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Egy fölösleges alak 
köhögése 
Nem tudom én, 

eszméletlen voltam addig vagy 
nem saját magam voltam az ? a két 
lábom járt alattam, hátra volt a 
té t kezem tartva, jobb kezem a 
balnak a csuklóját fogta vagy a 
balkezem a jobbkezemét ? nem em-
lékszem jól, azt érzem emlékemben 
bogy a hüvelyk ujjam, vagy a jobb 
vagy a bal kezemé, az a spangnit 
Piszkálta, spangni van nékem is a 
hátamon drága felöltőmön. Nem én 
találtam fel, igy csinálták, viselem 
mint azok akik uraknak veszik itt 
magokat. Igen, beléakasztotta ma* 
gát az ujjom abba a spangniba s 
gyengén rántott és rántott rajta, oly 
formán mintha poéta pendit elme* 
fűlt ábrándjában a lanton. Lélegze* 
teket szivtam, a fülembe csengeté* 
sek jöttek aludni s a dél világítása 
volt fent és elől és két oldalt, körül 
hörül mindenütt. Egyszer csak, de 
^lyan egyszerre mint színházban 
világosság lesz, vagy mint altatásból 
a beteg felszédül, olyan nagyon 
egyszerre láttam meg hogy ember 
Jön ott a járdán énvelem szembe. 
A KároIy*köruton volt ma délben. 
Szinte megállottam. Ugy volt 
Mintha meg akarna valaki állítani. 
A z az ember embermagasságú volt, 
hót nagy erős cipőn jött, gólya láb-
szárai voltak mert szürke fáslizott 
jába volt, térdétől már fakó sötét 
höpenyeg volt az alak, nagy csúszós 
®zin gombokat láttam közepén fel* 
teenni, az ádámcsutkáig, fent fej 
V()lt sipka alatt, olyan esett katona* 
"''Pka volt az, oly esőtől időtől tört, 
s az az emberfej az alatt szikkadt 
testszin volt, sápadt göröngy féle 
mstszin. Az az ember elment ott 
mellettem. Két karja lógázott, lát* 
; a m. Hallottam hogy lépést, lépést 
j' tt a f laszterre . M e g l á t t a m h o g y 

n y a s z e m e i . S l é l e g z e t e t ve t t . 

Eszméltem mikor elhagyott már, 
ugy láttam most ebből a bajszozott 
szájból ködöt iramolni mintha benn* 
maradt pipafiist szaladt vőn el a 
szájából. És akkor az arcom elé 
mutatta magát az egész utca, sok 
sok sok járó teremtés, de oly furcsa 
mód mint hogyha éppen akkor rak* 
ták volna ki azt a sok sok sok sö-
tétes emberalakot és azok abban a 
minutában kezdenének el erre meg 
visszafele menni, sietni, megállani, 
a villamosnak nekicsapni sürün, 
meg egyesivel keresztbe indulni a 
kocsiutra, meg bakon ülni odafenn, 
meg kocsiablakon át előbuktatni 
fejüket, egy meg ül mint lovas* 
rendőr világos pej lovon, magosan 
cs-a szárat a lónak a nyaka mellett 
egyenesen meghúzza mint ha lénia 
volna. Kétágú férfiak. Nők bezsákolt 
lábszárakkal. A kezökben csüngve 
jár kis pakk. Férfiakkal botok ha* 
ladnak. Mindenki kalapozva van. 
Erre jönnek, amott mennek el, for* 
dúlnak, múlnak, megint vannak, 
mindig egyforma sokan teremnek 
elő, mintha rendezett felvonúlás 
volna, előadás. Ez mind ember, em* 
ber, ember. Az ami én vagyok ide* 
bent magamban és kivül mások 
szemének fülének, emlékezetének, a 
télnek, a kövezetnek, az égnek, en* 
nek a magos, véghetetlen nagy kék* 
ség alatt való világos levegőnek. 
Ennek a hidegségnek. Annak a fe* 
hér órának, annak ott: a nagy osz* 
lop fejében áll, két fekete mutatója 
is áll pedig jár biztosan. Megmon* 
dom mi jutott eszembe: nem 
vagyok egyedül. Az jutott eszembe. 
Mintha súgták volna fejembe, hátul* 
ról egy jó fiú, mint diák korom* 
ban. Ezek itt mind mind mind, ez a 
kis alacsony csúnya leány, az a be* 
kötött újjú poros kalapos szegény, 
féle, ez az öreg mámi, ez a táskás 
betegarcu pénzbeszedő vagy miféle, 
ez az elvarrt ajkú katona fiú, ez a 
semmi asszony, ez a hosszú köpő* 
nyeges szép fekete tengerésztiszt, 
arany elvillanásaival, ez u muszka 
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kucsmás napszámosfajta, ez a kis 
tekolás fiú csavaros lábszárvédővel, 
•z a szőke sánta, botra volt a bal 
lába tekerve, úgy ficamolt el most, 
ez a gavalléros fiatal úr, ez a vén 
fáradt főhadnagy, az a két kis» 
asszony ott, ez a rengeteg papirosos 
rikkancs, elszaladt, az, ' az aki ott 
kijött a Splendid kávéházból, az a 
snassz kis gyenge polgár, ez a hát« 
tal menő rendőr, az a pcnztár-
noknő, ott ül az üvegajtón át a 
divatüzletben, mind ez, mind, de 
mind folyton folyvást, emberek, 
emberek, élők, születettek, halálo» 
sak. Vörös véres izomzat, agyvelő, 
sincsont, izek, vastagbél, lép, gége, 
máj, két tüdő, pokol szájüreg, vi-
zes meleg nagy nyelv, ámult puf» 
fadt talpak, vad köröm, hajzat. Min« 
degyiknek csodás forró borzalmas 
közepe tája. 

A szemem előtt tárul ez. Itt van-
nak. Velem vannak. Együtt va» 
gyünk. Egyszerre vagyunk. Meg» 
foghatom őket mint a túzokokat mi» 
kor meglőve leestek és ugy kczde» 
nek menni vetett földön és meg 
hagyják fogni magokat. Igazak! Me« 
sét hallottam én, aludtam, másutt 
jártam? Most jövök az Andrássy-
útról, erre is van még utam. Mi az, 
ki teszi azt az emberrel hogy egy 
szempillantásról a másikra, egyik 
lélegzetiszippantásról a másikra va» 
lami jön az emberbe, nyilik a szó« 
rakozottság mint a hajnal a Bala» 
tonon, és a hidegségben most hir» 
telen rettentő messze meleget tu-
dok, mint a julius végei kániku« 
lát? Hangulat, eszmélet, világ? 

Köszönöm hogy élnek. Átnézhetek 
szemökre. Nyitva tartják szemöket. 
Kék mázos, fekete mázos, sárgás, 
szürkefajta, barnaszemü, szemöket 
látom, látom hogy sikosak, dombo» 
ruak, mosottak. Melegek tudom. A 
világítás működik bennük. A ház» 
szineket látják, ezeket itt amelye» 
ket én nézek, az égkék hat rájok mi» 
kor nem is néznek felfele, ezek is 
látnak mindenkit amit én, engemet 
is megpillantanak nézegetésökben. 
Köszönöm. A koporsós kirakatot is 
látták ők is. Látták azt a sirkőrak» 

tárt is, azt ott a Kercpesimt végóLBg^ 
a Debrecen szálloda mellett a z 0 T — / 
a kerítéses telken. A Kerepesi t f ^ ^ i é 
metőben a nagy hangtalan máiQ^ j 
vány emlékeket is nézték. Minth 
mennék örökké valóságba, vag Bevr 
örökké merengésbe, de idegen vid°n hí 
gyok, ők itt csatlakoztak, köriíam. 
vesznek, jönnek mellettem, szóyi k°h>st< 
tartanak. Köszönöm, köszönöm íabbiK 
Velem élnek. Jelenbeliek, most é fázott 
vényesek, a gazda Időnek beosztoi?*et < 
alkalmazottjai, gyermekágy és t< °8y * 
ritőpad közt szabadságolt s zá lá ig - aI 
gáló testek, világ, embertársairt *** ót 

Mi van rájok bizva, miféle ári^-,11"11 

nak elalvandó boltjai, micsod In̂ r.118'. 
üzenni valónak megirott l e v e l e ^ 
micsoda lépcsözetnek egy lépcsőjtri 
ez mind, micsoda örök újság, m|atnrít 
csoda eltaposandó próba? *(fcso// 

A csudálatba meg nem hiva. mjtiek lei 
álomból vissza utasítva, a végtelcija |ei,-
tudattól kitagadva, a bal kalandok H é p s z c , 

tói félre bokázva viola szin és méSzterdn 
reg sötétzöld színekkel kótyagoüna},yar 
fejjel, a rossz izü izektől mint rojlékezzü 
hadt árviztől ellepve, elémelyitvllógaz(j.i 
az eszméletvesztésben jövő hányi "hegbe! 

éterén sig! 
Csak mondom, észrevettem mí5cin hi 

gam ma délben és körülnéztem m«f<"la föl 
gam és megláttam az élő lakossá ^Mzetl 

ez got. Más is felveszi fejét menésé ^ ju 
ben az utcán és ugy néz el minthi 2terém 
szórakozott lenne, vagy mintha ke[éhyi v 
resne valakit. Láttam már. Én is ,at;írjár 
csak szét néztem. A számat nefl b'Ieszt 
gomboltam ki, nem bődültem 
nem adtam egy ijesztett zajt, nefl 
tettem egy rebbenetet karjaimmí 
mintha fel gondolnék repülni vag! 
rohanni ölelkezni. A szivem se ifl 
ditott semmi büv zenélő darabol 
vert mint a vak óra tovább, azt s 
hallottam magam se. Igen, csak cg! 
darabig az az érzésem volt, afcl( 
hogy nagy darab erőszakos ököl é* 
a mellem, itt balfelől, nyomja 
mellem befelé, nyomja makacsu 
mintha be akarná törni avval a ki 
tartó nyomással. Fájt ez, kérem, ő1 

nagyon. Vagyis hát olyan f o r m á l 

éreztem. Szép Ernő. 

