A LESZERELT EGYETEMI HALL-
GATÓK VÉGKIELÉGÍTÉSE. BÖHM 
Vilmos hadügyi államtitkár helyre-
Igazítást kér tőlünk, hogy helyte-
lenül informáltak, amikor azt irtuk, 
hogy az egyetemi hallgatók nem tart-
hatnak igényt a 3 havi végkielégítésre. 
Ezzel szemben tény, hogy a hadügymi-
niszter rendelete értelmében a köztár-
sasig egyetemi hallgató katonái összes 
illetmiaveiket 1919." február hó 18«áig 
megkapják, a többi katonák csak 360 
borona végkielégítést kapnak, Ezenfelül 
a kultuszminiszter is Ígéretet tett. hogy 
» szükséget szenvedő leszerelt egyetemi 
hallgatók további segélybca része 
siihvek. 

Hatvany Lajos: 
Én és a forradalom 

Hatvany Lajos báró Az Eszten-
dő legújabb számában forradalmi 
élményeit irja meg. Hatvany La-
josnak ugyanis kétségtelenül volt 
bizonyos szerepe a forradalomban 
és ezt megelőzően a Pesti Napló 
cimü lapjában is pacifista politikát 
folytatott már akkor is, amikor ez 
még tagadhatatlan rizikóval járt. 
Ezeket az igazságokat meg kellett 
állapitanunk, mielőtt Az Esztendő« 
nek erről a nekünk sehogy sem tet-
sző és nagyon is ellenszenves szá-
máról elmondjuk a véleményünket. 
Hatvany sok éleslátással figyelte 
meg a forradalmi napok eseményeit 
és helyenként izgalmasan érdekes * 
leírásokat olvasunk a hosszú cikk-
ben, amely semmiképpen sem hasz-
nos és kívánatos müve egyebekben 
a szerzőnek. Szerintünk semmi joga 
nem volna Hatvany Lajosnak ah-
hoz, hogy a forradalmat ilyen mély 
neglizsében, sőt ennyi cinizmussal 
mutassa be. Évek múlva, bizonyos 
történelmi távlatból lehetett volna 
hasonló őszinteséggel foglalkozni a 
magyar forradalom eseményével, de 
most, amikor még a forradalom vív-
mányai egyáltalában nincsenek biz-
tosítva, ez a meztelenre vetkőztetés 
csak az ellenforradalmárok malmá-
ra haj t ja a vizet. A legsúlyosabb in-
diszkréciók egész sorát követi el 
ebben a munkájában Hatvany és a< 
legclitélendőbb a dologban az, hogy 
ezekre az indiszkréciókra azért, 
van módja és lehetősége az irónak. 
mert maga is a forradalmárok kö-
zött volt, mert neki is szerepet ad-
tak a forradalom adminisztráció-
jában. 

Egy kissé tehát visszaélt Hab 
vany Lajos a bizalommai; a forra-
dalmárok bizalmával, amikor pon-
gyolában mutatta be azokat az ese-
ményéket , amelyek máTól holnapra J 

romba döntöt ték a régi rendet é s 
megalapozták az uj Magyarorszá-
got, amely meg lesz é s uj lesz, 
akárhogyan tépdesik is ezekben a - . 
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«omoru napokban aa ántánt inipc* 
rialista rablócsapatai. Hatvany te* 
Lát meglehetősen kompromittálta 
és kipellengérezte a forradalmat, 
amit kitűnően meg léhet állapítani 
abból, hogy bizonyos ellénforradal* 
már célokért lelkesedő sajtóorgá* 
numok igen hosszasan irnak Az 
Esztendőnek erről a számáról, 
holott máskor meg sem emiitik a la* 
pot. Ettől eltekintve számos izlés* 
beli hibája is van ennek a forrada* 
lomepersziflázsnak. amely élénken 
emlékeztet bizonyos vonatkozások* 
ban Hatvany Lajos „Én és a köny* 
vek" cimü müvére. Ennek a mun* 
kának nyugodtan lehetne a cime: 
„Én és a forradalom", mert Hat* 
vany valóban ugy szerepel a rap* 
szodikus följegyzésekben, mint aki 
a forradalom legelején állt, vezér 
volt, irányító volt, közkatona volt, 
minden volt. Határozottan túlozza 
Hatvany Lajos a saját jelentőségét 
és a saját szerepének jelentőségét 
a forradalomban, amikor olyan tul* 
ságos aprólékossággal irja meg, 
hogy miket sugdosott ő Károlyi 
Mihály fülébe és miket súgott Ká* 
rolyi neki vissza és ő miket beszélt 
és neki miket mondtak és ő hogy 
érezte magát és ő miket gondolt cs 
miket nem gondolt. Valaminthogy 
igen kevés jelentősége volt a for* 
radalomban Hatvany Lajos egyéb* 
ként kellemes és- tiszteletreméltó 
családi vonatkozásainak és igy an* 
nak sem lehetett éppen döntő fon-
tossága a forradalomra nézve, hogy 
a felesége őméltósága, sajnos, beteg 
volt akkor. Mi tudjuk, hogy Hat* 
vany Lajos lelkes és müveit rajon* 
gó, a jóhiszeműsége sem vitás előí* 
tünk, de ezt a müvét kártékony* 
nak, ellenszenvesnek és értéktelen» 
nek tartjuk. Kár volt megirni. 

LOPOTT A HERCEG? Azt ol* 
v ássuk, hogy VPindischgraetz Lajos 
herceg, a király bizalmas .kebel* 
barátja, lopott néhány milliót. A 
herceg, cz a mosolygó, kedves 
szélhámosa a magyar politikai no* 
i sárnál, tehát tolvaj Ls volt. Sokat járt 
Szterényi József társaságába, jóba volt 
e í íd a vörös újpesti csodarabbival és 

állítólag elkezelt néhány milliót, t s 
iapok, amelyek versenyeztek néhány 
hónappal ezelőtt még Windlschgraefz 
herceg dicsőítésében, a lapok most vad 
haraggal adják hírül, hogy a herceg le-
lopott. Miért ez a nagy felháborodás? 
Mire ez a szörnyű megrökönyödő*? 
Hát. olyan nagyon szokatlan dolog a 
magyar közéletben az, hogy a politikus 
urak lopnak? Hát ki nem lopott Ma* 
gyarországon? És mióta nem divat köz*-
életi lovagoknak lopni minálunk? Mfi ez? 

DÁNI BALÁZS LÉGYCSAPÓ.SZÁ-
ZADA. Két érdekes intimitást kö* 
zölnek velünk a hírhedt Dáni Ba* 
lázs tábornokról. A vérszomjas s/ör* „ 
nyeteg Zabolcs i*ben egy légycsapói 
számadót állított fel és az abbr 

beosztott heh'emnyolcvan embernek 
az volt a kizárólagos feladata, hogy 
köriiléllva a generális kastélyát, bőrből 
készült légycsapóikkal megvédelmezzék 
a kegyelmes ur délutáni álmát a legyek 
ellen. A Mária Terézia*rendcs altábor 
nagy a kényelemnél csak a gyomrát 
szerette jobban. Arról nem is érdemes 
beszélni, hogy mig katonái éheztek, ö 
ötfogásos ebédeket evett, csupán egy 
különös Ínyencségét tssszük szóvá: be* 
tegcsen szerette a kaviárt. Reggel, dél* 
ben, ozsonnára és vacsorára egyformán 
falta a kaviárt és a szabadságról vissza* 
térők néha ezer korona ára kas-tárt is 
hoztak Dáni Balázs részére, de termé* 
szelesen a kincstár költségére. így éltek 
a hadvezér urak a harctéren, nem is le-
het csodálni, hogy nem voltak túlzottan 
pacifisták. 