®Za8ot, 
*>kede 
,öt vol, 

M m 

mani , 1 
s t v á n 

^fcicioi 

sz £ u 

> d a c 

e > b o r 
g é t l e n Hr bő sz 
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égd Beszélgettem <ut vé 
lett ázol t v . . . . 
epesi ü^zterényivel 
an rakuz internálásáról 
. minthi 
ja, vag Bevallom, egészen különös mó-
legen vidori hatott rám, amikor meghallot-

köríían,i hogy Szterényi József báró 
i, szóyi *°lostorba vonult. Hogy az újpesti 
3szünönlírabbij>család rokonszenves leszár* 
most étR)azottja egy panamákban eltöltött 
beosztotj?et derekán kolostorba vonul, 
y és t< °8y ® Stern*fiu bevonul szerzete» 

szaladiek. apátok és egyéb istenfélő fér» 
rtársaint a k ódon otthonába: van ebben 
féle ári>Va'am' mondhatatlanul tragikó-
micsod^k u s" Szterényi báró, aki össze-

levele j2Pk°dta fél Magyarországot, aki 
l é p c s ő f e ? " ^ Fjere.I!c ^fjében a talpfák 

¡ - A m!;rKolcsi alapjan allva, szerény al> 
1 "amtitkári fizetéséből milliókat ha* 

fácsolt össze, ez a Szterényi, aki 
, ? e k legendás korruptsága ma már 

vegteic a legjobb magyar közmondások 
alandoKftiépszerüségére tett szert, ez a 
i és m^zterényi egyszer már letűnt volt a 
cótyag^Ragyar politika küzdőteréről. Em. 
nint ro ékezzünk rá, hogy a koalíciós rab-
m e l y i t v " o g a z d á l k o d á s után a bélpoklos 
i hanyáRegbélyegezettségével merült el 

pterényi az ismeretlenségbe. Senki 
cm mijein hitte akkor, senki sem merte 
tem mi" föltételezni, hogy valaha ez a 
lakossáíjpnizetközi zsebtolvaj még szerep-
m e n é s é Az jusson Magyarországon. És 
minth^terényi mégis feltámadt, Szte» 

f
 nyi visszajött és a munkapárti 
Várjárás odáig sülyesztette, oda 

itha ke 
Én ií 

Item e 
jt, nef 
jaimmí 
ni vag! 
í se 
larabol 
, azt aj 
sak etí! 
t, afcl' 
ököl ét 
omja 
ikacstí 
al a k; 

rem, t" 
formí 
Ernő. 

at nefl 8
u|lesztette ezt a boldogtalan or-

P a 80t hogy Szterényi József ke-
®skedelemügyi miniszter lehetett, 

volt egy pillanat, amikor Szte» 
..nyi már-már Magyarország mi-

it»lp!p'ere/nöke volt. ' Meg kell álla. 
Isi hogy a munkapárt és Tisza 
8óKkn g r ó f támogatták a legbuz» 
a. V n Szterényi kormányelnöki 
^bicioit. 

t 
emlékezzünk csak vissza, hogy 

ĵ ..11 szemtelen vörös rabbi-ivadék 
^'Ven közveszélyes gőggel, mi« 
, cézári hajlamokkal ült oda 
Ví>(tj igájában nyögő, szeren-
te k n o r s z ág nyakába. Szterényi 

bőszülten ugatott a végnélküli 

háborúért és a német hatalmi és 
hóditó céloknak alázatosabb szol» 
gáló legénye nem volt az újpesti 
csodarabbinál. Szterényi hirhedl 
mélyítő kalandjairól, lelketlen és ai 
utolsó csepp magyar vérig uszitó 
háborús őrjöngéseiről köteteket le» 
hetne irni. És emlékezzünk csak rá, 
hogy amikor a magyar munkásság 
megsokalta a háborús rémuralmai 
és béke*sztrájkokat rendezett, Szte-
rényi Jóskának, ennek a sokszoro» 
san kompromitált politikai betö» 
rőnek volt bátorsága ahhoz, hogy 
a magyar képviselőházban három-
szor egymásután elkiáltsa a hasára 
tett kezekkel azt, hogy legázolom, 
legázolom, legázolom. Igen, volt 
egy idő Magyarországon, amikor 
Szterényi József olyan erősnek és 
olyan hatalmasnak érezhette ma* 
gát, hogy le akarta gázolni Ma* 
gyarország szervezett munkásságát. 
És ennek a semmiházinak, ennek 
a sehonnai és vagyonharácsoló po» 
litikai rablólovagnak, aki az utolsó 
magyar katonáig folytatni akarta a 
háborút, ennek a Szterényi József» 
nek még néhány hónappal ezelőtt 
is a lábai előtt hevert az egész ma* 
gyar sajtó. Szterényi volt a magyar 
lapok hasábjain a haza bölcse, ő 
volt Deák Ferenc, ő volt Széchenyi 
István, sőt ő volt Kossuth Lajos. A 
„Pesfi Hirlap"»tól kezdve a „Bu-
dapesti Hirlap"»on, az „A'z Uj» 
ság"»on, a „Pesti Napló"«n, az „Az 
Est"»cn át egészen az „Alkot-
mány"»ig minden fővárosi és vidéki 
újság Szterényi nagyságát hirdette 
és amikor én a „Népszavá"»ban le-
lepleztem Szterényi ur hírhedt 
Vera Vloletta*ügyét, a lapok szinte 
kivétel nélkül nagy cikkekben, sőt 
vezércikkekben keltek a védelmére. 
Én akkor egy gaz rágalmazó vol-
tam, Szterényi pedig nagy állam-
férfiú volt. 

Mit tagadjam, tehát, hogy amikor 
a kormány elhatározta, hogy végre 
Szterényi Jóskát internálja, én nem 
estem kétségbe és bizony, azt gon-

; doltam magamban, hogy a fórra-
! dalom túlságosan irgalmas Szte-
i rényi Józseffel szemben, amikor 
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mérhetetlen bűneiért egyelőre 
csak azzal sújtja, hogy "kolostorba 
bujtatja. Kedden este 10 óra tá*an 
terjedt el a városban Szterényi in-
ternálásának hire és én elhatároz» 
tam, hogy na most utoljára még 
egyszer kibeszélem magam ezzel a 
Szterényivel, miután nincs remé» 
nyem jiozzá, hogy mostanában el» 
vetődhessem a zalai kolostorba. 
Odamentem tehát a telefonhoz, az 
fegyik kagylót egy barátom kezébe 
adtam, a másik kagylót az én fü» 
lemhez szorítottam, és még egy ba» 
rátomat behivtam a fülkébe és föl» 
hivtam Szterényi Józsefét telefo» 
non. Azt gondoltam, hogy ha a 
magam nevében hivcm föl Szteré» 
nyit, hát választ nem igen kapok 
tőle. Tehát elhatároztam, hogy én, 
aki egyszer már Szterényi József 
Vera Violett szappanét is elhozat» 
tam hamis néven, most ismét csa» 
láshoz folyamodok és álnéven fo» 
gok beszélni Szterényivel, hogy 
megtudjam, milyen hatást tett rá 
az internálás. Mielőtt itt szószé» 
rinti hűséggel megírnám a telefon« 
beszélgetés lefolyását, meg kell 
állapitanom, hogy ez a félelmetes. 
elgázolomdovag bizony most nem 
igen mutat nagy bátorságot, halá« 
losan meg van rémülve és az egész 
beszélgetés alatt siránkozó hangon, 
nyöszörögve felelgetett a kérdé» 
séimre' és valósággal beledünnyö» 
gött, helesirdoöált, belevonitott, 
belebőgött és belezokogott a tele» 
fonba. Szinte drámainak nevez» 
hetném azt a kétségbeesett jaj» 
gató hangot, azt a vénasszonvos, 
búbánatos sopánkodást, ami Szte» 
rényi siránkozó hangjából belebu» 
gott a telefonba. 

Maga a beszélgetés igy folyt le: 
Én: Központ? 1—35»öt kérem. 

Én: Halló, ki beszél? 
Szierönyi: Ott ki beszél? 
Én: Szterényi kegyelmes ur? 
Szterényi: Ki beszél? 
Én: Kiss hirlapiró, kegyelme» ur régi 

tisztelője. 
Szterényi: Itt Szterényi. 
Én: Ugy értesültem, hogy kegyelmes 

arat ma internálták. Igaz? 

Szterényi: Nem tudok róla semmit. 
Én: Bocsánat, hiszen már a lapok li 

megkapták a kommüniké t . . . 
Szterényi: Nem tudok róla. 
Én: Valóban nem tud1 róla kegyelmei 

ur, vagy pedig nem akarja megmon 
dani? * 

Szterényi: Nem tudok róla semmit 
Én: Pedig ki van adva a kommüniké-
Szterényi: Ki van a d v a ? . . . 
Én: Tetszik tudni, hogy hová viszi! 

a kegyelmes urat? 
Szterényi: Hová visznek? 
Én: Egy zalamegyei kolostorba. 
Szterényi: Hol van az? 
Én: Csak annyit tudok, hogy valami 

lyik zalamegyei' kolostorba. A koloi 
torban kegyelmes uram állami ellátás 
fog kapni, de saját költségen javithatj 
ezt az ellátást és látogatókat is fogad 
hat a parancsnok engedélyével. A k< 
lostor kertjében szabadon mozoghal 
de azt nem hagyhatja el. 

Szterényi: Kit fognak még el? 
Én: Idáig Szurmay kegyelmes ur»1 

Holnap többet. 
Szterényi: Kik azok? 
Én: Nem tudom. Titkolják. 

Én: Mit szól ehhez, kegyelmes urai* 
Szterényi: Nem tehetek mást, aláv 

iem magam. Ma nem lehet mást tenf 
Engedelmeskedem... 

Én: Azt sem tudja kegyelmes ur, * 
lyen alapon? . . . ' 

Szterényi: Nem tudok semmit. I 
miféle törvény alapján? 

Én: Ugv tudom, hogy mint a fórt 
dalom vívmányaira veszélyes egyél 
másrészt mint a háború előidézőjét. 

Szterényi: Hiszen kérem, akkor M 
is voltam kormányon. 

Én: . . . fis a háború hasztalan és " 
talan elhúzásában biinöst. 

Én: Nem akar valamiről intézked 
Szterényi: Köszönöm, fiam, nem 
Én: A családja Pesten van? 
Szterényi: Igen. Majd csak csiná'1 

valamit. 
Én: Szóval kegyelmes urat reggel 

viszik és internálják. Reggel már b« 
lesz az összes lapokban. Látogat» 
csak az őrség parancsnokának eng' 
lyévcl fogadhat. 

Szterénvi: . . Sokra jutottam . 
Én: Hát szóval, nincs semmi ki' 

sága? 
Szterényi: Nincs, fiam, semmi, 

gyon szépen köszönöm, hogy éried 
Én: Nagyon szívesen. Jó éjszaki ' 

vánok. 
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Sajnos, ezek a rideg följegyzés 
sek, ez a szürke párbeszéd itt a 
Papiroson nem adhatja vissza azt 
a hangulatot, amely az eleven be* 
Bzélgetéshől kiáradt. Azt nem tud* 
tam eldönteni, hogy Szterényi 
tudta-e már az internálást és csak 
színészkedett vagy csak a követ* 
hező percekben hozták a>zt hivata* 
losan tudomására, ö ugy tett, 
hiintha még nem tudná és meg* 
'endültég, csüggedés, kétségbeesés 
siránkozott minden szavából. Igen, 
valósággal, minden túlzás nélkül 
s'rt Szterényi József a telefonba és 
a kétségbeesés fájdalmasan szólt 
hi abból a csüggedt kijelentéséből, 
hogy: 

— Sokra jutottam... 
Ezt ugy mondta, olyan bánatosan 

hörögte Szterényi, hogy már*már 
Szinte megsajnáltam, amikor eszem* 
be jutott, hogy hát hiszen csak egy 
Kolostorba viszik Szterényi urat, 
'esz kényelmes szobája, kosztja, 
sőt a kertben sétálhat is és nem 
a k ad fenn semmiféle drótsövé* 
hyen, nem kell férges lövészárkok 
jhélyén rothadnia, nem fogják kézi* 
bombával szétmarni az ábrázatját, 
hem lövöldöznek rá, nem öntenek 
Jeléje égő és mérgező gáztömege* 
•ét, szóval nem történik vele az a 
sok szörnyűség, ami történt azok* 

a százezrekkel, akiket segített 
" 's elküldeni a frontra és akiket ő 

ma is küldözgetne rothadni, 
Jjtevenen megégni, hősi halált halni, 
dr6tsövényen fönnakadni, srapnell* 
ben, gránátban szertemállani, ha ő 

Szterényi Józsefen múlna, 
ügyeltem tehát magam, hogy 

®8y pillanatra ellágyultam Szteré* 
fjyi iránt és amikor letettem a 
kp

:Rylót és kiléptem a telefonfülké* 
hői. arra gondoltam, hogy Í9tcncm 
Mennyi drága embervért, mennyi 
Szenvedést, mennyi könnyet, meny* 
hyi nyomorúságot, mennyi bánatot 
jakarithattunk volna meg, kerül-
hettünk volna el, ha Szterényiéket 
hf esztendővel ezelőtt zárták volna 
he különböző kolostorokba. 

Göndör Ferenc. 

Mz én tragédiám 
Rendkívül hálás vagyok azokért 

a meleg, rokonszenves sorokért, 
amelyek az „Az Ember" mult szá* 
mában rólam megjelentek. Hiába, 
emberek vagvunk, tele gyöngeség» 
gel és hiúsággal, és azt minden szá» 
zadik se szereti, ha szidják, ellen» 
ben mindenki szereti, ha érdemeit, 
jó tulajdonságaikat elismerik és nem 
bánja, ha azokat még túlozzák is. 
Érzem azonban, hogy „Az Ember** 
cikke engem többre kötelez, mint 
egyszerű köszönetmondásra; az a 
jóakarat és megbecsülés, amely e 
cikkből felém sugárzik, kötelessé» 
gemmé teszi, hogy teljes őszinte» 
séggel megfeleljek arra a kérdésre, 
amelyet „Az Ember" intéz felém: 
miért kellett a népkormányból tá» 
voznom és miért vagyok ott, ahol 
vagyok? 

Hogy c kérdésekre megfelelhes» 
sek, röviden vázolnom kell politikai 
hitvallásomat és a politikai hely* 
zetről való felfogásomat. Az én po* 
litikai ideálom: a független, demo» 
kratikus, haladó szellemű Magyar» 
ország, amelynek társadalmi, gazda» 
sági és politikai strukturája a tár* 
sadalmi egyensúlyra van építve. 
Ezért küzdöttem a múltban, ezér! 
küzdök most is és ezt véltem tel« 
találhatni a forradalomban, amely» 
ben teljes meggyőződéssel és lelke-
sedéssel részt vettem. Sajnos, a tár» 
sadalmi egyensúly a forradalom óta 
megbomlott és igy ez a fejlődés, 
amelybe Magyarország közélete 
azóta" terelődött, nem felelt meg 
többé az én politikai ideálomnak. 

A kérdés lényege az: elérkezett*e 
az idő arra, hogy Magyarország 
szocialista állammá alakuljon át. 
igen, vagy nem? Ha igen, vegye át 
a szociáldemokrata párt egyedül a 
kormányt és én örömmel üdvöz* 
löm azt a korszakalkotó nagy mun» 
kát, melyet végeznie kell. Ha azon* 
ban nem (és a Népszavának e 
tárgyban irt egy pár komoly, okos 
cikke mindenkit, meggyőzhet arról, 
hogy ez az idő még nem érkezett 
el) akkor rsir, ciata i ; as ultra. 
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mint hogy a munkás és polgár ré» 
tegek együtt és megegyezés alapján 
kormányozzák ezt az országot. 

Igaz. hogy most is együtt vannak 
a kormányban polgári pártok a szo» 
ciáldemokrata párttal. azonban 
nincs közöttük megegyezés, nincs 
közös plattformjuk, nincs közös 
munkaprogramm, amely világosan 
megjelölné a kormány által köve» 
tendő utat. És ebben látok én nagy 
veszedelmet. Ez az oka annak, hogy 
— habár koalíciós kormányunk van 
— a társadalmi ellentétek napról» 
napra élesednek és még afelől sem 
vagyunk biztosak, hogy nem zuha» 
nunk»e bele a legnagyobb szeren» 
csétlenségbe: a polgárháború bor-
zalmaiba. 

Ezért törekedtem minisztersé« 
gem alatt és után arra, hogy a doh 
gozó polgárság és a dolgozó mun* 
kásság között megegyezés, kiegyen* 
iités jöjjön létre. Mint miniszter, 
nem sikerült elérnem célomat: ki» 
váltam tehát a> kormányból. Amikor 
Károlyi Mihály (még mint minisz» 
terelnök) felajánlotta nekem, hogy 
vegyem át a kormányt, két feltételt 
tűztem ki: az egyik az volt, hogy 
Károlyi köztársasági elnökké kiál» 
tassék kl (ez később teljesedésbe 
ment), a másik, hogy a szociál» 
demokrata párttal megegyezés jöj» 
jön létre. Amikor megalakítottam 
a polgárszövetséget, világosan ki» 
jelentettem, hogy a szervezkedés 
célja nem harc a munkássággal, 
hanem a munkásság és polgárság 
közötti ellentétek kiegyenlítése. 
Amikor a függetlenségi és 48»as 
párt megbízott programmja elké-
szítésével, e programmban a párt 
nevében testvérkezet nyújtottam a 
magyar munkásság felé. Nem volt 
egyetlen beszédem, egyetlen _ meg« 
nyilatkozásom sem, amelyből en» 
nek a nagy célnak a hangoztatását 
kifelejtettem volna. És itt konstatál« 
nom kell, hogy az a „leggonoszabb 
ellentábor", amelynek „Az Ember" 
szerint látható feje vagyok, vagyis 
azok a függetlenségi és polgári ró« 
tegek, amelyekkel politikai össze» 
köttetésben vagyok, minden ilyen 

kijelentésemet élénk helyesléssel 
zugó tapssal fogadták. De azt is áh 
lithatom, hogy számtalan politikai 
csalódásaim között talán a legfáj' 
dalmasabb az, hogy a megegye 
zésre, kiegyenlítésre hivó szózat * 
magyar munkásság, a szociál' 
demokrata párt kebelében nem kó< 
pes visszhangot kelteni. 

Pedig hitem szerint a megegye 
zés, a kiegyenlítés éppenséggel nert 
volna lehetetlen. Ha egyetértünk 
abban, hogy a szociálista áll art 
megteremtésének még nincs itt ai 
ideje, viszont egyetérthetünk abba» 
is, hogy a szocializálás munkájának 
— természetesen okos, óvatos mó 
don — meg kell indulnia. A doh 
gozó polgárságban senkinek sert 
volna az ellen kifogása, hogy pl. « 
cukor, szesz, sör stb. termeléssel 
foglalkozó nagy üzemek szociali' 
záltassanak. Hiszen minden komoly 
szocialista iró hangoztatja, hogy * 
szocializálásra csak a nagy üzerá 
alkalmas. Ezeket szocializáljuk, n« 
pedig a hadsereget, amely mint áb 
lami intézmény, demokratikus of 
szágban tulajdonképpen már sz<* 
cializálva van, de amelynek belsi 
rendje, fegyelme a bizalmiférfi' 
rendszerrel nehezen egyeztetheti 
össze. Azután milyen tág tere nyi' 
lik a közös szociális munkának * 
népjóléti intézmények terén! É< 
mennyire egyezők az érdekek az or> 
szág integritása tekintetében! A 
megszálló csehek, románok, szer' 
bek ádáz üldözést fejtenek ki a* 
ottani szocialisták ellen. Éppen « 
barbár nyomás alatt, a megszállód 
részeken már kialakult az annyir» 
kívánatos nemzeti egység, od 
együtt, vállvetve vivjék az életha' 
lábharcot munkás, polgár, tisztvi' 
selő, tanár, birtokos stb. Miért 
nem tanulunk tőlük, szenvedő test-
véreinktől? Miért nem teremtjük 
meg a még szabad Magyarorszégo* 
is azt a nemzeti egységet, amelylyí* 
imponálhatnánk kifelé és nyomat* 
kosán léphetnénk fel az orszáf 
megmentése érdekében? 

Állítom, hogy munkásság és pol' 
gárság között óppenséggd nincs* 
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AZ EMBER 
"ek kiegyenlíthetetlen ellentétek. 
A baj nem is itt, hanem a kölcsö« 
hős bizalmatlanságban rejlik. Mind» 
«gyik azt hiszi a másikról, hogy az 
életerét akarja elmetszeni, hogy ha» 
telmától, befolyásától, ekzisztcnciá» 
iától akarja megfosztani. Hibák és 
telzások történnek mindakét rész» 
r3I, amelyek a bizalmatlanságot 
még csak fokozzák. A legnagyobb 
mulasztás ott történik, hogy ezzel 
* főfontosságu problémával, a mun> 
kásság és polgárság érdekei ki» 
egyenlítésének problémájával illeté« 
kes részről senki sem foglalkozik. 
Mintha ez a probléma nem is létez« 
oékl így válik az ellentét a társada« 
rnm két nagy rétege között mindig 
•átongóbbá, innen ered a belvi-
szály, a gyűlölködés, innen szár« 
mazik gyöngeségünk és tehetetlen» 
ségünk. 