BIZTOS SIKER. „A Sziv" cimü lehe-
tetlenül korlátolt hetilap dccerotjeri szá-
ntában olvassuk: 

Hazunk ügyének jórafordulóaáért. 
Egyik olvasónk ajánlja, hogy az Is* 
te.n irgalmának leesdésére mindenki 
kezdjen ájtatosságot. mindenki vé-
gezzen szent kilencedet. Szüks-fg 
van erre, mert a 'háború alatt fel* 
burjánzott Pannónia kertjében a 
bün. Ezért jutott hazánk oly súlyos 
helyzetbe. A papok misézzenek, u 
hivek járuljanak szentségekhez és 
mindnyájan tartsunk bűnbánatot." 
hogy jóra forduljon hazánk sorsa. 
Hazánk ügye ezekután kétségtelenül 

jóra fog fordulni. Most csak az fontos, 
hogy Jászi miniszter — aki a nemzeti» 
ségckkel tárgyal — szintén elvégezze a 
szent kilencedet. Ebben az esetben biz-
tos siker garantálva. 
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'ajó Sándor 
Hl szoktam nézni órákig, ahogy 

magányosan üldögél a feketéje mel< 
pft és lázas, szomorú tekintete a 
pessziségbe réved és fölkel és iz« 
Jatottan sétálni kezd és tépelődik, 
ftncszti magát, csöndesen és örökké 
p a d , csuk lázad. Nekem testvérem 
Hajó Sándor a minden ellen való 
átadásban, az igazságtalanságok és 
! gazemberség mindenek fölött való 
fyülölésében és az igazság szerel« 
hes hajszolágában. Nekem bajtár« 
UBI, sok közös föllángolásunk, sok 
temes haragunk füz egymáshoz 
ninket és én szeretem és tisztelem 
P és még azért sem haragszom rá, 

az írásban — utóvégre az én 
«akmáin is ez — olyan kivételcsen 
« olyan irigyelni valóan tehetsé« 
«es, annyi sok ereje van, hogy az 
ímber kénytelen' szégyenkezve 
srezni a saját gyöngeségét. Ide 
om, mert ide kívánkozik, hogy én 
>y«n nagyon szeretem Hajó Sán« 
° r t . hogy megbocsátom neki azt 

annyival tehetségesebb és 
mönb a 2 Írástudásban, mint én. 
Pvan kevés emberért tudok lelke« 
«dni. hogy jogom van tán ahhoz, 

"°gy akiért hevülök, azért aztán 
nagyon lángoljak. Hát igen is, én 
elfogult vagyok Hajó Sándor javára 
és nagyon őszintén kívántam, hogy 
P ® magányos és szent költő, ez az 
Nyedülállóan nobilis ' magyar iró 
" cgrc a maga tisztességes, áhítato-
san tiszta és mindenkor művészi 
Eszközeivel beérkezzék a legelső 
fonalba. 

Hát igenis, elfogultan mentem el 
i Belvárosi Színházba é9 lélegzet 
Visszafojtva, szolidáris jósággal, tá« 
pog&tó együttérzéssel figyeltem „Az 
pvepcves férfi" cimü színpadi mü 
minden mondatát. Már az első je« 
lenetek alatt teljesen elpártolt cz a 
testvéri jóindulatom Hajó Sándor 
fjarabja mellől, egészen magára 
hagyta a szerzőt és én minden szub« 
iektivitásom elveszítve, gyönyör« 
ködő, háládatos közönséggé vúltoz« 

tani, aki izgatottan merültem volna 
bele a színpadról kiáradó mü> 
vészi szépségekbe akkor is, ha nem 
Hajó Sándor irta volna a darabot. 
Nem volt többé szükség az én tá« 
mogató jóakaratomra, az iró a maga 
impozáns erejéből és a maga legen« 
dás becsületéből is jól megállott a 
helyén. Annyi szerelmi nyafogés, 
házasságtörési ponyvaregény és 
annyi erotikus dadogás után végre 
egy férfiasan zengő, nemesen tiszta 
hang zúgott felénk a színpadról és 
egy önmagával vivódó, bátor és ha« 
tározott. világnézletet valló iró mü« 
vészi szava érintett meg olyan sú» 
lyos és nehéz problémákat, ame« 
Iveket idáig mcgalkudón és gyáván 
elkerültek n magyar színpadi irók. 

Hajó Sándor darabjának forró cs 
korszerű levegője van, ennek az irói 
munkának van perspektívája, élő 
emberek járkálnak, csatáznak és ve« 
rejtékeznek a színpadon és az ern« 
beri szenvedelmek és indulatok lo« 
bogásának tüzében kirobbannak a 
kornak messzire világító gondolatai 
és véresen aktuális eszméi. Persze, 
hogy itt«ott lélektelen szavalássá 
dagad a legtöbb helyen izgalmasán 
érdekes párbeszéde a szereplő ala« 
koknak, néhol az unalom is fölüti 
a fejét a színpadon, de a következő 
percben már ismét gazdagon és szi« 
nesen ömlik az iró forró vallomása 
a világon átrobogó nagy csatáról 
amelyet a mult és jövendő vívnak 
életre»halálra. Minket nem zavar az 
sem, hogy voltaképpen Tisza István 
végzetszerű alakját glorifikálja azok-' 
ban a vonatkozásaiban, ahol az em« 
beri erő és vasakarat jut szerephez, 
mert ezt is tisztán művészi eszkö« 
zökkel csinálja az iró, aki olyan 
bátor igazságokat és vakmerő váda» 
kat juttat szóhoz a jövendőt szirti« 
bolizáló alakjain át, hogy nem cso* 
dálkozunk rajta, ha a Vígszínház« 
nak nem volt bátorsága előadni ezt 
a darabot. 

Nekem szenzációs élmény a Hajó 
Sándor darabja a maga tehetsé« 
ges lomposságával, félszegségervel 
együtt, amelyek nélkül nem is tud« 
nánk elképzelni irást a Hajó Sándor 
ihleteit kezétől. Az utolsó évele 
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egyik legjelentékenyebb színházi 
eseménye zajlott le a Belvárosi 
Színházban és megérdemelt nagy« 
arányú sikerhez juttatott valakit, 
akinek az élete idáig maga volt a 
megható és szent sikertelenség. A 
Belvárosi Színház kulturális felada* 
tot végzett a darab szinrehozatalá* 
val és Körmendy Kálmán erőtől 
duzzadó alakítása legelsőrangú szi* 
nészi munka. Ilosvay Róz3i, Simo* 
ovi Mária, Harsányi Rezső és a 
többiek — egy sajnálatos kivétellel 
— valamennyien egész tehetségük* 
fcel szolgálják a szerző komoly 
ügyét, örvendező sziwel adjuk itt 
hirül egy igaz és tiszta ember bol* 
dog sikerét. 