Ezért vagyok én, tisztelt Szer» 
kesztőség, ott, ahol vagyok, össze« 
gyűjteni, tömöriteni iparkodom 
Oem a reakciósokat és ellenforra» 
kalmárokat, hanem a dolgozó, ha» 
jadó polgárságot, nem azért, hogy 
harcra vezessem őket a munkások 
telén, hanem hogy a kiegyenlítést 
és megegyezést közöttük lehetővé 
tegyem. Nem az egyoldalú polgári 
°sztályérdek vezet ebben, nem is 

a cél. hogy a szocializmus dia» 
kolutját feltartóztassam, hanem az 

erős meggyőződés, hogy meg» 
Egyezés, kiegyenlítés csakis szer« 
Vezett, vagy legalább is reprezen» 
m/f erők között lehetséges. A leg» 
mbb cél, amely szemem előtt lebeg, 
4 nemzeti egység, a magyar „unión 
•acrée" megteremtése, mert éneikül 
tetem szerint, ezt a szerencsétlen 
°r-szágot megmenteni nem lehet. 

Ezt a szerepet én nem kerestem: 
események, a fejlemények so» 

ítertak oda. De ha odasodortak, ál« 
tem a helyemet. Nem tragédia ez 
?zámomra, amint hogy azt sem te» 
fentem tragédiának, hogy nem va-

miniszter. Tragédia akkor lesz 
teőle, ha a kiegyenlítés munkája 

jtem sikerül és az összecsapás meg» 
terténik. De ez már az ország tra» 
Mkiája lenne. 

Loviszy Márton. 

Uzsok hőse 
Szurmay Sándor báró, egyken 

népszerű honvédelmi miniszter 
szintén elkerült hát száműzetése 
helyére, egy vadregényes, maga« 
nos, csöndes zalai kolostorba. 
Ozsok hősénél veszedelmesebb 
kalandora a háborús véres magyaé 
politikai életnek alig volt. Rettc 
netes lelki állapotban szemléltük 
mi a. háború alatt Szurmay S v 
dórnak emberp' "¡arázd., 
kodását. Tudtuk, hogy hadvezéri 
dicsősége hazugság, hogy ez a je* 
lentéktelen és korlátolt generális, 
akit az uzsok i hős jelzővel magasz» 
faltak fel, soha nem volt hős, ellen« 
ben vérszopó, kegyetlen osztrák« 
magyar generális volt. A haditudó» 
sitók csináltak hőst Szurmay Sán« 
dórból és fogcsikorgató dühvel, né« 
mán kellett néznünk, hogy a hon» 
védelmi miniszterré előlépett uzsoki 
hős milyen aljas lakáj volt a mi» 
niszteri székben, milyen becstelen 
cseléd»alázattal küldte, csak küldte 
meghalni a magyar katonák százez» 
reit idegen harcterekre. És hányin 
gert kaptunk az utálattól, amikor 
Szurmay ur snájdigan fölpattant a 
piros bársonyszékből és a képvise-
lők tapsai és örömujjongásai kö= 
zepette szavalta el a maga ostoba 
hazugságait, amelyekkel mindig 
megvédte a legfőbb hadvezetőséget 
és szemtelenül félrevezette az egész 
országot. 

És lapok és képviselők és ha« 
talmasok ünnepelték, körülhizeleg» 
ték ezt a, buta és szívtelen táborno» 
kot azért, mert sok százezerrel főbb 
magyar katonát küldött el meg» 
halni, mint amennyit tőrvény sze* 
rint el kellett volna küldeni Nem 
lehetett elviselni azt a példátlan 
népszerűséget, amelynek zsongása, 
zsibongása közepette Szurmay ur 
véres hóhérmunkáját végezhette és 
ha n képviselőházból undorral ro» 
hant cl az ember a Szurmayt üiw 
neplő tapsok elől, akkor az utcára 
érve pofonvágta az embert az Az 
Est friss száma, amelyben napon» 
ként szemünk elé meredt Szurmay 
Sándor ércbeöntött szobra, amc» 



lyet hatalmas hetük és millió ko* 
rónák ugy hirdettek, hogy: Szúr-
may Sándor honvéd-alap. Vájjon 
mi lesz most ezzel a cimmel össze* 
koldult milliókkal és vájjon elve* 
szi«e méltó büntetését Szurmay ur? ' 
Mert a kolostori magány nem bün* 
tetés az ő mérhetetlen bűneiért. 
És a magyar lapok, amelyek a fel* 
hőkbe emelték ennek a tehetségte* 
len és korlátolt generálisnak komi* 
kus figuráját, máig sem tartották 
kötelességüknek, hogy revidiálják 
Szurmayról szóló Ítéletüket, amely» 
lyel félrevezették az egész orszá* 
got. Igazán idáig qgak Az Ember 
volt az, amelyik őszintén megmon* 
dotta Szurmayról való véleményét 
és más véleményt mi erről a véres* 
kezű tábornokról, éppen ugy, mint 
a többiről a háborús kényszer nyo* 
mása alatt sem irtunk. Soha egyet* 
len dicsérő vagy elismerő szót sem. 
Viszont Urmánczy Nándor ur, ¡j 
honfibútól megrészegült, vérszom-
jas irredenta a háború alatt való ka-
tonai leleplezései közepette is min* 
dig, mindenkor körülhizclegte és 
körülnyalta Szurmay Sándor bon* 
védelmi miniszter urat. Reméljük, 
hogy elismeréseivel Urmánczy ur 
követni fogja Szurmayt kolostori 
magányába is. Jó éjszakát, Ocskay 
brigadéros! 

A SZOCIÁLDEMOKRATA 
PART A RENDŐRI TULKA* 
PASOK ELLEN. Az Ember leg-
utóbbi számában hangos tilta* 
kozásunkat jelentettük be azok 
ellen a barbár brutalitások el* 
len, amelyek a letartóztatott 
kommunistákat érték a rendőr* 
cellák mélyén. Tiltakozásunk 
kapcsán kifejeztük azt a véle* 
ményünket, hogy „meg vagyunk 
róla győződve, hogy a szocia-
lista miniszterek, Garami, Kun-
fi, Bőhm és Peidl egy pillanatig 
sem fogják türpi ezeket a Tisza-
korszakot is megszégyenítő ál-
lapotokat." Megelégedéssel álla* 
pitjuk meg, hogy várakozásunk* 
ban nem csalódtunk, mert a 

mint természetesen a szociál* 
demokrata párt részéről már a 
borzalmak első órájában meg* 
jelent Bokányi és Landler elv* 

i társak szerelték le a Kun Béláék 
ellen elkövetett rendőri atroci* 
tásokat, azonképpen a szociálde-
mokrata párt vezető férfiai jár-' 
tak el személyesen a Zrinybut* 
cai főkapitányságon is, ahol 
megvizsgálták a dolgokat és 
energikusan fejezték ki tiltako-
zásukat a kommunistákat érő-
minden kegyetlenkedés ellen. 
Ezzel párhuzamosan a kormány 
szociáldemokrata tagjai minisz-
tertanácson tiltakoztak minden 
rendőri önkény ellen és a bni* 
talitások azonnali beszüntetésén 
kivül sürgős vizsgálatot és meg*! 
torlást követeltek. Jól esik meg* 
állapitanunk, hogy a szociális* 
táknak ezt a magától értetődő 
föllépését teljes odaadással tá* 
mogatta Károlyi Mihály köztár* 
sasági elnök is, aki a maga ré* 
széről szintén nem volt hajlan* 
dó. eltűrni semmiféle bosszúálló 
hadjáratot. Meg is lett a szocia* 
listák erélyes fellépésének &i 
eredménye és a rendőrségen be-
szüntették a fölháboritó túlka-
pásokat. Most már csak az van 
hátra, hogy az alaptalanul letar' 
tóztatott kommunistákat bo-
csássák szabadon és a további 
hajtóvadászatot szüntessék be. 
mer t a szociáldemokrata párt-
nak is, de meg a köztársaság cl(\ 
nőkének is az a hangosan kifeje'l 
zett álláspontja, hogy politikai 
pártállásáért senkit nem lehel 
hatóságilag üldözni. Az e l l cnfof 
radalmárokkal tessék viszon* 
szigorúan elbánni. Mert azza-k 
hogy Szurmay és Szterényi ura' 
kat fűtött kocsiban egy kények 
mes zalai kolostorba vitték, a* 
ellenforradalmat még nem inté^ 
t ik el. Miért ilyen irgalmas * 
kormány jobbfclé? 
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Egy setét fiskális' 
kalóz orvtámadása 
Károlyi ellen 

Báró Hatvany I.ajos cükorgyáros, 
'ró és saalonfornadalmár lapjában, a 
Pesti Napló-bnai ostoba és aljus orv-
támadás jelent meg Károlyi Mihály 
köztársasági elnök ellen. A cikknek, 
"mely február '20-ikán a közgazdasági 
eova.ban lálotl napvilágot „Ahol a 
löidosztást kezdik" c ímmel , súlyos kö-
vetlkezmiényei lettek: a Munkástanács 
útira/bán fordult miatta a Nemzeti 
tanácshoz, hogy zárják ki ebből a 
forradalmi alakulatból Hatuany bárót, 

Pesti Napló munkatársai pedig uMi-
Má tűin mai fordullak a laplulajdonos 
rúszrvénylársaság'hoz, melyben azt ;kö-
AMlelték. hogy a lop felelős szerkesz-
tőjét bízzák meg a Pesti Napló poli-
ttkájánai irányi.ásával és abba más-
nak, tehát Hatuany báró urnák se le-
ngén beleszólása. 

Htnscfs un 
eltenfon. adalma 

A Pesti Napló jelenlegi elleívforra-
terhni irányzatáért a felelősséget — 
legalább is elsősorban — nem Hatv-any 
l'úró viseli. A forradalom szabadalma-
'o'.t krónikása ugyan politikailag való-
ban a legbeszáüiikha al lanabb férfiú, 

a háború alatt tagja volt többek 
közt a munkapártnak, amelyből talán 
' "ég «k'kor sem lépett ki, amikor a 

Napló hasábjain a legélesebb 
hacüista politikát kezdte folytatni, tisz-
'ítetreméHó bátorsággal. Igaz, hogy 
'nnek személyi okai uoltak, bizonyos 
"ntagonizmus Vázsonyi volt miniszter 
"rral, de ez nem változtat Hatvány 
öéró akkori munkájának hasznosságán 
1 s az sem változtat ezen, hogy a Pesti 
N»ptó paciftzmusa sohasem uolt egé-
ben határozott irányú. Megtörtént, 
l|08y két heti szakadatlan pacifumus és 
'«árolyá-párti politika után hirtelen 

homlokegyenes t el lenkező tenden-
"̂áju vezércikkek jelen ek meg a lap 

oki alán, amelyekben magáinak 
Wekerlének é s Tiszának is őszinte 

•«romé lelhetett. 
Ezeknek a gyakori pálíordulúsoknnk 

az volt a magyarázata, hogy Hatvany 
báró sógora, Hirsch Albert cukor-
gyáro í ur, akii a Hatvany-család pénz-
ügyi feje és a Pesti Naplónak társ-
tulajdonosa ilyerkor hazaérkezett kül-
földi u jából, ahol rendszerint a Kühl-
mann—Szterényi—Hirsch társascég üz-
leti Ügyeit intézte és leintette Hatvany 
túlzó pacifiamusát. Hirsch ur keresz.ül 
tudta vinni, hogy a lap pacifista poli-
tikája mellett Szterényi kedvééri és 
rajta keresztül a Wekerle-kormány-
nyal is mindig barátságos viszonyban 
állt. 

A forradalom alatt Hirsch ur n e m 
folyt be a lap irányításába és Hatvany, 
akit az októberi napok egy újszerű 
hecc izgalmával töltöttek el, végigcsi-
nálhatta és fenékjg szürcsölhette a 
forradalmat. A forradalom azonban 
keserű pohár mil l iomosok számára, 
erre Hatvany is hamar rájött. Je még 
hamarabb Hirsch Albert. Amint a for-
radalom első viharai elmultak, magá-
hoz tért és erélyesen fellépett a mámo-
rából lassankint józanodó Hatvany el-
len. Decemberben közölte vele, hogy 
kiválik a laptól és a csa'ád pénzéi is 
viszi, csinálja Hatvany Lajos a saját 
pénzén tovább a forradalmat. Hat-
vany kényszerhelyzetbe került és el 
kellett fogadnia az elébeszabott felté-
teleket. csakhogy Hirsch maradását 
biztosítsa. Mindonekelőtt Liptai Imre 
felelős szerkesztőt kellett elbocsátani 
a laptól, ami még nem lett volna baj, 
továbbá a bárót teljesen alárendelték 
az uj szerkesztőnek és működési terét 
alaposan korlátozták, ami szintén nem 
volna baj. A baj csak az volt, hogy a 
lap politikai vezetését Hirsch ur vette 
át és jobb felé fordítva a lapot, csön-
des ellenforradalmi aknamunkát indít-
tatott a Pesti Napló egykor forradalmi 
hasábjain. 

- orvtámadás 
Hánolyt ellen 

Hirsch ur bizalmasa a lapnál termé-
szetesen a közgazdasági rovatvezető: 
dr. Szegő Elemér ügyvéd. Az ügyvéd 
ur, hogy ezt a bizalmat fokozottan ki-
érdemelje, minden lehető alkalommal 
ellenorradalmi tendenciája cikkeket 
csempész rovatéig. Le/tulúM) S. S. 
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aláírással Egerből keltezve egy cikket 
adott le, melynek röviden az a tar-
talma, hogy károlyi Mihálynak anyagi 
haszna van abból, hogy a saját föld-
jeit felosztja és hogy» azért végeztette 
saját birtokán elsőnek a földosztást, 
azért volt ez sürgős neki, mert igy több 
jövedelme lesz. Nincs helyünk egész 
terjedelmében leközölni ezt a cikket, 
melynek aljasságánál csak korlátolt-
sága nagyobb, csak mutatóba adjuk le 
az ostoba rágalom még ostobább indo-
kolását: 

„A gróf fel akarja daraboltatni az 
összes hitbizományi uradalmait is 
ha nem jelentkeznének elegendő 
számmal kisgazdák, esetleg telepí-
tésre fogják a f.enmaradó birtokokat 
felhasználni. A gróf sem jár rosszul, 
ha ez megtörténik. Még az 191.1-as 
árak alapján való megváltás mellett 
is több marad neki évi jövedelemnek, 
mint amennyit a 28 koronás haszon-
bér jelentett. Ezenfelül a fundus 
instruktus egy része a hitbizományé 
volt és ennek használatára való át-
engedéséért annak idején két millió 
korona kamatmentes kölcsönt ka-
pott a gróf a bérlő részvénytársaság-
tól. Ha most meg is szűnik a bérlet 
és a két milliót vissza is kell fizetnie, 
az instrukció mai forgalmi értéke 
tőbb, mint háromszor annyi, fis 
megmaradnak neki az erdők i3, me-
lyeknek ma szintén óriási nagy az 
értékük. 

A gróf, akiről szó van, természe-
tesen Károlyi Mihály. Nem is érdemes 
erre a képbalesnül hülye vádra felelni, 
csak a Pesti Napló rosszhiszeműségé-
nek bizonyítására hozzuk fel, hogy ki-
vel támadtatták meg Károlyi Mihályt. 
a cikket iró S. S. — mint kiderilettük 
— dr. Setét Sándor, a hevesmegyei volt 
munkapárt ügyvezető elnöke. A forra-
dalom letbzsurnálja imc volt mungó-
vezéreket bérel fel a milliókért való 
esztelen reszketésben Károlyi ellen , . . 

Sasét un múltja fa sötét 
Dr. Setét Sándor hevesmegyei is-

mert munkapárti nagyság olyan 
múlttal rendelkezik, a mely a 
legnagyobb mértékben érthetővé és 
jogosulttá teszi n tiltakozást min-
dennemű közéleti szereplése ellen. 

j N e m is értjük, hogy olyan setét múlt-

tal, mint ezé a Setété, hogyan meri va-
laki be nem fogni a szájátt Ez a derŐk 
ember, aki egészen szegényen kezdte, 
mi n-t Sehwarlz Sándor, hirtelen elha 
tározással Sötétté és klerikálissá vedlett 
át. (Családjában nem szokatlan M 
ilyesmi, bátyja, László-Palóczra cna 
gyarositotta novét és a klerikális Alkot-
mány közgazdasági rovatvezetője.) 
Nem sokáig maradt szegény a fiatal ügy-
véd, már a háború elöli is jócskán kers-
setf, laptulajdonos lett és minden hely-
beli zsiros üzletről leszedte a tejfelt. A 
háború alatt, mint a hevesmegyei mim 
kaipárt mindenható ügyvezető alelnöke 
nagy befolyásra tett szert, különösen 
a felmentések intézése körül és szerzett 
is magának 3—4 millió korona va 
gyónt. E két tény között különben at 
„Egri Hírlap" bizonyos összefüggése-
ket talált és irt meg, amelyekért állító-
lag már megindította a sajtópert a ki-
rályi tanácsos ur. Mert dr Setét Sándor 
természetesen királyi tanácsos is, igaz, 
hogy kinevezésével a kabinetirodának 
évekig kellett várni, mert Setét ügyvéd 
ur »«hogysem tudta elintézni az ügy 
védi kamaránál húzódó fegyelmi ügyét 

Talán nem lesz érddkteáen Károlyi 
szxmnélyes ellenségének ezt a kis pisa-
kos esetét elmosélni. Dr. Setét Sándor 
ügyvéd ur azért kapott fegyelmit, inert 
egy Czene Károlyné nevü irni és olvass* 
nem tudó asszonynyal aláiralott e<fi) 
kötelezvényt, amely szerint az asszony 
egy 62.783 korona 88 filléres kártérítési 
követelését eladta neki 1200 koronáért 
Vagyis az ügyvéd megváltotta a per 
tárgyát és csak egy kis összeget kináK 
érte az asszonynak, ezt is csak arra at 
esetre, ha megnyeri a perf. Ennek « 
piszkos egyezségnek, amely az ügyvédi 
tisztességbe ütközik és fegyelmi vétséget 
képez, idevonatkozó kitétele Igy hang 
zik: 

„Kártérítési igényűnk érvényesí-
tésével és a per vitelével megbízzuk 
dr. Setét Sándor ügyvéd urat és ho 
norárium gyanánt felajánljuk neki, 
hogy az összegből, ameltj részünkre 
kártérítés, visszatérítés, vagy bárod 
címen megítéltetik és befolyik, avagy 
pedig ugyanezen elmeken egyeuó-
gileg megállapíttatik, nevezett ügyvéd 
urat fogja illetni mindaz, mely 1200 
koronán felüt less". 
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A megbízást Czene és Czenéné ive-
d b e n , akik n e m tudtak írni, Grosz-
aiann Lajos tanú, mint néviró és ok-
uiánymagyarázó irta alá, ők csak kéz-
jegyüket biggyesztették oda. Az ügy-
véd i s aláirta: „A megbízást elfoga-

dom dr. Setét". 
Az ügyvédi kamara fegyelmi vá-

lasztmánya ebben az ügyben eljárást 
falditott Setét ellen, amely két évig 
folyt. A beadott feljelentés az ügyvédi 
Rendtartás 57. §-ára volt alapitva, 
«mely szerint az ügyvédnek tilos a 
képviseletére bizott per tárgyát magá-
hoz váltani. Ámbár egészen világos 
Volt, liogy Setét ezt tette, a kebelbará-
laiból álló ügyvédi kamara fegyelmi 
bírósága nagy nehezen mégis meg-
mentette a szilenciumtói. Kimondták 
Ugyanis, hogy az nem képezi a per 
tárgyának magához váltását, ha egy 
Ügyvéd a behajlás végett rábízott kö-
vetelés egy részét jutalomdíj gyanánt 
kiköti magának. Hogy ez az erőszakos 
Magyarázat mennyire nem helytálló 
ős különösen nem helytálló Selét ese-
teben. azt maga a fegyelmi biróság is 
őreihette, mikor kimondta határoza-
tában, hogy 

„bár ez a honorárium — ínég a 
Jelére való leszátlitás után is — 
szokatlanul magas összeget tesz 
ki, egymagábanvéve az összeg 
nagysága a per tárgyának magá-
hozváltását mégsem jelentheti". 
A Kúria ügyvédi tanácsa nem is 

hagyta helyben ezt az ítéletet, hanem 
"lazította az elsőfokú fegyelmi biró-
*dffot, hogy tartsanak uj tárgyalást. 
?frre azonban nem került a sor, mert 
^tet jónak látta közben kiegyezni a 
Panaszosokkal. 

Aff les* 
a hót főszerkesztővel 7 

Setét ur munkapárti lapja a forra-
dalom óta hirtelen átvedlett a szociál-
fomokrata-párt félhivatalosává és ta 
v ° l t munkapárti alvezér neve még 
Un'ndig főszerkesztői minőségben sze-
repel a lapon. Reméljük, hogy a ho-

szooiá'demokratn-párt csinál va-
'Umit ezzel a politikai brávávall 
Ugyanezt követeljük a Nemzeti T a -
kácstól, amely hir szerint meg akarja 

továbbra is tűrni Hatvány főszer-
kesztő urat tagjai sorában. Lehetet-
len, hogy Hatvany ur éretlen politikai 
csinyjeinek következménye elől egy-
szerű pardon-kiáltással szabadulhas-
son. Ha tényleg nem áll módjában 
lapjának tisztességes forradalmi irá-
nyát továbbra garantálni, akkor vegye 
le nevét a lapról, vagy hagyja ott a 
Nemzeti Tanácsot. Az utóbbi sokkal 
helyesebb és ezt a Nemzeti Tanács az 
ö beleegyezése nélkül is keresztül-
viheti! Diószeghy Tibor. 