Göndör Ferenc. 

MIHALOVICR — MEHET! A fiatal, 
modern muzsiltusok körében mozgalom 
ind ah meg o régi rezsim exponált képvi-
selői ellen, aikik tehetetlenségükkel és 
koníwrTtrtizmu-mkikaJ megbénították si in-
án életet. A "két zenegrófot Bánffgt és 
Zichgi már sikerült eitávolitand, most 
Mihalooics Ödön kegyelmes uron, a Zé-
iteakadémia igazgatóján van a sor. Miha-
tovic* or, akiinek szinte meginpathatatla-
ont sikerült elhelyezkednie pozioiójában, 
«íntén nem ¡törődött semmit az alája 
rendelt intéxménvnyel, még kevésbé a 
tanárak kívánságaival, vagy a hallgatók 
sorsával. Legjellemzőbb eset erre, hogy 
tSIS-ben az akkori utolsó éve* hallgatók, 
akiknek februárban be kellett volna vo-
nulni, felmentek a Quultmzminiszterhez, 
hoyv iuninsig haladékot kapjanak a be-
vonulásra. A miniszter megígérte kíván-
ságuk teljesítését, Mihalovk-.s igazgató 
»emtörödömségén és üforaociik titkár 
ba-nvagoigán mult, hogy a fiatal művé-
Mnknek be kellett vonubiiok, ugyanakkor, 
mikor a képzőművészeti iskola növendé-
kei. sőt a gimnáziumi tanulók is haladé-
kot kaptak. Ismert konzervativizmusa 
minden haladásnak kerékkötője volt. A 
Zeneakadémia rizsgahangversenyern tilo* 
vojl modern komponisták müveit jitszu-
oi . . . Debussy, Pavel, D'Indi számftave 
vohak a hangverseny műsorokból. Bizo-
nyos Mihaiovlc» Ödön neyü „zeneszerző" 
Curomtiveit azonban szabad volt játszani. 
A korrupció is szépen virágzott a Zene-
akadémián. Köztudomásu voH. hogy éve-
ken keresztül csak protekciós 
Crtkat vertek föl és aa ösztöndíjak meg-
ttélásétaél sem A tahoMég vagy szorg»-
hMB, homaaa tmváti dgyeekóttetésak vagy 

protekció volt ¡irányadó. Mihalovics 
titkára. Moravcsik még most sem akar 
eddigi működésűknek kortzekvencif 
levonni, ugv, hogy a fiatal, modern < 
i-sikusok küldöttségileg akarják őket I 
kérni arra, 'hogy mondjanak le. Et 
módszer Vidor operaházi titkárnál ff 
bevált, talán iMihalovicscsal szemben é 
marad eredményelen. f f . g., 

Vágó kormánybiztoi 
is résztvesz a Fém-
központ elleni uizsgi 
tat eltussolásában 

Már foglalkoztunk Az Ember k 
utóbbi számaiban Vágó József !> 
reskcdelmi és iparkamarai titkári-
akit a népkormány a központ' 
kormánybiztosává npvezett ki. Sí 
vátettük azt is többek közt a rí' 
irott cikkekben, hogy a Pám" 
központ ellen elrendelt vizsgá' 
alkalmával nem járt el a legpárt' 
lanabbul, amikor a vizsgálat lef<S 
tatására kiküldött bizottságot 1 

illető központ megvádolt igazgat' 
nak személyes barátaiból és leko' 
lezettjciből állította össze. Cikkül* 
nck, mini jelentettük, megvolt 1 

eredménye, mert a kiküldött bizo' 
ság lemondott és a kereskedett 
minisztérium utasitására Vágó M 
mánybiztos kénytelen volt elfoí 
lattan és pártatlan személyeké 
álló ujabb bizottságot kiküldeni 

V á g ó kormányb iz tos urnák ebbj 
az ü g y b e n , tanúsított különös 
rcplését haj landók voltunk tájék 
zat lanságának é s rossamtinforow 
s á g i n a k betudni , mert nem ak* 
tunk e g y esetből mindjárt arra k 
vetkeztetni , h o g y a k ö z p o n t o k f 
szere léséve l megb ízo t t kormányb' 
to s a k ö z p o n t o k legnagyobbrés 
panamista v e z e t ő s é g é n e k enged' 
m e s é s minden szolgálatra ké* 
alárendelt közege k ivén lenni ' 
nem akartuk elhinni, h o g y szánd 
kosán akar segédkezet nyújtani bt 
melyik központ vezetőségének ka 
krét vádak eltusaolásáhozr Kény* 
lenek vagyunk azonban meggyé i 1 

dé-sünket V á g ó kormányb iz tos tál' 
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kozatlanságát illetőleg odamódosi-
tani, hogy egyáltalán szó sem lehet 
arról, mintha ő rosszul volna infor-
málva. Ellenkezőleg: nem véletlen-
ségből nevezte ki a Pamutközpont 
ellen kiküldött vizsgálóbizottság 
tagjait érdekeltekből, aminthogy 
nem véletlenségből ismételte meg 
egy másik központnál ugyanezt a 
komédiát. 

Ugyanis, mikor a Fémközpont ve-
zetősége által elkövetett visszaélé-
sek kiderítésével megbizott vizsgáló-
bizottság, összeállítva a néhány száz 
oldalra terjedő bünlajstromot, átadta 
az anyagot a kormánybiztosnak. 
Vágó ur egyszerűen átjátszotta az 
összes iratokat a -központ súlyos 
vádak alatt álló igazgatóságának 
kezére, azáltal, hogy dr. Lamm De-
zső fémközponti hivatalnokot bizta 
meg ebben az ügyben jelentés meg-
szerkesztésével. Dr. Lamm egyik 
legexponáltabb pártfogolt ja volt a 
központ panamista vezetőségének, 
nagy protekcióval jutott be Asbóth 
Emil elnök mellé, aki Loósy József 
Viktor vezérigazgatóval együtt el-
intézte katonai szolgálat alól való 
felmentését. A lekötelezett Lamm 
tnost Vágó kormánybiztos ur jóvol-
tából a terheltekkel, Loósy vezér* 
igazgató és Simonyl cégvezető úrral 
együtt tanulmányozza a vizsgálati 
jegyzökönyveket és együttesen 
azerkesztgetik meg a kormúnybiz-
tos által kivánt, de nyilván nem 
túlságosan terhelő jelentést. 

Nem kell bővebben magyarázni, 
hogy mit jelent az, ha a gyanúst* 
tottak maguk állítanak össze inkri-
minált működésükről jelentést. Egy 
konkrét eredménye már van mükÖ-
désüknek: Kornfeld Emil cégveze-
tő, akinek a Fémközpontnál kifej-
tett tevékenységével a vizsgálati 
jegyzőkönyvek hosszadalmasan fog-
lalkoznak, jónak látta sürgősen ki-
lépni a Fémközponttól. Semmi ki-
fogásunk sincs ugyan Kornfeld ur 
távozása ellen, amely akkor Is bee 
következett votna, ha ezlgoru és 
pártatlan bizottság vizsgálja meg a 
lefolytatott vizsgáiét adatait, de 

ebben az esetben nem részesült 

volna Kornfeld Emil cégvez 
57.500 korona végkielégítésben, 
nem ellenkezőleg, eddigi java 
mazását és jövedelmeit is megv 
gálfák volna. 

Tisztában vagyunk azzal, h 
Vágó József kormánybiztos, mi 
dr. Lamm Dezső kiküldésével 
tővé tette a Friedrtch István h 
ügyi államtitkár által megindít 
eltussolási akció sikeres befej 
sét, bizonyos — és nem is isme 
len — befolyásoknak enged 
Mindamellett felkérjük, hogy azt 
inkompatilitást, amely kormá 
biztosi állása és a kereskedelmi 
iparkamaránál viselt ügyvezető 
kári állása közt (—melyről szer 
csere elfelejtett lemondani —) el 
gadhatatlanul fennáll, szivesked 
megszüntetni, még pedig oly r 
don, hogy ezekután módjában 
legyen a központok panamáinak 
tussolásában segédkezni. 

Diószeghy Tibo 

A HIRDETÉSI VÁLLALAT 
TALÚCAI. Egy kis afférunk 
a főváros hirdetésvállalatával. M| 
nem térünk ki arra, hogy Az 
ber plakátjait annak idején mil«| 
nehezen tudtuk elhelyezni a hlr 
tési oszlopokon és hogy a 
dott és megfizetett időnél tiz napi 
korábban leragasztatták, mozi és t i 
latóhelyi reklámplakátokkal és hog; | 
pót plakátokért újból dijazás.t kövej 
tek, jóllehet, azokat ki sem 
gasztották. Most csak arról akarunk 
hírt adni, hogy a főváros plakátk I 
gasztási vállalata a legszenitelen-1 
rémuralmat éa anarchiát tereinti Bu 
pesten. Az Ember heti tartalmát j í l 
kis falragaszokat a tőzsdék tábláira I 
egyéb helyekre, ahol általában p l a k | 
roznl szoktak, de ahol a fővárosi 
hirdetőoszlopa nincsen, cni is klragi 
tatjuk. Az utóbbi időben ismétel 
megtörtént, hogy nemcsak letépték I 
főváros hirdetési vállalatának kiilör 
célra alkalmazott emberei a plakito! 
de megesett, hogy Az Ember sxolg 
tói több száz ilyen plakátot erőszak | 
elloptak, elraboltak és elhurcolták | 
{•ükkel Sőt a fővárosnak ezek az an 
ciózus martalócai még a ragasztó.e> [ 
tet és edényt is el akarták tnlajd« 
tani és csak heve* közéiharc után; 



ett ezeket megmenteni. Egészen el* 
intve attól az anyagi- kártól, amely 
műnket a plakátok vakmerő elhor* 
ával ért, teljesen tarthatatlannak 
jük azt, hogy úgynevezett fővárosi 
:egek nyilt utcán lopjanak, ragadoz* 
,rtk és raboljanak, mert hiszen ezek 
-lakúttépő és plakátlopó polgártársak 
miiképpen sincsenek följogosítva 
i, hogy erőszakosan eltulajdonítsanak 
an dolgokat, amikhez semmi közük. 

olyan helyre ragasztana a mi szol* 
ik, amelyik nem jogos, akkor tessék 
elentést tenni kihágásért, dc ne mól* 
tassék a fővájos nevében lopni, inert 
a büntetőtörvénykönyvbe ütköző do* 
. Megüzenjük tehát a főváros pia* 
ragasztó martalóoainak, hogyha a 
ztogatást sürgősen abba nem hagy* 
, meg fogjuk találni a módját annak, 
;y ez a hivatalos mezbe burkolt rabló* 
Sjárat megrend&zabúlyoztassék. N'em 
juk hagyni magunkat! 

agy Ferenc másfél-
illiós tévedése 
\z az érzésem, hogy a burgonya* 
ra botrány dolgában még mindig 
;n látunk tisztán. És tartok attól 

hogy a rendőri vizsgálat sem 
;ja az igazi tényállást megállapi* 
íi. Kicsit hosszura nyúlt az idő a 
időri vizsgálat megindultáig. És 
n sok ideje volt Miklós Jenő, 
nich Jenő és más még ismeret* 
i Jenőknek összebeszélni, cltiin* 
ni a nyomokat ós kihallgatásuk 
jén szép szines, kigondolt, meg-
lőtt vallomást tenni. Sajnos sok* 

körmönfontabb rókák ezek a 
zélelmczési ,és burgonyaközponti 
lamisták, semhogy ne lenne jo* 
; az aggodalmam, 
így félórás vizsgálat avval a 
glepő eredménnyel járt a közel* 
Jtban, hogy a burgonyaközpont* 
1 nincs semmi dögletes. A büz 
mban kiáradt és a Vass*féle más-
hetes szigorú vizsgálat teljesen 
glepő uj eredményekkel járt. 
ithé és Borda vizsgálóbiztosok 
•om tételt kifogásoltak mind* 
ze, Vass emberei három tétel 
ételével, a vékony füzetü elszá* 
lási könyv minden adatában 

kételkedtek. Kinek az érdeke volt, 
hogy a félórás vizsgálat ugy feje* 
ződjön be, ahogy befejeződött? 
Érdekes volfta tudni, ki adott a 
vizsgálat olyan formájú lefolyta* 
tására utasítást. Talán Windiscfc 
graetz vagy Marich Jenő? Tfsa* 
tázni kellene ezt a gyanús momen* 
tumot. 

De az sem érdektelen, hogy a 
Nagy Ferenc minisztersége alatt 
megindult vizsgálat miért nem volt 
titkos. Kitől tudott meg Marich 
és Miklós mindent, amit Vass ter* 
vezett és szándékolt. 

Ennél a pontnál azonban már 
van információnk. Roppant külö* 
nös és furcsa. Elmondjuk, mert 
a Windischgraetzet támogató sajtó 
riportjaiban nem olvastunk erről 
egy sort sem. Amikor Vass ér* 
deklődni és kutatni kezdett detek* 
tivek utján a Közélelmezési hiva* 
tálban az eldugott és elrejtett ak* 
ták után, a detektívek jelentésé* 
bői megállapította, hogy az inkri* 
minált iratok Marichnál vannak. 
Bement az államtitkár a miniszteri 
tanácsoshoz és kérte az iratokat. 
Marich hebegett, húzódozott, ösz* 
szebeszélt mindenfélét; arra akarta 
rábirni Vasst, hogy álljon el ennek 
az elintézett ügynek a feszegető* 
sétől. Vass azonban nem tágított. 
Olyanokat mondott, hogy neki ta* 
Ián mégis van joga az iratok hol* 
léte iránt érdeklődni. Nagynche* 
zen mégis kézhez kapta másnap a 
dossiért. Egy pillantás a főkönyv* 
be, aztán a mellékletet képező 
iratok közé és teljes egészében 
tisztán állott előtte, hogy a bur-
gonyadara ügyben mi történt. El* 
ment azután a Burgonyaközvetitő 
irodájába, közölte Miklóssal, hogy 
a kíséretében levő urak vizsgáló* 
biztosok és az a feladatuk, hogy 
a burgonyadara ügyet megvizsgál* 
ják. Nosza, lett erre ijedelem. És 
ekkor indult meg a tulajdonképenx 
aknamunka. 