EGY HÉTIG A VÁDLOTTAK PAD-
JÁN. Jelentem a nyájas olvasónak, 
hogy ennek a bélnek szinte m i n i é n 
napján és még a jövő hétnek is egy-
két napján a vádlottak padján fogok 
ülni. Ezeket a szép márciusi napokat 
a budapesti királyi törvényszék komor 
tárgyalótermében, komoly birák és 
szigorú esküdtek társaságában fogom 
tölteni és folyton, de folyton én leszek 
a vádlott. Valóban már szinte nem is 
tudom számon tartani, hogy ki min-
denki cipel engem az elkövetkező na-
pokban a biróság elé, különböző sajtó-
vétségekkel terhelten. Csak most lá-
tom, mikor a vádlottak padján kall 
számot adnom gonosz vétkeimért, 
hogy mi mindenkit, ki mindenkit r á 
galmaztam én meg. Egy kimondhatat-
lan nevü méneskari száza3os cipel en-
gem március 6-án az esküdtbíróság 
elé, h o g y 7-én átadjon Kassai Ferenc 
kapitány urnák, hogy azután másnap. 
8-án reggel már Béla Henrik, egykori 
munkapárti nagyság ellen elkövetett 
többrendbeli rágalmazásomért adjak 
számot. A kővetkező napokon — ki 
tudná már a dátumot számon tartani, 
— Vázsonyi Vilmos volt igazságügy-
miniszter ur sérelmére elkövetett rá-
galmazásért fogok felelni, majd a* 
Auguszta-Gyorssegély Egylet állit oda 
vádlotti minőségben az esküdtbíróság 
elé. Szó, ami szó, körülbelül egy hetet 
fonok egyfolytában tölteni a vádlottak 
padján, nem is beszélve arról a sok-
esztendei fegyházbüntetésről, ami íté-
letek formájában már jó előre kacsin-
gat felém, ha ugyan a t á r g y a l á s o k o n 

1' 
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ki nem derül, hogy nekem volt iga-
zam. De hátha igazam volt? Azt min-
den bírói ítélet nélkül, már most eleve 
is meg merem állapítani, hogy a for-
radalom után sehogysem igazság az, 
hogy a régi bűnök egyik legrajongóbb 
munkapárti támogatója, Béla llcnrik 
ur nemcsak szabadlábon jár, de még 
módjában van engem a vádlottak pad-
jára ültetni. Hót ez, engedelmet kérek, 
nem igazság 

Emlékezés 
e g y kis cukrászdára... 

Mikor a vonat a derengő tavaszi haj-
nali DÚrázatában kigurult a keleti halt-
jából, mit tagadjam: könyfátyolos 
szemmel néztem utána. Nem Szurmayl 
sirattam; még kevésbbé útitársát, aki 
a csapás súlya alatt ugy omlott össze, 
mint egy félezredes Habsburg-trón, de 
könnyet, őszintét és fájdalmasat ejtet-
tem azon a gyarlóságon, a folyama-
tos és örök életnek azon a kiszakilott 
véres cafatán, amelynek emlveri sors, 
emberi fölemelkedés, dicsőség, ünne-
peltetés, bukás — és internálás a neve. 
És sirattam még valamit: az emléke-
ket, melyek ugy tűntek föl nekem, 
mint megannyi pajkos angyal, amint 
körültáncolják, a lokomotív kürtőjét 
és nyíló rózsákkal szórják tele a 
februári ködöt. Mert Szurmay és Szte-
rényi Zalában, ahová rendőri fedezettel 
utaznak s ahol egykor határrendőrök 
helyett diszbandériuinok vártak rájuk: 
— Zalában ök emlékeiknek utaznak 
«lébe. 

Ha tiszta a levegő — éis márciusban 
gytikran az — onmam, aihol Szurmay 
a buzeó franciskánus barátokkal cr-
oyedetleniil végezni fogja vallási gva. 
korlatait, ellátni tul a Göcsejen és fel-
tünedezik egy öreg templom keresztje, 
a templom előtt a két vén hársfával. 
Égy «alai város képe cz, régi, kedves, 
eleven városé; legalább az volt még 
uvolc éve, kedven és e'even nvelőlt a 
háború szétdúlta vo'na a korzó, a 
Centrál, a cukrászda ifjúságát. Szur-
aiay ttt volt ezredparancsnok, Ht in-
dult nyílásnak gyorsiramu katona! 

karriérje és ez az idő örökre feledhe-
tetlen nekem, bizonyára a vezérezre-
desnek is. Fiatalabbak voltunk mind 
a ketten s ha egyszer elindulunk, hogy 
elhullatott hajszálainkat megkeressük, 
mindkettőnk utja odavezet. Az enyém M 
a kisvárosi kávéházba, a tábornoké —® 
a cukrászdába. 

Ezredes és ezredparancsnok — jó-
ságos Ég! — mi volt az a békében, 
kicsiny, de jómódú, rátarti és eleven 
vidéki városban, ahol az úgynevezett 
intelligencia fele az izraelita felekezet-
hez tartozott. Még ma is érzem az ab-
szolnt tekinlé.'y megjelénéeénok azl a 
hűvös szellőjét, mely végigfujt a Fő-1 

utcán, ha az Alt és Böhm sarkán az 
ezredparancsnok sarkantyúja megcsör-
dült. A kiváltságosok, akik a koesiut 
közepén korzóztak, félköríven eme'ték 
le kalapjukat, a nők. tizennvolctóf 
ötvenig, e célra rezervált mosolvukat 
szedték elő a retikülhől, az emeleti ab-1 

lakokban frizurás fejek jelenlek meg 
és vagy harmincöt tiszl egyszerre 
vágta össze sarkát a ház.falak mellett-
Az ezrede« pedig kiméri, hiztos lép-
tekkel ment — a cukrászdába. A kor-
zón az emberek gvorsi seregszemléi 
tartottak: ki hiányzik? Ahá! Diszkrét 
mosoly, mint egy lágv tavaszi szél 
lebbent át a korzón. Mindenki tudta, 
mindenki észrevette: X-né nincs a kor-
zón. A férje itt van, szintén nvája* 
megértő ember, éppen most kiáltja át 
valakinek a túlsó sorra de ugy, hogg 
mindenki meghal'ja: 

— A feleségem a cukrászdában van-
És nyájas, megértő mindenki. Jön-

nek a cukrászdába asszonyok, hadna-
gyok, leányok, de mennvire jönnekt 
— azonban a szalonba senki sem megy 
be. Kint traccsolnak a boltban és senki | 
nem kérdi, nem biztatja őket. miért 
nem mennek beljebb. Ehhez a ki* 
cukrászdához, melynél kedvesebbel» 
berendezettet keveset láttam, azután 
is hü maradt az ezredes, hogy elkerült 
a városból, amely díszpolgárának ú ' 
megválasztotta. A cukrászdára va" 
emlékezés liozta magával, hoev a z u l á t ) 
is még számos odavaló, kisvárosi 
férj csinált karrlért a háborúban ' 
honvédelmi miniszteri unt révén, ahí 
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— azt a tüzszemü barnát, akit egykor, 
ha láttam, a meghatottságtól torko-
mon akadt a saunirollni a cukrászdá-
ban — ezt az egyet határozottan iri-
gyeltem a miniszter úrtól. — A k's 
tüzszemü férje is sok-sok milliót szer-
zett, mert hadiszállitmányaival szintén 
nagymértékben hozzájáru t ahhoz, 
hogy Szurniav hadai dicsőségesen áll-
tak helyt a Kárpátok alatt. 

Hát nem Uzsoknál — itt volt és 
ekkor volt Szurmay Sándor hőskora. 
A városban, ahol mindenki megcso-
dálta az ezredesi, a városiban, amely-
nek most, elborult szemmel és febru-
ári ködön át csak öreg tornyát latja. 
Haj, Szurmay Sándor! . . . 

•S^'1 " ••. " v B. 

E g y p o r n o g r á f u s 
a p o r n o g r á f i a ellen 

Wiesncr J. Emil ur, a Singer és Wolf» 
ner»ccg mindenható igazgatója, könyvet 
irt a pornográfia ellen. Apró, szürke 
ember W'iesner I. Emil; olyan, mint 
egy gnóm, amely a kert pázsitján fin« 
torog, de sokkal sokkal ártalmasabb. 
Most könyvet irt a pornográfia ellen. 
Mint a Singer cs Wolfner«cég irodalmi 
ügyeinek intézője annsira lealacsonyi« 
totta a magyar irodalom nívóját, hogy 
ügv vélte, az sem lehet kirivó többé, 
ha" a maga hangjával jelentkezik. 

Végigolvastam a könyvét. Maga is 
jelentéktelennek tartja, erről hát ne 
essék sok szó, de cgy«két megjegyzést 
mégis illik tenni. így ir a Bevezetés 
második bekezdésében: ..Valahányszor 
a sajtó szabadságát látjuk veszélyez» 
tetve, csaknem mindig a szennyiroda» 
'ómról van szó, a Damoklesz*kard, mely 
lecsapni készül a XIX. század legembe» 
ribb vívmányára, csaknem mindig a 
becstelenségben született fajtalan iro» 
dalom", l'gyebár olyanformán tetszett 
fiondolni, hogy a sajtószabadság leg» 
többször a szcnnyirodalom miatt kerül 
Yeszcdelcmhc, meg ugy. hogv a becste« 
lenségben született fajtalan irodalom 
fniatt készül lecsapni a Damoklcsz»kard. 
No persze, mert ennek és az ön által 
Portélt Íróknak legjellemzőbb tulajdon« 
?ága éppen az, hogy nem tudják kife« 
Jezni gondolataikat.' Tetszik tudni, egy 
*P mondat leírása kin, gyötrődés, de az 
° n írói nem vesződnek olyan szamár-
®ágokkal amilyen az értelmesség, a ki« 

fejezés világossága. Elment a jó dol« 
guk! Hiszen ha kusza gondolataikat 
megfésülgetnék, akkor irnánakl éven« 
ként 25 regényt? írnak, csak irnak 
veszett száguldozással, igy olvas a kö» 
zönség legalsó rétege, amely csak falja 
a könyveket. Ebből a fogyatékosságból 
élnek önök — a magyar kultura vezérei! 