Miklós kétségbeesetten futott a 
közélelmezési mipiszteriumba. — 
Mondják — és ezt pontosan nem 
tudom — egyenesen Nagy Ferenc* 
hez ment, közölte a miniszterrel, 



mit tervez ellene Vass és segit« 
«égért, védelemért könyörgött. 
Ettől az időponttól kezdve másfél 
héten keresztül Nagy ~hem beszélt 
Vassal. Igaz viszont, hogy Vass 
se nagyon igyekezett érintkezni 
Nagygyal. Nagy Ferenc negligáló 
tüntetése — bocsánatot kérek: ez 
a tény — gyanús nekem. 

Miért? — Mert Nagy Ferenc a 
vasárnap kézhez vett vizsgálat ada« 
tai alapján, hétfőn, amikor Vass, 
Miklós, László és Wollák felfüg« 
gesztését kérte és a bűnvádi felje« 
lent és megindítását szorgalmazta 
csak pénteken irta alá a már kész 
aktákat. Megvárta, amig az egész 
ügy kedden a Déli Hírlapban kipat« 
tan és mire pénteken a botrány 
már oly hatalmassá dagad, hogy a 
lavinát nem lehet megállitani. Ek-
kor azonban már a saját reputá« 
ciója érdekében is cselekednie kel» 
lett. Már előző nap, tehát csütörtö« 
kön lejátszott egy lemondási ko« 
médiát fUgy ment fel a Várba, hogy 
Vass nyilatkozata miatt lemond és 
délre megelégedett Károlyi nyilat« 
kozatával, melyben az állt, hogy ő 
mindenben osztja Vass álláspont-
ját. 

Pedig szerdán délután a Közélel« 
mezési Hivatal részéről kiadott nyi-
latkozatában még nem volt Vass 
álláspontján, ö csak a Windisc'n« 
grátz által elkezelt 3,900.000 ko« 
rónáról beszélta, holott 5,420.285 
korona 39 fillér el nem számolt 
készpénzről volt szó. Ezt 'Nagy Fe» 
rcnc tudta és tudhatta az íróaszta-
lán levő hivatalos jelentésből. Miért 
feledkezett meg arról a csekélység« 
ről, erről az 1,520.285 K 39 fülről? 
Ha én olyan kitűnő közélelmező 
volnék, mint amilyenhek Nagy Fe-
renc tartja magát, mindig 5 millió« 
ról beszéltem volna, noha semmi 
kifogásom sincs ha 6,359.500 K 07 
fillért emlegetett volna hiány gya« 
nánt, mert hiszen tulajdonkép 
ennyi az az összeg, amit a kincs» 
tárnak kapnia kell. No de Nagy 
Ferenc tudja bizonyára, miért té-
vesztette ő össze a számokat! Mi« 
ért kompromitálta igy önmagát! 

Nekem Nagy Ferenc tévedésej 
nincsenek bizonyítékaim, de a 
tésem roppant rossz. És nag\ 
sajnálom, hogy igy gondolkozom| 
érzek, de erről csak a miniszter 
het, aki nemcsak nem jó szánite 
nikus, de rossz közélelmező is | 
igen egyszerű politikai kamele 
Nem hiszek neki, amig nem bil 
nyit: — semmit. Kiss Józsefi 

* 

Közöltük, ezt a cikket, merij 
szerzője Kiss József kolléga hc 
szabb időt töltött Windischgri 
herceg közelében és igy alkalma f 
hetéét sok mindenbe betekintc 
Éppen mert néhány egész u j al 
van a közleményben, kötelességi] 
volt helyét adni neki, de a cikk 
denciájávai szemben nyomatékod 
hangsúlyozzuk, hogy mi a bur 
nya-panama legfőbb bűnösének, | 
utolsó iiz esztendő legnagyobb 
litikai kalandorát, Windischgr 
Lajos herceget tartjuk. 

A szerkesztik 

Az Ember előfizetési ára: egy évre 501 
rena, félévre 25 korona, negyedévre] 
korona 50 fillér. Egyes szám ára 1 ko 

Siratom Nagyvárad\ 
Mondják és irják, hogy a ror 

nok bevonulnak Nagyváradra 
tehát Nagyvárad is Romániái 
fog tartozni. Ne haragudjanak, 

i kicsordul a könny a szememi I 
Az életnek talán a legboldogabb | 
legfeledhetctlenebb korszaka 
harzott el fölöttem Nagyvárat 
A bihari kis faluból tiz esztent 
koromban mentem el Váradra | 
husz éves koromig éltem a köc 
parti Párisban. Váradon volt 
kisfiú, diák és fiatal, kezdő hirl 
iró. A Malom«utca 199. számú h 
ban tanultam, vagy legalább is il: 

volna tanulnom. Onnan jártam 
a Körös partjára a főreálba. fi 
dennap végigcsatangoltam a N 
piacon, a Kossuth«utcán, betév 

í 



? t tn a Kispiacra és lézengtem a 
111Ű' 
^¡mer-téren, a Szigligeti-szinház 
ávíül, a Royal-kávéház és az Em-
jükkávéház tükörablakai alatt. És 
j á r t a m a Rédey-kert árnyas fái 
,Jakzé és botorkáltam a Peczc-utcán 
mii ólálkodtam a Fekete Sasnál és 

hongtam a Zöldfa lenge orfeum-
«11 
ol'áiért. 

•k. \ színházban a diákhelyen tap-
s i a m Haller Irmának, Amon Mar-
^ f n a k , Bilkey Irénnek, Parlagi Kor-
a fiának, Székely Irénnek és elül 
' 1 ongtam a diákok fáklyásmeneté® 
" ,, amelyet az ünnepelt művésznő 

i nakai alá vehettünk lámpiónnal, 
jy (jeszóval. És ellágyulva hallgat-
ijií-n a csepűrágók megvesztegető 
juklódiáit, ahogy Ny árai Antal a 
¿levével énekelte. És statisztáltam 

;zinpadon cs bajusszal és szakái-
Q1 kimaszkirozva, zord katonaként 
• »Itern az „Aranylakodalom" cimü 
' ' ^ a b b a n a Piski-i hidat és komo-

n tusáztam a puskámmal egy 
r a jsik tagbaszakadt statisztával, 
jj, j önben diáktársammal. És „Ma-

j ^ r Ifjúság" cimmel diáklapot ir-
a, majd komoly hirlapiró lettem, 

. iliákhelyről a földszinti helyre ke-
1 j.. tcm, mint félelmetes, szigorú kri-

JS. Kis váradi bohémtanyákon, 
:n.5:zinházi bodegában és orfeumok-
ir'?S és más lenge helyeken Duttka 
' . ossal, Antal Sándorral, Marton 

nóval, Ernőd Tamással, Fehér 
I®nzsővel, Nagy Andorral és a töb-
¡ott váradi költővel, iróval és hirlap-

^ó/al hajnalig elbolyongtunk a drá-
íű'e felejthetetlen váradi éjszakában, 
aanvtost elvennék? A Béhmer-teret, 
5 azs'agypiacot, a Kispiacot, a Pecze-
így át és a Nagymalom-utcát is? 
glefgyvárad a románoké lesz, a 
dtbaives, szép és drága Várad kiil-
i a j lesz? Ha a Körösben meg aka-
>nbfl fürdeni, útlevelet kell válta-
heten? És nem könyökölhetek le a 
glejval márványasztalára, amikor ne-ithéo tetszik? Ne haragudjanak rám 
om rt a kis ellágyulásért, de bizony 
ze, könnybelábbadó szemekkel né-
étel< a Koröspartra, a drága, felejt-
lási étlen, bús Várad felé. Ha kül-

1 lesz, sohse látom többet . . 

A munkapárt 
fel akar támadni? 

Igen, feltámad, illetve fel akar tá-
madni. A hullaszagu párt, amelyről azt 
hittük, hogy csak rossz emlék, kilép a 
sirból és újból valósággá szeretne lenni. 
Nem teljes egészében óhajt visszaset-
tenkedni az élők világába, hanem csak 
részben. A párt ama része, amely nem 
bir beletörődni az önkéntes halálba, 
berzenkedik, duzzog, konspirál régi, for-
radalom előtti vezérei ellen. Az u j zász-
lót — Tisza után — Klcbelsberg Kunó 
gróf b o n t o g a t j a . . . De mielőtt kibon-
taná, tőle telhető lendülettel megcsava-
rintja körben a zászló r-udját, s érezteti 
„vezérségre" termett mivoltát azokkal, 
akik a zászlót jobban szeretnék még 
tokjában f e l e j t en i . . . 

Való igaz, a folytonos „igen"»lők tá-
borában nemcsak libabőrös hátak van-
nak, hanem oppozíció is dul, amelynek 
a vezére a forradalmárok komikus kar-
rik3turája: Klebelsberg gróf. ö opponál 
nevetséges pózaival a munkapárt böl-
csebb része ellen, amely jól tudja, hogy 
a mult aktái még nincsenek lezárva és 
jobb észrevétlenül meglapulva várni az 
idők fordulását, mint vérmes merész-
séggel kihívni az u j rendet párviadalra. 

A Kunó ezt gyávaságnak tartja, és 
a megfontolt Teleszkyt, aki teljes pasz-
szivitást óhajt az idők »jobbraforciul-
túig, kezdi kitessékejni a vezérletből. 
Nem keli azt hinni, hogy Kunó gróf 
szent, vagy őrült, amikor igy cselek-
szik. Ez a jezsuita-nevelés tudja, mit 
cselekszik és eszében sincs nekimenni 
dárdájával a szélmalomnak. Ez a „bús-
képű lovag" alapos kiszámítás alapján 
és — ő azt hiszi — kockázat nélkül 
cselekszik. Mint jó forrásból értesülünk, 
Kunó gróf politikai ösztönzői, akik ez-
úttal is — Ausztriában találhatók,, egy 
u j .külpolitikai koncepcióba akarják be-
illeszteni Kunót és azokat a munkapár-
tiakat, akik megunták a pincékben huj-
dokolást. 

Miért éppen Kunóra esett az u j osz-
trák, illetve cseh számítás? Hogy tud 
ez a Kunó vezérszerepet biztosítani, 
ahelyett, hogy mesebeli elődje módjára 
kísértetként járna éjfélen, beomlott vá-
rak omladékain? Kunónak varázshatal-
mat az ád, hogy állítólag Tisza István 
öt bizta meg a pártkassza, a Budapesti 
Hírlap, Rákosi Jenő, a galíciai Béla 
Henrik és Böhm igazgató kezelésével. 
És a Kunó kezdi mindezt máris kezel-



Rákosi Jenő és Bemstein Chaj im — 
a Henrik — ugy irnak, Böhm ur pedig, 
iolt szőnyegügynök, jelenleg lapvezér, 
j kőit a Budapesti Hírlapnál, ahogy 
5ó fütyöli a taktus t rá a fa jmagyar és 
fcsztény szellem dicsőségérc. 
2 az, ami Kunót hatalommá teszi, s 
a Budapesti Hir lap januári forrailal* . 
is tervszerűen zajlik le, akkor Kunó ] 

f hatalma még fékezhetet lenebb lesz. | 
'ap januári közgyűlése fogja eltávolít ' 
: o.» ., . . J°r . . . i . „ í • ' — t - t > J ~ 

az Igazgatóságból mindazokat, okik 
r szomjas Jenő bécsit, Chajimot és 

Lm ural feszélyezik Kunó gróffal 
i keresztényi viszonyukban. Mindez 
inügy í s bölcsődal volna, ha nem 
e összefüggése nemcsak R á k o s t hát* 

hondolataival, hanem a világrengető 
lényekkel is. l")e vanl Kunó gróf 

u j tömörülésre veti sastekintetét , 
ily Csehországból. Lengyelországból 
o megcsonkítva Magyarország romi 
«1 akar teremteni ü.rszmonerfciá/ — 
Isburg jogar alatt. 
lit és mennyit tud erről a tervről a 
rkapárt szervezkedő része és meny* 
icn van beavatva Kunó gróf, aki az 
ízben inkább eszköznek látszik, nem 
fuk. Mindenekelőtt vár juk , mi megy 
P c már a legközelebb a rchdszer 
»k eszközénél: a Budapesti Hírlap* 

caw-í® 

J E N D E A L T Á B O R N A G Y . Örök 
yenünk, hogy cz a vérszomjas gaz* 
cr mag y a rn ak ' v a l l ha t j a magát. A 
|n i alatt nem túlságosán tün te te t t 
U r voltával ós bár itt született és 
•olsó huszonöt esztendőben magyar 
Ibcn szo lgá l t azt állitotta magáról, 

„clfels ; j te t t" magyarul.. Rendjel* 
[then szenvedett és bármikor kész 
j hadosztályát - - a volt közös- 14 . 
p-ztályt — a mészárszékre vinni. A 
pcsnoklása alatt állott hadosztály 
i márciusa óta nem volt pihenőn, 
t g az első vonalban feküdt . Az idén 
|>ztusban a hadosztály összesen már 

hal — egyenkint száz.iketszéz etn* 
•zámláíó — zászlóaliból állt. Szende 
prnagv gazsága ekkor bizonvoso* 
be legfényesebben: mikor a felsőbb l « . . . —g^Cu.» tsviincn: rnwr a i 
jcsnokságok kérdést intéztek hoz* 
így szüksége van«c pihenőre embe* 

— ez az arany stráfos gazember 
i még ekkor is csak „érdemeket" 

1 szerezni — azt felelte, hogy nincs. 
A hadosztály elég erős! 

i a hadosztálynak csúfolt maroknyi 
lt tovább pusztult Szende altábor* 
) jóvoltából. 