A tájékozatlanság se gyönge oldala 
önnek. Azt tetszett írni. hogy a rotá» 
ciós , óránként körülbelül 6—7000 pél« 
dányt ont magából". Nem kérem! 
Még negyvenezret is! Azután kérem, 
ön már öreg ember és mégis ugy el« 
vetette a sulykot, mint egy könnyetnni 
siheder. Hogy hol tette? Hát „Á por« 
nográfia históriája'4 cimü fejezetben, 
abban is a tizennegyedik sortól kezdve. 
,Az ó« és ujtestamentumnak alig van 

fejezete, amelyben ne találnánk félre 
nem érthető vonatkozásokat a szexuá» 
lis életre". Ugyan! Ugyani Pedig 
mindjárt utána ön irja: „Stern: Ilustr. 
Geschichte der crotischen Literatur» 
ban 67 erotikus idézetet találunk". 
Vagy nem tetszik tudni talán, hogy a 
bibliának több száz fejezete van?! 

ön harcot hirdet a pornográfia ellen, 
de mint jó könyvkereskedő, aki nagyon 
jól tudja, hogy mivel tartozik üzleti 
érdekeinek, ezeket irja a Befejezésben: 
..Elitélcm a fajtalan irodalmat ha uj» 
ságban kerül a közönség elé . . ." majd 
igy végzi hosszú mondatát . . . „soha-
sem fogom annyira lebecsülni a leg» 
becstelenebb könyvet sem. hogy ne ke* 
ressek védelmet a számára, pusztán 
azért, mert könyv". Ez a néhány sor 
kitűnően jellemzi önt és az egcsz iro» 
dalmat, amelyet termelt, de mégis, ha 
őszintébb lenne, igy fejezi be mondatát: 
pusztán azért — mert üzlet! 

No, de mindez hagyján, ö n nem 
tudta definiálni, hogy mi a pornográfia. 
Én megmondom. A tiszta irodalmi er« 
körescscl szemben pornográfia az, amit 
— kevés kivétellel — a Singer és 
Walfner»cég kiad. önök rossz, henye 
Írókat állítanak a magyar közönség elé. 
önök a Milliók könyye kiadói, önök 
szerint az ideális iró Ohnct. Onida, 
Marlitt, Couvay, Crockcr és még a jó 
isten tudja, hány nagyiparos. Nyakra» 
főre adták ki könyveiket és mikor 
észrevették hogy idehaza már magyar 
Írók szavától hangos a berek, akkor 
teremtettek néhány magyar irót, akit 
befogtak az ohnetizmusba. Jól tudom, 
hogy hibás a közönség is, mert nem 
tud különbséget tenni pakfong és ezüst 
között Ámde ki merné köve! illetni 
ezért?! Tehet róla a szegény?! Hiszen 
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megbolondítja először az önök cégé» 
nek presztízse, másodszor — és ez a 
kártékonyabb szer — az a sok masz< 
Uflos „kritika" és reklám, amiket jó 
pénz elieneben mindentele elhelyeznek. 
Gondolhatja vájjon szegény magyar ol» 
vasó, hogy minden talmi? Elolvassa a 
szerencsétlen, hogy X. Y. a legkiválóbb 
magyar iró, meg azt, hogy X. Y. könyve 
már a tizedik kiadást érte meg, bedől 
a boldogtalan és olvassa, olvassa a 
könyvet és nem csapja a falhoz, amint 
illene. Pedig, ha lenne némi kritikai 
-érzéke, egész bizonyosan megtenné. 
Nem kellene csak annyi, hogy rekon« 
struálja, amit az iró eléje tár, de nincs, 
nincs benne szemernyi önállóság, vakon 
ós süketen tűri. hogy nyakába zuhogjon 
a hazugságok áradata, tűri, hogy el» 
tanult technikai trükkökkel az orránál 
fogvást vezessék. A könyv elolvasása 
titán valami idegenkedő iz bizonyára 
marad a szájukban, nem tudom elhinni, 
hogy megélemedne bennük az érzés: 
bárcsak nc lenne vége mégl — ezt csak 
igazán jó müvek támaszthatják, de az 
olvasó bizony alig törődik a lelke je» 
lentkezésével, legyint rá és azzal vége. 

ön, kedves Wiesner I. Emil, ön aka-
dályozza az igazi irodalom terjeszkedő» 

sót és bevallom, én képtelen vagyok 
keményen leszólni önöket, ezért engedje 
meg tehát, hogy könyve 24»ik oldaláról 
idciktassam a következőket: 

előkelő könyvkereskedő soha* 
sem fog tudatosan pornográfiát ter-
melni. Sokkal nagyobb a száma azon-
ban azoknak a kalmároknak, akik a 
szennyet, a fortéimét is árucikknek 
minősiíik s árulják semmire és senkire 
sem való tekintettel, hogy hasznuk le-
gyen belőle. Ezek az emberek a mások 
megrontásából élnek." Bán Ferenc. 

UGY HALLOM, hogy a mettőr elv. 
társak félreértették és épen ezért zekon 
vették, hogy én Salusinszky Imréről 
azt irtam. hogy ő csak egy szimpla 
mettőr. Akik az én felfogásomat isme« 
rik, azok előtt felesleges hangoztatnom, 
.íogy én a mettőrök munkáját és sze» 
mélyét milyen sokra becsülöm és hogy 
semmi sem áll tőlem távolabb, mint 
az fi igaztalan lekicsinylésük Elég ta» 
Ián még annyit megjegyeznem, hogy 
Salusinszky Imrének még csak reménye 
sincs arra, hogy valaha az életben any» 
nyira értékeljem, mint akármelyik met« 
tőr elvtársamat. 

A „BUDAPESTI HÍRLAP" csü» 
törtöki számában vezető helyén je» 
lenti be olvasóinak, hogy a válla-
lat igazgatóságából az exponált 
munkapárti politikusok kivonultak 
és ehhez képest a lap politikai ma» 
gatartásában örvendetes és kivána» 
tos változás állott be. Mi eleget 
küzdöttünk az ellen a kárhazatos 
politikai irány ellen, amelyet a pub» 
licisztikában legmarkánsabban Rá-
kosi Jenő reprezentált a „Budapesti 
Hírlap" hasábjain. Mi tehát elégté» 
tellel és örömmel vesszük tudomá» 
sul azt, hogy a „Budapesti Hirlap" 
megszabadulván az fit idáig fogva* 
tartó munkapárti tehertételektől, a 
legjobb szándékoktól vezettetve, 
csatlakozik a forradalmi magyar 
sajtó tagjai sorába és mától fogva 
semmi ok nincs többé arra, hogy a 
tömegek gyűlölettel és ellenérzéssel 
nézzék ezt a vállalatot. A „Buda* 
pesti Hirlap" szerkesztősége és ki» 
adóvállalata hivatalosan megkeres» 
te az újságírók szabadszervezetét 
és bejelentette azt, hogy ezentúl a 
„Budapesti Hirlap" folytatni fogja 
azt a politikát, amelyet a forrada* 
lom kitörése után néhány napig be-
csületesen folytatott. Szóval, for* 
radalmi politikát fog folytatni a 
„Budapesti Hirlap" és a népköztár» 
saság érdekeinek hü szószólója és 
őre kiván lenni. Jelentős sikere ez 
az esemény az újságírók szabad» 
szervezetének éppen ugy, mint ami» 
lyen fontos dátum a magyar sa j tó 
történetében. Ilyen körülmények 
között magától értetődik, hogy a 
„Budapesti Hirlap" szerkesztőségé-
nek és kiadóhivatalának forradalmi 
szellemben feljesitett munkáját nem 
zavarhatja meg többé semmiféle 
tömegindulat. Jól esik ezt büszkén 
és örvendezve ideírnunk nekünk,, 
akik idáig annyi rosszat irtunk eze» 
ken a hasábokon a „Budapsti Hir» 
lap"«ról. 

A U G U S Z T A A LUKACS.CUK» 
RASZDABAN. Csütörtökön este 7.15 
perckor a Lukács»cukrászdába bclépe-tt 
Auguszta főhercegnő, ki kísérőiével ál» 
landó beszélgetés közepette, letclepc» 
dett egy sarok asztalhoz. A már 7 óra-

16 



AZJEMBJÉfL 
csu» 

in je» 
válla-
íonált 
lultak 
i mai 
vána» 
Heget 
zatos 
pub» 
Rá* 

ípesti 
légté» 
!omá» 
rlap" 
ogva* 
öl, a 
'e/ve, 
igyar 
fogva 
)gy a 
réssel 
3uda* 
3 ki» 
eres* 
zetét 
tul a 
fogja 
rada* 
g be* 

for* 
tni a 
íztár* 
a é s 
•e ez 
ibadi 
ami» 

sajtó 
nyek 
g y a 
ségé* 
lalmi 
nem 

úféle 
zkén 
ünk r 
eze» 
Hir» 

1UK« 
7.15 | 

épctt 
ll ál» 
Icpe» 
óra-

ker félhomályra sötétített helyiségben 
•gyszerre, mintegy katonai vezényszóra 
kigyúltak a lámpák s egy nöi alkalma» 
zof/ körüljárt a teremben s minden 
vendéget megkért, hogy halkabban be* 
Méljen, mert a magas vendég szereti a 
csöndet. N o hát, mi pedig szeretjük 
• hangos, nyilt őszinte, egyenes beszéd-
Modort, s akinek ez a kellmetlcn pol-
•ári beszédzsivaia nem tetszik, az ne 
járjon közéjük. Lukács ur pedig le-
tyen illemtudóbb. Nem Augusztától él, 
hanem a közönségtől. K. K. 