Ji szibériai fogoly» 
szöktető és az arany' 
csillagosok 

Simon,- mester, Radó Simon fo< 
goly volt messze Szibériában. Onnan 
hozta magával ezt a hamisítatlan meg* 
rázó Gorkij»stiIu.st, amellyel keserves 
levelét Az Lmber>nek megírta. Simon 
mes te r , a nowonikokijewszki fogoly* 
táborban arcképeket festet t . N é h á n y 
rubelt összepingált és mivelhogy jó» 
szívű fiu, néhány aranycsillagos urat 
a szabadságához segitett . Végül a raj* 
zoló is hazakerült , de annyi baj ja l , 
hogy öt embernek is sok volna. A 
szegény beteg Simon sirását és pana* 
szát az aranycsillagok ellen im hall* 
gassátok meg emberek: 

Budapest , 1918. december 31 

Igen tisztelt Szerkesztő U r ! 

Sebesülten orosz fogságba kerül tem, 
ahol 42 hónapot töl töt tem. Fogságom 
ideje alatt húszegynéhány u rnák a sző* 
kését segítettem elő. Legutóbb, mikor ' 
magam is szöktem, magammal hoztam 
Tomaschek 15. Ldw. I. R. századost. 
Leber János 15. Ldw. 1. R. főhadnagyot , 
a nowo*nikolaje\vski fogolytábor pa* 
rancsnokát. Spitz Henrik 11. h. gy. ezr. 
és Szöcs György zászlósokat. Most i t t 
fekszem a Kun*utcai Dolog»kórházban, 
ahol megállapították, hogy a vérem erő* 
sen fer tőzöt t (erősen positiv f f t t ) - a 

tüdőm csak tüdőroncs (D.: Cat . ap. pulm. 
1. s.), szememre majdnem vak vagyok, 
a jobb szemem V = S I/7'X2.00'/„, a 
bal szememen B. 2 n 5. u. tel jesen el* 
vesztet tem látóképes-ségemct. 

A véremet esetleg még negativvé is 
lehetne gyógyítani Salvarsanmal, de 
Salvarsant nem kapok. A tüdőm az re* 
ményte lenül hörög. A szememen egy* 
általán nem segíthetnek, d e a kórház 
mégis humánus velem szemben s nagy . 
kegyesen megajándékozot t egy szem* 
üveg*recepttel. Ha pénzem lesz, akkor 
elkészít tethetem magamnak. 

A pénz az ucm volna akadály, inert 
pénzem (néhány ezer koronám) van. 
illetve az én pénzem másoknál van t. i. 
(Nowo*Nikolajewskhen, Szibéria) há< 
rom" és fél év alatt keservesen, nehéz, 
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de boeviUetc* munkával (arcképeket 
¡estette«, rajzoltam, fényképeztem stb.) 
nékáay ezer koronát megtakarítottam. 
De a tiszt uraknál beállottak a nehéz 
idők, nem kaptak fizetést. Tanácsolták, 
hogy kölcsön veszik megtakarított pén« 
zem s otthon majd visszafizetik. Én 
.kész örömmel adtam oda mindenemet. 
Szerénytelenség nélkül mondhatom, 
hogy ezekben a nehéz időkben, meg« 
üzethetctlen támaszuk, segítőtársuk voí« 
tam, sőt a legkényesebb kérésüket is a 
¡ehető tapintattal és előzékenységgel 
teljesítettem. 

Sőt szökésünk ideje alatt majdnem én 
viseltem az egész költséget. S csak szó« 
belileg tudnám elősorolni azokat a do!« 
goket, amiket elkövettem szökésünk 
érdekében, persze ezalatt az urakat 
biztos helyre vittem s Ők nyugodtan 
füstöltek stb. Útközben a táborparancs» 
nok ur átvette még 500 kor. készpén« 
zeni megőrzés végett. Megérkeztünk 
Orsára, kértem a pénzem. A főhadnagy 
ur köhicsél sfcb, majd holnap stb. Addig 
pedig adjam át a fehérneműmet. Orsán 
elkülönítettek bennünket. Azóta se 
pénz, se fehérnemű. A többi uraktól 
semmi. Én meg itt fekszem a kórház« 
ban s irom az ajánlott leveleket — 
hiába. Pedig azt hittem, hogy olyan 
nagyszerű helyen van a pénzem. A szö« 
kés alatt (3 hónap) az adta az éltető 
erőt nekem, hogy haza érve, ezzel a 
kis pénzzel valami jövőt alapitok stb. 
Ordítani tudnék a kétségbeeséstől. 

A levelek, nyugták s még igen sok 
érdekes dolgok itt vannak nálam a kór« 
házban. Apró, kedves epizódok, mely« 
nek hallatára ökölbe szorul a kéz. Ta= 
Ián a n. b. „Ember" keze is. 

Nem irhatok többet, furcsán érzem 
magam. Kcrcm tessék elfáradni hozzám, 
itt mindent, sok mindent elmondok és 
hivatalosan bizonyítani fogok. 

Az igen tisztelt szerkesztő ur kész 
szolgája stb. 

Radó Simon 
Kun«utca 4, 
szoba 125. 

Dolog«kórház. 
» 

Osenutén igy szól a levele Radó Si« 
monnak, aki kész hivatalosan is bizo» 
nyitani „stb". Borzalmas az a portré, 
amit e tisztekről a levelében festett. 
Aranycsillagos urak, legalább a fehér« 
neműjét adják vissza Simonnak, aki 
vakon, vérbajjal és rozzant tüdővel uj 
életet akar kezdeni. 

Nagy Pál altáborruü 
és a harmincas hol 
védek borpénze 

Sennyei Nagy Pál, Mária Téré 
renddel kitüntetett altábornagy 
borús emlékkönyvéből közöljük 
alábbi fejezetet: 

A harmincas honvéd«gyalogeí 
legénysége tavasszal a borpénz 1 
hez való kifizetését követelte. > 
dig ugyanis a borpénzt, napontf 
íejenkint 78, azaz hetvennyolc 
lért visszatartották, azon a cin' 
hogy a legénység étkezésének i 
javítására fordítják. A legény 
azonban ugy találta, hogy a k' 
nem javul, ellenkezőleg, a hus 1 

szen elmarad, egy darabig tik 
ezt az állapotot, de Eszéken md 
lapodtak abban, hogy kérni fo£ 
a borváltság kifizetését, ami 
ban — tehát olyan helyen, ahol 
sárolhat — nagy segítség egy I 
gény bakának. 

A borváltság kifizetése azofl' 
elmaradt. "Nagy Pál altábornagüj 
— nem tudni, mi okból — nem 
hajlandó a jogos kívánságot í( 

siteni, ellenkezőleg lázadásnak. 
nősítette a legénység fellépt 
egész sereg embert katonai biö 
elé állított és több évi börtönre 
tetett, öreg, többször megseM 
altiszteket pedig lefokoztatott- , 
elitéltek, akiknek a büntetés k' 
lését a háború befejezése után 
let volna megkezdenie, termés* 
sen rögtön az első arcvonalból 
rültek. Ha az elitéltek valame'! 
a tűzvonalból csapat jávai visst' 
rült pihenőre a tartalékba, ö' 
Nagy Pál altábornagy ur páran 
ra be kellett vonulnia a negyP 
dik honvédhadosztály tábori fa 
fába, ahol pihenés helyett sötét 
kában, piszokban, tetvek közt f 
dolhatott a katonaélet gyönyö* 
geire. 