Pénzért lakás 
és egyéb történetek 

A Lakáshivatal tisztviselői, minthogy 
valótlanságokat tartalmazó helyreiga-
zító nyilatkozataikat Az Ember nem 
»olt hajlandó leközölni, ujabban más 
Apókat keresnek fel cáfolataikkal. A 
Lakáshivatal elnöke, dr. Gungl Ferenc 
»Az [Jj szó" mélyen tisztelt főszer-
kesztőjének irt egy levelet, amelyben 
Az Ember vádjaiért nem szerkesztősé-
lünket teszi felelőssé — ezt állan-
dóan óvatosan kerüli, — hanem egy 
ékeinktől teljesen távolálló ügyvéd-
ül kezd polémiát. Ez a komikus nyi-
'•tkozat-c.sata nem érdekel bennünket, 
így dolog ellen azonban tiltakozunk: 
ne szólitsa fel az elnök a közönséget 
Mro, hogy az ö címére küldjék a pa-
sszokat. Elvégre ebben az ügyben a 
bakóshivatal a vádlott, amely mégsem 
f'etékes arra, hogy ítélkezzék saját 
ügyében. A közönség csak küldje pa-
s s z a i t és feljelentéseit Az Ember ut-

vagy egyenesen közvetlenül mngú-
Garbai Sándor kormánybiztoshoz. » 

A Lakáshivatal bizalmiférflai is nyi-
^koznak és azt áHitják, hogy a fel-
*ozott legsúlyosabb vád az, hogy a 
'-'»káshival'al kebelbeli tisztviselői is 
""kést kaplak. Emlékeztetnünk kell a i 

s / , l>tt hizalmiférflkat arra, hogy 
Skkal súlyosabb vádakat is hoztunk 
hl a Lakáshivatal ellen: megirtuk. 

nagy pénzekért akárki szerezhet 
mert egyes fakáshlvatali kuta- • 

előadók, Írnokok összeköttetésben \ 
jjnak ügyvédekkel, akiknek eladják a 
skáshiiHitalhoz bejelentett címeket. | 

MfgjeWnt dr. Gonda Béla lakáshiva-

tali előadónál néhány hónsrp előtt egy 
fél, aki bejelentette, hogy több ügyvéd 
kinált neki lakást szobánkint ezer-
ezerötszáz koronáért. Gonda írásban 
kérte a panaszt, a fél leírta a vádat és 
ezzel befejeződött az ügy. A följelentő 
várt egy darabig, mikor azonban, 
látta, hogy nem történik semmi mtéz 
kedés, elment a Népszavá hoz é s el-
panaszolta ott a dolgot. Dr. Gyetvai 
János, a Népszava munkatársa erre, 
hogy a panamát leleplezzék, össze-
hozta őt Szűcs Nándor főhadnagygyal, 
aki a Lakáshivatalban az ilyen ügye-
ket intézi. Szűcs Nándori a följelentő 
először elvitte dr. Klein Jenő ügyvéd-
hez, akinek, mint lakást kereső vidéki 
földbirtokost mutatta be. Az ügyvéd-
közölte Szűccsel, hogy jelenleg is. 
több lakáscímet kapott a hivatal al-
kalmazottaitól, de 

az 6 kétezer koronás ügyvédi ho-
noráriumán kivül ezerötszáz koro-
nát kell fizetni szobánkint — te-
hát négyszobás lakásért hatezer 
koronát — annak a lakáshivatali 
tisztviselőnek a részére, akitől 6 

a cimet kapta. 
A följelentő aztán Szücscsel együtt 

elment 
dr. Molnár Ixtjos ügyvédhez, aki-
vel hasonló tárgyalást folytattak 
és aki szintén hajlandó volt körül-
belül ugyanilyen ősszegért a ren-
delkezésére álló lakások egyikét 
az inkognitóban lévő Szűcs Nándor-
lakáshivatali alkalmazott részére 

elrekvlráltatni. 
Tisztelettel kérdezzük Jr. Gungl Fe-

renc lakáshivatali elnöktől, hogy mi-
után Szűcs Nándor lakáshivatali alkal-
mazott nyilván jelentést tett erről az 
esetről, megállapitották-e már, hogy 
nr illető ügyvédek a lakáshivatali al-
kalmazottak közül kikkel állottak 
összeköttetésben? 

0 

Felettébb jellemző a következő eset 
is: báró Vdllányiné el akarta adni Jó-
zsef-kőrüt 42. sz. alatti házát Weisz 
Mihály nagykereskedőnek. Előzőleg 
azonban érdeklődött, hogy tudna ma-
gának lakást szerezni? iA lakáshivatal 
egyik tisztviselője erre ajánlatot tett 
neki. hogy bOOO koronáért sierez siá-
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mára lakást. B író Villányiné ezt az 
esetet elmondotta Weisz Mihály ügy-
védjének, dr. Nagy Györgynek, aki 
hajlandó a lakáshivatalnak részletek-
kel szolgálni. Milyen szerencséje vo't 
ezek után dr. R. B. fiatal orvosnak, 
aki a lakáshivatal apróbb tisztviselői 
nek segítségével polom néhány száz ko-
jromiérl jutót lakáshoz. 

Blum Vilmos leszerelt katona fe-
leségével szállodában lakik, gyerme-
kei különböző rokonainál vannak szét-
szórtan elhelyezve. Lakást kért magá-
nak, melyben irodáját is elhelyezze, 
mert betegsége folytán állást és hiva-
talt nem vállalhat. Nem tudott 'akást 
kapni, mert minden általa bejelentett 
cimet másnak rekviráltak el. Blum 
erre gondolt nagyot és merészet, fel-
csapott önkénles laká-hivatali kuta-
tónak és leleplezőnek. Hirdetéseket lett 
közzé a lapokban és egvremásrn jelen-
tette he a Lakáshivatal elnöki osz-
tályának a tettenért lakásuzsorásokai 
és lakáskereskedőket. Olyan eredmé-
nyesen dolgozott, hogy az Gunglnak 
is feltűnt és felszántották arra, hogy 
lépjen be a hivatalba tisztviselőnek. 
Blum ezt visszautasította, mert beteg-
sége miatt nem köthette le magát ál-
landó munkára, azonkívül nem tar-
totta összeférhetönek, hogy mint la-
káshivatali tisztviselő lakást kérien 
magának, pedig erre volt szüksége. El-
lenben fizetés nélkül tovább dolgozott 
a hivatalnak, igazolványt is kapott, 
hogy tisztviselő. Gungl végre megsaj-
nálta a rendkívül szorgalmas emberi, 
és szarára ígérte, hogy n legközelebbi 
•üres lakfist, melyre nem lesz jelentkező, 
neki adja. Ez persze nem történt meg. 

Blum továbbra is szállodában köl-
tötte el üzlete újbóli megnyitásához 
szükséges kevés tőkéjét és nem 'át-
hatta gyermekeit. Pedig, mint kebel-
beli nagyon jól tudta, hogy van üres 
lakás és nagyon jól tudta, hogy van-
nak az iktatóban Gungl által letiltott 
kartotékok... Végre február 19 én az-
zal a kéréssel fordult Gungl elnökhöz, 
hogy a Eelsőerdősor 3. szfimn házban, 
amely eddig kórház voll és amelvet 
aioit * Lakáshivatal átépített, jelölj«-

A Z E M B E R 

nek ki neki is egy lakást. Ez tisztessé 
ges kérés volt, mert a házban nem la-
kott senki és senkisem jelentett Irt 
igényt a lakásokra. Gungl elnök azon 
ban megtagadta kérése teljesítését: 

— Nem lehet, mert Garbai kivánsá 
gára csupa kétszobás lakást építünk, » 
maga családjának és irodájának pedif 
az kevés. 

Blum belálta ezt és távozott. Ellen-
ben másnap lalálkozott egy ismerősé 
vei, aki a következőkkel fogadta: 

— Nem értem, Blum, hogy mag* 
nem tud lakást szerezni. Itt van pél-
dául a Felsóerdösor 3., amelyet a La-
káshivatal most építtet át. fíárczy le-
ánya is kapott benne szép négyszobái 
lakást. 

Blum meghökkent. Gungl nem moB 
dott volna igazat? Rögtön elrohant a? 
építkezés alatt álló házba, ahol meg-
döbbenve konstatálta, hogy három é> 
négyszobás lakások épülnek. 

* 

Néhai Tisza Istvánnak volt egv lap-
ja, az „Igazmondó". Ennek a cimlapjái 
kellene közölni Gungl Ferenc elnök 
nek és a többi lakáshivatali cáfolóknai 
és helyreigazitáknak arcképét. Ezek 
után a magunk részérő' beszüntet jül 
a Lakáshivalal ellen özönével é rke í 
panaszok közlését. Mi meg akarjul 
menteni és szörnyű hibáiból ki aka? 
juk gyógyítani a Lakáshivatalt és erf 
minden garanciánk megvan Garb* 
Sándor személyében. Miután egyé' 
ként is tudjuk, hogy Garbai egymát 
után dobálja ki a korrupt és megbi* 
hatatlan tisztviselőket, az ezután tnÓ 
hozzánk érkező panaszokat kö /vetl* 
niil az ö kezeihez fogjuk juttatni. ! 

' frl i ) 

mmmmm—mmmmammmmm*mammrnm& 
Felelős szerkeszt« es kiadó: 

GÖNDÖR FERENC. 
Helyettes szerkesztő: 

DIÖSZEGHY TIBOR. ^ 
Kiadóhivatali igazgató : Mocznay Alád* 

tvi előfizetés 50 kor., fél évre 25 
negyedévre 12 kor, 50 fill. 

Szerkesztőség: IV. ker., Királyi íjj 
utca 14. Kiadóhivatal: VI ker., Izabellj 
utca 66. Telefon: Szerkesztőség Józ* 
68 66. Kiadóhivatal! tslefon 26 87 
Megjelenik minden kedden. 

•«Hifiül 
•«bestyi 

•UBr , 
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^gazgatót Keleti és Ribner. Telefon 3 -17 h t f d o , ldomltott „otya. «yaria« nl mttsorrai 

,em 3SK hangszert 1 
vásárolni, 
mint a Készítőhöz 

H A G S Z E R O T T H O N 

FeKete Mihály 
mesterhez 

Budapest, József-hörut 9. sz. 
Vigyázat! Készítési szaümühelyeh, nem áruházi 

MAGYAR HÍRLAP 
l r a 20 fillér Ara 20 fillér 

MEGJELENIK 
DÉLUTÁN ÓRÁKOR 

ZONGORÁT 
P IANINÓT 

legjobban 

' "«« lorgon Xeft* rtkct 
M»t. Klrály-atce SI 

« ( tn ón* elöfisek, 
I n g y e n k s p j » 

"MZ EMBER" 
eddig megjelent 
S e s z e s számait. 



M U S Z Á J N E V E T N I ! 

„Újvári telefonál" 
uiáenságj 
Mesés ietoéielt 
!! !! 
A vliúg legjobb 
hanglemeze! 
I I I I 
Alis vult még magyar 
tréfás fel vé te lna 1c 
olyan szenzációs si-
kere, mint ennek a 
hanglemeznek, melyet 
Újvári Károly, a leg-
kacagtntóbb, a leg-
népszerűbb budapesti 
kómikua pompásan 

adott elő. Elejétől Tá-
gig holiranevettotő I 
biz a hanglemez pénz-

ért nem kapható, 
csupán G öreg, leját-

szott lemezért. 

országszerte elismert elsórendll magyar hangszer és beszélőgépek 
nagy Arubára, a világhír« .FAYORITE" hanglemezgyár főraktára 

Telefont József B u d a p a a t , J ó z s e f - K ö r u t 1 5 . 
3 5 - 9 2 F i ó K . I X . , R á d a y - u t c a I S . 

Óvás I Figyeljen a WAGNER névre, hogy máshoz bo ne tévedjen. 

B e s z á l ó g é p e l l 1 5 0 0 K o r o n á i g . 
Dalszövegei lemezJegyzéS és ír jcgyiék ingyen 

i y - ' n r -iií írni ram • « • ) — i h 
* * • • ' • • • • — — 
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