Nagy Pál emlékkönyvében j 
még néhány ehhez hasonló histí 

Fehér Jer 
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Weisz Manfréd 
a harctéren 

Mielőtt a harctérre kerültünk, — 
1915. augusztusában, — három hét-
ig NovysMylátin községben volt az 
akkor még kezdetleges kiképző»cso« 
port. Két hét múlva parancsot kap« 
tunk, hogy a legénységgel harc-
szerű lövészetet tartsunk. Ez a lö« 
vészét ugy történt, hogy kiástak 
egy kezdetleges fedezéket és né« 
hány száz méterre ettől céltáblákat 
helyeztek el. A fedezéknél fölállí-
tották a századokat' és leadtak fe» 
jenkint huszonöt, összesen húszon» 
ötezer lövést. Mikor a táblákat 
megvizsgálták, kiderült, hogy a 15« 
vések közül összesen 3, azaz há» 
rom talált* Alig akartunk hinni a 
szemünknek. Hosszas találgatás 
következett; a bakákat gyanúsítot-
tuk, hogy szándékosan lőttek rosz» 
szT.il, mikor az egyik tiszt felfede» 
zett egy negyedik-"találatot a golyó-
val együtt. Á golyó bonnmaradt a 
kemény papírban, mert nem volt 
elég átütő ereje. Ezt furcsának ta» 
láltuk, de megjegyeztem, hogy hu» 
szonötezer töltény közül megtör» 
ténhetik egygyel az, hogy kevesebb 
lőporral van töltve. Alig mondtam 
®zt ki, jelentette az egyik törzsőr* 
mester, hogy a golyók mind ott 
fekszenek a földön a katonák lábai 
előtt, negyven-ötven lépésre a kU 
lövés, helyétől. Megállapítottuk, 
kogy az őrmester igazat állított. A 
golyóknak még annyi átütő erejük 
sem volt, hogy a földbe fúródtak 
volna, ott feküdtek ezüstös sávban 
a füvön. 

Hyen munícióval indultunk a 
f ront ra! . . . Az esetről, különben 
fssekutz Jenő százados ielentést 
tett a felsőbb parancsnokságnak, 

sának semmi eredménye 
Miiauus jelentest 

t e t t a f e l s ő b b p a r a n c s n o k s á g n a k , 
d e e l j á r á s á n a k s e m m i e r e d m é n y e 
s e m le t t . T e r m é s z e t e s , hiszen a paU 
ronok — mint megállapítottuk — 
Weisz Manfréd gyárából kerültek kl. 

• 

1915. decemberében ismét talál-
koztam a fronton Weisz Manfréd 
nevével. Sürgős parancsot kaptunk 
ugyanis, hogy az összes Weisz 

Manfréd»gyárból kikerült konzer» 
veket azonnal el kell a legénységtől 
szedni és be kell szolgáltatni. Kér* 
dezősködtem az ezredparancsnok* 
ságnál a rejtélyes intézkedés oká* 
rój, de természetesen kitérő választ 
adtak és eltitkolták a valódi okot. 

• 

A Brusszilovi offenzíva legfgr-
róbb napjaiban — 1916. juniusában 
— a kassai 27«ik tábori tarackezred 
egy ütege fedezte állásainkat éa 
lőtte az oroszokat, akik elszánt tá-
madást indítottak ellenünk. Az 
üteg harminc lövést adott le és el» 
képzelhető, hogy milyen lelkiálla* 
pótban állapítottuk meg, hogy a 
harminc közül három robbant fet. 
A többi „megdöglött". Az ütegpa* 
rancsnok másnap azzal védekezett, 
hogy maga részéről mindent meg« 
tett: számtalanszor kért és könyör» 
gött, hogy ne küldjenek Weisz 
Manfréd-féle muníciót, mert hasz» 
navehetetlen. 

* 

Weisz Manfrédnek sose lett 
ezekből az esetekből baja, pedig a 
frontokon ezer ós ezer esetben 
mondtak csődöt — gyakran a leg-
kritikusabb percekben — a csepeli 
gyárból kikerült gránátok. A hatal« 
mas lőszergyárosnak mindig elnéz« 
ték a homokkal töltött shrapnelle> 
ket és a romlott konzerveket. Utá« 
na kellene nézni, hogy hová lettek 
a Weisz Manfréd ellen beadott fel» 
jelentések, illetve, hogy ki semmi* 
sitette meg azokat és nem ártana 
esetleg most állítani bíróság elé a 
municiógyárost, hogy számoljon 
ezekért az üzelmekért, amelvok 
miatt sok magyar katona maradt a 
különböző harctereken — örökre. 

Dr. Zimmermann Dezső. 

Pelelős szerkeszti éa kiadó: 
GÖNDÖR FEI1ENC. 
Helyettes szerkeszti: 

DIÓSZEGHY TIBOR. 

Szerkesztőség: IV. ker., Királyi 
Pál-utca 14. Kiadóhivatal: VI. ker.. 
Izabella utca 65. TeMon: Szerkesztő« 
súg József 68—86. Kiadóhivatali telefon 
26—87. Megjelenik minden kedden. 
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F Ő V Á R O S I ORFEUM 
Budapest, VI., Nagymező-utca 17. « á m ~ ~ EYSLER-operett. * " 
t ffiuji. pii, « 17 GYÁRFÁS Dezai). — Kitty STA.RLING 
Igazgató i Keleti és Klbner. Telefon 3—17 é s j a n u A r i m ü B o r / i 4 e e r e . 

Ka ra mindennap. Kendets '1*1 orakor. 

A P O T F É R J 

A riMDl 
BUoügyi rajiély 6 (alrondabas 

C N H I A 
mozgokép szinház 

VIII., József körút 31. Dxdma 3 felroniabau 

oc 

O Y A L O R F E U M 
Ersséba t -kSru t s í ^ ^ UJ műsor. Kezdete SA7 órakor UJ műsor. Kezdete \ 

Kezdete . 7 órakor ! 
Hyitás V«7 órakor; 

Nemzetközi 
Uariete miisor 

ZSOLDOS TANINTÉZET aasr 
Vli., Dohány-utca 84. 

készí t e l ő 

T e l e f o n 3 2 - 4 0 . O l g á k r a . 

C D i C P C I O t C P f t f Q A 

C D i o n o i o u d a t . 

3 és 6 koronás 
dobozokban 

Mtndenati 
kapható t 

Vigyázat, nem 
át uhaz! -

Az összes hang-
szerek készítő mestere 

Hangszer-Otthon 
Fekete Mihály i 
nudapesi, Jóaaei-uöruia ' 

Iskola hegedűk habos jávorfából K 8 4 " 
Zenekari hetedük, gyönyörű 

munka, öblös hangú K 120." 
Berzsenyi a vonó ... .„ — K 20." 
Népszava harmonika acélozott 

sarkokkal, csoda erös hanga... K 100." 
Magyar népcitera, saját készit-

ménytt ... — BC 45." 
Köztársasági gramofon ._ _ K 150. 
Köztársasági gramofon zoinán-

cozott tölcsérrel K 180 " 
Megrendeléssel előleg küldendő' 

„PJídjitjeua'' fcöcyvfclaíW ój nyomijs rl., BitJsiresl. W 


